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KINŲ VADAS IŠTRAUKIA 
200,000 ARMIJĄ IŠ 
ŠANGAJAUS SRITIES

‘‘V,, f
; '-''.r.

Anglija nežino kas darius amba
sadoriaus pašovimo klausimu
ŠANGAJUS, rugp. 27. — 

Neoficialiai pranešta, kad Šan
LONDONjAS, rugp. 27. — 

Spaudos pranešimu, Anglijos
ga.aus srities'kinų karįuome-. vyriausybė iki šiandien vaka-
nei pradėjo vadovauti žino
mas strategikas gen. Paicun- 
ghsi. Jis įsakė iš miesto ir vi
sos srities ištraukti kinų ka
riuomenę, kuries yra apie 200, 
000. Japonai pirmiau reikala-

' vo šio ištraukimo1.
Žinovai pasakoja, kad nau

jas vadas kariuomenę ištrau
kia vakarų link į ežeruotas a- 
pylinkes, kadangi šangajaus 
srityje vis daugiau japonų iš- 
laipdinama ir čia su jais kau
tynės neįmanomos. Jau ir be 
to ikišiol kovų metu čia ir a- 
pylinkėse apie 15,000 karių ir 
civilių asmenų nukauta. Jei ja 
ponai bandys toliau kariauti, 
jie turės išeiti į atvirus laukus 
ir gyventojams bus mažiau pa 
vojaus.

Japonų kariuomenė planuo
ja perkirsti šangajaus Nanki- 
no geležinkelį už 10 mylių va- 
"karų^link nuo Šangajaus. Ra
si, tas japonų planas priver
čia ištraukti iš čia kinų ka
riuomenę, kad ji nebūtų izo
liuota. t

Susirėmimai aplink Šangajų 
nenutraukiami. Abi šalys gi
riasi laimėjimais, bet ir abi 
turi didelius nuostolius.

ro dar nenusprendusi, kas jai 
darius su Japonija ambasado-! 
riaus pašovimo reikale. Sako
ma, vyriausybė dar negavusi 
nuodugnaus raporto apie tų 
nelemtųjį įvykį.

i

Kai kurie laikraščiai paty
rę, kad vyriausybė jau parei
kalavusi Japonijos “ganapada 
rymo” už ambasadoriaus pa
stovimų. /

Kiti gi reiškia didelį nepa
sitenkinimų vyriausybės nevei
kimu. Jie pažymi, kad šiame 
įvykyje nepakanka japonų at
siprašinėjimų ir apgailėjimų. 
Turi būti kas nors daroma. 
Sako, gana to keisto su japo
nais draugingumo. Jei vyriau
sybe šį kartų neparodys savo 
energijos, ateityje japonai ne
siskaitys su britų teisėmis ir 
Anglija turės visados nutilti.

JAPONŲ VADAS LANKO SUŽEISTUOSIUS KARIUS

Vyriausias japonų karo pajėgų vadas šiaurinėj Kinijoj gen. Įeit. Katsuki lanko ka
riškų ligoninę Tientsine. [Anot žinių, japonų tarpe yra daug sužeistųjų, nes kinai atkakliai 
gina savo žemę. -'f, • (Acme Photo.)

AMERIKA IMSIS PMEMO- 
Niy PRIEŠ KINIJOS 

BLOKADĄ
WASHLNGT0N, rugp. 27.

— Japonai paskelbė Kinijos 
krantų blokadų nuo Šanga- 
jaus pietų link iki Hongkon- 
go.

. J. Valstybių vyriausybė dar
Iš Šangajaus pranešta, kad negavo apie tų japonų žygį o-

VALENCIJOS RADIKALAI
“LEIDŽIA” KUNIGAMS 
TURĖTI PAMALDAS

NIEKAS NETURI KIŠTIS j 
JAPONŲ ŽYGIUS -■ 

TOKIO

pašautajam ambasadoriui kiek 
pagerėję, tačiau krizė dar ne
praėjus.

Žiniomis iš Tokio, ir japonų 
ministerių kabinetas tariasi a- 
pie ambasadoriaus pašovimo 
įvykį. Vyriausybė apgaili įvy
kį.

JAPONAI SVAIDO NUO- JAPONŲ LAKŪNAI PUOLĖ 
DINGŲJŲ DUJŲ BOMBAS i NANKINĄ

NANKINjAiS, rugp. 27. — 
Kinų vyriausybė oficialiai pa
skelbė, kad japonų kariuome
nė puldama Nankowo perėjų 
šiaurinėj Kinijoj naudoja nuo 
dingųjįi dujų bombas.

Trečioji savaitė kaip japo
nai bando paimti tų perėjų.

Vakar dienų japonai paskel-

fici alaus pranešimo. O kaip 
gaus, tuojau imsis griežtų 
priemonių, kad amerikoniš
kiems laivams nebūtų trukdo
mas ten laisvas plaukiojimas.

Ypač Šangajus turi būti at
viras amerikoniškiems preky
biniams laivams, pareiškiama 
valstybės departamente.

Pažymima, kad japonai ne
turi teisės blokuoti Kinijos 
krantus, jei nėra paskelbtas o- 
ficialus karas. Toks žygis yra 
priešingas tarptautiniams įsta-

NANKINAS, rugp. 27. —
Japonų lakūnai šiandien ir vėl 
puolė šių Kinijos sostinę. Keli 
šimtai namų sunaikinta ir žmo'tymams. Gi jei japonai neno-
nių lavonais gatvės nuklotos. 

Tarp kitko sunaikinta
Standard Oil Co. 
tisu ,

ir
gazolino sto-

Pirmiau japonai lakūnai puo
•bė, kad jiems pavyko užimti iri Įg jjarigj-us pastatus. Da- 
šiaurinį perėjos galų. Sakosi, ^uf]o civilius gyventojus.
tuo būdu jie užblokavę toj pe 
rėjoj apie 50,000 kinų ka
rių, kurie ikišiol sėkmingai gy 
nėši. i • •

Mieste dar užsilikę kai 
šalių diplomatų.

kurių

10 PORTORIKIEČIŲ SUIM
TA UŽ SĄMOKSLĄ

SAN JUįAN, Porto Riko, 
rugp. 27. — 10 portorikiečių 
suimta .už sąmokslų nužudyti 
J. Valstybių distrikto teisėjų 
R. A. Cooper.

ROMA, rugp. 27. — Oficia
liai paskelbta, kad Santandero, 
Ispanijoj, paėmime žuvo 340 
italų savanorių karininkų ir 
karių.

ri skaitytis su nustatyta tarp
tautine tvarka, J. Valstybės 
nesiskaitys su Japonija.

Anot neoficialaus praneši
mo, japonų blokada lies tiktai 
kinų laivus. Tačiau reikia lau
kti tarptautinių painiavų, ka
dangi japonai gali varžyti ir 
kitų šalių laivų plaukiojimų.

Prireikus J. Valstybių karo 
laivai lydės amerikoniškus pre 
kybinius laivus.

Rytuose po didelių lietų vie
tomis pasirtiškė potvyniai. 1 
asmuo žuvo.

WASHIN|T0N, rugp. 26. 
— Valencijos radikalų režimas 
andai išleido sprendimų, ku
riuo leidžiama kunigams turė
ti privačias pamaldas radika
lų valdomose jfrityse. Pažymi

LEWISO VALDOMAS 
G.I.O. KOMUNISTAIS 

ATMIEŠTAS

Tai pripažįsta radikalas vadas 
Dubinsky

MILWAUKEE, Wis., rugp. 
27. — United Automobile Wor 
kers of America suvažiavime 
kalbėjo David Dubinsky, In
ternational Ladies Garment 
VVorkers prezidentas ir vie
nas stambiųjų C.I.O. vadų.

Dubinsky, kurio valdoma or 
ganizacija tūkstančius dolerių 
suaukojo Ispanijos radika
lams, pasisakė, kad jis nėra 
komunistas ir • nesutinka su 
raudonųjų principais ir filoso
fija. Tačiau jis pripažino, kad 
C.I.O. turi komunistų. Girdi, 
jie šiame komitete ir darbinin

kų organizacijose yra paken
čiami dėl to, kad jie yra dar
bininkai, kad jų aktivumas y- 
ra surištas su unijų gerove.

Dabar kiekvienam tebūnie 
aišku, kad C.I.O. ir kitos 
komiteto valdomos organiza
cijos yra praskiestos komu
nizmu.

Dubinsky skundėsi, kad ša
lies administracija nepildo sa- 
vo pažadų. Sako, kai ji buvo 
reikalinga darbininkų balsų, ji 
viskų Žadėjo. Tad, anot jo, 
darbininkams reikia sudaryti 
savų politinę partijų.

DAR KAS NAUJO 
MEKSIKOJE

> VENGRIJA MOKĖS SKO
LAS AMERIKAI

TOKIO, rugp. 27. — Japo
nų premjeras princas Konoe 
atmetė J. Valstybių vyriausy
bės pasiūlymų, kad japonai be 
karo — gražiuoju susitaikintų 
sų Kinija. (

MEXIC0 CITY, rugp. 27. 
— Meksikos prezidentas Laea- 
ro Cardenas Merida- mieste, 
Yukatane, kalbėdamas pareiš
kė, kad jo nacionalė revoliuci
nė partija nepripažįsta sveti

ma, kad tik privačias,^ kadan-' * Princas ’Kottfe, kūnrYteug
gi karo laiku “aplinkybės ne
leidžia atidaryti bažnyčių vie
šosioms pamaldoms”.

Valencijos režimas kaip ant 
vištos kojos vos laikosi, tad 
skelbia “laisvę pamaldoms”, 
kad tuo būdu katalikiškam pa
sauly laimėti sau kiek nors už
uojautos. \

NC korespondentas kun. M.

ksika iškėlė nuosavų nacionalį 
socializmų, kurs šaliai “duos 
gerovę”

Cardenaso giriamas nacio-

susirūpinęs britų ambasado
riaus Kinijai pašovimu, pa
reiškia, kad Japonija nepagei
dauja, kad kas pašalinis, di
plomatiniu, ar kitokiu keliu'nalls socializmas yra niekas
bandytų kištis į japonų žygius 
Kinijoje. J

Japonų žygiai Kinijoje, sa
ko premjeras, yra išimtinai 
vienų japonų reikalas. Kai ki-

daugiau, kaip tik paprastas daryti.

WASHIJfGTON, rugp. 27. 
Vengrijos vyriausybė pra

nešė J. Valstybėms, kad ji nu 
sprendė mokėti karo skolas A- 
merikai pradėjus ateinančiu 
gruodžio mėnesiu. Vengrija y- 

apie 35 milijonus
dol.

Visų laikų tik viena Suomija 
mokėjo J. Valstybėms skolas,; 
Kitos Europos valstybės pasi
sakė, kad jos negaliflčioe? tat

Grana iš, Ispanijos rašo, kad i nai bus nubausti, veikimas 
(Valencijos radikalų šis žygis prieš Kinijų bus nutrauktas,
taip negudrus, kad juos pačius 
stato prie paniekos stulpo. 
Šiuo savo žygiu jie neapdums 
akių pasaulini.

Radikalai kalba apie tiažny- 
čių uždarymų. Juk jų valdo
mose srityse nėra uždarytų 
bažnyčių. Visas bažnyčias jie 
seniai sudegino, arba sugriovė.

Nužudę 11 vyskupų, apie 17, 
000 kunigų ir vienuolių ir api
plėšę, ir sunaikinę apie 20,000 
bažnyčių, šiandien jie kalba a- 
pie savoi “tolerancijų” Bažny
čiai ir “laisvę” religijai 1

Tai būtų nepaprastai tra- 
gingas įvykis, jei nors

pareiškia premjeras.

Paskelbtos kai kurios svar
bios atmainos japonų karo va
dovybėje.

NYKSTA ISTORIŠKI 
UŽRAŠAI

BIRŽAI. — Įeinant į Biržų 
piliakalnį, stovi du bokšteliai, 
prie kurių primūrytos senovės 
laikų armotos. Prieš keliolika 
metų bokštelių sienose buvo 
padarytos lentelės su užrašais 
iš pilies ir miesto praeities.

Ypač tais užrašais domėda-
dalis.vosi iš kitur atvykę senovės

Jau platinami “Draugo” 
pikniko serijų tikietal. Ga
lite juos jslgytt “Draugo” 
redakcijoj arba nuo ‘Drau
go” išnešiotojų.

Su šiais turtėtais galite 
Įeiti j daržų ir dar galite 
laimėti vienų Iš šimto gra
žių dovanų.

Japonai ignoruoja amerikiečio 
interesus Kinijoje

ŠANGAJUS, rugp. 27. — šalia šangajaus pieno gamy- 
Neoficialiam kare su kinais ja'bos ūk| Poplar Groves.

Japonai keturis kartus puo
lė šį ūkį, nepaisant aplinkui 
plevėsuojančių J. Valstybių
vėliavų. ' l.’iHl

Su bombomis užmušta apie
250 veislinių galvijų. Žuvo ir 
eilė ūkio darbininkų kinų.

katalikų pasitikėtų tuo viliu- 
gingu radikalų žygiu ir reikš
tų jiems kad ir mažiausių už
uojautų ir palinkėtų laimėji
mo jų kovose su nacionalistais.

