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Ispanijos nacionalist
STAMBIEJI RADIKALAI 

VADAI PASPRUKO

Tarp pabėgusiųjų yra ir baskų 
prezidentas Aguirre

IE 20,000 MILICININKŲ PAKLIUVO 
NACIONALISTAMS

HKNDAYE, Prancūzija^ prezidentas Aguirre, kurs ne- 
rugp. 25. — Ispanijos nacio- seniai buvo priverstas bėgti iš 
nalistų kariuomenė paėmė San Bilbao.
tanderų. Par neturima žinių, kų San-

Nacionalistų priešakinės saritandare nacionalistai rado. 
gybos šiandien rytą. įėjo įi Nacionalistai prieš Santan-
miestų ir ten iškėlė savo vė
liavas. |

Apie 20,000 radikalų milici
ninkų pasidavė nacionalis
tams. Iš jų 5,000 buvo apsiau
sti rytiniam Santandero šone, 
kiti išginki uoti miesto ribose.

Kone visi stambieji radikalų 
vadaį laivais paspruko į 
Prancūzijos pakraščius. Kai 
kurie pabėgo prieš keletą, die
nų pamatę, kad toliau kova 
jau negalima Tarp pabėgusių-

derų puolimus pradėjo rugpiū 
čio 9 d. Iš pat pradžių jie da
rė nepaprastų pažangų ir nu
matytas greitas Santandero 
griuvimas. Tačiau radikalai 
visur atkakliai gynėsi

talonas: Canal 
3c A 0 0

Telefonas: Canal 7790 
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JAPONAI PASKELBĖ KINUOS i 
PAKRANTĖMSBLOKADA

Salia Šarvgajaus japonai 
skaudžiai nukentėjo

ŠANGAJUS, rugp. 25. — japonai atsigabeno sunkiųjų
Japonų karo laivyno trečio
sios eskadros vadas adm. 
llasegawa paskelbė Kinijos

artilerijų ir jei kinų kariuome
nė t nepasitrauks iš danga jau s, 
šis miestas dar baisiau nuken

pakrantėmis blokadų. Blokada tės. Aišku, japonai kinams at~
prasideda šiaurių link nuo šio simokė# kerštu.

REVOLIUCINIS AUTO
RIUS APIE KATALIKŲ 
BAŽNYČ’^ MEKSIKOJE
- ' * -■ - I
MEXICQ CITY, rugp. 25.

Meksikietis revolincininkas• . • t » - j ' k*

I Vasocnoelos parašė veikalėlį 
'vardu “Trumpa Meksikos is
torija”. Dr. Rafaelis M. Mon- 

, tiel, darydamas to veikalėlio 
peržvalgų, pažymi, kad nors 
autorius yra revoliucininbas, 
be< tikras ir gabus istorikas.
Kaipo toksai* nenutyli ir apie'miesto ir driekiasi apie 800 

mylių pietų link 
Blokada liečia visUs Kini

jos laivus; svetimų valstybių 
laivai kol kas neliečiami. Bet 
laivų plaukiojimui trukdymai 
ir varžymai yra aiškūs.

Šangajaus srityje japonai 
labai nukentėjo. Šimtai jų iš
žudyta jiems apleidžiant lai- 

ūkio centras; kiekvienas vie- i vus. Paskiau jų viena gausin- 
nuolynas yra darbo ir 'daržų [ga koliumna, sakoma, sunai- 
įdirbimo namai... Bažnyčia su kinta kinams susprogdinus

Katalikų Bažnyčios nuopelnus 
Meksikai. /

Montiel iš minėto veikalėlio 
štai kų cituoja:

“Kiekvienas miesteliukas 
turi savo parapijos bažnyčių;

Maurų kariuomenei ia Afrikos vykstant į Ispariijų kovoti kiekviena parapija, turi moky-
____ prieš radikal-us, iš namų pabėgo ir prie mai rų prisijungė čia . kių, knygynų..., Kiekviena mi-

Dabar nacionalistams heli-: Inato,na Anita Royo, 17 m. amž., kuri ir iki iandien yra slau-1 sija yra darbavietė ir žemės

ko ųusisukti prieš Madridu ir 
Valencijos režimų.

Radikalų valdomos sritys 
nuolat mažėja. Neilgai reiks 
laukti Madrido ir Valencijos 
paėmimo. Gal kiek ilgiau laiky

ge tarp maurų karių. (Acme Photo.)

Hitleris panaikins mokamus
jų yra ir baskų “respublikos”-sis Katalonija su Barcelona.

ANGLIAKASIAI GAU
SINGAI REMIA LEWISO 

C. 1.0.

SVARBUS IR PAŽYMĖTI
NAS KATALIKŲ SU

VAŽIAVIMAS

WASHINGTON, rugp. 25. .. .
— United Mine WorkeTs orgaĮssion Crusacfc" suvažiavimas, 
nizacija, kuriai J. L. Lewis Suvažiavime dalyvavo apaš-
prezidentauja, paskelbė pus
mečio finansinį raportų. Pasi
rodo, ši organizacija yra “pa
skolinusi” dar pusę milijono 
dolerių Lewiso valdomųjam 
C.LO. (Committee of Indus- 
trial Organization). Tokiu bū
du iš mainerių organizacijos 
jždo skirta daugiau kaip vie
nas milijonas dolerių Lewisui 
organizuoti plieno, automobi
lių, tekstilių ir kitų pramonių 
klarbininkus.

d

Apie taipatys naciai kalba
BERLYNAS, rugp. 25. —

Naciai kalba, kati artimoj atei
tyje įvyksiančiam nacių par-

w __.tijoa metiniam suvažiavimą di
CLEVELAND, O., rugp. kutorius HiUeris

,™™.8.,.la.nln“08Pre^- 1™riu° P®"’*- 
kinti iš valstybės iždo išmoka
mieji fondai protestantų ir ka

vyko “Catholic Studentą Mi-

talikų bažnyčių išlaikymui. 
, , _. , . Pažymima, kad šios bažnyčios,

, _ ., ,, » kunos neprisijungia prie no-

tališkas delegatas ir eilė arki-

sakė reikšmingas kalbas, ypač 
katalikų akcijos reikalu.

Apaštališkas delegatas pas
kelbė Šventojo Tėvo Pijaus 
XI sveikinimus ir laiminimų 
suvažiavimui.

SIUVĖJŲ UNIJĄ TRAUKIA 
TEISMAN

Šventojo "Tėvų atstovas — 
nuncijus Vokietijai, vakar pu 
santros valandos tarėsi su už
sienio ofiso valstybės sekreto
rium dr. Hans Georg von Ma- 
ckensen Katalikų Bažnyčios 
santykių su valstybe reikale.

Kai kuriose Vokietijos da
lyse katalikų kunigams jau už 
drausta mokyklose turėti pu

kėlė turtus Meksikos puslauki
nėse ir tyrlaukių dalyse. Baž
nyčia visur sukėlė gerovę ir 
kone viena rūpinosi žmonių 
švietimu. Didžioji dalis Baž
nyčios jgyfų turtų panaudota 
statyti vienuolynus ir bažny
čias, kurios puošia respublikų 
ir yra tikroji garbė. Reikia pa
žymėti, kad Bažnyčios surink
ti pinigai Meksikoj sunaudo
ti”: ' ...

sausumoje įtaisytas minas. 
Stebėtojai pažymi, kad ja

ponų kariuomenės žymioji da
lis vis gį išlaipdyta iš laivų ir 
pasirengia puolimam Sakoma,

PEIPINGAS, rugp. 25. — 
Čia gyvenantieji svetimšaliai 
bijo, kati japonai* gali šį mies
tų. uždaryti nuo tiesioginio su
sisiekimo su pasauliu. Sako
ma, susisiekimai bus galimi 
tik su japonų pagalba, įvedus 
cenzūrų.

Japonų agentai jau dirba 
pašto namuose ir paruošia 
cenzūrai metodus.

Peipinge policija uždarė 
britų leidžiamų dienraštį an
glų kalba Peiping Chronicle. 
Šis laikraštis palaikė Nankino 
vyriausybės šalį. Vadinasi, ja
ponams buvo nepalankus.

tnokas katalikų vaikams. Tas 
eių partijos, ateityje sau rei- ‘yra nepakenčiama, kadangi be

ATLANTA, Ga., rugp. 25. 
Savo kampanijų Lewis pra- — Iš International Ladies Gar 

dėjo pasiskolinęs pusę milijo-[ment Workers unijos pašalin-
no dolerių iš mainerių organi
zacijos ir 200,000 dol. iš Amai

tos septynios moterys darbi- 
ninkėR. Jos dabar traukia tei-

gamated Ctothing Workers. sman unijų. Reikalauja kiek-
Tačiau to neužteko. Mainerių 
raportas praneša, kad pasko
linta dar daugiau.

Daug kas įdomauja maine
rių finansiniu raportu ir ran
da, kad per pusmetį, iš maine
rių iždo Lewisui išmokėta 17,- 
525 dcl. alga ir išlaidomis.

viena po 100,000 dol. atlygini
mo.

7 ŽUVO ALIUMINO 
. FABRIKE

BADIN, N. C., rugp. 25. — 
Carolina Aluminum Co. fab
rike įvyko sprogimas. 7 darbi
ninkai žuvo ir 4 kiti sužeista.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Jau atspausdinti “Drau
go” pikniko tikietai. Gali
te juos jslgytl, “Draugo” 
redakcijoj arba nuo ‘Drau
go” išnešiotojų.

Su šiais tlkietais galite 
Įeiti j daržą ir dar galite 
laimėti vieną iš šimto gra
žių dovanų.

kalingų pajamų galės gauti 
tik iš saviškių tikinčiųjų.

VYRIAUSYBĖ NORI MOKĖ
TI TIK UŽ “PATARr 

NAVIMĄ

pamokų vaikai tiesiog pagoni- 
Uami. » ,

VIENUOLĖS NENORI AP
LEISTI KARO SRITIES

PWA projektais Chicagoj 
baigiami statyti namai, ku
riuos vyriausybė biznio sume
timais nuomuog nedidelius pel 
nūs turinčioms šeimoms.

Apskaičiuota, kad jie priva
tūs žmonės pastatytų tokius 
pat namus, tai jie miestui tak-1 sisakė. 
somis (mokestimis), per me
tus turėtų išmokėti apie 494,- 
355 dolerių.

Tačiau vyriausybė bando iš
sisukti nuo taksų ir miestui 
siūlo vos 39,731 dol. per me
tus už “patarnavimų”. Tuo | 
reikalu dabar vedamos dery
bos su miestu.

ŠANGAJUS, rugp. 25. — 
(Vienuolės pranciškietės čia iš
laiko ir veda Švč. Širdies li
goninę. Joe padėjo evakuoti 70 
sužeistųjų, 30 mirusiųjų ir a- 
pie 1,000 bėglių, bet pačios pa
siliko savo vietoje. Ragina
mos apleisti karo sritį, jos at-

1 ■ U

Ir 1932 metais šios pranciš
kietės neapleido savo ligoni
nės, kai kinai atkakliai kovėsi 
su japonais. •

C.LO. YRA KOMUNIZMO 
ĮRANKIS -- GREEN

J

ATLANTIC CITY, N; J., 
rugp. 25. — Amerikos Darbo 
federacijos pildomosios tary
bos suvažiavime federacijos 
prezidentas Green pareiškė, 
kad mainerių organizacijos 
prezidento Lewiso vadovauja
mas C.I.O. yra niekas daugiau 
kaip tik komunistų įrankis.

Tariamasi ir toliau atkak
liai kovoti prieš C.LO.

NACIAI TURI KUO 
PASIGIRTI

Dvi merginės žuvo namu gaisre
,Valkar rytų apartamentiniuo 

se namuose, 6328 Kggleston 
ave., kilo gaisras ir jame žu
vo turėjusios butų dvi mergi
nos darbininkės.- Dorothy 

, Kolb, 22 m., ir Marion Matas, 
23 m. amž. Trečioji mergina, 

j Marie Smith, 18 m. amž., sun-

l
kiai sužeista ir paimta į Šv. 
Bernardo ligoninę. Be to, į 
ligoninę' paimta dar ir du su- 
žeieti vyrai.

Kiti žmonės iš apartamenti- 
nių namų laimingai paspruko:

Gaisras greitai užgesintas. 
Jo priežastis dar nenustatyta.

NEPRIPAŽĮSTAMAS 
REIKALAUJAMAS AT- 

' LYGINIMAS

BERLYNAS, rugp. 25. - 
Nacių spauda su pasididžiavi
mu praneša, kad naciai vis 
plačiau ima adoruoti Hitlerį, 
kaipo kokį savo dievukų.

Spauda pažymi, kad mirš
tantieji naciai nesišaukia Die
vo malonės ir gailestingumo, 
bet Hitlerio palaimos.

Geležinkelių kompanijų ats
tovai nutraukė turimus Chica
goj pasitarimus su geležinkeli-

GATVĖSE TVENKINIAI

DIDELĖS LIŪTYS ŠIAU
RĖS LIETUVOJE

pav., tokia Vaškų apylinkė la
bai nemiškinga ir tų rekomen
duojamų žaiginių įsitaisyti ne
galima.