Ispanijos vyskupai smerkia 
Valencijos radikalų režimo vi
sus darbus, kurie vykdomi bol 
ševikų ir bedieviškojo komu
nizmo įsigalėjimui ir- pažymi, 
kad tik nacionalistų žygius

mėgėjai, ekskursantai ir kt. 
Dabar tie užrašai nusitrynė, 
nusilupo, pasidarė beveik ne
beišskaitomi ir niekas nesirū
pina juos atnaujinti, nors tas 
viskas kainuotų tik keletu litų.

Miesto savivaldybė smar
kiai pradėjo tvarkyti ir gra
žinti centralines gatves ir nau 
jamiestį, bet senoji miesto da
lis liko visai užmiršta. Pav.,

ponai daro didelę klaidų, ne
paisydami svetimų šalių inte
resų Kinijoje. Kitaip būtų, jei 
japonai turėtų oficialų karų.

Štai, vakar japonų lakūnai 
be atodairos su bombomis su
naikino amerikiečių vedamų

reikia remti, jais pilnai pasiti-Į Lieptų g. pasidarė ne tik sun
kėti. Nes nacionalistai tikrai kiai pravažiuojama, bet ir be
veikia už Ispanijos išvųdavi- veik nebepraeinama, nes geno
mų, Bažnyčios gerovę ir tik- sios šaligatvių lentos supuvo,
rosiog laisvės grąžinimų. Va
lencijos radikalai neapdums 
akių pasauliui.

o naujų dėti niekas neragina. 
Seirijų Kartūnų gatvės ga

las neperbredamas.

bedievybės platinimas. Kaip 
visų kitų šalių socializmas, 
taip ir šis negali šalims duo
ti gerovės, nes to ir kito pa
grinde yra materijalizmag ir 
kova prieš religijų.

Cardenas dar bando išsigin
ti diktatūros. Bet jo diktatū
ra yra kone lygi Stalino dik
tatūrai. Visoki daromi rinki
mai Meksikoje yra tik akių 
dūmimas. ,

Anglija ir , Prancūzija yra 
bilijonus dolerių kaltos J. Vah 
stybėms ir, ilgi metai šių skolų 
nemoka.

MIRĖ KAPIT 
D

STAS AN-

c.

MANILOJE IEŠKOMI 
BOMBININKAI

MANILA, Filipinų, Salos, 
rugp. 27. :— Anų vakarų neži
nomi piktadariai, o gal koks 
vienas pakvaišėlis, į vietos ar
kivyskupo namus per langų į- 
metė bombų.

Policija stropiai ieško bom- 
bininkų.

SOUTHAMPfON, N. Y. ru
gp. 27. — Mirė žinomas kapi
talistas And re w Mellon, 82 m. 
amž., buvęs iždo sekreto n na 
prezidento Hardingo, Coolid- 
ge ir Hooverio kabinetuose ir 
kokį laikų ambasadorius Bri
tanijai.

A. Mellon buvo vienas tur
tingiausių amerikiečių. Visuo
menei jis mažai buvo žinomas. 
Kiek daugiau apie jį patirta 
jam esant minėtų prezidentų 
kabinetuose.

PORAI MENESIŲ STREI
KAS ATIDĖTAS

BILBAO LEIDŽIAMAS KA
TALIKIŠKAS LAIKRAŠTIS

vyriausybei

BILBAO, Ispanija, rugp. 
27. — Čia iš naujo imta leisti 
katalikiškas dienraštis La GaĮsikišus šalies 

geležinkelininkų planuotas J ceta dėl Norte. 
streikas atidėtas porai mėne-j Radikalams valdant Sį mies- 
sių. 1 tų, dienraštis buvo pakeistai

Tuo laikotarpiu federalinis radikališku. 
tarpininkavimo boardas ban
dys nesusipratimus išlyginti 
be streiko. ,

PEIPINGAS, rugp. 27. — 
Keturi kinai katalikų vysku
pai šįmet mini savo 25 metų 
konsekravimo jubiliejus.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra; maža tempe
ratūros atmaina.

Saulė teka 6:11, leidžia
si 7:30.
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Kę Daro Karas Prekybai KAS YRA TIE TOLIMIEJI RYTAI?
Nepaskelbtas japonų karas prisi Kini-1 Tolimiausiais Rytais vadi-! tisų virtinę salų, kurios yra 

jų skaudžiai palietė Amerikos prekybų. Kaip namag Azijos žemyno pakraš- nusidriekusios iš šiaurės į pie-

Japonai Veikia Drąsiau

Japonų žygiai Kinijoj rodo jų pasiry
žimų, drąsų ir nepaisymų. Japonai ten už
kabina ir didžiąsias valstybes.

Kol kariniai japonų veikimai ėjo pačioj 
Kinijoj, tai svetimos valstybės galėjo nepai
syti. Bet kai japonai pasirodė Šanchajuj, 
tai dalykai ėmė painiotis. Mat Šanchajus tai 
tarptautinis miestas, kur savo teritorijas tu
ri Anglija, Jungtinės Valstybės, Prancūzija. 
Sancliajus tai durys, pro kurias į Kinijų 
įeina svetimos valstybės su savo prekėmis. 
Dabar tokį tarptautinį centrų atakuoja ja- 

‘ ponai. Be to jie paskelbė Kinijos pakraščių 
blokadų. Galop japonai sunkiai sužeidė au- 
touiobiliumi važiuojantį Anglijos ambasado
rių Kinijai. į

Jei japonams pavyks parklupdyti kinie
čius, jei jie paims Šanchajų, tai eurdpiečiai 
ir amerikiečiai turės trauktis iš Kinijos.

Dabar atėjo svarbiausias momentas. Bus 
įdomu pamatyti, kų Dėdė Šamas su didžio
siomis Europos valstybėmis dabar darys. Jei 
jos prisitaikins prie japonų blokados, tai bus 
aišku, kad jos atsisako nuo savo interesų 
Kinijoj ir palieka jų japonams. Greičiausia 
atsileis ir nurims. Dėl interesų Kinijoj var
gu jos rizikuos karų. Išrodo tad, kad Japo
nija gulės būt laimėtoja.

ir kitų didžiųjų valstybių Amerikos preky
ba su Kinija buvo vedama per Šanchajų. 
Kai dabar Šanchajus atsidūrė karo lauke, 
tai prekių siuntimas į tų miestų sulaikytas. 
Amerikos prekyba su Kinija veik visiškai 
pertraukta.

Prekyba su Japonija tebeina po seno
vei. Bet jei karas užsitęs, tai Japonijos fi
nansai sumenkęs. Tada normalė prekyba nu
kentės. Tada Japonija importuos tik tokių 
dalykų, kurie reikalingi karui tęsti.

Pernai Amerika Kinijai ir Japonijai pre
kių buvo pardavus už pusę bilijono dole
rių. Šiemet prekyba buvo padidėjus. Iš to 
matosi, kad jei karas užsitęs, tai Amerika 
nustos rinkų, kur per metus prekių par
duodavo už pusę bilijono dolerių.

tys prie Barniojo vandenyno.! tus per 3,000 kilometrų. Japo- 

Čia sueina trys valstybės: So- nijai priklauso keli tūkstančiai 
vietų Rusija, Japonija ir Ki- ^ulų, tačiau jos nėra labai di-
nija. Tolimaisiais Rytais pa
saulis) ypač pradėjo domėtis 
nuo XXX a. pabaigos, kai ru
sai nutiesė geležinkelį per Si-

delės. Didžiausia sala yra Hon 
do, kurioj yra Japonijos sos
tinė Tokio. Iš viso Japonijos 
salų plotas, įskaitant jai pri-

i i
Pasirinko Roosevelto Kelią

► M*

birųj į Vladivostoku, esantį klausančių Sachalino dalį ir 
prie Japonų jūros, ir į Port’ Formozo* salų, sudaro 455,000 
Artūrų — prie Geltonosios

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS nę klausosi, o ypač viena se
nutė pažvelgdama į kalbėtojų,

Prezidentas Issireiskė UŽ Kongreso 
Sušaukimą

Prez. Roosevelt pareiškė, kad jis stovi 
už kongreso sušaukimų nepaprastai sesijai. 
Pasakė, kad reikia įstatymo, kontroliavimui 
farmeriškų produktų gamybos. Sako, kad 
jei tas nebus padaryta prieš Naujus Metus, 
tai kongresas, susirinkęs po Naujų Metų, 
nesuspės išleisti farmeriams įstatymo, kurį 
reikėtų vykinti jau 1938 metais. Preziden
tas stovi už tai, kad farmų gamybų kontro
liuoti taip, kad nebūtų viršprodukcijos.

Prezidentas ųori, kad reguliarė kongre 
so sesija, kuri bus sušaukta sausio mėnesio 
pradžioj, būtų kuotrumpiausia dėl to, kad 
kongresmanai turėtų liuosas rankas varyti 
rinkiminę kampanijų. Sekamais metais įvyks 
kongresmanų rinkimai.

Šen. Black ir Katalikai

jūros. Rusija tuo būdu pasie
kė tikslo — tvirtai atsistojo 
Ramiojo vandenyno krantuo
se, turėdama neužšalamų uos
tų — Port ^Artūrų. Mandžiūri- 

ir Korėja pateko Rusijos į-

gausdas ašara* lieju. Po mi
nėjimo paskaitininkas prisi
artino prie senutės ir ramina:

Lietuviški lasivairtaniai fi- 
kv. kilometrų, t.y., bemaž ly- geriuoja, kad senis Šliupas y- 
gus Vokietijai. Gyventojų šio- ra razumniausias jų žmogus,
se salose yra apie 80 milijonų. |ale Lietuvos “XX Amžiuje“' _ Atiei8k> kftd

Esanti japonų valdžioj Korė- vienas paprastas darbininkas, atvėriau juni8 skaudži, žaįE. 
ja tun 220,000 kv. kilometrų Jonas Ivanauskas, savo gro-j^ NeVerk aQaiauB> ku.
ir 20 milijonų gyventojų. Jei 
dabar dar pridėsim Mandžu-

takon. Bet toks Rusijos įsiga-1 kuo su 1,000,000 kv. kmL ir 30 
Įėjimas Tolimuose Rytuose'milijonų gyventojų, tai pama- 
buvo labai nepageidaujamas tysim, kad japonų imperija a-
Japonijai, kuri pati svajojo a- 
pie įsistiprinimų Azijos žemy
ne, nes salose jai jau darėse 
ankšta.

Varžytynės dėl pirmenybių 
atvedė prie karo tarp rusų ir 
japonų 1904-5 m. Karas pasi
baigė Rusijos pralaimėjimu: 
taikos sutartimi Rusija atsisa
kė Japonijos naudai nuo Ko
rėjos ir atidavė japonams 
Port Artūro uostų ir pusę 
Sachalino salos. Tačiau tai 
Japonijos nepatenkino, nes

niata Šliupų į ožio ragų su
varė. Tarpe kitų rokundų I- 
vanauskas klausia Šliupo: 

Kų esate padarę socialiniam

pūna apie 1,700,000 kv. kmt. 
plotų ir 130 milijonų gyvento
jų. Iš to skaičiaus 80 milijonų 
Žmonių yra japonai. Tuo būdu, 
japonai yra viena iš didžiau
sių tautų pasauly.

Bet svarbu ne tik skaičius. 
Japonai yra labai gabi tauta, 
pajėgusi per kelias dešimtis 
metų pavyti pačias kultūrin
giausias tautas ir su jomis su
silyginti Japonija yra moder
niška šių dienų valstybė su 
plačia pramone ir pavyzdingu

jai nepavyko gauti didesnių • žemės ūkiu. Kokių didelę pa
žemės plotų žemyne, o ir Ru
sija neliko nuo 'Ramiojo van
denyno nustumta. Japonai tik 
laukė naujos progos iš naujo 
pradėti veržtis į žemynų. Di
dysis karas, pagaliau, suteikė

žangų per trumpų laikų pada-

ris krito garbės kovoje...

— Ne, ne, pone, man žu
vo neseniai tokia ožkelė, kuri 

teisingumui įgyvendinti? Nie- gurėjo labai gražių barzdelę, 
ko, nič nieko. Nemažesnis e- | ai pamačiau jus, tai aš
sate šykštuolis už tuos, ku
riuos taip koliojate ir šykštuo
liais vadinate... Tamsta, ponas 
Daktare, važinėji po Lietuvų 
ir užsienį, renki aukas, krau- 
ji pinigus, bet tamstos bro
liai lietuviai vargų vargsta, 
kiti alkani ir nuplyšę, kad jų 
vaikai išblyškę, nepanašūs į 
žmones — to nematai. Vadi
nasi, socialis teisingumas, 
vargingesniojo žmonių luomo 
skurdas Tamstai nerūpi; sie- 
lojies tik savo biznio reika
lais.“

tuoj jų ir prisiminiau... ir už... 
uh... pradėjo verkti iš naujo 
savo ožkelės.

Kažkas senų dailininkų 
klausia:

— Kodėl jūsų paveiksluose 
visi angelai su juodais plau
kais.

— Mano žmona yra blondi
nė, — atsako dailininkas.

Visai prieš mirtį kartų Ca- 
ruso dainavo Radameso par
tijų Milano operoje. Po spek
taklio viena* žiūrovas pasakė:

— Bet gi tas ponas dainuo-

Prancūzijos vyriausybė Ir skolų nemo
kėdama Amerikai negalėjo subalansuoti sa
vo biudžeto, tai yra valstybės išlaidos vis 
buvo didesnės, negu jos pajamos. Per ilgų 
laikų valdžia rūpinosi taupyti, kad nebristi 
giliau į skolas. Bet vis nepasiekė norimų 
rpzultatų.

Dabar naujoji Prancūzijos vyriausybė 
griebėsi naujo dalyko — bando gaivinti 
privatinę pramonę ir biznį. Skolina pinigus 
už mažus nuošimčius ir kai kuriose pramo
nės šakose mažina mokesčius.

• Tai yra prez. Roosevelto kelias. Juk 
prez. Roosevelt nuo pat savo valdymo pra
džios pasistatė svarbiausiu dalyku tų, kad 
atgaivinti pramonę, kad sugyvinti biznius, 
kad atsteigti gerbūvį farmose.

Prez. Rųosevelto pamatinis rūpestis y- 
r* tas, kad sudaryti krašte tokias sąlygas, 
knr kiekvienas galėtų pelnyti žmoniškų pra
gyvenimų ir kur kapitalistas ir biznierius 
sU vidutinišku pelnu savo reikalus galėtų 
vesti. į i . ' ; .į

Tokis surėdymas daugumai yra priim
tinas. Nepriimtinas tik kraštutiniams kapi
talistams, kurie neturi soties ir kraštutiniams 

jBudoniesienis, kurie nori įsteigti darbinin
kiškų rojų, tokį, koks yra Rusijoj.

Prieš 16 metų Birminghamo mieste, A- 
labamos valstijoj katalikų kun. James E.
Coyle buvo nušautas jam sėdint ant klebo
nijos porčiaus. Žudikas prieš kunigų turėjo 
pyktį. Mat prieš jo norų kunigas buvo da
vęs jo dukterei šliūbų. Žudikų ginti teisme
stojo adv. Hugo Black, tas pat, kurs_dab»įhwi Buaijoj tafertnj’revoBu. 
noelrirfna A nrnr*lniiKl/*i/t TpistmA toic&ii! y.ii.T .. .

cija sužadino japonų nuperia

rė japonai, ypač matyt karia-1 Jei a5> tovorSaii> prispau8 _
koj srity. Bosų japonų ka- '-iail delnu rfe sienog Ame kukuliai* gerklėje
ro „.etų pagarsėjo japonų |rikos UetuviSkus ,aisvama. k<UP 8,1 *rakul,!U'’ «erkleJ,!- 
nerolai Oku, Kuroki, Nogi, O- cįcjiįstas įr balšavikų* ir
jama. Tačiau mažai kas žino,

japonams taip pageidaujamų kad visi tie generolai, vadova-
progų. Kol Europa kovojo 
tarp savęs, japonai patylomis 
dirbo Tolimuose ;Ry tuose. Ki-

paskirtas Aukščiausiojo Teismo teisėj d.' Žu 
dikas buvo išteisintas. Aišku, kad tai buvo 
baisus teisingumo mindžiojimas.

Nors yra taip buvę, bet dabar kuomet 
kunigo žudiko gynėjas turėjo gauti senato 
patvirtinimų, kad tapti Aukščiausiojo Teismo 
Teisėju, tai katalikai prieš jį nekėlė leraio. 
Penki katalikai senatoriai balsavo už jį. 
Mat vėlesnis jo rekordas buvoi toks, kad 
katalikai nieko prieš jį neturėjo, o senųjį 
nusižengimų dovanojo.

Maištai Lenkijoj Didėja

Lenkijos sodiečiai ir miestų darbininkai 
pradėjo judėjimų prieš valdžių, Jau yra ke
letas desėtkų to judėjimo aukų. Sodžių ir 
miestų minios be būvio pagerinimo dar rei
kalauja daugiau laisvės ir pertraukimo drau 
ginguino ryšių su Vokietijos naciais.

Reikia palinkėti, kad tie ten judėjimai 
tiek įsisiūbuotų, kad žmonės laimėtų page
rinimų ir laisvės ir kad ta proga Lietuvai 
grįžtų Vilnius.

listiškus troškinius. Japonai 
pajuto galimybę savo tikslus 
labai plačiu mastu įvykdyti; 
jiems rodėsi, kad jie gali pa
imti ne tik Mandžiūrijų, bet ir 
Rytų Sibiro dalį su Vladivos
toko uostu. Tačiau, kitoms di
džiosioms valstybėms pasiprie 
šinus, japonai turėjo iš tų sri
čių pasitraukti. Bet nuo savc^ 
tikslo jie vi* dėlto neatsisakė. 
Jie toliau stiprinosi Mandžiū- 
rijoj, kurių, pagaliau, ir paė- 
ėiųė savo valdžion, sudaryda
mi iš jos naujų valstybę Man
džukuo vardu.

Nors Mandžiukuo valstybė 
turi savo imperatorių, bet fak
tiškai visa valdžia priklauso 
japonam*, kurie -eina įvairių

vę per tų karų japonų kariuo
menei, pasirodžiusiai daug ge 
riau apginkluotai ir apmoky-> 
tai, -nęgu rusUy.gaIysJiuvtt_.pui 
dėję savo kariškų karjerų dar 
senoj japonų kariuomenėj, ap- 
ginkluotoj lankais ir skydais! 
Kaip smarkiai turėjo žengti 
pirmyn kariška pažanga, kad 
tie patys žmonės, pradėję nuo 
lankų vilyčių, baigtų sunkio
mis patrankomi* ir kulkosvyd
žiais 1

Japonai pasižymi didele tė
vynės meile, pasitikėjimu savo 
vadais ir nuostabiu pasiauko
jimu savo krašto ir tautos ge
rovei. Japonas karys nebijo 
mirties. Prieš keleri* metus 
japonų inžinieriai sugalvojo 
nykštukų povandeninį laivų, 
tikriau sakant, didžiulę torpė- 
dų, kurioj gali tilpti vienas 
žmogus ir jų valdyti. Tokia 
valdoma torpeda visada pa-

paklausčiau, kų jūs, taukinės, 
esate padarę socialiniam tei
singumui įgyvendinti, — visi 
į kupras susimestų ir negalė
tų nieko atsakyti. Visas savo 
aidijas jie ant biznio išmai
nė. Nėra dyvo. Koks tėvas, 
tokie ir vaikai; obuolys nuo 
obels netoli rieda.

Išgirdęs tai žymusis diri
gentą* Mascagni atsisuko ir 
pasakė:

■»— Vž tokius kukulius, ma
no* brangus, aš tau kiekvienų 
vakarų mokėčiau po 2000 lirų.

Geras vilnietis (balšavikas) 
ir dainininkas Vėbra, turėjo 
gerų vikeišinų: Čikagoj sėdo 
į aroplanų ir už penkių va
landų buvo Newarke. Ten iš
buvo savaitę.

Darbininkų “rojuj“ — Ra- lapri.

siejuj tokie Vėbrai metus 
dirbdami šiušų negali nusi
pirkti, o įAmerike aro pienais 
į vikeišinų važiuoja. Pasaky
kit dabar, kur darbininkams 
rojus?

Vilkas, lapė ii liūtas me
džioklėje nukovė ožkų, briedį 
ir kiškį. Liūtą* vilkui ir sako:

— Padalyk čia mums grobį!
Vilkas nelaukia ilgai pra

šomas ir dalo;
— Ožka — tau, briedi* — 

man, o kiškis — lapei.
Už tokias dalybas liūtas 

baisiai supyko ir pagavę* su
draskė vilkų į kulnelius. Ta-

patarėjų pareigas. Siena tarp į sieks priešo karo laivų, bet jų 
Mandžukuo ir Sovietų Rusijos (valdąs žmogus yra pastnerk- 
eina Amūro ir U*ūrio upėmis, tas tikrai mirčiai. Bandymai

Viename Didžiojo karo pa
minėjime skaitė paskaitų gar
sus kalbėtojas su gražia barz
dele. Visi dalyviai susijaudi-

— Na, tu padalyki 
Lapė paklausė ir tarė:
— Ožka tebūna tau pusry

čiams, briedis pietums, o kiš
kelis — vakarienei.

— Iš kn tu išmokai taip 
teisingai grobį dalyti, lapu
te?! — pasigerėjo liūtą*.

— Iš vilko, kurs čia prie
šais mane guli, mano pone ir 
viešpatie, — atsakė laputė nu
sižeminusi.

Statyba Amerikoj Neišsijudina
Didžiuosiuose Amerikos miestuose jau 

i, ližkiai trūksta butų. Jau jaučiama namų sto
ka. Bet namų statyba mažai teišsijudina. 
Svarbiausia to priežastis yra ta, kad staty
bos darbai yra perbrangūs. Statybos darbi
ninkai išsireikalavo labai aukštas algas. Sta
tomoji medžiaga taipgi brangi. Kas dabar 
gali įstengti namus statytis? Žmogus su vi
dutinišku uždarbiu turėtų darbininkams mo
kėti du ar tris sykius daugiau, negu jis
pal.« uždirba.

Peraukštas algų iškėlimas yra taip kenk
si r. ingos, kaip peraukštas kainų iškėlimas. 
Iškelsi prekių kainas, mažai .teparduosi, ma
žai teuždirbsi. Perdidalių algų reikalausi, 
retas tegalės samdytis. Galų gale matome, 
kad biznierius su aukštomis kainomis ir dar- 
nininkas su aukštomis algomis netoli tenn- 
važiuoja. '

Kaune policija pradėjo gaudyti padau
žas, kurie valkiodavosi, vaginėdavo įkyriai 
išmaldos prašydavo ir visokių šunybių da
rydavo. Tokie, 16-17 metų amžiaus, kurių 
tėvai nesuvaldo, padeda į nepilnamečių auk
lėjimo įstaigų. , , f

• • •
Šiemet Kaune ir kituose Lietuvos cen

truose labai gyvai eina statyba. Kai kur ne
spėjama pristatyti cemento, plytų ir kito
kios medžiagos. Prie tų darbų uždarbiauja
daug ūkininkų veždami statomųjų medžiagų.

• • •
Varšuvos laikrašti* “Kurjer Poranny“ 

pareiškė didelį savo nepasitenkinimų dėl Lie
tuvos gerų santykių *u Rusija. Baugina Lie 
tuvų, kad tai būsią jo* pragaiščiai ir Rusi
jos naudai. jBet mes žinome priežodį: kas
peikia, tas sau teikia.

• 4 •
Yra- spėliojimų, kad slapta eina susiar

tinimo derybos tarp Sovietų Rusijos ir Vo
kietijos. Santykiai tarp Italijos ir Anglijos

į aiškiai pagerėjo.

Mandžukuo, arba Mandžifiri- 
ja, yra didelė valstybė: jos 
plotas siekia vieno milijono 
kv. kilometrų au 30 milijonų 
gyventojų, daugiausia kinie
čių. Taigi, Mandžukuo savo 
plotu yra lygi Prancūzijai ir 
Vokietijai, drauge paimtomis, 
tik kad gyventojų turi mažiau.

Pagrobusi Mandžiūrijų, Ja
ponija jau įvykdė savo sieki
mų dalį: tvirtai atsistojo Azi
jos žemyne. Bet to jai dar 
maža: ji nori dar labiau čia 
išsiplėsti. Todėl artimiausiu 
uždaviniu japonai sau pasista
tė atplėšti šiaurinę dalį Kini
jos ir jų prijungė prie Man
džukuo.

Japonijų mėgsta vadinti dar 

“Azijos Anglija“, ne* ir ji 
yra salose, Japonija užima iš-

su tokia torpeda yra labai pa
vojingi. Ir kų gi? Atsirado tū
kstančiai japonų karių savano
rių kurie pasisiūlė karo vado
vybei aukoti savo gyvybę, iš
mėginant to išradimo naudin
gumų! Todėl japonai taip dru
giai ir elgiasi, ne* pasitiki sa
vo kariuomenė* dorybėmis.

susipratimo! Nežiūrint didu-|riai yra menko susipratimo, 
mo, Kinijų skriaudžia visosj blogai ginkluoti ir neturi gerų 
valstybės, kurios ten turi savo įvadų. Nor* Trinų yra dau dau- 
interesų. Taip yra dėlto, kad' giau, tačiau kų jie gali pada- 
kinai dar nėra tautiškai susi- Į ryti prieš gerai ginkluotus ir
pratę ir neturi vienybės. Šian
die Kinijoj yra net trys vy
riausybės: Pekine, Nankine ir 
Kantone. Šios trys vyriausy

Japonija gali pastatyti apie 5'^ farp *avę* nesugyvena ir 
milijonu* apmokytų karių, bet kivirčijasi. Nors Nankino vy- 
karui su Kinija jai pakanka riausybė, kurios priešaky stovi
kelių šimtų tūkstančių.

Kinįja yra nepalyginamai
didis kinų patriotas maršalas 
Čankaišekas, stengiasi siijung-

didesnė už Japoniją ir plotų ti visų Kinijų vienon valsty 
ir gyventojų skaičium. Kini- bėn su viena tvirta centralinė 
jos plota* siekia 8,000.000 kv.,valdžia, bet ligšiol Pekino ir 
kmtr., o gyventojų yra apie Kantono vyriausybės nenori

karšto* tėvynės meilė* kupi
nus japonu*. Stipri dvasia ir 
vieningumas yra daug svar- 
bitu, negu skaičiaus gausingu- 
mo». Kinija yra liūdna* pa
vyzdys, kaip gali virsti tikru 
grobiu svetimiesiem* didžiulis 
kraštas, nesugebu* susitvarky
ti! Milžiniška Kinija neturi 
jokio* įtakos ir balso tarptau
tinėj politikoj.