Kai kas mėgino guostis ra
dijo žiniomis apie ateities orų, I 
bet ir jie nusivylė, nes jei me-' 
tereologijos stotie kurių dienų 
praneša, kad nelis, tai lyg ty-

KAUNAS (per paštų) B.
Guga XX Amžiuje rugp. 9 d. 
rašo:

Spaudoje pasirodo žinučių,
kad Pietų Lietuvoje vasaros!y. , ....
_ - -,«• j v • čia kartais dar daugiau pnly-zemes ūkio darbai jau einat* jr. ° J

4 IH *galų. Šiaurės Lietuvoje visai J 
kitoks vaizdas. Čia kai kur dar 
rugiai nepiauti. Nukirstieji gu 
bose sudygo ir žaliuoja sužėlę 
lyg velėna. Kviečiau dar daug 
kur nepiauti, bet ir ant šiaudo 
stovėdami pradėjo dygti — 
varpos žaliuoti. Vasarojus, ir

AMERIKIEČIAI POPIE
ŽIAUS AUDIENCIJOJE

CASTEL GANDOLFO, ru 
gp. 25. — Šiandien Popiežiaus 
audiencijoje buvo apie 1,200 

priplaktas prieTarp « toro ir

MAŽEIKIAI. — Mažeikiuo
ninku organizacijų vadais, kai se nežvyruojama gatvių susi-
pastarieji griežtai reikalavo
atlyginimų padidinti iki 20 
nuošimčių.

kirtimai. Todėl tuose susikir
timuose ir vasaros metu kiek 
palijus stovi vanduo bei gilus 
purvas, kuriuose įklimsta au- 

Už įvykusiį britų laive mai- tomohiliai ir motorciklai, o 
perva-

f.—-

štų nubausti trys karininkai ir į dviračiai visai negali 
13 jūrininkų. žinoti.

pradeda pūti. Kai ir dobilai l 
nespėta suvežti ir kupetomis' 
juoduoja laukuose. “

Lietus kasdien be perstojo 
jau lyja visas mėnuo. Net pū
dymo ir to negalima sudirbti, 
nes arkliai žemesnėse vietųse 
klinista iki kelių.

Vaškuose, Linkuvoje, Pasva
ly, Žeimelyje ir gretimuose 
valsčiuose javų kaina smar
kiai pakilo. Rugiams mokėjo 9 
Lt. cnt., o dabor parduodami 
po 12 Lt kai kur ir 15 Lt.l 
Žmonės nuliūdę, nes vanduo 
plūduriuoja tarsi pavasarį. 
Slėniai nžpilti, vietomis net 
tiltai vieškeliuose išardyti.

Nors agronomai ir kiti ap
mokami Žinovai nuolatos nuro 
d i nėja, kaip daugiau naudos 
turėtį iŠ žemės, bet čia, maty
ti, ir jie — bejėgiai l

Patariama gelbėtis žaigi
nius įsigijus. Bet ant tų žaigi
nių visus ūkio gaminius negi 
nukrausi f Juo labiau, kad,

dobilai ,amerikie&1? 8Tupė.

PUSĖ MILIJONO DOL. DEL 
KARO NUKENTEJUSIEMS

WASHINGTON, rugp. 25. 
— J. Valstybių kongresas sky
rė pusę milijonordolerių šelpti 
dėl karo nukentėjusius ameri 
kiečius Kinijoje.

Vyriausybę, žinoma, rūpin
sis tik tais, kurie neturi, iš
tekliaus apmokėti savo nusi- 
kėlimo iš Kinijos kur kitnr.

MAJSKVA, rugp. 25. — Lai 
kraštis Leningradskaja Pra v 
da praneša, kad Leningrade 
sušaudyta 9 trockietai “tero
ristai”. M

ORAS
. CHICAGOS SRITIS. - 
Šiandien debesuota ir kiek ftil 
čiau.

Saulė teka 6:09, leidžia
si 7:34.
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tas Black kandidatūrą svarstė, tai ii jo val
stybės — A laba mos atsiliepė katalikai, ne
grai ir Žydai. Vis) jie paliudijo, kad šen. 
Black nėra kukluksas. Žinome, kad Ku Klux 
Klan yra nusistatęs kovoti prieš katalikus, 
žydus ir negrus. Todėl jie žino, kas jų prie
šas. Ir jje pripažino, kad šen. Black nėra 
jų priešas.

Kai atėjo laikas balsuoti, tai 16 sena
torių susilaikė ntio balsavimo, tokių tarpe 
buvo penki katalikai. Penki senatoriai ka
talikai balsavo už Black. Tarp balsavusių 
prieš jį nebuvo nei vieno katalike,

Respublikonų Suvažiavimas

Sunūs Palaidūnai

Jau nėra labai retas atsitikimas, kad 
lietuvių vaikai nepasižymėtų balsiais kri
minali škais darbais. Tų palaidūnų tėvai daž
nai yra pilnoje tvarkoje. Todėl kaimynams, 
giminėms ir pažįstamiems nuostabu, kad 
gerų tėvų vaikas tampa palaidūnu. Bet taip 
pradėjo dėtis ntio pasaulio pradžios. Ne be 
reikalo mums Kristus paliko palyginsimą k- 
pie sūnų palaidūną ir parodė, ką tada tė
vai privalo daryti. Atsimename, kad to pa- 

I bėgusio sūnaus palaidūno tėvas per daug 
nekvafšino sau galvos. Tėvas tik tada su
judo, kai grįžo atgailaujantis sūnus.

Ne kitaip ir šiais laikais reikia elgtis. 
Jei sūnus prasižengia, patenka bėdon, tai 
lai išpažįsta visą savo padėties baisumą. 
Jeigu tokiame atsitikime tėvai nesielgia taip, 
kaip Kristus nurodė, o tuoj šoka gelbėti 
ar išgelbsti, tai toks sūnus palaidūnas ne
gauna reikiamos jani pamokos ir jis tęs 

. savo piktus darbus.
Daugelis vaikinų palaidūnais virsta dėl 

nedarbo. Yra žinoma, kad jei pats žmogus 
dadbo nesuranda, tai jam užsidmimą vel
nias suranda. Bedarbiaujančius vaikinus da
rbais ir aprūpina nelabasis. O suprantama, 
kad nelabojo darbai yra nelabi. Gaila ir 
baisu žiūrėti, kiek dykžuja ir valkiojasi 
mūsų jaunimo. Kiek jie visokių nemalonu
mų pridaro ramiems žmoj^ęjps.-

Kad dalykus taisyti, tai tėvai privalo 
budriau žiūrėti, kur ir kaip jų vaikai laiką 
praleidžia; žiūrėti, kad kaimynams nedary
tų nemalonumų. Laikai pagerėjo ir reikia 
žiūrėti, kad suaugę, darbo amžiaus bernio
kai, būtinai darbo ieškotųsi. Jei ne, tai va
lyti į CCC kempes, į kariuomenę.

LIETUVA TURI JAU PENKIS LAIVUS 

Mokomam Karo Laivas

Visi gerai Žinome jūros rei-;ga”. Ir dar, kiek girdėti, ne 
kimę tautų gyvenime. Jūra trukus, gal būt, susilauksim 

_yta laisvės ir gyvybės nešė- kelių naujų laivų.
ja. Šitą mintį simbolizuoja a- 
mžinas jūros gyvumas, amži
nas jos bangų skubėjimas ir 
žaidimas. Jūra yra laisva te
ritorija, kuria kiekvienas ga
li naudotis, jaustis jos šeimi
ninku. Jūra toliausias šalis 
padaro kaimynais, nes joms- 

• vienai su kita susisiekti ne
reikia prašyti kitų valstybių 
malonės. Taigi jūra yra ir 
nepriklausomybės bei valsty-

Respublikonų partijos vadai Washing- 
tone turėjo suvažiavimą. Tai buvo pirmas 
jų viešas pasirodymas po prezidentinių rin
kimų praėjusiais metais. Tada respubliko
nai, patyrę didelį Roosevelto laimėjimą, kaip i bių savarankiškumo stiprin- 
pelės katiną pamačiusios, išlakstė į visas to ja. Jūros kelias patogiau-
puses ir išsislapstė.

Dabar respublikonai manė, kad jau atė
jo laikas šį - tą pradėti. Viena, dėl to, kad 
demokratų eilėse apsireiškė nesutarimą, o 
antra, dėl to, kad ateinančiais metais įvyks 
.svarbūs rinkimai. Bus renkama kongresma- 
nai, gubernatoriai ir kiti valdininkai.

Respublikonai dabar pramato sau ge
resnių progų laimėti. Sako, kad praeity dau
gybė respublikonų balsavo *už Rooseveltą 
dėl jo populerurao. Dabar Rooseveltas sto
vės nuošaliai ir dėl to respublikonai tikisi 
atsigriebti.

Gelbėjimas Amerikonų Kinijoj

slas ir pigiausias pervežti di
džiausius prekių kiekius. Ji 
duoda milijonams žmonių pra 
gyveninio šaltinį.

j ' Datavai atviros dttrya į

Lietuva jau penkiolikti me 
tai išsilaisvino savo jūros ruo 
žą, turi savo modernų uostą, 
visuomet atviras savo duris 
į platųjį pasaulį. Lietuva ne
sigaili milžiniškų lėšų savo 
uostui gerinti ir tobulinti. Dč 
ka didelių pastangų, šiandien 
Klaipėdos uostas yra moder-

Kae davė pradžią
Pirmą pradžią savam lai

vynui steigti padarė akc. ben
drovė “Maistas”. Ji išveža 
daug savo gaminių (bekono, 
konservų) į užsienius ir už 
pervedimą laivais svetimie
siems ji turėdavo sumokėti 
didelius pinigus.-

Vėliau buvo suorganizuota 
pirmoji Lietuvos laivininkys
tės bendrovė “Lietuvos Balti-

t .

jos Lloydas”. Ši bendrovė pe

niškiausias visam Pabaltijy. 
Tačiau tatai nestabdo pastan 
gų jį dar gerinti.

Pablogėjus santykiams su 
Vokietija, per Klaipėdos uos
tą nukrypo didžiausia mūsų 
užsienio prekybos dalis. Ta 
pati būklė ptfliko ir dabar.

i geriausias baisa vištoms rojus
PO SVIETĄ PASIDAIRIUS bos tavorščiai jau šneka, kad 

i ... , .. ___ ______

•Vieną žymų mūsų Reikėją 7r® — Dėdės Šamo rojus. Čia 
girdėjau pasakojaųt tokį anek- įgali ir poperas cfrukavoti ir 
dotą: i , spyčius prieš Dėdę Šamą sa-

Sykį, per Vieniu vainą su- Ryti, ir revoliucijas kelti ir
šaudyta trys žmonės. Po eg- Visokieme gelbėjimams” ko-
•aekucijos komendantas pasi-įlėktas daryti, sočiai pavalgy- 
šaukia viršylą ir klausia, už;ri> snapso, alaus išsigerti ir
ką jis įsakė sušaudyti tuos 
žmonee.

rtknė “Maisto” įsigytus tris- _ Vienas buvo šnipas. Jį 
laivus ir neseniai pirkosi dai sugavom šnipinėjant nėprie-

niekas už tai tavęs nešaudo. 
Net, jei stalininiai užsdnisly- 
tų čia pradėt trockininkus ar 
sklokog naritfs šaudyti, tai ir

du.. Šios bendrovės akcijos • telio naudai, — viršyla atsa- gi dar, gal, nebūtų už tai si
priklauso mūsų ekonominėm^ kg komendantui 
tvirtovėms “Maistui”, “Pie-, _ Gerai, o kitas? 
nocentrul” ir “Lietūkiui’ .. _ Kitas... well buvo įtaria
Šios trys svarbiausios mūsų mo& šnipu, 
įmonės dar kartą įrodė, kad _ q trečias?

šaudyti, o tik atsidurtų 
Dėdės Šamo relyfo.

Sergančiam Jonui Turčiui 
gydytojas patarė vartoti dau- 

jos dirba didelį darbą. Jei ne, _ Trečias... taip sau, dėl geležies.
jos, tai dar kažin kuomet bū 
tumėm sulaukę savo preky
bos laivyno pradžios.
.' i

Prisijungė kito jm<>nė

Ne per seniai prie “Lietu-

draugiškumo.
Panašiai dabar dedasi pri- 

klodniau8iam darbininkų “ro
juj ”—Rasiejnj.* Nėra tos 
dienos, kad tam “rojuj” ne
būtų sušaudyta: vienas, pen-

• • --T8* Lloydo prisi- dešimts, penkiaedašimts, riui.*

Washingtono vyriausybė įsakė karo lai
vams esantiems Azijos pakrantėse gelbėti A- 
merikos piliečius tose Kinijos dalyse, knf 
eina kariniai veikimai. Apskaičiuojama, kad 
ten esama apie 4,000 Amerikos piliečių.

Valdžios nusistatymas yra toks, kad kur 
ten nesurastų Amerikos piliečių, vyriausybė 
siųs jiems pagalbą, išrikus karui ar kitai ne
laimei. Taip it turi 'būt. Bet ar nestebėtina,1 įors Lietuvos ir Vokietijos 
kad vyriausybė siunčia skubią pagalbą už- - 
sieniuose esantiems savo piliečiams? p taip 
mažai tesirūpina piliečių apsauga namie.
Štai Chieagoj kaip mažėja ramių Žmonių 
saugumas. Nesaugu nuo užpuolikų, plėšikų, 
vagių. Nesaugu moterims ir (merginoms nuo 
ištvirkėlių, nesaugu kūdikiams. Kažin kur 
nesaugiau — Chieagoj ar Shanhajuj? Būt 
gerai, kad Dėdė Šamas po Shanhajaus pa
sirūpintų piliečių saugumu Chieagoj. ’

jungė kita svarbi įmonė — 
‘Baltijos transporto b-vė”. 
šios bendrovės centras yra 
Klaipėdoj ir ji daugiau rūpi
nasi technikiniais transporto 
reikalais.

— Ką? — sako TtlrČiuS. — 
Geležies. Aš nesu iš vargšų; 
galiu vartoti ir auksą.

Jonas Vedęs, įsodinęs savo 
uošvienę į taksį, sako šofe-

Kada Bus Visuotinas Karas 
Europoje

Anglijos diplomatas Neville Chamber- 
lain pasakė: t \ ‘ ♦
r1 “Europa išvengs karo dar per kokius 
penkis 'metus. Nors kai kurios didžiosios 
valstybės karingai žvangina ginklais, tačiau 
jos visos rūpestingai Vengia ’ žengti tokį 
žingsnį, kurs vestų prie naujo europinio ka
ro. Ispanijos įvykiai atšaldė karo karštį”.

Europos didžiąsias valstybes nuo karo 
sulaiko jų skolos. Visos jos jau dabar yra 
skolose paskendusios. Kas atsisuktų ištikus 
karui ir jam užsitęsus, Toliau tokia karin-

Dėdes Šamo Konkurencija Su 
Kapitalistais

Nors Dėdė Šamas varosi už tai, kad 
kompanijos gerai atlygintų darbininkams, 
bet jis pats nėra pagirtas už savo tarnau
tojų gerą atlyginimą. Todėl gabiausieji jau
ni vyrai geresnę sau ateitį matė dirbdami 
kompanijoms, o ne Dėdei Šamui.

Be to pas' Dėdę Šamą tvarka yra tai
sytina. Štai Harvardo universiteto prez. Co- 
nant nurodo, kad vyriausybė turėtų įvesti 
kompeticiją įsigauti į aukštesnes vietas ir 
tokiose vietose, sakė, turi būti atsakančiai 
ankštos algos. .Tada Dėdė Šamas išlaikys

ga Vokietija neturi užtektinai karo reik* kompeticiją su kompanijomis ir pritrauks
menų. Karui ištikus, jos kariniai resursai 
greit išsektų ir tada sektų neišvengiamas 
pralaimėjimas. Visose didžiosiose valstybė
se naminis frontas nėra saugos. Nei Rusija, 
nei Vokietija, nei Italija, nei Prancūzija nė
ra tikros savo naminiu frontu.

Tad jau dabar Europos didžiosios val- 
r stybės randasi ant pražūties kranto, o kad

rui kilus, joms visoms yra lygus pavojus 
nugriūti į tą pražūtį. Tad va, kas sulaiko
Europos valstybes nuo karo.

Black Nebuvo Kukluksas

Kai prez. Roosevelt nominavo senato- 
f rių Black į Aukščiausiojo Teismo teisėjus, 

tai kapitalistų spauda buvo pradėjus prieš 
jį smarkią agitaciją. Mat preaidento pasky
rimą turėjo patvirtinti senatas. Tad kapi
talistai norėjo sukurstyti senatą, kad šen.
Black nepatvirtintų.

Vienas svarbiausių kapitalistų argume
ntų prieš šen. Black*buvo tai tas, kad jis 
esąs kukluksas.

Dabar visiškai paaiškėjo, kad šen. Black 
nėra kukluksas ir tokiu nebuvo. Kai sena-

talentingų jaunų vyrų į valdiškas vietas.

Sunaikino Daug Kavos

Brazilijoj, kavos karalystėje, užderėjo 
perdaug kavos. Sandėliuose atsirado tiek 
kavos, kad visam kiekiui nepramatoma rin
kos. Kad kainos nepultų, tai Brazilijos vy
riausybės sprendimą sunaikinta 15 milijonų 
maišų kavos.

Kavos perviršis Brazilijoj naikinamas 
taip, kaip šioje šalyje anuomet buvo nai
kinamas kiaulių perviršis.

Už Likerius Mažiau, Už- Taboką 
Daugiau '

Šiemet per liepos mėnesį vyriausybė su
rinko mokesčių nž likierins mažiau, negu 
pernai. Bet už taboką surinko šiemet dau
giau, negu pernai. Už likieriūs šiemet Vai-,’ 
džia per liepos mėnesį surinko keturis mi
lijonus dolerių maŽian, negu pernai, o už 
taboką surinko $1,156,000 daugiau, negu per
nai. •’ !

santykiai yra žymiai pagerė
ję

75 nuoš. Lietuvos eksporto 
ir importo eina jūromis

Arti 75 oruos. Lietuvos eks
porto ir tiek pat importo ei
na jūros keliais per Klaipė
dos uostą. Tačiau šis didelis 
prekių apsimainym&s tarp 
Lietuvos ir užsienio valsty
bių beveik iki šių metų pra
džios buvo atliekamas sveti
mais laivais. Kasmet vis dau
gėjo į Klaipėdos uostą, at
plaukiančių laivų skaičius. At 
plaukdavo šimtai laivų su 
įvairiausiom vėliavom, bet 
tarp jų Lietuvos vėliavos ne
buvo. Visai neturėjom savo 
prekybos laivyno.

O savojo prekybos laivyno 
steigimo klausimas buvo ak
tualus nuo pat Mažosios Lie
tuvos prijungiamo su Didžią
ją. Dažnai jis buvo minimas 
ar tai per įvairias sukaktu
ves, minėjimus ar Šiaip spau
doje, tačiau vis kažkaip ne
buvo galima jo išjudinti iš 
mirties taško. Buvo asmenų, 
buvo net draugijų, kurios 
šiuo svarbiu reikalu domėjos, 
tačiau konkrečių rezultatų 
vis nebuvo. Tai nebuvo lėšų 
laivyną steigti, tai kliudė į- 
vairios prekybos sutartys su 
užsienio valstybėm, tai nebu
vo pakankamai savų specia
listų — ir vis šis reikalas 
buvo atidedamas tolimesniam 
laikui.

Tik praėjusiais metais bu
vo rimtąi šiuo reikalu susi
rūpinta ir jau susilaukėm ko
nkrečių rezultatų — šiuo me
tu po Lietuvos vėliava plau
kioja penki laivai: “Mais
tas”, “Marijampolė”, “Šiau
liai”, “Utena” ir “Kretin-

šimtas. Vienas šaudomas kai
po ‘ ‘ trockininkas banditas, ’ ’ 
“rojaus griovėjas,” fašistas, 
o kiti — taip sau, dėl-drau
giškumo. Stalinas randa, kad 
Jaunųjų balšavikų lyga

Tiesa, visi pirmieji Lietu-(5,000,000 narių tarp 16-23 m. 
vos prekybos laivyno laivai amž.y įr Jaunieji' Ponieriai 
nėra labai dideli, vidutinis jų (6>000,000 narių tarp 1046 m. 
tonažas apie 1060 tonų, o vi-jamg } taip jau trefni, nž- 
sų jų bendras tonažas yra a-| sikrėtę trockiOTlu, fašizmu, 
pie 5,300 brirEto registr. to- Taigi, ir juos pradės šaudyti.
nų. Tai, palyginti, mažas lai
vynas, bet,* atsilninus, kad 
prieš porą metų mes visai ne
turėjom nė vieno nuosavo lai
vo, reikia džiaugtis ta gražia 
prkdžia, nes tai jau yra pa
grindas, ant kurio bus galima 
toliau plėtoti ir ugdyti savą
jį prekybos laivyną. O jam 
perspektyvos yra geros. Iš
vežti j užsienį apie 75 nuoš. 
viso Lietuvos eksporto ir a- 
pie tiek pat atgabenti impor
to jūros keliu reikia kelis ka
rtus didesnio laivų skaičiaus, 
negu mes dabar turime.

• Lietuviai k®piton®i
Taip pat reikia konstatuo

ti džiuginantį faktą, kad jau 
šiuo metu keturiems didiesie
ms mūsų laivams vadovauja 
lietuviai kapitonai. Ir kitas 
mūsų laivyno personalas: štu
rmanai, mašinistai ir matro
sai jau daugumoj yra lietu
viai. Dabar užsieny jūrų mo- 
kyklose mokosi būrys lietu
vių jaunuomenės ir tuo būdu

Atrodo, tavorščiai, kad jei 
Stalinas ilgiau paciesoriaus, 
visas balšavikų “rojus” bus 
strielbomis iŠklynytas.

Skaitantieji mano kampelį 
kai kurie Pruseikos ir Bim-

— Paskubink, kad nepavė
luotum į traukinį,

— Skubinsiu, kiek galėda
mas, —- atsakė šoferis, — ly
giai kad vežčiau savo uoš
vienę.

— Tėveli, kag tai yra po
litika? — klausia sūnus.

— Tai yra toks žmogus, 
kuris politika prekiauja.

Teisėjas: — Kodėl nieko 
nekalbėjai, kai žmona tau 
klausimus statė?

Vyras: Negalėjau. Senu
čeveryku buvo man bumą 
nžkišus. r

plaukdami atviroj jūroj pa- kuris pakrikštytas “Preziden-
prastai neturi iškėlę.

Spalvos ir raidė
Daugelis, gal būt, paklaus 

ką reiškia tos spalvos ir ta 
raidė. O tai ir yra inicialai 
ir ženklai sakytos “Lietuvos 
Baltijos Lloydo” bendrovės. 
Taigi, savam prekybos laivy
nui pradžia padaryta. Jei 
krašto ekonominė būklė ir to
liau taip gražiai gerės, kaip 
šiuo metu, tai ir Lietuvos 
prekybos laivyno augimas eis 
greitu tempu.

Svarstoma klausim®* apie 

keleivinį l®ivą

Per pirmąjį pasaulio lietu
vių kongresą buvo pareikštas 
pageidavimas įsigyti didesnį

netrukus susilauksim dar di- keleivinį - prekinį laivą, ku-
desnio savų jūrininkų kadrą 
Jau šiuose penkiuose mūsų 
laivuose gavo darbo arti 100 
žmonių, knrių 24 sudaro Vy
resnįjį personalą.

Jei jums teks plaukti bet 
kuria jūra ir sutiksite laivus, 
ant kurių jstiebų plevėsuos 
dvispalvė juodai geltona vė
liava, kurios vidury yra ap
skritimas, Oi jame raidė L, o 
ant laivo kaAnino pamatysite 
nupieštą didelį geltoną žiedą

ris turėtų tarnauti daugiau
sia užjūrio brolių susisieki
mui su Lietuva. Dabar tokio 
laivo įsigijimo klausilnas jan 
svarstomas . ir ieškoma šiam 
reikalui atitinkamų kapitalų.

Lietuva turi taip pat ir 
vieną karo laivą. Tas laivas 
buvo pirktas iš vokiečių ir 
buvo skirtas kovai su kon
trabandininkais. Tačiau šiai 
paskirčiai tas laivas dėl savo
netobulo įrengimo netiko. Ku- ninkė Orintienė gavo ilgame-

tas Smetona” perėmė Krašto 
npsangos ministerija. Ji lai
vą iŠ pagrindų atremontavo, 
pertaisė, pakeitė mašinas ir 
paleido į darbą. Dabar “Pre
zidentus Smetona” yra pir
masis mokomasis Lietuvos 
Karo laivas. Jame ruošiami 
jūrininkai busimajam Lietu
vos karo laivynui, apie kurio 
steigimą imama vis plačiau 
ir rimčiau kalbėti.

Mite Sulaukęs F 
103 Mėty

SINTAUTAI, Šakių apekr. 
Liepos 20 d. Voverių kaime 
mirė Petras Paplauskas. Pa
plauskas gimė 1833 m., buvo 
neturtingas ir visą savo am
žių tarnavo pas ūkininkus. 
Paskutinius 30 metų tarnavo 
Voverių k. pas Orintienę. Bu
vo labai geras darbininkas, 
sąžiningas žmogus ir visų 
mylimas ir gerbiamas. Sin
tautų apylinkėje Paplauskas 
buvo žinomas kaipo seniau
sias žmogus. Bet atsižvelgiant 
į jo 103 m. amžių buvo dar 
gana tvirtas Iv sugebėjo at
likti Visą namų ruošą. Ūki-

su ta pat didele L raudona-; įį laiką patarnavęs, jis buvo
me fone — žinokite. — tai yra 
lietuvių laivai. Valstybinių 
vėliavų prekybiniai laivai

pastatytas į uostą ir nenau
dojamas.