Taip tad atrodo dalykai To
limuose Rytaoee.

------- -

450 milijonų. Kinai yra pati 
didžiausia tauta pasauly. Bet 
ka* iš to gausingumo, jei kraš
te. nėra tvarkos, drausmės ir

- A
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klausyti. Tokiomis sąlygomis 
japonams nesunku kinus 
skriausti. Kur nėra vienybės, 
ten nėra ir galybės. Kinų ka-

Duoenu* ir paikas vargo 
patirt gaus, darbštus ir tau
pus sau turtų sukraus.
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visokių laimėjimų. Kviečia visus RENGĖJOS

Po šv. mišių prasidėjo! Fe wood: L. Šimutis ir dr. A. Į J?LIETUVIŲ KATALIKŲ FEDERACIJOS 
KONGRESAS UŽSIBAIGĖ ENTUZIAS

TINGOJE NUOTAIKOJE

J. E. Vyskupas M. Reinys Pakviestas Federacijos 
Garbės Nariu

deracijos Kongreso sesija Švč. 
Marijos (vienuolių Tėvų Au- 
gustinijonų^ parap. svetainė
je, kuri taip pat buvo labai 
gražiai papuošta gėlėmis. Sce-

Rakauskas iš Chicago ir A. 
J. Mažeika iš Brooklyn.

Revizijos komisija: — A. 
Peldžius, A. Tamkevičius ir 
VI. Paulauskas. Mandatų ko-

Teisių Skyrius
Rašo ChasTCal, 6322 S. AVestern Avė., Chicago

KLAUSIMAS: Nusipirkau , msta nieko negalite kompani-
noje ir salėje buvo iškabinti misija: — mok. A. Pinaitė,

fof
LAWRENCB, MASS. — P.Juškaitis iš Cambridge ir 

Trečiadienį, rugpiūčio 25 d. kun. J. Švagždys iš Brock- 
užsibaigė ALRK Federacijos ton.
26-tasis Kongresas, nors Kon- Iš klebonijos j bažnyčią Jo 
gresui buvo skirtos trys die- 
jios. Kongresas pradėtas iškil

mingomis šv. mišiomis Šv.
Pranciškaus lietuvių parapi
jos bažnyčioje. Šv. mišias at
našavo ir pamokslą pasakė 
J. E. vyskupas M. Reinys.
Jam asistavo kun. P. Stra-

^ii pakvietė mane pavažinėti. Ne 
mokėdamas'gerai važiuoti at
simušė į stulpą ir labai mane 
sužeidė. Ar galiu skųsti?

ATSAKYMAS: Bandykite 
geruoju susitaikyti. Paduoti 
laktai rodo, kad jis nebuvo 
kaip sakoma “gross negli- 
gence”. Teismo užvedimas pa 
liktų be vertės ir be reikalo 
būtų lėšos.

KLAUSIMAS: Ar A. Lin
coln yra išleidęs vadinamas 
note.s ir kiek jų išleista? Aš 
girdėjau žmones kalbant apie 
tas notes ir norėčiau žinoti, 
ką tai reiškia.

lai yra Treasare Notės, ku 
rias prez. Lincoln yra išlei
dęs. Yra 3,660,000 vadinamų 
Treasure notes; jos šiandie
ną dar egzistuoja ir valdžia

jai padaryti.
KLAUSIMAS: Krautuvėj 

pirkau reikalingų dalykų ir 
kasieriui įteikiau popierinį 
$10. Jis ją rado netikra. Aš 
ją turiu atiduoti valdžios au
toritetui. Aš ją gavau iš ki

vaistinę ir padaviau aplika
ciją telefonų kompanijai, kad 
įvestų telefoną. Gavau laišką 
kuriam sako: ‘‘Labai apgai- 
lestaujam, bet telefoną žmo
nių vartojimui (public ūse) 
negalima įdėti, kadangi ske-

F. Ki ancevičiu8, A. Jurgelai
tis ir E. Ciočys. Sveikinimų 
— kun. P. Juras, kun. P. Stra- 
kaurkas ir Jonas J. Romanas.

Pil moji sesija baigėsi pre
zidiumo išrinkJmu. Pietūs. Pie 
tų metu fotografuotasi prie 
Šv. Pranciškaus lietuvių pa
ra pi jos bažnyčios. Popietinėje 
sesijoje išklausyta Centro Va
ldybos raportų ir kun. K. Ur
bonavičiaus ir kun. dr. Jag
mino referatų.

Vakare, Švč. Marijos para- tisliškai išpildyta. Programos 
pijos auditorijoj įvyko kon- vedėju buvo L Šimutis, ‘Drau

ir išstatyti įvairūs reikšmin
gi obalsiai. Scenos viduryje 
buvo iliuminuotas kryžius, 
prie Popiežiaus Pijaus XI pa
veikslas, o apačioje paveikslo

Ekscelencija lydėjo apie 40 obalsis: Kristus Mūsų Ka- 
' ralius”.

Laike šv. mišių labai gra
žiai giedojo mišias ir giesmes 
kvartetas, solistai ir solistės, 
vadovaujant muzikui P. Sa
kui.

Kongresą pradėjo malda 
Dvasios Vadas kun. J. Švag
ždys, kalba pirmininkas dr. 
A. Rakauskas ir hftnnu, kurį 
sugiedojo visi dalyviai, vado
vaujant komp. A. Aleksiui iš 
AYaierbury.

Kongreso prezidiumą suda
rė šie: vedėjas — komp. A. 
Aleksis iš Waterbury; pagel- 
bininkais — K. Vaišnoras iš 
Pittsburgh, Pa. ir adv. K. 
Kalinauskas iš Dorchester; 
sekretoriais — Mikas Bigenis 
iš ibiladelphia ir Petras Aik- 
šnoras iš Worcester.

Rezoliucijų komisija: — 
kun. J. Balkūnas iš Maspeth,

svečių kunigų. Jį patiko K. 
of C. garbės sargyba, Soda- 
lietės ir altoriaus berniukai.

Bažnyčioje dalyvavo ir mie
sto viršininkai. Bažnyčia, ku
ri buvo pilna žmonių, buvo 
gražiai išpuošta gėlomis ir

kauskas iš Lowell, kun. dr.. vainikais. Iš lauko bažnyčios

ršai gatvės yra kita su Pu- lo asmens, kurio negaliu su
blic Telephone vieta”. Kas 
man daryt?

ATSAKYMAS: Telefonų
kompanija turi teisę priimti 
ciba atmesti agentūrą ir ta-

A. Bružas iš Nasbua, kun. J. priekis buvo papuoštas vėlia-
Vaičūnas iš Cicero, III., kun. vomis ir gyvomis gėlėmis.

ALIEJINIS PEČIUS 

TAI YRA PRAK

TIŠKIAUSIAS BŪ

DAS APŠILDYTI

SAVO NAMUS.

Roosevelt Furniture Cotnpa- 
nijoj yra didelis pasirinkimas 
aliejinių pečių geriausių išdir
bysčių. Štai pavyzdžiui, pe

čius, kuris apšildys jums tris 
arba keturis kambarius pil

nai.

Jo kaina tiktai $49.50
Galite pirkti lengvais išmokėjimais

Roosevelt Furniture Co.
2310 W. Roosevelt Road

TELEFONAS SEELEY 8760

MATYKITE j| ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

ATLIEKA SS DARBUS
Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes 

Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba raSyti laišką, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per keliag minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magiką. Šaukite pardavėją J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Avė., Chicago.

certas, kurio programą išpil
dė šv. Pranciškaus parap. ir 
šv. Cecilijos choras, solistai 
ir solistės, vadovaujant mu
zikui P. Sakui. Turiningas 
kalbas darbininkų klausimu 
pasakė J. E. vyskupas M. Rei
nys, dr. Antanas Rakauskas 
ir kun. J. Švagždys, LDS ce
ntro pirmininkas. Kalbos ir 
daiis muzikalės programos 
buvo transliuojamos per radio 
WLLH, Lowell iš kur tele
fonu buvo sujungtas su Šv. 
Mai ijos parap. auditorija.

go’ redak crius.

(Bus daugiau)

N. Y., A. F. Kneižys iš Nor- Koncerto programa buvo ar-
................— ■ ■ ■ - ■— ■ . ....................................

RINKTYNĖS MINTYSH 
KIEKVIENAI DIENAI H

vertė

nuosavybė, kurios pilną pasi- 
džiaugimą mes atsieksime kuo 
met užsidėsime prisikėlimo 
kūną. Ar mes kada palieka
me rytą paskui mus? Toje 
valandžiukėje kurioje jis pa-

Kun. Ant. M. Karužiškis K lieka atminimu ar jis nepa
lieka ir viltingi? Kuomet jis 
traukiasi iš matymo, ar mes 
nekeliaujame tiesiog link jo j 
naujo pasirodymo taip tikrai 
kaip mes keliaujame link na
kties kuri guli tarpe? A, At
siminimas ir Viltis nėra du 
angelu; jie yra du išskėstu 
sparnu vieno gražaus Tikėji
mo angelo, kurs stovi visad 
su spindančia išvaizda prieš 
Dievo amžiną dabartį, prie 
kurios širdies sėdi ant sosto 
mūsų žmogybė asmenyje mū
sų Viešpaties Jėzaus Kristaus, 
kur s laiko savo rankoje kiek
vieno atskiro gyvenimo siū
lą, kiekvieną žemčiūgą, kiek
vieną brangakmenį ant jo 
sunertą. A! brangusis Vieš

Rugpiūčio 28-ta Diena

“Nebūdamas pas jus kūnu, 
bet būdamas dvasia”. — 1 
Kor. V, 3.

Kuo arčiau mes prisiartina
me prie Kristaus, tuo arčiau 
mes esame tų džiaugsmų ku
rie buvo, arba dar bus mūsų. 
Nes daiktų širdyje, prie dva
sinio pasaulio vidurio, nėra 
nei praeities nei ateities, bet 
puiki, garbinga, amžina da
bartis, kur visų esybių Kūrė
jas gyvena, ir kur yra mūsų 
privilegija apsibūti, net čia 
tarp žemės šešėlių. Neturėtų 

| būti liūdnumo atmintyje, kaip 
nėra viltyje. Mes niekad ne
galime palikti praeityje nie
ko gražaus ir teisingo kas 
buvo sykį priimta į mūsų gy
venimus. Tai sielos pastovi

pats prižiūri mūsų praeitį ly
giai kaip ir mūsų ateitį, ki
taip ką vertas būtų gyveni
mas. — Ponia E. L. Skinner.

rasti. Ar man bus nuostolis?
ATSAKYMAS: Taip. Jei 

į kieno rankas patenka neti
kras pinigas (counterfeit), 
kiekvienas Amerikos pilietis 
turi teisę jį paimti ir atiduo
ti valdžios autoritetui. Žino
ma, tamsta turėsi nuostolį.

KLAUSIMAS: Draugas nu 
sipirko naują automobilių ir1 moka už jas trečią nuošimtį.

FREDERICK BROS. Ine.
Puikus Buteliuose Alus

PAINTĖMIS IR Vz GALIONO
MUSŲ NAUJAS $100,000 BOTTLING FABRIKAS įreng
tas su vėliausia mašinerija, o musų greiti išvežiojimui trokai duoda 
galimybės patarnauti jums neatidėliojant. Mes esame exdusive 
distributoriai šių rūšių:

• FREDERICK BROS. FOUR 
4 CROWN

• AMBROSIA LAGER BEER 
•EXTRA PALE
• PILSENER 
•SELECT
• EXPORT
• M ALT TONIC

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 nevartojama.

DISTRIBUTORIAI IR DYLERIAI RANDA PA
RANKU TURĖT REIKALĄ SU MUMIS

FREDERICK BROS.
INCORPORATED

811 West 37th Street Phone—BOUIevard 2537

ECT1VE R1LEY

v

By Richard Lee
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Ir moterys gesins gaisrus i

LJBTVVOB MOTERŲ 
UGKIAOEUŲ DRAUGIJA

Moterų ugniagesių klausi

sanitarinę, materialinę ir mo
ralinę gyventojams paramą, 
ruoš daiktines loterijas, kon
certus, rinkliava*, ekskursi- 

nias Lietuvoje jau kelis kar-(jas, atitinkamus kursus, dirbs 
ugniagesybos propagandai. Be 
to, draugija steigs fondus: 
nukentėjusioms nuo potvynių 
ir gaisrų, žuvusiųjų bei miru
siųjų ugniagesių kapams tvi
lkyti, steigs vaikų globos pu
nktus; steigs sekcijas įvairių 
sporto šakų, sanitarijos, prieš
cheminės ir priešlėktuvinės 
apsaugos degazatorių ir kt.