Prieš trejetą metų tą laivą,

tį tarną ir sąžiningą ūkvedį 
senelį Paplauską ir ligoje ne
apleido), o mirusį labai iškil
mingai palaidojo.
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Kaip Pagonys Lauke i ^non^s sušuko: “Didis yra 
* ' Danieliaus Dievas, kuriam tu

rime tikėti”.
5. Kada Nabuchadonosaras 

karalius įmetė tris jaunikai
čius į baisiai karštą pečių, ir

Kristaus

KAULAS: Jonai, aš nesu
prantu, kodėl Dievas priren- 
gė izraelitų tautu tiktai prie ” šti'nklingi'M-

du išgelbėti, tūkstančiai pago-

' Už savaitės, rugsėjo 1 d., 
visoje Pittsburgho vyskupi
joje atsidaro katalikiškos pra 
džios mokyklos, o rugsėjo 7 
d. aukštesnės. Tose dienose 
prasidės mokslas ir Sv. Kazi-

Į cienė. Po 25c: A. Bernotienė,
Kivinskienė, N. N., Pagerec- 

man, aš tau už tai atlygin-1 kienė, Saveikienė, Endriūnie- 
siu”, taip Dievas sako tė- n$> Viktorą vičienė, Brazdienė,
vams, kuriems Jis suteikė vai 
kų.

Tėvai, duokite savo' vaika
ms gerą išauklėjimą, tada g&- 

miero pradžios ir aukštesnė- losite ramiai stoti j Dievo

ateinančio Atpirkėjo, o ne ki
tas tautas?

JONAS: Priežastis yra ta: 
izraelitai pasiliko ištikima 
Dievui tauta, o ne kiti. Už iš; 
tikimybę Dievas davė ir pir
menybę. \

KAULAS: 0 kitos tautos 
ar nieko nežinojo apie Kris
taus atėjimą? Ir, jei žinojo, 

jos gavo tą žinią?
Kitos tautos taip 

"ojo ir daug yra būdų, 
p jie gavo tą žinią.

1. Izraelitai sueidavo „ su 
kitomis tautomis ir apsaki
nėjo joms apie atėjimą Kris
taus. Iš vienos pusės žiūrint, 
regis, izraelitai buvo baisiai 
prasikaltę ir už tai buvo sun
kiai baudžiapii. Bet Dievas 
matė kitaip, ko žmogus grei
tai nepamato ir nesupranta. 
Izraelitų vergija buvo sėkla 
pagonams Kristaus laukti. 
Ten ingas yra pasakymas, kad 
“Nėra to blogo, kuriame ne
jautų jokio gero”. Gražiai To- 
bijas. pranašas rašo, sakyda
mas: “Būkite dėkingi Die
vui, c jūs, vaikai izraelio, už 
tai, kad tapote išblaškyti ta
rpe pagonų ir netikėlių, ku
rie nepažino savo Viešpaties

nų pripažino, įog »z^ae$tų 
Dievas yra Visagalis Vieš
pats.

6. Kada jBaltassar karalius, 
kuris buvo galingas ir neap
sakomai turtingas, būdamas 
pagonu, norėjo paniekinti "ba
žnytinius šventus daiktus. Pa
matė stebuklingą ranką ra-

je molcyklose. Lafkas tėvams 
apsispręsti, į kokią mokyklą 
leisti vaikus.

Ne vienas tėvas ir motina 
stato sau klausimą, kodėl jie 
turi leisti savo vaikus į ka
talikišką lietuvišką unokyklą, 
kuomet viešose mokyklose ne
reikia nei mokėti, nei knygų 
pirkti ir taip pat mokina. Čia 
ir noriu į tą klausimą trum-

teismą ir sakyti: “Štai, Vie
špatie, kuriuos Tu mums da
vei, nė vienas nežuvo per mū
sų kaltę”. Duok savo vaika
ms gerą išauklėjimą ir galė
si tikėtis, kad jie bus gaivi
nanti šviesa namams, paguo
da gyvenime ir parama se-

Saviękienė.

Lietuvių Radio klubo pik
nike Bingo klubo darbuotojai 
'uždirbo $95.65? Už tai ačiū 
klubo vedėjui P. Dargiui.

Naujos klebonijos prieangi- 
nį artistišką langą perka Juo
zas Navickas ir Viktorija Na
vickaitė; jiems atseis apie 
$150.00. Durų varpelį perka 
Šv. Kazimiero parapijos cho
ras. Tam darbui vadovauja 
Sam Sickle ir Jonas Ganse-

Rugpiūčio 29 d. Lithuanian 
Country Club didelį pikniką 
rengia parapijos komitetas ir 
Homestead lietuviai biznie
riai: Tai, gal, bus paskutinis 
šią vasarą toksai išvažiavi
mas. Visi turėtų pasinaudoti 
proga — išvažiuoti į “kont- 
res”, pakvėpuoti grynu oru 
ir padėti įvairiems parapijos 
nuosavybių pataisymams su
kelti fondą.

jau, važiuosiąs svarbiais* rei
kalais į Pittsburghą ir ten 
atlankys savo tėviškę. Mat, 
mūsų klebonas yra gimęs ir 
augęs South Side Pittsburg- 
he, Gal užsuks pamatyti ir 
ten statomos naujos kleboni
jos. Dėdė

šis - Tas Iš West End 
Padangės

Rugpiūčio 17 d., V. Nava- 
dauskaitė surišta moterystės 
ryšiu, su P- Gallau. Lai gera- 
sai Dievulis laimina naujai 
susituokusią šeimynėlę.

natvėj. Duok savo vaikams . w. „ .
.y .. v revičius. Varpelis atseis suderą išauklėjimą, o jie bus .

šant ant sienos, ir viskas bu-’ atSakytį. 
vo išpildyta Dievo, kas ten Taiku8 . kata.
buvo parašyta. z 

Daug yra ir kitokių faktų,
kuriais Dievas mokino pago
nis ir stabmeldžius, kad lauk
tų ateinančio Atpirkėjo. t 

RAULAS: Jonai, ar prieš 
pat Kristaus atėjimą žmonija 
gyveno didele gerove? .

JONAS: Ne, Kaulai. Tais 
laikais buvo didžiausia sui
rutė, betvarkė: turtuoliai gy
veno turtuose, girtybėje, pa
leistuvystėj, daugpatystėj, o 
neturtėliai baišiai buvo pris
pausti, varginami; sunkiausi 
darbai buvo atliekami vergų. 
Vergai buvo perkami ir par
duodami, kaip. gyvuliai. Jo
kios teisybės'nebuvo.

KAULAS: Iš kur sužinai 
tuos faktus?

JONAS: Pasaulio išminčiai
Dievo: Jūs skelbkite jiems į filosofai, mokslininkai para- 
(pagonams) Dievo išmintį ir Į tuos pasaulio nelaimių fa- 
Jo gerumą, jūs pritaisykite fktus, kaip’ va: Sokratas, gi

lus filosofas, aimanavo žiū-

likišką lietuvišką mokyklą ve
rčia dvi svarbios priežastys: 
1) kad esame katalikai ir 2) 
kad esame lietuviai. Tat ir 
tnūsų vaikai turi būti išauk
lėti katalikiškoje ir lietuviš
koje dvasioje.

Tėvai turi atsiminti, kad 
vaikai yra brangiausias jų 
turtas, didžiausias džiaugs
mas ir Dievo jiems duota do
vana, .dėl kurios jie, aukoja 
visą savo gyveninę, nieko ne
sigaili ir deda pastangų, kad
vaikams būtų gera;'jei vai- • •
kai yra toksai brangus tė
vams turtas, tat koks turi būt 
tėvų rūpestis, kad jų vaikai 
nepražūtų, kad būtų išauklė
ti Dievui. Kaip Faraono duk
tė kad Mozės motinai sakė: 
“Imk šį vaiką ir užaugink jį

malonus Dievui ir žmonėms. 
Duok savo vaikams gerą iš
auklėjimą, tuomi suteiksi Ba
žnyčiai, visuomenei ir Valsty
bei didžiausį patarnavimą, šv. 
Povilas sako, kad tėvai, pil
dydami savo priedermes link 
vaikų išauklėjimo, gali būti 
išganyti. Visa tai verčia tė
vus budėti, kad vaikai nesu
klystų ir tasai tėvų brangiau
sias turtas nepražūtų.

Kad palengvinus tėvams tą 
sunkią gero vaikų išauklėji
mo naštą, katalikiškoji mo
kykla ateina tėvams į pagal
bą. Tai, ot, • kodėl neturėtų 
būti jokios abejonės, į kurią 
mokyklą leisti vaikus. Kata- 
likams tik katalikiškoji mo
kykla. Bet, kadangi mes esa
me dar ir lietuviai, tat ant
roji priežastisj dėl kurios tė
vai turi leisti savo vaikus į 
lietuvišką mokyklą.

virš $125.00.

Rugpiūčio 19 d., Šv. Vin
cento- Moterų klubas suruo
šė draugišką vakarėlį. Visos 
linksminosi iki vėlumai. Va
karėlį suruošė Pužauskienė ir 
Paškauskienė. . .

jų širdis, kad nebūtų bergž-1
džios Atpirkėjo pasiaukavi- 
muofe, bet kad pasinaudotų 

, Kristaus kentėjimuose” (Tab. 
XIII, 3, 4).

2. Kitas būdas buvo: Bro
liai pardavė Juozapą į Egip
tą, kuris buvo tikras misijo
nierius tarpe pagonų, sėda
mas gerą sėklą į užkietėju
sias širdis pagonų.

3. Pranašą Joną blogos va
lios žtnonės — jūreiviai įme
tė į jūras, kad prigertų, o 
bangžuvė išnešė ant kranto į 
Ninivos kraštą, kad pataisy
tų sugedusius žmones.

4. Danielius pranašas buvo 
į liūtų duobę sudras- 
bet išliko gyvas. Die-

gęlbėjo. Matydami tai

rėdamas į baisų žmonių su
gedimą, nelygybę, betvarkę. 
Kad ir pagonas būdamas, ai
škiai pasakė, kad tik Vienas 
Dievas iš dangaus atėjęs te
galėtų pataisyti žmonių su- 
gedilną.

Aristotelis, pasaulio išmin
čius, panašiai aimanavo ir 
liūdėjo laukdamas iš dan
gaus pagalbos. - ,

Horaee ir VirgiLius, garsūs 
rašytojai, verkdami aprašo 
žmonių sugedimą ir kad ne
gali matyti būdo pataisymui. 
Vien tik laukė Atpirkėjo iš 
aukštybių, Kuris ne ginklu, 
ne kardu, ne prievarta patai
sys žmones, bet Savo žodžiu 
ir pavyzdžiu. ,

RAULAS: Ar gi nebebuvo,ti. Statybą visi rėmia. Mag- 
galimybės pataisyti tų suge-; dalena Takažauskienė su Mrs.
dusių žmonių?

JONAS: Ne. Nei mokslas,
nei išminčiai, nei ekonominės, 
nei socialės taisyklės nebega
lėjo pasiekti sugedusių žmo
nių. Tik vienas Dievo žodis 
ir Jo švenčiausias kraujas a- 
piplovė purvus sugedusių šir
džių, sušildė užšalusius, at
vedant ant tiesos kelio pa
klydusius, atidarė užtemdytas 
akis. Tai yra vienas Viešpats 
Jėzus Kristus, Kuris buvo 
laukiamas per daug tūkstan
čių metų. J. V. 8.

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
į; Knn. Ant. M. Karnžiikii

>♦»♦♦♦♦♦♦♦•♦♦ <
Rugpiūčio 26-ta Diena

“Tu pasidarei... ūksmė nuo 
karščio”. — Izaijo, XXV, 4.

Ūksmė nuo karščio! Karš
tis reiškia blogą — kiekvieną 
blogą nuo kurio yra pagei
dautina būti apsaugotu. Da
ngus yra stovis — ir daugu* 
ma yra jį atsiekus — kur
saulė nešviečia ant jų, ir nė
ra karščio. Bet yra kitaip 
šiame pasaulyje. Čia daug 
daiktų veikia ant sielos karš
tis ant kūno, — skausmai, iš
tyrimai, pagundos; čia tas

karštis. Kur yra ūksmė? Štai 
aš, “Ateikite pas mane”, (Šv. 
Mato XI, 28). “T&i mano a- 
tilsis”, sako Dievas, “Tai 
mano atsigaivinimas” (Ižaijo 
XXVIII, 12) — William Jay.

Po Jėzaus kryžiumi aš no
rėčiau stovėti, po ūksme gar 
lingos Uolos, nuvargusioje ša- 
lyje. Jis yra.namai dykynė
je, poilsis ant kelio, nuo vi
dudienio karščio deginimo, ir 
dienos naštos.

0 saugi ir laiminga prie
danga, o prieglauda ištirta 
ir nibili, o susirinkimo vieta 
kur dangaus meilė ir dangaus 
teisingumas susieinal Kaip 
Šventam patriarkui tas stebė
tinas sapnas buvo duotas, taip 
išrodo man mano Išganyto- 
jaus kryžius koptai į dangų. 
— Elzbieta Ciephane.

šv. Kazimiero Parapija

Nors visi užimti klebonijos 
statyba, bet šią savaitę kele
tas vyrų ir moterų valo mo
kyklą ir rengia atidarymui.

Petronėlė Blažaitienė buvo«
išvažiavus atostogoms į rytus. 
Lankėsi Conneoticut, New Yo- 
Tke ir kitose vietose. Kape
lionas kun. Skripkus jau grį
žo iš atostogų.

daugiau
Pastaro-

Mūsų parapijoje 
atsiranda biznierių 
mis dienomis Jonas Čubis nu
sipirko kepyklą adresu 2126 
Carson str. Jonas Čubis turė
jo grosernę ir bučemę, Home- 
steąde užlaiko užeigos namą 
su restoranu, o dahar pirko 
kepyklą. Tai pažanga

Klebonijos statyba eina prie 
baidos. Šią savaitę tinkuoja- 
ma vidus", baigiama dengti 
stogas (plytų darbas jau bai- 

Į gtas). Lieka tik vidų ištaisy-

Paskelbta, kad į moterystę 
eina Petras Jokša su Alberta 
Mokeliūte. Apie jų vestuves 
vėliau parašysime.