Draugijos narės yra tikro
sios, kandidatės Ir narės rė-

taa buvo keliamas periodinė
je spaudoje ir ugniagesių są
jungoje, tačiau vis kažkaip 
tas reikalas užkliūdavo, nes 

šiol neatsirasdavo iš inc- 
terų tinkamos organizatorės,

Liepos pilnomis dienomis 
įvyko Moterų ugniagesių stei
giamasis susirinkimas, kuria
me pirmininkavo moterų ug- 
uia^esių organizatorė ir stei
gėja studentė K. Mažuolytė. 
Moterų Ugniagesių Draugijos

Atsi pra* o anglų. Japonų vi-

CHICAGOJE
Išleistuves Klieriko

Kviečiame visus skyrius ir tautas, A. Kasparavičius, 
nares utsivešti savo draugus. Bakačienė, P. Skučienė, 
Pelnas eis bažnyčios dažymo Česna, ĮJražų šeimyna, 
reikalams. Valdyba Po t300: „ K.

Rimša, N. N., J. Bacevičius.
Po $2.00: A. Raudis, J. Va

levičius, A. Kikenąs, O. Kikė-

J. 'Jonis, L. Kamilevičius, 
A. Kuncienė.

M.

Tegul Dievulis luimina au
kotojams. zi

Kun. A. DeksnysRespublikonų Piknikas

CICERO. — Respublikonų 
oiganizacija rengia piknikų, šienė, L. Valantinas, J. Tau-. LIETUVIAI DAKTARAI

B. Jakavi^ienė, E. Kn? SKAITYKITE “1>BAUU..V’
NORTH SIDE. — Šį vaka- 

' rų parapijos svetainėj įvyks- 
| ta bankietas — išleistuvės

i, i sekmadieni, rugpiucio 29 d., liūnas, J. Rumšą, J. Dynaus-: —— ■ —-
Vus graži programa, skani . . D , , - . . ’ _ , , , * . Tel Ofisoi • v- • x» • • • * ; Pcrshmg Road darže, prie kas, S. Žukauskiene, J. Šul- , A “vakariene. Kviečiami visi at-1— . ’ LAlayei
šliaukyti, palinkėti klierikui
ištvermės ir laimingai pasie
kti kunigystės tutiną. Pra-

ce admirolas ttasegawa, sa- sorn nesivėluoti. Pradžia 7:3C 
koma, tiria įvykį, kaip buvo, vakare. " Komisija
pašautas Anglijos ambasado- —:---------------------
rilis Kinijai Sir Htighe Kna-Į «> _i -r* ..x* 
tchbull-Hugessen ir atsiprašo Rengia IsvaZiavitn^

uiėjos bei garbės narės. Tik- anglų
tikslas, pagal šūkį “Dievui rosios narės turės būti blal- 
guibė artimui pagalba , vįos> sąžiningos, stropios 
- gesinti gaisrus, padėti ne
laimės ištiktiems gyventoja
ms, eiti visas kitas pareigas,

ir
lojalios Lietuvos pilietes, ne 
jaunesnės kaip 18 m. amžiaus.

kurios susijusios su ugniage- Į Tikrąja nare negalės būti tei
sių šūkiu ir tarnyba. Savo j amo bausta ir su atimtomis 
tikslui siekti draugija teiks. teisėmis moteris.

Kaune Vynuogių 
Daržai

DIDELĖS ROOSEVELTO RAKANDŲ KOMPANIJOS 
DOVANOS “DRAUGO” LABOR DAY PIKNIKUI

A

RAP. — Šv. Kazimiero Akad. 
Rėm. 5 skyrius rengia išva
žiavimų, rugpiūčio 29 d., Ku-

1 IX ; Činsko darže, prie 82 ir Kean KAUNAS. —• Prieš keletą t.rr ... . , ave- 1 rokas išvažiuos nuo ba-metų Kaune tik Vienas kitas'.- „. ,, , .y*, . „ , , , ■ znycios 11 vai. ryto. Įžanga
sodo ar daržo savininkas mė-1 , , .
gino auginti vynuoges. 1934- 
30 m. kauniečiai vynuogių 
augino žymiai daugiau. Per
nai Kaune užaugintos vynuo
gės buvo pardavinėjamos net 
krautuvėse. Tada už šių vai
sių kg. pirkliai mokėjo 4—6 
lt. Nuo pernai metų vynuo
ges pradėjo auginti dar di
desnis kauniečių skaičius.
Daugiau augina tie, kurių 
sodai yra ant šlaitų,, atgręž
tų j pietų pusę.

PROSINAMA MAŠINA 
Vertės $54.50

. Turėkite, namų šeimininkės, savo namuose prosijamą ma
šiną. Šia mašina jūs suprosyeite visus savo skalbinius per 
dvi valandas, kas paprastai užima visą dieną.

: Pašaukite Roosevelt Fumiture kompaniją telefonu Seeley 
87G0. Ir atveš tą mašiną išmėginimui. Ši demonstracija 
ūitiko nekainuos.

Nefpamirškite, kati be šios mašinos, vertės $54.50, dienraš
čio “Draugo” didžiuliame piknike, kuris įvyks rugsėjo 6 d., 
Vytauto Parke, laimėsite dar dvi lempas vertės po $15.00 iš 
ROOSEVELT FURNITURE COMPANY, 2310 VVest Roo-
stvett Road. Telefonas Seeley 8760.
-- - - — ~ .— - - - ............. - - - - ■ - .....-

39 ir Orove ave., kur Lietu- cas, L. Vengelis, B. Bielons 
vos Kareivių draugija turėjo, kis.
iSvažiaviaų. ; Į Po R 2y5kiene> P

Prie išvažiavimo prisideda Žemgalis, B. Poškienė, P. Žy- 
ir lietuvių respublikonų klū
bas. Dedama pastangos, kad
išvažiavimas būtų kuoskaat-
lingiausias. Visi kviečiami,
{ėjimas į daržų nieko nekai-

IIIEVO APVAIZDOS PA- nuos- **P-

LIETUVIAI DAKTARAI

Aukos Kaišedorių 
Katedrai ir Pivosiunų 

Bažnyčiai

j Po $10.00e J. Petrošienė ir 
(B. Žemgalienė. z

Po $5.00ė J. Kinta, A. Žu-

TaL OANal 2346

DR. F. C. WINSKUNAS
gydytojas ik chirurgas

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

Ketvergais pagal sutartį
2303 So. Leavltt St. 

feL OANal 0408

Res.:
8456 W. 59 01LAlayette 4017 

Tel. namų:
HEMIock 0888

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
' Lirrruvis

oFroMtrraicAi.LY akių 
specialistas

Suvirfi 20 meto praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins akių - (tempimą. kur{ 
, eati priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo. aklų aptemimo, nervuota- 

I mo. skaudamų aklų karšt], atitaiso 
trumparegyste Ir tplltegystę. Prlren-

30 KETŲ PRITYRIMAS 
Akyk egraminnojsmoi — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

ano 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus seredą, 
sekmadienį susitarus. 

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

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

314*< So. Halsted SV, Ohlcago 
Paned . Mered ir Snbat. sno 2—9 v

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON

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

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

ties. 2126 8. 5th Ave., M«tw(kx1 Av. 
Phone Ma)wood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Šiemet, esant febai Šiltai lBOUIevard 2800 
vasarai, vynuogės Kaune au- Į S*r°~ XX m“.«uX’k»aiu I RflRH
ga gana gerai. Daug kur joe 'X"k>ki^c,va.kuaJ. 0111011 
pradėjo nokti. Už savaitės ki- Ya'auaoa nuo iė iki g v.

tos Kauno parduotuvėse vėl
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Atentu 
Res. 0515 S. Rochwell Sttee< 

Telephone: REPublic 9723pamatysime savame 
išaugintų vynuogių.

krašte

NedMIoJ patai sutarti. Daugely 
atsitikimų akys afltal-otno^ be aki
nių. Kainos pigios ka>9 nirmiati.

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589

GERKIT alų
amiiro6ia 

sotini SIDE BREMNG COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas ii geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą.

2415 West 64th Street
r-
Biznio TelefonM BOULEVARD

L k£ MORKUS 
Bes. R&MbOCK 6240

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA. 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- 
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... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.

as

I ‘t Cadillac * LaSalle

!s=

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

-JOHN fl. -RORDBt
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road
Metropolitan State Bank -name 
Valandos kasdien nno 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioa 

vakarais nno 6 iki 9
Telefonas OANal 1176 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPnbiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčioj nno 2 iki 6 1.1 
Subatoj nno 12 iki 6 v. ▼.

TeL Proapect 1012 
Rea. Tel. Repnblic 6047

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAGO, ILL.

Telefonai MIDiray 8880
OFISO VALANDOS: 

vakaro. Nedėliomia fino 18 »< Ik 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vai, po pietų ir nno 7 iki 8:3fl v. y

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave. 
TU TARAI 0994 

B«Li TOL PLAaa 2400 
VALANDOS:

Nno 10-12 ▼. ryto; 8-8 ir 7-8 ▼. vak. 
..Nedėliomis Oto Į0 ikį 12 dieną

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO 

te
M MelnIO Seime, Atlantic City 
Urektlltuoj* >n metų 
n«IS«nos Ir lOleOte Dlgoe

to OMomirtO
Valandoe 11-12 A. K. 2-4. 7-1 P. M. 

ftotldenfllja ISIS M. BOth Ave.
Te,. Ctoem M66 

Oftote 4WO lS«t Street
----------- - Yll. .

Tel. Ofc. RĖPnMJe I«M 
Melrose Park 620

OR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marųuette Road 
Afltrad., ketvlrlad. Ii aęnk tądien lak 
T5-12 v. rytą: l-» W P4 •-» *• *■ 
ieSt&dlenials nuo • v. r. Iki 1 p. P

161 Broadway

Res. 6958 So. Talman Are.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VV. Marųuette Road 

Vei. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarta

MELROSE PARK, ILL.
Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo

10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 
Aefttadientals nuo 2 v. Iki t v v 
|uirnaftai sutarties

Subatoms Ciceroj
1446 flo 4»th Ct

Nuo s iki. 9 vai vak
Tel. Office Wentwortk 8330

Res. Hyde Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterą ir vaiką ligą gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandoe 2—4 po pietą, 7—8 v. vak. 
:S«fc,rme M-mrlnmla iv «nh«tnvnia

Tel. LAFayette 8016

DR. C. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutarti
DR. B. J. ZDBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 West €3rd Street

Cliicago. Illinois
Tel. HEMIock 6111

Ofiso Valandos: 2 Iki 4 po plet Ir 
7 Iki 9 vakkre

Trcčladlcr.ials Ir ŠeStadlenlala 
pagal sutarti

TeL Calnmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek 
madieniua ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHTCAGK,. HA* Tol. BOUIevard 7048

Offiee Honrs
2 to 4 and l to 9 P. 11

Stroday by Appomtmeat

DR. STRIKOL IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso ValanOno

Nno 2 iki 4 if nito 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Heredoi pagal antarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6913-14
Res. KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—3; nno 8:30—8:38 

756 VVest 35th StreetrsL OANal 6188

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ot CHIRURGAS 
2201 VV. Cermak Road

Valaadoe: 1—3 ir 7—8 
Seredomis* ir Nedėl. pagal sntartį 

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave. 

Telefonas REPnbiic 7R68

Ot’ieo Tel. VIRginia 0036
Residencijos Tel. BEVerly 8844

DR. T. OUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Resideneija
8939 So. Claremont Ave. 

Valandoe 9—10 A M. 
Nedėliomia pagal sutartįOffiee Plione Res. aad Offiee

PROspeet 1028 8369 S. Loatltt St.
VOL S-4pp.tr 7-9 vak. OANal O7SO

DR. J. J. KOWAR
(K0WARSKA8> 

GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 
2403 VV. 63rd St, Chlcago-

Nedėllom Ir Trečiadieniais
Pasai flutart,

tai. OANa4 0887
Rea. PROspeet 6689

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Resideneija: 6800 8o. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 ibi 8 vai vairam

OR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave.
TsL LAFayeMe 8016

VALANDOGi
-2—4 popiet — 7—9 vakare 
Trečiadienais ir Sekmadieniais

""tartį.

Chicagos lietuvių tr. Bryliaus li
goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Aaaociation ir American 
College of Snrgeons, yra Olase A 
rfižies. Tai yra, ankičiansi Ameri
kos medikalial autoritetai mfisą 1- 
goniną priskyrė prie geriansių Amo- 
rikos ligoninių. Reikale nsndokitėe 
Joe patarnavimn 8700 W. 89tk SA, 
tel. HEMIock 8700.

Naudoldteg patarnavimu ty daktary, dentistų, advokatų ir biznie-
^|rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.



fel

raSINO UETUVIŲ ŽINIOS
Metinis Piknikas

KENOSHA. — Rytoj, gra
žiame Wttsbingtolio Parke, J- 
vyks metinis parapijos pik
nikas. Pradžia — pirmų va
landų po pietį. Washingtono 
Parkas randasi prie 20-th av. 
ir AVashington Rd.

Viskas rūpestingai ir gra
žiai prirengta. Visi, jauni ir 
seni, galės smagiai ir links
mai praleisti laikų. Bus įvai
rių žaidimų, kuriuose visi 
norintieji turės progos daly
vauti Visi galės parodyti kas 
kų rull. Laimėjusiems bus su* 
teikiamos dovanos. Tie, ku
rie žaidimuose nemano daly
vauti, galės bent žiūrėti į žai
džiančius ir tinrai nekartų 
gardžiai ir nuoširdžiai nusi
juokti. Be to, bus vaišių, gė
rimėlių, skanių užkandžių lr 
linkimos mv'/Jkos.