Prie progos noriu priminti, 
kad Duąuesne lietuvių pikni
kas gerai nusisekė. Uždarbio, 
girdėjau, liko virš šimtinė.

Paskutinis parapijos išva- .pasisekimo daugiausiai
žiavlnas į Adomo-sodą įvyks, pasidarbavo: Kundrotas, Nor- 
Labor Day, rugsėjo 6 d. Prie ( įBernotienė, Karpienė,
išvažiavimo parapijos komi
tetas ne juokais rengiasi. Pa
rūpino troką, nuo gatvėkario 
nuveš iki pat ^xlo vartų. Pi
knike bus įvairių pamargini
mų. Smagu bus dieną pralei
sti.

Connors langų papuošimams 
šią savaitę sukolektavo $33.- 
30. Aukojo šie: Bose Connors 
$5.00, V. Navikaitė j$2L0<\ 
Valavičienė $1.50i Po $1.00: 
Karauskienė, Dabulienė, Šid
lauskienė, Tarvidienė, Žiau- 
kienė, Stravinskienė, Viesai- 
tis, Palmerienė, Mrs. Dugan, 
Člapinski, Bernotienė, Treti
ninkė, Mrs. Holmes, Mrs. Li- 
eb, Mrs. Funk, Mrs. Lackner, 
Mrs. Mustin. Po 50c: Mrs. A- 
dauns, Paurazienė, Vesolovs- 
kienė, Mrs. Prosser, Mrs. Po- 
litovski, Šakienė, Mrs.- Wilg- 
ing, Mrs. Fallert, Mrs. Ellis, 
Mrs. Huebert, Mrs. McDer- 
mott, T: Connors, Mrs. Bitt- 
ner. Obeciūnienė 30c., {Balio
nienė 25c.

Juzė Klimaitienė ir Ona Žą- 
sinienė sukolektavo $42.25. 
Aukojo: Po $2.00: F. Janu- 
šonienė ir Baltrūnienė. S. Kve 
derienė $1.50. Po $1.00: O. 
Žąsinienė, O. Brazaitytė, Po
ciūnienė, P. Aleliūnienė, S. 
Aleliūnas, K. Navickienė, Ka
marauskienė, Pr. Zimantis, 
Katelienė, Vičiūnienė, K. Kri- 
kštaponis, Žąsimenė, Tumas, 
Trinkienė, Betkienė, Marmo- 
kienė, Kaulakienė, Pauliuko- 
nienė, Gutauakienė, Al. Nau- 
jelienė, Toliušienė, Pikelienė, 
O. Samalevičien, Mrs. Downs 
Norkienė, Bukontienė. Po 50c: 
Endriflnienė, Vyšniauskienė, 
Zaronskienė, Baltrūnienė, Bau 
ktienė, Mikeškienė, O. Kvede- 
rienė, B. Mikeškienė, Janušo- 
nienė, Martinonienė, J. Šim
kūnas, Ambrozaitienė, J. Lau
kaitis, P. Rutkatrskienė, Ori-

Homestead Žinios

Praeitą savaitę baigta va
lyti ir tvarkytį seserų namas.' 
Tą darbą atliko mūsų darbš
čios moterėlės: Eimutienė, Va 
lukienė, Janulevieienė, Dum
bliauskienė, Savonienė, Mu- 
zikauskiūtė ir U. Takažaus- 
kaitė. Šią savaitę rengiasi iš
valyti bažnyčią 40 valandų at
laidams, kurie įvyks rugpiū
čio 31 dt, rugsėjo 1 ir-2 dd. 
Tikimės, kad per atlaidus bus 
daug svečių kunigų ir, gal 
būt, misijonierius tėvas Mor
kūnas, marijonas.

Norvilienė, Vasiliauskas ir 
kiti. Mūsų klebonas dėkingas 
Duąuesne lietuviams už gra
žų pasidarbavimą parapijos 
naudai.

Praeitą savaitę mūsų kle
bonas buvo atlaiduose Brad-

’ _A * ’ I - '
dock, Pa., pas kun. Abromai
tį. Buvo daug ir kitų iš apy-

Šiomis dienomis baigiamas 
remontas seserų namo. šią sa
vaitę bus pradėta dažyti iš 
lauko. »• •' \ •

Parąpijos pikniko' ruošimas 
eina visu smarkumu. Visi no
ri, kad piknikas gerai -pavyk
tų. Piknikas įvyks rugpiūčio 
29 d., Amšiejaus farmoje.

Praeitą sekmadienį, vieti- 
Šv. Pranciškaus Seserų 

linkės kunigų.-Pamokslus per!rž’sj|} skyrius laikė susirin- 
visas dienas sakė misijoms 'k) kuriame nularS sunl|/ 
nus kun. A. Morkūnas. Vis* r

ms

patenkinti jo gražiais pamo
kinimais. Šią savaitę, girdė-

šti kortavimo vakarą seserų 

(Nukelta į 4 pusi.)

r^=
MATYKITE JI ŠIANDIEN!

HEALTH-MOR
VACTTUM-CLEANHR ?•'

ATLIEKA II DARBUS »

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes
Reikia tik pašauktiCENtral 9051, arba rašyti laišką, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magiką. šaukite pardavėją J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Avė., Chicago.

Užsimokėkite už Refrigeratoriy šiuo lengvu būdu I
VARTOKIT COIN BOX PIRKIMO 

PLANĄ DEL VISŲ KETURIŲ
Pirkit Frigidaire, General Electric, West‘ 
inghciuse arba Servel Electroluz, gesini 
refrigeratorią pagal “mokėti tik maią 

sumą kasdien“ coin box planą.

čionai Coin Baksas
[dėkit kelis nikelius kas
dien—varosi automatiškai, 
pinigus* kuriuos įdėsite, 
numuš nuo kainos.

• Čionai lengvas būdas, kuris padaro refrige- 
ratorių pirkimą lengvą jums. Ifeirinkit Frigi- 
dai^e, General Electric, Westmgh<mse arba 
Servel Eloctrolus iš didelio pasirinkimo mo
delių, kurie parduodami pagal šį planą. Ne
reikia nieko įmokėti... .tiktai įdėkite kelis ni
kelius į moterį kasdien. Coin Baksas automa
tiškai užtikrina ištisai 24 vai. operaciją be per
traukos. Šie pinigai vėliau numušami nuo 
kainos___ Pamąstykite apie šį planą I Jūs ga
lite užsimokėti už refriferetorių mokant tik 
po tris nikelius į dieną Pasinaudokit šiuo 
planu dabar.

Aplankykit savo Public Service krautuvę 
šiandien. < (

Public Service Company
op motthem

Jteą vietinis dyleris irsi turi 
didelį pasirinkimą automatišką 
refrlceratorię prieinamomis kai
nomis. Atsilankykit J Jo krau

tuvę dabar.
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PITTSBURGHG UETUVSŲ ŽUDOS
LAIKAS JAU LAIKAS KRATYTIS 

NUO NERANGUMO

mo būdui. Bet tokiam žiop-< PITTSBUBOHO LIETUVIŲ 
liškam lengvatikių katalikų' ŪMIOS
patraukimo būdui, padeda^------------
Pittsburgho ir apylinkės va-j (Tęisnys iš 3 pusi.)
dų nerangumas ir apsileidi- , . . . . .. . , A .r I n a ik lai, taipgi išrinko atsto

vus į seserų seiiftelj.

niais” vadina tuos, kų baž- veikti Gelgaudiškio plytų fa-1 — Tik po didžių darbų ga 
nyčiai dykai dirba. Kų padu- brikui, pagyvėjo ir įmūro tro- rbė ateina, bet ji visada atei- 
ryai. Visų žmonių ir jų nuo-” besiu statyba. Daug plytų pe- na. Buffou
monių nesuvienodinsi. Tik' rka atvykę ūkininkai net už
bolševikai bando įvesti lygy-' 16—20 km. Be to, gyvas uiū-

mas.

Teko sužinoti, kad iš Pitts- nas aiškiai matome, ^kad jie 
burgho ir apylinkės net trys dažnai sugeba pavilioti net 
ątstovai išvažiavo j Federa-1 ištikimus, bet lengvatikius ka
cijos kongresu. Atstovavimas 
labai reikalingas, nes šių me
tų kongresas minės Lietuvos 
krikšto 550.metų sukaktį.

Lietuvių Katalikų Federa
cija, tai vienintelis akstinas, 
kuris ne tik akstinu, bet ir 
jungia lietuvių parapijas, or
ganizacijas ir draugijas, kad 
sėkmingiau kovoti su komu
nizmo ir laisvamanybės fro
ntu. Komunizmo ir laisvama- 
aybės frontas, juk, griežtai 
nusistatęs ardyti ir skaldyti 
Kristaus Bažnyčių. Kiekvie

talikus j savo parengimus ir 
frontų. Lengvatikiai katalikai 
dažnai pa-sitiki kalboms, kad 
esu jie dirba grynai tautinį 
darbų ir kad jiems rūpi Lie
tuvos gerovė. Nors toks' bū
das lengvatikiams patraukti 
atrodo žiopliškas, bet žioplius 
tiktai tokiu būdu ir patrau
kia. Jie moka lengvatikius 
katalikus įtikrinti, kad esu 
nekariauja prieš Kristaus Ba
žnyčių, bet tiktai prieš nela
bus kunigus, kurie drįsta 
prieštarauti tokiam patrauk*

Kad katalikų vadų tar
pe yra apsileidimo, tai miniu 
aiškiai įrodo tas, jog net ne 
sirūpinama suorganizuoti sa 
vo kolonijoje Federacijos sky
rių. Aiškiai matosi, kad ka
talikų vadai, užsiėmę vieti
niais reikalais, nemato reika
lo eiti į bendrų veikimų* Iš-1 
tikrųjų, atrodo keistokai toks 
Pittsbi rglio ir apylinkės ka
talikų vadų šalinimasis ’nuc 
bendro veikimo prieš komu
nizmo ir laisvamanybės fron
tų.

' i K
Tad, Pittsburghe ir apylin

kės katalikų vadai! Meskite 
nerangumų ir 1 apsileidimų!

PitUborgietiš

Klebonas ragina tėvus sa
vo vaikučius glausti prie ka
talikiškos mokyklos, nes tai 
vienatinė vieta, kurių katali
kų vaikučiai turėtų lankyti. 
Tikimės, kad šįmet mokyklų 
lankys daugiau vaikų.

Vietinis

Kas Girdėt North Side

“DRAUGO” PIKNIKŲ RĖMĖJAI į “Draugo” piknikų Be a- 
bejonės jiems labai įdomu ir 

patekti į tuos 
Draugo vasarinius paren-

bę žmonių protuose ir kiše
nėlę. Bet tas yra virš 
gaus pajėgų.

žino-
Z

ro trobesių statymas vyksta 
pačiame Gelgaudiškyje ir, pas 
apylinkės ūkininkus. Ūkinin
kai daugiausia stato mūro 
tvartus, kurie savo ilgu pa
tvarumu tikrai apsimoka.

Stiprus pasiryžimas tvirti
na žmogaus kūnų ir dvasių 
ir jį dažnai padaro neįveikia
mu.

LIETUVIAI DAKTARAI

PBOPLES FURNITURE CO DIREKTORIAI
Ši lietuvių rakandų kompanija turi dvi didžiules krautu

ves — 4177-83 Archer Avė. ir 2536 W. 63rd St. Peoples 
Furniture Go. pirmutinė pradėjo “Draugo” piknikus remti 
stambiomis dovanomis. 1932 metais ji “Draugo” piknikui 
aukoja Kimball radio, vertės $175.00 ir buvo leistas ant 
serijų tikietų. Dabar p-nai direktoriai svarsto, kasčia būtų 
tinkamiausia skirti šių metų rudeniniam piknikui.

Taigi Peoples Furniture kompanija užsipelno visų lietuvių 
paramos. . . t

I. Pikidio
“Draugo” Darbo 
Dienos PUni

”Draugo” rudeniniam pikni
kui dovanų — porų vyriškų 
čeverykų vertės $3.50. P-n*s 
Pikielis savo krautuvėje už
laiko geriausios rūšies drabu
žių ir avalų. P nas Pildei re
mia visus dienraščio “Drau
go” parengimus. Tai pataria
me kam tik reikia čeverykų 
arba vyriškų rūbų, tai kreip
kitės pas jį. Tel. CANai 4763.

Su nauja dovana prisideda 
prie greitai augančio “Drau
go” šimto dovanų pikniko. 
Gerai žinomas aštuonuolikie- 
tis biznierius I. A. PIKIEL,

Kitu miestu Dr-go’ 
skaitytojams

Tūkstančiai “Draugo” ska- 
kuris užlaiko vyriškų rūbų itytojų gyvena įvairiuose
ir čerevykų krautuvę po num. miestuose, toli nuo Chicagoe. 
1818 So. Halsted St., paskyrė Jie jokiu būdu negali atvykti

Aukos bažnyčios pataisy
mui piadėjo jau jdaukti. Už
teko klebonui užsiminti apie 
reikalų, kaip tuč tuojau para
pi j on y s, nelaukdami nei ko
lektorių, pradėjo aukas nešti 
klebonijos. Po dešimkę au
kojo: I. Rilienė, K. Saulis ir 
A. Lakumas. Po penkinę: D.