Į sį piknikų, komitetas kvle 
čia visus. Ir i.’ tikrųjų, gali
ma beveik sakyti, jog yra 
pareiga kiekvienam Kenoshos 
lietuvių partijos nariui šia
me metiniame piknike daly
vauti. Parapijų juk visi tu
rime remti ir palaikyti, o juo 
labiau kai «iuo tarpu dėlei 
daromų bažnyčioj pagerinimų 
yra susidariusi kiek sunkes

nė finansinė j s dėtis. Jų daug 
lengviau praši.’imsime jeigu 
vlsl sudėję petų prie peties 
sutartinai Uibsikne. Visi no
rim patogumų, tad visi pasi
dalinkime h neatskiriamais 
sunkumais. Visai neteisinga 
via sukrauti raštų ant kole* 
tos pečių, o kilioms nei pli> 
to nepridėti. Taigi, visi su
krutę drožkim rytoj į pikni
kų, kuriame turėsime progos 
bent tiek gero padaryti, kad 
prisidėBitne prie savo bažny
čios pagerinimo. K. S. V.

Ir Lietuvoj Pabrango 

Kiaules

Nuo rugpiūčio 1 d, iki rug
sėjo 1 d. kainos UŽ lašinines 
kiaules pakeltos 5 litais už 
gyvo svorio centnerį. Už pir
mos rūšies lašininės kiaulės 
gyvo svorio Centnerį bus mo
kama po 55 litus, o už antros 
lūšies — po 50 litų. «

Už bekonines kiaules pa
keltas avansas 5 litais. Dabar 
už kiekvienų parduodamų be
toninę kiaulę avanso bu» iš
mokamų po 65 litus.

Kada arklius išvagia, tada 
tik tvartų rakina.

s suma
r-au-a zsatrecfcfleifc

DIDIS

IŠPARDAVIMAS
Geriausių

RADIO
PEOPLES KRAUTUVĖSE

Naujų Radio Kainos Sumažintos iki Pusei!

cicero lietuvių zonos
“Draugo” Piknikas,
Labor Day ir Šimtas 

Dovanų!

Rūgs. 6 d. Darbininkų Die
na, švenčiama vijose J. A. 
Valstybėse. Bet dovanos bus 
duodamos tik Vytauto parke, 
kur įvyks “Draugo” pikni
kas.

Ciceriečlal suka galvas, 
kaip galima būtų padaryti, 
kad kuodaugiausia! dovanų 
patektų į Cicero. Netrūksta 
ir agitatorių. Bet Šį sykį ne
sakysiu, kas taip smarkiai va
rosi, kad tik daugiau dova
nų pareitų į Cioero. Vienas 
profesijonalas davė gerų pa
tarimų, o biznierius užgynė. 
Sako, reikia agituoti, kad kuo 
daugiausia cicvriėČių nuva
žiuotų į piknikų, o per dau
gumų žmonių nemažai atsiras 
ir giliukingų, kiu$e laimės 
dovanas. Geras if gudrus su- 
gal voj imas. Atrodo, kad Ci* 
cero bus pirmoj vietoj, lai
mės daugiausia dovanų.

Be abejonės, kitos koloni
jos, sužinojusios kas daroma 
Ciceroj, irgi nesnaus. Bet cl- 
eerlfcčlus sunku bus subytlnti.

Sto» j kbntestų
M. Jakubauskas jau lavina 

savo chorų ir sako stosiu* į 
kontestų su Šakar Makar cho* 
ru “Draugo” piknike, rūgs. 
6 d., Vytauto parke. Drųsns 
vyras. įūtų gerai, jei laimė
tų kontestų. Bet nemanau, 
kad kas galėtų subytinti Ša
kar Makar chorų. Važiuokite 
visi į “Draugo” piknikų, bū-

site teisėjais ir galėsite sprę
sti, kuris geriau dainuos.

Itugs. 5 d. Dovidonial, bul- 
viirlškial, minės 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. 
G lt dėjau, viskas bus labai iš
kilmingai.

Puotų jvyks Parkhofcn Co- 
minunity salėj, Ciceroj.

K. Jodelis, bulvariškls, taip 
gi dalyvaus Dovidonių džiau
gsmu iškilmėse. Jodelis sakė, 
kad visus puotos dalyvius 
suagituos rytojaus dienų va
žiuoti į Vytauto parkų, kur 
bus “Draugo” šimto dovanų 
piknikas. Būtų labai puiku, 
Jei pikniko rengėjai gražiai 
svetelius priimtų ir pasvei
kintų jubiliatus.

Grant teatru vėl įdaras
W. Babitz su šeima, sav. 

Giant teatro, jau sugrįžo iš 
atostogų, kuriose Išbuvo Še- 
fias savaites Minesotos valst. 
pas brolį.

Grant teatras buvo uždary
tas per du mėnesius. W. Ba- 
bitz davė progos savo kostu- 
inerisms, Grant teatro lanky
tojams per kaitras pasilsėti.

Rūgs. 1 d. Grant teatras 
Vėl atsidaro. Kviečia visus 
lankytojus. Šiemet bus rodo
ma daug naujų paveikslų.

Ir vėl trubelis
E. PetroŠlęAe if V. Sone

tui skieflė galvoju, kokių do
vanų Teikia nupirkti “Drau
go” piknikui. Žada pirkti ge
rų daiktų. Sako, Jei žmogus 
laimės, kad pasidžiaugtų. Pi
kniko rengėjai iš anksto joms 
ačiuc ja. Rap.

3C

ŽINIOS 1$ ROCKFORD, ItUNOIS

$129.00 Nauji 
Philco Radios po $69-50

125.00 Nauji 
RCA Radios po 64-50

119.50 Nauji Grunow 
Radios po ....... 59-50

98.00 RCA 
Radios po .......44-50

75.00 Nauji Philco 
Radios’ po   39-50

69.00 Nauji Philco, Ze
nith, RCA, Victor ir 
kiti Radios.. po 32-50

Nauji Midget Radios pa
sirinkimui už pusę kai
nos po $5, $7-50, $9-75,

Pilnas Pasirinkimas 1938 Radios: PHILCO, 
R.C.A. VICTOR, ZENITH ir kitų už Ma

žiausias Kainas.

Didelė nuolaida už sentls radios j mahnus ant naujų. 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

FURNITURE
A ANUFAC T COMtAN>

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

CHICAGO, ILLINOIS

vakarienę ir dar pavaišino 
Navickienė. Ji yra gera pa* 
rapijonka ir geraširdė mote
ris. Jos auka taipgi buvo nu
pirkta “ steel fllės” parapi
jos ofisui. Pietuose lr vaka
rienėj dalyvavo ir kldbonas.

Klebono vizitamja
Šiomis dienomis klebonas 

daro vizitacijas parapijona- 
ins. Nori su visais susipažin-

vestuvės. Sekantieji priims 
Moterystės sakramentų: Ko
bei t Nevarauskas su Joanna 
Saudargaite rugsėjo 4 d., 9 
vai. lyto per šv. Mišias, Ieva 
Kalvinsk&itė, sodalietė, su Jo 
nu Sanavimu, rugsėjo 5 d., 
10 vai. ryto per šv. Mišias. 
Giedos didysis choras. Izabelė 
Haudonaitė su J. Conti, šv. 
Antano italų parapijos, rugsė-

.. . . -i..* , jo 18 (L, 2 vai. po piet. Elenati n ta proga parinkti aukų ' F
naujai svetainei. Svetainės 
planai jau pagaminti.

Krikštai
Praeitų sekmadienį pakrik- 

šlytas vardais John * Allen 
Kazimiero ir. Anelės Ivanaus
kų sūnelis. Krikšto tėvais bu
vo: Stanislovas it Ona Iva
nauskai Iš Rockford. Taipgi 
Antano ir Aldonos Padolskių 
(Povrdefs) dukrelė pakrikšty
ta vardais Dolofes • Anne. 
Krikšto tėvais buvo Joseph 
ir Anne Eskert iš Cicero, III.

Vestuvės,
Kitų mėnesį bus keturios pflS OŠkeliūnus.

r IW H.R Į

Petį suskaitė šios parapijos su 
Juozapu Urbiku iš Šv. Kry
žiaus parapijos, Chicagoje, ru 
gsojo 1IS d., 3 val. po piet.

Mūsų gerb. klebonas kitų 
šeštadienį išvažiuoja į Chi
cago, nes kviečiamas suteikti 
Moterystės sakramentų jo gi
minaitei Šv. Jurgio parapijoj.

Atostogauja

Dvi mūsų paiapijietės Ma- 
rgaret ir Anelė Bagdonaitės
yra išvažiavusios atostogų į1L_________
Tabor Farm. Adelė Misiūnai- ■ BALTASIS _ 
tė vyksta atostogų į Chicagųl .LAIVYNAS

ŽINIOS IŠ WAUKEGANO

Lietuvių Diena

Seniai rengiama visų vie
tinių katalikiškų draugijų 
Lietuvių Diena jau čionai, tai 
yra šį nedėldienį, rugp. 29 
d., Foss Park, North Chicago. 
Pelnas skiriamas naujos Šv. 
Baltramiejaus bažnyčios sta
tybos fondui. Bažnyčia už po
ros savaičių jau bus pradėta 
statyti.

Dienotvarkė nustatyta plati 
ir įvairi. Pirmų valandų po 
pietų prasidės pttrodavimas 
nuo Lietuvių auditorijos prie 
9W !F Uflcoln gatvių, ir 
tęsis iki parko. Parade daly

vaus, Lenai, draugijų nariai, 
miesto atstovai, pikniko val
dybos ir atvykę svočiai. Para
das bus automobiliais, nes to
lumas sieks apie porų mylių. 
Parade visi prašomi dalyvau
ti, ypač turintieji automobi
lius.

Šis prisirengimas turėtų su
žadinti visus vietos lietuvius, 
parapijonus, kad nei vienas 
nepaliktų neatsllankęs.

Enrikas.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Tour Kld 
tube* or Al' 
br nerloct 
careful. If 
dlaordere 
Up Nlrhta.
Pelne, Rbem 
cles Under 
Burnine, 
need to teka 
have the 
ment for
crlptlon call 
faat—eafe 
brinr new 
make yon

Svočiai
Tėvai Augustijonai J. M<*~ 

Cuskfci iš Wasbington, D. C., 
G. Prior iŠ Detroit, Mich. ir 
J. Lelinne iš Lawrence, Mass., 
bnvo aplankę mūs klebonų.

Sodaiietės
Sodalietės turėjo išvažiavi

mų lugpiūčio 15 d.
i

Rugpiūčio 19 d. buvo su- 
ruošusi oe “shower” Ievai 
Kulv’Hskaitei. Linkime jai 
daug laimės naujam luome.

Mėlynakė 
‘ —La

KtLlONEI Į LIETUVĄ

SIKO,

Nuolatinis auslsleklmks

NEW YORK—KLAIPĖDA
(Per Gothenburgą, SvediM,

Laivų išplaukimai ii New Tarka

GRIPSMOLM--------- rugsėjo 4
KUNGSHOLM----------rūgs. 14
DROTTNINGHOLM — rūgs. 11 
GRIPSHOLM — — rūgs. 80

Sutaupysi pinigų pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

Reikalaukite mūsų bendros api* 
kelionę broiiūreiSs ir kalnoraS£t(>. 
Gaudama ne'mbkamal pas vist s 
mūsų antorikuotus agentus, arba

Svvedlsh American Line 
181 No. Michigan Are., Chicago

Piknikas

Didysis parapijos piknikas 
praeitų sekmadienį, parapijos 
darže pasisekė. Piknike gra
žiai darbavosi ne tik jauni
mas, bet ir senesnieji parū
pi jonai. Jonas Valentas labai j 
gražiai pasidarbavo prie lie
tuviškų saldainių. Kiti gerai 
pasidarbavo prie kitokių sal
dainių. Taip pat daug tikie
tų patduota auksinio vyriško 
laikrodžio, vertės $50, kurį 
dovanojo prieš mirsiant a. a. 
J ustinas Magolis. Laikrodį 
liv'mėjo J- Patapavičienė, o 
jos duktė Leokadija laihiėjo 
$15 už pardavimų laimingo 
numerio. ' •

Svečių piknike buvo net iš
Belok,, Wis., Waukegan, Iii., 
DeKalb, Iii. ir Cbieago, Iii. 

Pelno liko virš $300.
Valio rockford i učiai!

Dievas laimina

kitiems dalykams surinkti iš I 
parapijonų.

Dirbusiems parapi jonams
pagamino du kart pietus ir

lo point few nroy to hoW 
ImoMi to Iheir man folkl For wo<aa<e 
hnow Mtcd o haoMty haod producat 

koki And Ihot’t wt>y
•voryofMra oro pointlng tfe
Sta ramorkobia fooming oš

mus
Lai

naujų

vadų, gerb. klebonų.
Sugrįžo

Pėfeltų ketvirtadienį gr|&o 
MMelėH Kazlm išrietas: (dvi 
anksčiau buvo grįžusios): M. 
Geiyaldina, M. Malvina, M. 
Vincenta ir M. Filiothea. Orį 
Žus .os rado didelį “surprise”. 
dų namas visas išpopleruo- 
tas h išdažytas; negalima nei 
pažinti kad tas pats namas. 
Tų gražų darbų atliko gera- 
šlrililai parapijonai. Besotės 
tuo džiaugiasi.