A. Kaciušis,
J. Žukas, A. Špokauskas, lg. 
Rumbauskas, J. Senulis, B. 
Saulis, A. Šauks, S. Mikučio- 

J. Bartašius, J. Jagmi-

gimus. Jiems malonu būtų 
dalyvauti kartu su Chicagie- 
čiais ir prisilieti prie “Drau
go” parėmimo.

Šiuo nurodome būdų kaip 
kitur gyvenantieji lietuviai 
gali dalyvauti “Draugo” pik
nike ir kaip jie gali laimėti 
dovanas. Primename, kad ru
deniniame “Draugo” piknike 
rugsėjo 6 d. bus šimtas do
vanų suaukotų Chicagos biz
nierių. Tad kitų miestų “Dr- 
go” skaitytojai prašomi pri
siųsti po dolerį ar daugiau 
ir jūsų vardu tuoj bus išra
šyti serijiniai tikietai, kurių 
kaina yra po 10c. Tad ir bū
site “Draugo” pikniko dali
ninkai ir turėsite progų, lai
mėti skiriamas dovanas.

Pikniko Komisija.

Jono Kass Bonos 
“Oraęo” Darbo 
Dienos Piknikui
Elektrikmis Laikrodis 

Vertės |5.00

“Draugo”- Piknikui 
Didelės Roosevelto

Rakandų Kompanijos
Dovanos prosijimo ma
šina ir dvi lempos viso 
vertės 0841/2.

Ająsirgo G. Nagreckienė, 
uoli parapijos dailininkė. Li
nkiu jai greitai pasveikti, nes 
daug darbi}, jos laukia
ir moterų \ piknikas čia pat. 
Rugsėjo 5 d. visi trauksime į1 į,u; 
Adomo sodų į paskutinį no- 
rthsaidiečių piknikų. O, ma- 
žum dar nepaskutinis T Mat 
taip vadinama “moterų va
sara” ateina, būna gana šil
ta ir fiiknikuoti kartais visai 
dar pbtogu.

Užsakai eina Aleksandro 
'Birbilo iš McKees Rocks su 
Ona Maceikinte iš North Side.

^at Žemesnės klasės yra tos, ka
nos nieko nedaro žmonijos la- 

H. Vartoti

Stato Daug Mūro 
Trobesių

GELGAUDIŠKIS, Šakių a- 
pskr. Šiemet pradėjus gerai

LIETUVIAI DAKTARAI
TsL OAMal 2S46

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS nt CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 1—9 vai. vsksro

Tel. Ofiso: ■ Rea.:
LAlayette 4017 24TB W. 69 SL

Tei. narni):
HEMIock 6286 .

DR. A, 6, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

/>sgal sutarti

Ketvergais petfal sutartį
u Leavitt2305 So,

Tel OAMal 0402
St

nis,
nas. Tai tik pradžia. Aukos, 
nesustos plaukę, nes visi ma
to reikalų. Bažnyčioj mačiau 
iškabintų aukotojų sąrašų. Be 
to, girdėjau, .keletu parapijo
nų tariantis patiems dažyti 
bažnyčių iš lauko (bažnyčia 
plytų, bet labai sena ir" ply
tos atrodo juodos ir apšepę). 
Žinoma, jei atsirastų keletas 
vyrų, kurie padirbėtų .dienų- 
kitų, labai- daug pinigų gali
ma būtų, sutaupyti. Be abe
jo, atsiras, nes North Side ne
stingi kilpių žmonių. Yra, ži
noma, ir tokių, kurie “dur- 

. k------- i

SO METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiai* 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nno 1:36* iki 8 vai. vak.
T«L OAMal 0523

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdieu išskyrus seredų, -
r sekmadienį susitarus.-
Birželio, Liepos ir Kugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
16—12 ryto.

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1440 So. 49th Ct., Clcę 
Htarn., Ketv ir Pėtn. 10—f 

3147 So. Halsted St.,
Paned.. Kered. ir finbat. ■<

»•!

DR. W. V. NORA
PHYSICIAN AMD SUROEON 

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

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

Hcs. 212S S. 5tli Avė.. Slayvvood Av. 
Phone >l»)W(xxl 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Ofc. REPubiic 7SS6 
Melrose Park 620

S
LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rocktvell Street 

Telephone: REPublic 9723

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICAIjLY akių 
SPECIALISTAIS

Suvirš 20 metu praktikavimo 
Mano .Oar&ntavlaiaa

Palengvins akių Jtemplmų, kurj 
esti prtete«timl galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, ne rvuot li
mo, akaunan.# aklu karšt), atitaiso 
trumparegyste ir tollregyslę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose a tai ti
kim uosa egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią maž-nusiis klai
das. Specialė atyda atkrv'planui J , 
mokyklos vaikus. Kreivom akys ati
taisomos. Va'andoa nuo lg iki 8 v. 
NedčrlloJ pagal sutari). Daugely 
aiaiUrliĮių akys atitai.Mj<n<>H be akinta}. Kilnos pigios kais airmtau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki S 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyėios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas OAMal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyėioj nno 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

TeL Prospect 1012 
Rea. TeL RepnbUc 5047

DHL R. LAURAITIS
DENTISTAS

, , 2423 West Marųuette Road 
Katrad., ketvtrlad. ir neglctadlenlair 
8-lJ v. ryt<; IS p. p.; «-» v. v. 

Šeštadieniais nuo • ▼. r. Iki 1 p. p.
161 Broadsrar 

MELROSE PARK, ILL. _
Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 

IS v. r. iki # vai. vakaro 
AeSt&dtentals nuo 2 v. Iki g v. v. 

u.ifm»dl«mt»ta panai autartlaa

TeL LATayette 8016

DR. G. J. SYENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutarti

Res. 6958 So. Talman Avė.
Rei. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
2423 W. Marųuette Road

Vai. 2—4 ir 7—9 vak 
Ketv. ir Nedėliomis ausi tame

Buba toms Cicero]
1446 So. 4#th Ct.

Nuo < iki g vai.vak.
TsL Office Wentwerth 6330 

Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
Itakvms aarwl/wnis ir suhainmin

ĮVAIRŪS DAKTARAI

«

TeL Cainmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakaro išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO. IIJL.

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 

2806 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 

TeL HEMIock 6111 
Ofiso Valandos: 2 Iki 4 po piet lr 

7 Iki 9 vakaro
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

pagal sutarti

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS 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... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAU DA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle '

- 1

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR. CHARLES SEGAL
- OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MEDway 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. NedNknaia nao 10 iki U 
Nao 16 iki 12 vaL ryto, ano 2 iki 4 
vai. ne pietq ir nuo 7 iki 8:36 v. v

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IB OHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994 

Bas.: TaL PLAaa 1400
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dĮ«5

DR. J. SHINGLMAN
14 TIK SU0BĮIO

ui -
oalrkioa Mokslo SHnro, AttaatieCatr

Praktikuoja >0 metu 
Reumatlaman Ir Alrdlcs IJgos 

Jo Kpertalybė
Valandos 11-12 A. M., 2-4, 7-» P. M. 

Resldsnclja UIS So. SOtta Avė.
Tel. Cicero 3056' .
aaao w«s« itth

Cicero. III..

Offiee Houro
2 to 4 and 7 ta 9 P. M. 

Sunday b/ Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSIOIAN and SUROEON 

4645 So. Ashland Avenuete
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir auo 6 iki 8 rak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofisą Telef. BOUlevard 7810 
Namų Telef. PROapect 1936

TeL EOUltvard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nao 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal rotrti

TeL OAMal 0122

DR. S, IHEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valaadga: 1—S ir f—8 

Serodomia1 ir Nedėk pagal autart)
REZIDENCIJA

6631 S. Cafllpmia Avė. 
TUcfoaaa RBPdbiie 7888

Offiee Phooe Rro. and Offiee
PROapect 1028 2369 A Leavitt SL
VaL 8-4 pp. ir 7-P vak. GAMal 070<

OR. J. J. XOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IB OHIRUBGAS 
2403 W. 63rd St, Chlcago-

Nedėliom lr Trečiadieniais 
FWal Betarti

DR. A. J. SHIMKUS
0YDYT0JA8 IR OHIRURGAS *

Ofisas 4300 S. Fairfleld Avė. 
Tat LAFayeMe 8019

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakaro 

Treėiadietiaia h* Sekmadieniais 
pagal aut erti.

TsL Ofleo BOUlevard 6913-14 
Res. KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—S; nno 6: 

756 VVest 35tti St
Ofiso Tel. VIRginia

Reeidencijos TaL BEVerly

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB OHIRURGAS 

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

Remdeaeija
8939 So. Olaremont Ava. 

Valandoa 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal sntarti

TaL OAMa’ 0287
Rea PROapect fl««8

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS ’ 

1821 So. Halsted Street - 
Rezideneija: 6600 8o. Arteaian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vaL vakaro
Chicagos listnvlų iv. Kryiians li

goninė, kaip Jų pripažino American 
Medical Association fa- American 
Oollege of Snrgeons, yra Olasa A 
rOliss. Tai yra, aukiėiaoai Ameri
kos aedlkalial autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie gerlavalų Ame- 
rftos ligoninių. Reikale naudokitės 
Jes pataraavhnn 2700 W. 69tA SL, 
teL HEMiock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE. ‘

tat • t x
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met Williani Waranowski, 26
m., 4518 S. Wood st., savo 
automobiliu įvažiavo į kitą 
stovintį automobilių prie 4524 
So. Wood st. W. Waranowski 
kaltinamas dėl neatsargaus 
važiavimo.

Tcnvnoflakietis Kalti
namas dėl neatsargaus 

važiavimo

Naujas Daktaras
CHRYSLER

ANTOGDBNAVE.
f'AHRVMO DTtRRlO '

PERTAISYTI IR GARANTUOTI

VARTOTI KARAI
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
PAS

Chrysler Dylerį 
3910 OGDEN AVE.

CRAWI’ORD

Neseniai baigęs_mokslus dr. 
W. V. Norak atsidarė ofisą 
10 No. Broadway, Melroee 
Park. Dabar melroeeparkie- 
eial turi ir dcntistą ir gydy
toją. Dentisterijos ofisą čia 
nuo seniau turi dr. Lauraitis, 
161 Broadwaj^

Dr. Norakas yra West Si
dėj augęs ir čia mokslus ė- 
jęs. Jo tėvas Vladas ilgą lai
ką gyvenęs West Sidėj, da
bar perkėlė savo kriaučių ša
pą po num. 809 VV. 19 st. Pas 
jį dabar labai platinami ‘Drau 
go’ šimto dovanų pikniko ti
kietai. Jisai yra pasižymėjęs, 
kaipo medėjas. “Draugo” pi
knikui pažadėjo nušauti pora 
laukinių ančių arba kitokių 
paukščių ar žvėrių.

Dabar apie d-rą Lauraitį. 
Jisai irgi gerai žinomas West 
Sidėj, nos čia prie klebono 
kun. AnAroaaičio buvo para
pijinės mokyklos mokytojas. 
Jisai turi kitų dentisterijos 
ofisą 2423 W. Marąuette Rd.

Visi minėti buvusieji vest
saidiečiai žadėjo būti “Drau
go” šimto dovanų piknike, 
Darbo Dienoje, Vytauto par
ke. Rap

Kauntės ligoninėj mirė Jo
seph Šepka, 53 m., 4518 So. 
Wood st., kuris buvo sunkiai 
sužeistas automobilių nelai
mėj praėjusį antradienį, kuo-

ARTI

0HRY8LEK *37 Iaaęorial 
vartotai 4 door Sedan,
Dnal E^aippet, radio, 
hOatar, defoeter fdmiahed
at eoat .'............... ................ 795
PLYMOUttt ’87 8-patt. de Įtiko 
tear. Sedan —vartotas .. 595|
?LYM0UTH '35 5-pais. 
le line tonr. Sedan ----- 365 I

I
liVUOUTB ’94 5-pasz. 
le l<xe tonr. Stdaa .... 265'

3LDSM0BJLE '36 5-paaa. 
ie hite tonr. S3dan .... 545
DODfJE *30 6-pa»). 
de. line tonr. Sedan .... 465
DODGE ’35 5-pav. . i
le hute tent. Sedan ----- 345
CHEVROLET *36 6-pass.
le line tonr. Sedan ----- 435
GSEVKOZJft X 8-paas. 
de luxe tonr. Sedan .... 285
fORD ’3« 5-pasa,
4a HM tdttf. S«an .... 395
DE BOTO ’SO 5-paaa.
de hute tonr. Sedan ----- 495
OHRYSLBR ’8« 8-paad. 

gde lože tonr. Sedan .... 545
| CHRYSLER ’SS Airflo* 6-p. 
gde ltue tonr.- Sedan .... 4751
• TERRAPLANE ’36 5-paaa. 
g Sodan, pilnai įrengtas . 495
I HtTDSON ’SS 5-paea. Sedan,
J toor., pilnai įrengtas ----- 595
J Vartotas PAOKARD ’87 6-cyL ff-pa- 
Ssažierių de lnxe tr. Sedan .. 835 
8 FORD '35 do-loxe Coupe .. 295

g NASH *30 8-paas. do hne 
• Sedan ....................   525

k Jūsų karas kaip Įmokėji- 
8 mas. Balansas 12—24 mėn 

90 Dienų Garantija. 30 Die. 
nų Važinėjimo Išbandymas. 
M KITI BARGENAI TAU* 

ŽEMAI įmokant, KAIP

išdirbėjai au kilesnės rūšies 
paminklų lr grabnumlų

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvlrė 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

ARTI GRAND AVE.

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.
Kvočia meilužes. Policijos stoty kvočiamos moterys ryšy su pasalingu nužudymu Her- 

bert F. Lee, alias Robert F. IDnrns. Kairėj Lucile Buchler (sėdi), kuri sykiu ėjo su 
Burna kai iš pasalų nužudytas, dešinėj — M r. T. Weiglibrodt.

lė. Kur seniau buvo vištlnin- 
kai, dabar žolė ir gėlynai.

Tit ir kiti pagražinimo da
rbai buvo atlikti darbščių pa- 
rapijonj/ kurių vardai jau 
yra visiems žinomi. Gerb. kle
bonas kun. Draugelis deda 
pastangų, kad darbai apib pa 
rapijos nuosavybę būtų greit 
baigti ir prašo parapijomis^ 
kurie gali, į talką.

Garbingas Svečias 
Rugp. 19 d. Gary lietuvių 

parapiją vizitavo didž. gerb. 
svečias J. E. vyskupas Rei- 
nys. KksceleiMjijjtt- gražiai su
tiktas vietinių draugijų ir 
atlydėtas į bažnyčią, kuri bu
vo papuošta vietinių seselių 
Kazimieriečių. Čia svečias pa
sakė gražų pamokslą ir su
teikė palaiminimą Šv. Sakra
mentu. Žmonių buvo daug.

fl®nguolė

Kauliukais Žaidimo 
Vakaras Pavyko

per A. Nenienę šie asmenys: 
S. Petraitis, Lietuvių Politi
kos klūbo šeimininkas, $4.00. 
Po $1.00 V. Kalinauskas, P? 
Baltrušaitis, A. Vaišnorienė, 
LekerauSkas (žadėjo,). J. Za- 
romskis ir kitas asmuo po 
50. Viso $10.00. K. Reimonas 
taip pat davė dovanų. Pelno 
padaryta virš $90.00. Klijon- 
kė nupirkta vertės $155.00. 
Bet Sears Roebuck kompa
nija davė didelę nuolaidą, 
taip kad kainuos ne daugiau 
$100.00. - «

Rengimo komisija rūpinasi, 
kad*darbas būtų greitai baig
tas* Dalis klijonkės išilgai ba
žnyčią jau įdėta, o kita dalis 
prie grotelių bus įdėta grei
tu laiku, kaip bus gauta iš 
kompanijos likusi medžiaga. 

Parapijos piknikas

Šv. Kazimiero parapijos pi
knikas įvyks sekmadienį pa
rapijos darže. Tai, turbūt, bus 
paskutinis piknikas šią va
sarą.

Iki šiol vis buvo tvarkoma 
ir taisoma apie parap. nuo
savybes. Sudėta šalygatviai 
apie seserų namą, sutvarkytas 
gėlynas, takeliai išpilti bal
tais akmenukais ir apsėta žo-

Gyvojo Rožančiaus draugi- 
| jos susirinkime rugpiūčio 1 

d. buvo svarstoma bažnyčios
■ taką klijonka išklosimo klau-
■ simas, nes senoji jau gadina 
P visą bažnyčios išvaizdą. Drau 
Į gija nutarė tame reikale pa

sidarbuoti.
Tam tikslui išrinko komi

tetą iš Ant. Nenienės, S. Kui-’ 
zidienės, J. Kūnickienės, ir 
U. Smoskienės.

Nutarta suruošti buneo pa
rty 22 d. rugp. parap. sve
tainėje. Vakaras pavyko. Žmo 
nių buvo daug.

Pertraukomis buvo leidžia-j 
mos dovanos. Įžangos tikietais 
dovaną laimėjo K. Mognienė.

Į A. Nenienės serijų knygutės 
Į-. dovaną (gražius rankų dar- 
I bo užvalkalus) laimėjo A.

• Vaišnorienė. Tai dovana mū
sų narės M, Vainorienės, 1621 
Monroe str. Stelos Kuizinie- 
nės serijų knygutės ir jos pa
čios dovaną blanketas $7.00 
vertės teko Čirvinskams. Bu- 
nco ir pinoklio laimėtojams 

lAįeko visa eilė įvairių dovanų. 
^Binigines dovanas yra davę

JONAS KASMAUS&IS
MiSė rugpiūčio 24 d., 1937 

m.,ra., 5:50 vai. vak., sulau
kęs pusę am liaus.

Kilo iš Tauragės ^apskričio, 
Kaltinėnų parapijos. Košių 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 34 met,ų.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Marijonų, po tėvais Ge
čaitė, sūnų Leonardų, dvi duk
teris: Adalphinų tr Stanislavų, 
du brolius; Petrų Ir Stanislovų, 
brolienę Barborų. seserį Kozaii- 
Jų, - SvogerJ Juozapų Kaičius, 
šVogerį Pranei Ik ų Gečų, Jo mo
terį Elenų, tris pusbrolius: My
kolų, Antanų lr Jeronimų Mar
tin kus, pusseserę Ievų Ridse- 
vičienę ir gltnines.

Kūnas pašarvotas >41 < W. 
45th Plaoe.-

Laidotuvės jvyks penktadienį, 
rugpiūčio 27 d. Iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas 1 Ne
kalto Prasidėjimo Panelės švč. 
parap. balnyčių, kurioj Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas 1 Šv. Kazimiero kapus.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pašy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Motėrts, Sūnus,
Dukterys, Broliai. Sesuo, Pus
broliai, Pusseserė ir Gimlnėe.

Laidotuvių direktorius Juo
zapas Eudelkis Ir Tėvas. Tele
fonas Virginia Ū888.

■T LAIDOTUVIŲ 
F DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

UDIII AKIPC PATARNAVIMAS 
mDULANut DIENĄ IR NAKTĮ

Tk W A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I KAI MIESTO DALYSE

Chrysler Dyleris'
TAtPGf

FINANCE CO. 
3910 Ogden Avetlue

’LATlNKlTB “DRAUGĄ
8319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138-1139Kunigai turėtų įsigyti

Vyskupo Petro Pranciš
kaus Bflčio, M.I.C. para
šytą

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą.

į Kaina $1.75

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.

Girtinas Taksi Šoferis
3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139Alice Mae Leaiman, 16 nų 

pasisamdžius du jaunus pa
lydovui, ir pasisamdžius takai 
iš Lafayette, Ind., atvažiavo į 
Chicago. naktiniam gyvenimui. 
Grįždamas namo taksi drai- 
Veris pranešė policijai, kuri 
ir suėmė trejukę apartmente 
adr. 4409 Emerald avė. Kvo
čiama mergiščia prisipažino 
pavogus nuo tėvo $200. Tre
jukė gražinta atgal į Lafa- 
yette ir perduota vietinei po
licijai. ; i ;

1410 Sa. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. We8tem Avė. 
Phone GROvehill 0Į142Urba Flower Shoppe 

4180 Archer Avenue 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46tk Street
Phone BOUIevard 5203

IR 4704 So. Westem . 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089Jūreivis Laimėjo

Pirmąją Old Gold 
Kontesto Dovaną

MONIKA P0TBAVSKIBN1 
(po tėvais Semaaitė)

Mirė rugpiūčio 25 d., 1937 m., 8:40 vai. ryto, su
laukus 46 metų amžiaus.

Kilo iš Šiaulių apskričio, Baisogaliu parapijos, Pa- 
berželių kaimo. Amerikoje išgyveno 24 metus.

Paliko dideliame nuliūdime vyrą Joną, dvi dukte
ris: Ona ir Eleną, vieną posūni Leoną, marčią Mar- 
gie, brolį Marceliną, tris švagerlus: Jurgi, Juozapą ir 
Stanislovą Petrauskus, tris švogerkas: Domicėlę Bud
rienę, Oną Petraitienę ir Magdaleną Bertnlienę ir jų 
šeimynas ir daug kitu giminių. Lietuvoje brolį Joną 
seaeri Eleną Ir jų šeimynas.

Kūnas paša notas 451 Kąst 47tli Street, tel. Drevei 
0929.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpiūčio 28 d. IS 
namų 8:00 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus pa
rapijos Imžnyeią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nmydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame tisus giminse, draugus-ges 
ir pažystamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyrts. Dukterys, Posūnis, 8vo«eriai, Rvo- 
ger kos. Broliai. Sesuo ir Giminės.

Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Telefo
nas YARds 1741. ,, ri j

SENIAUSIA XB DEDtLAUSlA 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 
Phonė CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

Praeitą pavasarį ėjusiam 
Old Gold (cigaretųO kontes
te dalyvavo daug ir lietuvių. 
Įdomu bus visiems žinoti, kas 
laimėjo dovanas.

Pirmoji dovana — $100,- 
000.00 teko J. A. V. jūrų ka
detui (jūreiviui) gaunančiam 
algos $125 į mėnesį. Peoria, 
lll., moteris farmaceute lai
mėjo $30,000.00 ir chemijos 
inžinierius iš Philadelphia, 
Pa., laimėjo $10,000.00. Ki
tiems 200 finalistų teko ma
žesnės sumos.

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 8572

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

DYKAI -. ...  - .. .. .. HBI.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IADIRBftJAI
l’H' -'ir -- ! ■■ ! i m-'

parmiikhi vii I 1 <!• is
___ . -- pi) II Iii i' II < I •) •• .I,k J VI

poklU Iikuifriiį ir n.n.lip
auk. U

A tsn klintis dn rbas
■gHBHgĮį 3958 West H Ith St.,

Telefonas BEVerly 0005 I
skersgi Šv. Kazimiero kapinių vartų.

Klan«yWt« mūią Lisfnvią radio proftaaą Pimadiaaio vakarais, 
10:00 vaL vakaro ii W. E. f. O. rfetlaa (1490 X.) — Prašalėjai 

* P. SALTlMltBAS

•A1Y, IND. LAIDOTUVIŲ DMKTOMAJ 
KELNER — PRUZIN 

Ooriaonaa pataraaviasa Moteris pataniavja



Ketvirtadienis’ nlgp. 26, 1937

SV. JURGIO PARAPIJOS VASARINIS IR PASKUTINIS PIKNIKAS
Jau baigiasi vasara, žmonės grįžta iš vakacijų, oras kiek vėsesnis. Taigi, bus malonu a- . • • *

teinantį sekmadienį susivažiuoti visiems fev. Jurgio parapi jonams, dabar tiniems ir buvusiems,•
kaimynams ir svečiams pasisvečiuoti, jaunimui pasišokti prie geros muzikos. Restoranas bus 
prirengtas įvairiais šiltais valgiais. Bus žaislų įvairumas. M.ūsų, biznieriai turės progos pa
vaišinti savo ko^turnerius, nes vaišingumas geriausia reklama savo bizniui. Taigi, visi į Vy

tauto Daržų ateinantį sekmadienį.
' Kviečia,

KLEBONAS IR KOMITETAS.

JVYKS

RUGPIOČIO-AUGUST 29 D., 1937
VYTAUTO DARŽE .

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

Įžanga 35c

DIDELIS “DRAUGO” PIKNIKO RĖMĖJAS
keturis jaunus' paršus po $5 
vertės .“ Draugo” pikniko do- 
vanoms. Žada prisidėti ir dar 

ĮL? kitomis dovanomis, kurios
žmonėms labai patiks. Jo do- 
vunas piknikieriai gali įsigv- 

“i>ra“K°” piknike pirkda- 
nū serijų tikietus.

Adv. C. Kai ofisas randasi 
6322 So. Western Avė. Tėle- 

Prospect 1012,
% eijos Itepublic 5047. Rap.

VIETINES ŽINIOS pasižadėjo pristatyti ice crea- 
mų ir root beer “Draugo” 
rudeniniam piknikui, kurs į- 
vyks Darbo Dienoje rugsėjo 
6 d. Vytauto parke.

J. Misevičius visiems sa
vo kostumeriams maloniai pa 
tarnauja ir dažnai duoda ma
garyčių. * »

Pranešimai
DAKTARO OF1SA8 RKNĮkON

M. S. Chicago apskr." susi
rinkimas įvyks nlgp. 27 d.,
7:30 vai. vak., Aušros VartU-te 
parap. salėj, West Side. Sis 
sus-inas yra šaukiamas rei
kale trijų apskričių pikniko. 
Kadangi Seimo Rengimo Ko
misija dar savo posėdžio ne
turėjo, tat seimo raportas šia
me sus-me nebus išduotas.