Visas darbas atliktas dy- 
1 kai, nes maliava buvo dova

ni, nota ir pinigai popierai ir

' KM duH, parchod 
fcCfe MRf šfMfet ff back to olowinU 
bMfeb. ffM b >8 ooonomical, fe 
•*» ••• • Ufefe way. Aik yotfe 
« vfe<b NU freUor 90c etefe. 
Or tfefefe for fe
feadfefeseM tUfe

A

Vfymdatt«tarineavayrtwa«r 
9m «oeh (kare efhoteMnm H Įmeta jaut
InoOtB. UdW lt edketma ydar bfMtft. 
Phirmenel Co., BU Louie, Ma.

Don’t offeod atkers • Checli 
halitosis with LISTERINE

Full-flavored

fe American has a meflow, 
foH-flayereJ HetnMaC that makta 
it perfect for aamhriahaa. And for 
eoofced cfidMt you ean feepdftd ca 
tku Amerieaa CLmm to «h 
perfettly.

—porfect 
fdf cOdklftgt

i e«»o

Kaip Jaučiate?
fe Vatus p ■ “H.aOfcM nfateT-lMtt 

nėriau Ryteli
berkite naavarfe. D«ekR« OarfleM Ar
batai iHatyii nemithattad Ifkeete*. Veisle 
areliai (r maloniai. Gerkite kaip papras
ta arbata- 14e — Me-

rMCTsr FKl »AMn(

Y_  t ."kee» ctaee leelde." VdhTti
oauhldiiacos Dea*.k, Moon.ytt N. y.

OLD PEOPLE flnd 
mųtokeeobretth 
> wholesome
RfeHfette (badšrfefefii) tpiekly yMds 
to Uriorifet, Rifo

Siaubiu 
fermente'

I dt RMMk dMa^attM, fred 
etlnn, or the aeartng of falee toeth, old 

people freųneatly bare U ai lira te (bad breath). 
No mondaP Ahere dbMtdor them 

Būt now Science haa found that th 
*t of Idthertke wM efeafe bveroome ofl 
«M*th adote due «B Ma forSMOti 
Wte of food oa mouth. tooth. c* doatal pUtO

Thle eole antleepM aad aniek deodorant 
vorke auleldy. It ehadbeo mouth, toeth, and 
fum rurfaoea. Halta fermontation aad putra 
faetlon, a maior eanaa of odom.

n thd adom I

Doo’t Tflttf DnratU

week or money baea 4n retiSr~u<\7.L aC^7E.X

šlfllifllllfea■
S REUMATIZMAS
■ SAUSGELE

Nefttkaftkyklte aavęa skaito-
B mala: Reufnatiamu, SauagSle, ■ 

Tanių GSltmų, arba M 641 u n- 
’ rin — raumenų sunkumu: nes ■ 

leMjanM naįKina kūno gy
ty ir dalbai ant patalo pa- 

tnido.
• CAfSICO COMPOUND mor- Oj 
fe Ua lengvai prašalina vlrSmlnS- m 

tas ligas; mitins Mandlen dau- I
■ gybė Žmonių aiunCla padūko- fel
■ bes pasveikę. Kaina 60c, per 

bastų »5o, artm dvf už 
M Knygai “ftALTlMIS SVEIKA- f 

. TOK' augalais gydyti*, kaina L . 
■ M tentų, fel

J J u sti n Kulis J
■ 1969 10. fiAUSTED ST. fe
a Ohkago. DL fe
fe • ■ fe • • fe ■ ■ ■ fe

Gerkit ir Reikalaukit

AAilIions prefer this "flavor 

thot is difffer«nt"
Pamėginkite šį naujų Salai 

Dressing. Nauju būdu Iš

plaktas, padarytas iš geriau
sių medžiagų.

MtlUčtB WHIF ČOKfAfre MOW—

FAR MORE-OF THE COSTkY INOREDIENTSI
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Golfininkai
Praktikuojasi

Visą savo liu<»laikį Lietu 
vių Golfininkų Sąjungos na
riai praleidžia praktikoms be- 
siruošimui prie finelio turny
ro čempijonatui laimėti. Tur
nyras įvyks rūgs. 12 d., Glen- 
eagles goifo klūbo lauke, prie

ris turi įsteigęs likerio urmai123 * McCarty Turny-
(wholesalą) sandėlį ant Ash- rui Parbaigus klūbe bus ban.

Dr. J. J. Vizgird 
Sveciavos Pas Gimines 

Ir Draugus

Šiomis dienomis buvo at
vykęs į Chicagą pas gimines 
ir draugus dr. J. J. Vizgirdas 
bu žmona iš St. Louis, Mo. Dr. 
Vizgini yra tikras brolis ži
ndimo Chicagoj Vizgirdo, ku-

ląnd avė. netoli W. 47 gatv., 
o jo žmona yra sesuo reales- 
tatininko Masulio (ofisas ra
ndasi prie Westem avė., ne
toli Marąuette Road) žmonos.

Pažymėtina, kad dr. J. J. 
Vizgird nors jau 20 metų 
gyvena, mediciną praktikuo
ja tarp svetimtaučių, bet lie
tuviškai kuogražiausia kalba 
ir iš spaudos seka Amerikos 
lietuvių ir Lietuvos gyveni
mu

Rugp. 26 d. adv. Kai ofise 
buvo surengta svečiui ir jo 

pagerbtuvės, kuriose 
?avo visa eilė lietuvių 

profesijonalų.

žmonai
dcdyvav
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Aliejum Kūrenamus

ŠILDOMUS PEČIUS
VISŲ GERŲJŲ ISDIRBYSČIŲ

Atidarymui sezono Progress Krautuvė nustatė specialiai 
žemas kainas, lengviausiais išmokėjimais. Pasiskirkit 
sau pečių dabar, įmokėkit tik mažą dalelę—ir pečius bus 

rezervuotas pristatymui kada pareikalausit, 

šimtai Pasirinkimui
Aliejum kūrenami šildytuvai nuo $20-50 iki $100.00 
Anglim ir malkom kūrenami nuo $^2-50 iki 75.00 

Kombinuoti gesui ir anglim pečiai $/Į0.5O iki 150.00

Didelė nuolaida už seną pečių mainant ant naujo

3224 So. Halsted Street
J. KALEDINSKAS, Vedėjas 

Tel. VICtary 4226 Chicago, Ulinois

Metai vlAlui Pro»r»mn rytoj, Medėjoj, 
11 tbJ. ryto, M utottata WOBfl, 1M0 kflocyckta.

kietas ir išdalinimas dovanų 
čempijonams. Suinteresuotie
ms turnyru ir bankietų visas
informacijas teikia sąjungos Į vig(>se kolonijoge Mdu
sekr. dr. G. Bložis, kurio ofi
sas randasi Metropolitan Sta
te banko name, prie W. Cer- 
•mok ir S. Leavitt gatvių. Rap.

Dr. J. J. Vizgird yra dide
lis golfo mėgėirs. Chicagos 
Lietuvių Golf. Sąjungos ren- 
giamam finaliam turnyre už 
čempijonatą, rūgs. 12 d., Gle- 
neagles klubo laukuose, bus 
rimtas kandidatas pirmai do
vanai laimėti. Rap.

Visi prašomi paremti 'Nuo Patrankų Trenks- 
“Draugo” pikniką rūgs. 'mo Highland Parke

6 d., Vytauto Parke Griūva Namai

Chicagoj gyvena tūkstančiai 
lietuvių ir būtų malonu jų mi
nias matyti “Draugo” pikni
ke. Bet įvairūs sutrukdymai 
daugelį sulaiko nuo atvykimo 
į “Draugo” parengimą. Tad 
tokiems primename, kad jie 
turi progos ir galimybės pa
remti “Draugo” pikniką. Tą 
gali padaryti pirkdami seriji
nius tikietus, kurie platinami

jie parems “Draugo” pikniką 
ir turės progos gauti skiria
mų dovanų. Į talką kviečiame 
visus “Draugo” ir “Laivo” 
skaitytojus, vietinius ir kitų 
miestų. Taipgi kviečiahii visi 
kitų laikraščių skaitytojai — 
“Vyties”, “Moterų Dirvos”, 
“Darbininko”, visų Chicagos 
lietuvių parapijų jaunimas, 
draugijos, organizacijos. Atsi
lankykite į pikniką, o tie, ku
rie to padaryti negalės, tai 
prašomi dėl pikniko parėmi
mo pasiųsti dovaną. Už viso
kią piknikui paramą iš anksto 
tariame ačiū.

go
So

>»
Laiškus adresuokite: “Drau 

pikniko komisija, 2334 
Oakley Avė., Chicago, Ui.

Pikniko Rengėjai

100 bulkučių ‘Draugo’ 
piknikui

T0WN OF LAKE. — F. 
Urbelis, 1800 W. 46 st., pla
čiai žinomas duonos ir keiksų 
kepyklos savininkas, duoda 
tinkamą dovaną “Draugo” 
Labor Day piknikui, būteyt, 
100 bulkučių pikniko restora
nui. Jos bus pritaikytos prie 
hot dogsų.

P-nai Urbeliai visados pa
remia “Draugą” ir todėl už
sipelno visų paramos. Rap.

J. Malenskis Nevažines 
Per Šešis Mėnesius

Safety teisme John Malen
skis, 28 m. amž., 13525 Ave
nue M nubaustas dešimčiai 
dienų į kalėjimą ir atimta 
leidimas būti šoferiu per še
šis mėnesius. Rugp. 14 d. va
žiuodamas neblaiviam stovy 
ant 136 ir Bernard gatvių su
sidūrė su kitu automobiliu.

Ruoškitės į “Draugo” 
Rudeninį Pikniką, Rug
sėjo 6 d. — Labor Day.

W. A. Lewis
NORI PASIMATY- 

TIS SU JUMIS

Penktadienio
vakare

Rugsėjo 1O d.

4716 So. AsMand 
Arame

Fort Sheridan stovykloj ka 
riuomenės oro manevrai, kaip 
pranešama, daro nuostolių a- 
pylinkės gyventojams. Nuo 
didelių patrankų, šaudomų į 
lėktuvų velkamus cielius, tre
nksmo per mylią aplinkui by
ra namų tinkas ir net išjudi
nami pamatai. Robert W. La 
ike, kurio dviejų aukštų na
mas stovi adresu 1024 Fort 
Slieridan avė., praneša, kad 
jo namas kasmet nukenčia 
nuo patrankų trenksmo. Vie
nais metais ne tik tankas su
truko ir išbyrėjo, bet net vi
duj ugniavietė (fireplacą) su
griuvo ir vyriausybė turėjo 
sutaisyti. John Minorini, 1036 
Fort SheridaĮų^amui taip pat 
padaryta nuostolių. Kariuo
menės inžinieriai mano, kad 
žemė persiunčia trenksmo vi
braciją nuo patrankų vietos 
iki tų namų.

Ramygalos Aido 
Klūbo Piknikas

Jau antras iš eilės rengia
mas šią vasarą klūbo pikni
kas rugp. 29 d., Spaičio miš
kely, prie Archer avė., Wil- 
low Springs. Klūbo nariai ir 
visi kviečiami dalyvauti.

J. Cinikas

fefi
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DRAUGO
ŠIMTO DOVANŲ

PIKNIKAS

99

LABOR DAY

RUGS.-SEPT. 6 D., 1937
Vytauto Parke

DOVANOS - DOVANOS - DOVANOS
Temykite biznierių dovanas, kurios eina “Draugo” piknike su serijų tikie- 

tais, kurie parsiduoda po 10c.
Roosevelt Furniture Co. - mogliai, vertės #54.50 ir dvi floor lempos po #15.00.
Adv. Kai - keturi jauni paršiukai, po #5.00 ir kitos septynios dovanos.
B. Samavičius - adding machine, vertės #10.00.
Vladas Ivanauskas - lietsargis, vertės #5.00; J. Kass - laikrodis, #5.00; R. An- 

dreliunas - šliubinis žiedas, #5.00; J. Baltutis - dovana vertes #5.00; V. Juknis - 
dovana, vertės #5.00; J. šūkis - dovana vertės #3.50; Jurgis Nevadomskis - dov 
ana, vertės #5.00; Rožė Kairienė - dov. vertės #5.00; Archer Avenue Furniture 
Co. - console lempa, vertės #2.75; H. Seigan - dov., vertes #3.00; Ignas Pike
lis - dovana, vertės #3.50; Juozas Balsevičius - dovana vertės #3.00; Justinas - 
Mackevičius - cash #2.00; S. D. Telser - laikrodis, vertės #3.00.

0*

Sekmadienį Market- 
parkiecių masmitingas

Marąuette Park Lietuvių 
Amerikos Piliečių klūbo mė
nesinis susirinkimas įvyks se
kmadienį, rugpiūčio 29 d., 2 
vai. po piet, parapijos sve
tainėj.

Kalbės atstovai iš Cook 
County Civic Council ir vie
tiniai.

Tuojau po susirinkimo 
(2:30 vai.) šaukiamas viešas 
susirinkimas (mass meeting) 
apsvarstymui kovos būdų dėl 
aukštų taksų ant nejudinamos 
nuosavybės.