O. A. Nevulytė, apskr. rašt.

L. R. K. S. A. Chicagi 
Apskr. Susirinkimas

Vyrai ir Merginos 
Eina Moterims 

Į Talką
Ryt, rugp. 26 , d., 8 vai. 

vak., šaukiamas labai svarbus 
Liet. Romos Kat. Susivieny
mo Amerikoj Chicago apskri
ties susirinkimas. Visos kuo
pos turi būt atstovaujamos 
Reikia rinkti dalį darbininkų 
trijų apskričių piknikui. Yra 
daug ir kitokių reikalų svar
stymui. Sus-mas. įvyks, Pan. 
Šv. Gimimo parap. salėj, prie 
68 ir S. Washtenaw avė.

Reikalingos pardavėjos dėl kotų 1» 
f u ra. aukščlauala alga Ir eommlslja. 
Atalšauklt dabar. Maurlce Cloak Co_ 
4726 So. Ashland Avė., tel. yAHg 
2934.

SO. CHICAGO. — Praeitų 
sekknadienį, parap. svetainė
je įvyko sus-mas, kurį sušau
kė susiorganizavusios mote
rys. Jos rengia parap. nau
dai piknikų ir į talkų pasi
kvietė visus vyrus ir mergi
nas. Piknikas įvyks parap. 

.darže ir svetainėje. Tokio 
.gražaus daržo niekur kitur 
nėra. Visi kviečiami į šį pik
nikų rugpiūčio 29 d. Vartai 
atsidarys 2 vai. p. p., o mu
zika šokiams pradės griešti 
truputį vėliau. Šv. Juozapo 
parap. daržas randasi adresu:
8801 Marųuette avė.

\ —- -
Šv. Kazimiero vienuolyno 

Seserys - mokytojos po atos
togų jau grįžo į parapijų ir
rengiasi sunkiam vaikų mo
tininio darbui.

B Praeitų pirmadienį Šv. Ka
zimiero kapuose palaidotas il
gametis So. Chicagos gyven
tojas ir Šv. Juozapo parapi- 
jonas Petras Baltuška. Pali
ko žmonų, kuri daug darbuo
jasi parap. naudai ir gimines.

Nemuno Sūnus

vyrai
Automobilių mekanikal .............. >3ų|
Drlll Press operatorius ............ ji g.
Elektrlklnlų Motorų taisytojai . . $2 6.
Mekanikų padėjėjai ................... >12.
Duonkepiai ................................ >25-35.
Indų plovėjai .     $12-15.
Virėjai ......................,..................... >18-30.
Valytojai ......................................... >12-16.
Prltarnautojal .................................... >18.

MOTERYS
Virėjos Restarantuose '.. >18-22-35.
Pritarnautojos ........................... >12-16.
Generaliniam namų darbui,

mergaitės .................................... |8-lt.
Beauty Operatorlos . . >16.50 Ir aukš. 
Proeytoja Moterų dresių .... >1>.
Viešbutyje Patarnautojos .... >50.
' SHAY EMPIZJYMENT AGENCY 

14 West Washington Street 
Chicago, Illinois 

Tel. Cen 8800 ‘ 

Suimti Keturi Jauni 
‘ Vandalai

Policija suėmė keturis jau
nus vandalus, 15-16 m. am
žiaus, kurie per pastaruosius 
du mėnesius buvo įsilaužę į 
devyniolikų publikinių moky
klų ir išvogę įvairių daiktų. 
Du iš, tų vandalų prisipažino 
dar padegę Andersen vardo 
publikinę mokyklų. Gaisras 
padaręs $4000.00 nuostolių. 
Viso nuostolių mokykloms pa 
daryta $28,000.00 sumai. Su
imtieji įvardino du asmenis, 
kurie priiminėjo vogtus daik
tus: Abe Friedstad laužo 
(junk) rinkėjų prie Ashland 
ir Habbord g. ir Casey VVoj- 
dylų, 810 N. Hoyne avė. Jau
ni vandalai visi lenkiškomis 
pavardėmis.

NORTH SIDE. — Šv. Ro
žančiaus draugijos susirinki
mas įvyks rugpiūčio 27 d., 
8 vai. vakare, mokyklos ka
mbaryje. Visos narės kviečia
mos laiku susirinkti, nes yra 
svarbių reikalų svarstymui. 
Yra rengiamas bunco ir.bin- 
go party parapijos naudai ru
gsėjo 8 d., parapijos svetai
nėj.

M. Januškienė, fin. rašt.

ADV. C. KAL
“Draugo” rudeniniu pikni

ku (Labor Day) susiindoani- 
no daugelis Chicagos biznie
rių ir profesionalų. Prie to
kių reikia priskaityti adv. C. 
Kai. Jisai daug prigelbsti pi
kniko komisijai. 'Jisai paskyrė

M. S. Chicagos Kuopų 
Dėmesiui REIKAD1NGA PARBIiNINKe

Reikalinga moteris arba mergina 
nuolatiniam namų darbui, maža ta
ni Iii ja, geras namas, gera alga. Te- 
lefonuoklte Spauldlng >195, 

Kuopos, kurios turite paė- 
musios M. S. šeiminio ban
kieto ir koncerto bilietų, pra
šomos už juos atsiskaityti sei
mo rengimo sekretorei S. Sa- 
kalienei. Prašau visų tai pa
daryti per M. S. Chicagos 
apskrities sus-mų šį penkta
dienį; rugp. 27 d. Sykiu pra
šau atsilyginti ir nž progra
mos skelbimus bei parduota? 
knygutes. S. Sakalienė,

Seimo reng. kom. sekr.

Pristatys Ice Creamų 
“Draugo” Piknikui

Rengia Išleistuves PARDAVIMUI NAMAS

Brighton Pirkę netoli lietuviškos 
bažnyčios, 4-3 kambarių namas, kar 
štu vandeniu apšildomas, garadžių.“! 
Savininkas mainys ant lotų arb Į 
biznio. Perkant Įmokėti >500, kl 
tus kaip renda. Turime daug viso
kių kitų bargenų, namų tr farmų. 

C. P. SUROMSKI8 
2502 Weet 69th Street.

Tel. Grovehill 0806,

NORTH SIDE. — Šv. My-' 
kolo parapijos choras buvu
siam choristui klierikui Juo
zui Makarevieiui rengia ba
nkietų — išleistuves į semi
narijų. Bankietas įvyks šeš
tadienio vakarų, parapijos 
svetainėj, 1644 IVabansia av. 
Visi kviečiami atsilankyti. 
Varg. N. Kulys rengia gra
žių programų, o šeimininkės 
skanių vakarienę. Pradžia 
7:30 vai. Raporteris

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

ROSELAND. — Julius Mi
sevičius, savininkas Silver- 
brook Home«o£ Best Ice 
Creani, 10613 ^dbrooke avė., PLATINKITE “DRAUGĄ PARDAVIMUI NAMAS

2 Retų medinis narnos, geram sto
vyje, po šešta kambarius, elektrikas, 
vantos, parsiduoda pigiai, kaina 
>2300. Parduodama iš priežasties 
senatvės. Namas randasi 3540 Par
nell Avė. Atsišaukite pas savininkę 
3636 Parnell Avė. FREDERICK BROS. Ine

Puikus Buteliuose Alus
I8RENDAVIMUI TAVERNAS

Am. Lietuvių Dukterų 
Bunco Party

Reuda >40 Į mėneaj, pilnai Įrengtas, 
šilto vandenio šiluma, po adresu 804 
West 3Įst Street. Dėl Informacijų 
tel. Vlrginia 1521 arba atsišaukit į 
2996 Archer Avė.Vyrai Bėgs, Moterys 

Bėgs, Vaikai Pūsles 
Pūs

RKIKAUINOA DARBININKE
Netikrais Pinigais 

Norėjo Išlošti Tikrųjų
CICERO. — Amerikos Liet.

Kat. Dukterų klūbas rengia 
bunco party, rugp. 26 d., 7:30 
vai. vak., parapijos svetainė
je. Kaip ir visuomet, šis klū
bas kų nors nepaprasto sutei
kia atvykusiems, tad ir šį sy
kį dovanos atsilankiusiems j 834 AVilson avė. Suimtieji ša
bus nepaprastos, o kadangi o- komoj rodauzėj į slot maši-
ras šiltas, tai bus ir lemonado nas k'S(? pačių padirbtus ni-

• tt- i - kelius, dešimtukus ir kvote-atsivedinimui. Viskas tik uz . ’ Vx. ...nr. T,.................. . . rius, norėdami išlošti tikrųjų.
2oc. Komisija kviečia visus * u • • ., a ± • •. Abu pinigu klastuotojai pa-
atsilankyti ir užtikrina pasi- vesti J. A. V. komisijonie- 
tenkinimų. Korespondentė riaus E. K. Walker žiniai.

Mergina arba moteriškė namų dar
bui mokanti virti tr prižiūrėti val
kus, nėra skalbimo, nereikės būti 
naktlmla šešios dienas J savaitę. 
Atsišaukit po šešių vakarei 6804 
So. Rockw>lt St.

PAINTĖMIS IR Y? GALIONO
MUSŲ NAUJAS 0100,000 BOTTLING FABRIKAS įreng
tas su vėliausia mašinerija, o musų greiti išvežiojimui trokai duoda 
galimybes patarnauti jums neatidėliojant. Mes esame exdusive 
distributoriai šių rūsių:

• FREDERICK BROS. FOUR
4 CROWN S

• AMBROSIA LAGER BEER 
, • EXTRA PALE

ePILSENER .foHB. • SELECT OBkžSB
•EXPORT
• MALT TONIC ifiSSSS

t Rengiamam tnjų apskričių 
— Moterų Sųjungos, Susivie- 
ny.no ir Federacijos piknike, 
rugp. 29 d., Dambrausko dar
že, Willow Springs^ be dide- 
liU dovanų, kurios teks lai
mingiems tikietų pirkėjams, 
bus dar įvairios lenktynės, 
kurias laimėję taip pat gaus t 
dovanų. Dovanas aukoja ren
gimo komisijos nariai ir pa^ 
minėtų organizacijų veikėjai.

Didelėms dovanoms laimė
ti tikietai pardavinėjami vi
sose kolonijose. Reikalaukite 
pas Sus-mo, Mot. Sų-gos ir 
Federacijos narius. Tikietus 
15c; 'jis geras bus ir įžangai 
į daržų. Piknike grieš Lon 
Laban orkestrą. R. K.

PARDAVIMUI GROSERNC

GrooernS Ir marketaa, pigi reni 
šeši kambariai užpakaly, apšildomi 
garadžlus, elektrtklnla refrtgerat 
rius, lietuvių aplellnkSJe. Nepardu 
siu agentams. Rašykit
DRAUOA8, 2334 So. Oakley Avė 

Chicago, III., Box G 317

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, paSankite 

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Bnilder,

0730 So. Maplevrood Ava., J 
Telefonas PROspeet 1185. *

PARDAVIMU NAMAS

PWrdavlm«l 2 fletų tinkas (Stucco) 
namaa. 2 Getai po 5 kambarius, pe
čiu apšildomi. Randasi Albany avė. 
arti 63Čto Rt. Telefonuokit Rockwell 
1345 po šešių vak.GERKIT ?"■11 “* ALŲ

Smtirosia 
SOUTH SIDE BREWING COMPANY

PARDAVIMUI FARMA

Gera farma arti gerų kelių Ir mies
tukų, 2 mylios nuo Pountaln Michi
gan. 166 akerlų, su gyvuliais arba 
▼lenų žemę, sodas su 300 medžių. li
pė bėga per "Visų farmų. Pardavimo 
priežastis liga.

Atsišaukite: M M»thew», 160 5 Ro. , 
40th Avė., Cicero, 111. Tel. ClcarJ 
8880M i

Mūsų alus visų rūšių absoliučiai tyras, ir yra 
daromas iš puikiausio ir parinktiniausio malto 
ir importuotų apynių. Cukrus ir malasųi, bei ki
toki pasaldinta priemaišai nevartojama.Sargų Pririšę Prie 

Stulpo Padegė Teatrų

; Du piktadariai, suėmę ir 
už bloko prie stulpo pririšę 
naktinį sargų, padegė Joy- 
land teatrų, 614 So. State st 
Padegę teatrų piktadariai sa- 
rgų palinosavo ir, sėdę į au
tomobilių nudūmė savais ke
liais. Kol pribuvo ugniage
siai, gaisras padarė nuostolių 
$1000.00 sumai.

PARDAVIMUI NAMAS

Pigiai pardavtm-ut 2 aukštų mflrin 
namaa. po šešta kambariui ateanri 
apšildomaa Atsišaukit 5207 SI 
Keatlng ve., ant pirmo aukšto vi 
karais.

Viri geria ir mėgsta AMBRO
SIA ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas ifi 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 Wtst 64th Street
r- * * ,
Biznio Telefono* BOUIEVARD 717$

DISTRIBUTORIAI IR DYLERIAI RANDA PA 
RANKU TURĖT REIKALĄ SU MUMIS

Pardavimui pigiai grosernA pilnai |1 
rengta, ateam aplldoma, miegamai 
kambarya užpakaly krautuvė* At
alšauklt 1211 So. Cicero Avė., arti 
12-toe gųt. (Roosevelt Road). Prta-

INCORPORATED PARDAVIMUI NAMAS

Phone—BOUIevard 2537 Pardavimui. 8 kambarių 2 aukštų 
namon, 2 karų garadšlua. Telefo
nuokit Sag1naw 9165 po 5:00 v. y. 
Namaa turi būti parduotaa autvar- 

■ kyti palikimų.

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