Visų reikalas kuoskaitlin- 
giausia dalyvauti ir pakelti 
protesto balsą prieš be saiko 
kylančius taksus. Įžanga liuo- 

F. A-nis, klūbo koresp.sa

LAIMĖTOJAI OLD GOLD
$200,000 KONTESTE
AVilliam R. Stagge aviato

rius tarnaująs Jungtinių Val
stybių laivyne prie U. S. A. 
Ranger laimėjtojas $100,000 
pirmo prizo Old Gold kon
teste, kuris neseniai baigėsi.

P-nas Staggs 25 metų am
žiaus, gimęs Valparaiso, In
diana. Jo tėvas tarnauja 108 
Combat Inžinierių pulke Chi
cagoje. Jaunasis Staggs bai
gęs jūreivių lavinimo mokyk
lą Pensacola, Floridoj. Dabar 
yra skridimo kadetu, jo alga 
$125 į mėneisį ir $30 užlaiky
mo porcija.

Antrą dovaną $30,000 lai
mėjo Florence Zimmerman,

201 Callender Avenue, Peoria, 
Illinois. P-lė Zimmerman y- 
ra registruota vaistininkė ir 
užlaiko jos tėvo 54 metų se
numo aptieką. Jinai 35 me
tų amžiaus.
Trečią dovaną $10,000 laimė
jo R. J. Johnson, 2822 AVest 
60th Street, Sejattle, Wash- 
ington. P-nas Johnson yra 
automobilių dalių pardavėjas, 
vedęs ir turi keturis vaikus.

Ketvirtą dovaną irgi $10,- 
000 laimėjo John E. Roberte, 
4822 Beaumont Avenue, Phi- pri r odė, kad po trečio kontes- 
i j i t- • oo to dovanos bus duodamos pa-

Dyeing 1^0 tavo°"pX

^>an J ' pulariškumas Old Oo'ld Ciga-
Penkta dovana $5,000 lai- retų mūsų apielinkėje sekant 

mėjo Wilmer C. Anderson, < Old Gold Kon testą.”845 Boyd St., Beaumont, Tesąs. P-nas Anderson baigęs Baylor universitetą, Texas valst. Laimėjo Ph. D. laipsnį Harvard universitete, vedęs ir turi vieną vaiką.
6

Emma Barlow, kuri gyvena 
Roosevelt Viešbuty Washing- 
ton, D. C. Jos vyras dirba 
Federal Deposit Insurance 
Korporacijoje.

Čekiai siekant $200,000 bu
vo arba asmeniškai paduoti, 
arba per paštą išsiųsti visiem 
1000 dovanų laimėtojam kon- 
testo, kurį vedė P. LoTillard 
kompanija, dirbėjai Old Gold 
Cigaretų.

Surašąs su vardais laimė
tojų 200 pirmų dovamų bus 
paskelbtas laikraščiuose į ke
lias dienas. Be to, surašąs su 
vardais visų laimėtojų su tei
singais išrišimais ir būdu iš
rišimo bus išsiųstas kiekvie
nam kontesto dalyviui.

$200,000.00 Old Godd kon
testą Lorillard kompanija pa
skelbė Vasario 2, 1937. Per 
15 savaičių 2,000,000 konteo- 
tantų įstojo į kontestą ic pri-

Mtadienis, rugp. 28 d., 1937 
sa,--,,; ! i ......... i - -

siuntė atsakymus pirmų 90 mįslių. , :
Iš šių 2,000,000 kntestantų, 54,000 be klaidos išrišė mįsles ir jiems buvo pasiųsta antra grupė 90-ties mįslių.
Iš Šių 54,000, 9,000 antrą 

kofitesta be klaidos išrišė ir 
jiems buvo pasiųsta antra 
tie-breaking grupė 90 mįslių ir 
8.160 iš 9,000 išrišė šias mį
sles.Oficialės sąlygos konteste

Taigi laimątojai 1,000 dova
nų esti rašytojai 1000 laiškų 
kuriuos teisėjai nusprendė 
geriausią. Teisėjai buvo gru
pė žmonių gerai žinomi lai
kraščiuose, literatūros pašau-

tarp jų
panijos nebuvo jokio suriši
ma.

Tėmykite “DRAUGĄ” alk 
einančią savaitę dėl paskelbi
mo naujo Old Gold kontesto. 
6is kontestas bus didesnis ir 
geresnis ir kontestas, į kurį 
visi galės įstoti.

Daug Uždirbdavo,
Daug ir Praleisdavo

Neseniai mirusi kino artis
tė Jean Harlow turto paliko 
tiktai $41,000. Artistė mirė 
pačiame iškilime į viršūnes 
kino pasauly ir algos gauda
vo $4,000 į savaitę.

PLATINKITE "DRAUGI’
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Vanda Baltutyte - 
Viešnia ia Užjūrio

Laimėjo Pagerinimus

VIA

Pas gavo dėdę kun. A. Bai 
b.tį iš Lietuvos atvyko bro
lio Petro duktė Vanda. JI y- 
Mi baigusi garsųjį Paryžiaus 
Koibono6 universitetų. Dabar 
viename Silezijos mieste yra 
Inspektore teknikos mokyklų. 
Is 43 tų mokyklų inspektorių, 
ji vienintelė moteris. Moka 
lankias ar šešias kalbas. Į 
aukštuosius mokslus jų leido 
didė kun. Baltutis.

Vanda taipgi yra giminaitė 
Brunės Pivoriūnienės, žino
mos moterų veikėjos Chica
goje. Viešnia trumpai viešė
jo. Chicagos universiteto Ta
rptautinis Aukštuosius moks
las baigusių Moterų Sųjungos 
‘kyrius surengė priėmimų. Iš
leistuves viešniai surengė Pi
voriūnienė rugp. 13 d. Pal- 

r House. Dalyvavo gimi- 
ir keliolika kviestų įžy

mesnių moterų ir vyrų. Vieš
nia gražiai pagerbta.

Grįždama Europon Baltuty
tė sudėjo vizitų ir J. A. Val
stybių prezidento žmonai E- 
lenorai Roosevelt Baltuose 
Rūmuose, Washingtone.

Įdomi tos šakos Baltučių 
šeimos istorija. Daug būtų kų 
apie juos rašyti. Vienų daly
kų galima pažymėti, kad Pet-

VOtt
*

North Ave. Paper Urading 
Co. 1917 W. North ave. po 
trumpo streiko pakėlė algas 
ir sutrumpino darbo valan
das. Pirmiau dirbo 70 vai. sa
vaitėje ir gaudavo po $14, o 
dabar dirbs 54 valandas ir 
gaus po $17.50.

Harry Skinner Meadow Co., 
2288 Egleston ave. taipgi po 
streiko pagerino darbininkų 
būvį. Pirmiau darbininkai tu
rėjo dirbti 75 vai. už $1.00 
arba $1.50 dienoje. Dabar di
rbs 54 vai., o gaus po $17.50.

ras Baltutis, turbūt, vieninte
lis lietuvis pasaulyje, kurs 
yra savininkas tikro Strada- 
varius smuiko. Caro laikais 
ji kainavo tarpe 15 ir 20 tūks
tančių rublių. (Stradivarių 
smuikų tik kelios pasauly te- 
siranda. Visos registruotos ir 
pasakiškai brangios.

Malonu buvo sutikti ir pa
žinti Vandų Baltutytę ir pa
linkėti jai “bon voyage”. B. 
Pivoriūnienei ir kun. Baltu
čiui ačiū už vaišes. Nina

Mažas Daiktas, Bet 
Daug Vertas

A. JI A
MAGDALENA VALIULIENE 

(po tirais Smalai to)

M irč rugpiūčio 27 d., 1037 m., 12:20 vai. po pietų, miaukus 
puaę amžiaua.

Kilo iš Biržių uftakričio, Vabalninku parapijos, R&niangalų 
kaimo. '

Amerikoje išgyveno 44 metus.
Paliko dideliame nuliūdime dukterį Onų ir žentų Kazimierų, 

4 aūnua: Jurgį. Jonų ir žmonų Marijonų, Petrų ir Juozapų, tris 
anūkus: Florenciją, Jonų ir Virgiuią. Lietuvoje seaerį Elzbietą 
ir jos šeimynų, dvi pusseseres: Magdaleną Kavaliūnaitę ir Onų 
Barasienę ir jų šeimynas ir Zigniouų ir Uršulę Zaiubas ir jų 
dukterį Eleną ir daug kitų giminių Lietuvoje ir Amerikoje.

A. a. Magdalena priklanaė prie Dievo Motinos Sopulingos, A- 
paštaiyųtės Mnldon, Suaivienvmo Rymo Katalikų ir Tretininkų 
draugijų. •. - •

Kūuas pašarvotas 1631 So. 49th Court, Cieero, Illinois.
Laidotuvės įvvka antradienį, rugpiūčio 31 d^ 1937 m. Iš namų 

8:00 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano (mrapijoa bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamaldos ui veliotoėa sielų. Po pamal
dų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažysta- 
mus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Sūnūs, Anūkai, Uošvianė, tentas, Samiu, Pua- 
seserės ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Authony Petkus. Telefonas Cicero 2109.

CHRYSLER 
ANT OGDEN AVE.I

FABRIKO DTUBtlO 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI 1

VARTOTI KARAII
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
PAS

Chrysler Dylerį
3910 OGDEN AVE

ARTI CRAWFORD

CHRYSLER ’37 Imperini 
vartotas 4 door Sedaa,
Dual Bųuipped, radio, 
kaater, defoster furniahod
at coet ..................................

[PLYMOUTH ’37 5-paaa de luze 
tour. Sedan — vartota* .. 595
PLYMOUTH ’36 5-paaa.

Ide luze tour. Sedan -----
PLYMOUTH ’34 5-pass. 
de luze tour. Sedan .... 

IoLDSMOBILB ’36 5-paaS.
Į de luze tour. Sedan ....
DODGE ’35 5-paar.
de lase tour. Sodan ___
DODGE ’86 f-pasi. 
de luze tour. Sedan ....

tokis mažas dratelis tiek daug gas, ypatingai Šeimininkėms, j CHEVROLET ’36 fi-pam. 
naudos galėtų padaryti na- ji tikrai gausite dykai, jei at- S^Vrolbt ^M*5-pass. 

muose. Aš pats vienų gavau ’ silankysite į Budriko k rau
dykai ir Įmaniau kų tokis ma
žas dalykėlis gali neveikti, 
bet patyriau, kad tai ne nie
kai, daug nuveikia. Vienų sy
kį mane išgelbėjo iš nelaimės 
Špilka (Safety Pin) kada iš
trūko sogučiai.
-' Kas norite išbandyti tų ma

Aš niekad nemaniau, kad žų dalykėlį, kiek jis naudin-

tuvę. Nieko nereikės pirktu

Taipgi dykai duodama di
deli paveikslai Vytauto, Kęs
tučio ir daug lietuviškų kny
gų. Budriko adresų aš jums
nesakysiu, susiraskite patys.:

■

ŽaJnieraitis

SHE1M
excels i n

ĮSPŪDINGA Ekonomija .. % Ne tik Žema-Pirma-Kaina ir Že- 
ma-Operaeijos-Kaina, irgi Didesnė Refrigeratoriaus alpa ir 
Greitesnis Saldymas, kuris visiems labai patinka... Netikėtas 
gražumas... Gražios modemiškos mados... Negirdėtas pritiki
mas... Tiktai Crosley turi Shelvador... pasaulio didžiausių 
refrigeratorių pritikimas. Matykit naujų įrengtų Therinomet- 
rų... 18-kos taškų Temperatūros Valdytojas ir kitus išskirti
nus naujus Shelvador pavidalus. SHELVADOR ŠIŲ DIENŲ 
GERIAUSIAS BARGENAS.

JOS. F. BUDRIK,
3409-11 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 7010

Ine.,

CROSLEy SHELVADOR
Ir Budrikas duoda jums didelę nuolaidų taip, kad jums 

apsimoka dabar pinkti, nes žiemų ir pavasarį bus daug bran
giau. Pasinaudokite dar žemomis kainomis ir lengvais iš- 
mokėjonais, taip pigiai, kaip $1.25 į savaitę.

■tmlrtko programai:
WCFL — »7fl KM., Jyiaui nedėliota programai, nao T:3» IKI S vtl. vak. 
WAAF — 320 KU.. kaip t vai. Pagedėliais lr PėtbTOomta.
WMrc —• 1420 KM., Ketvertais kaip t lkl S vai. vak.

HH

.t
JONAS KASMAUSKIS

Mirt rugpiūčio 21d., 1937
m.. 1:50 vai. vak., sulaukęs 
pusę amžiaus.

Kilo tt Taurais apskričio, 
Kaltinėnų parap., Kožlų kaimo.

Amerikoje ttgyveao 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Marijonų., po tėvais Ge
čaitė, sūnų Leonardų, dvi duk
teris: Adolphlnų lr manlMavų, 
du brolius; Petrų ir Stanislovų, 
brolienę Barborą, seeer} Roza
liją, žvogeij Juoaapų Kaičius, 
ivogerj Prancttkų Gečų, Jo 
moterį Elenų,. tris pusbrolius: 
Mykolų, Abtanų ir Jeronimų 
Martlnkus, pusseserę levų Kl* 
dzevlčlenę ir rimines.

Kūnas pažarvotas 2416 W. 
45th Pluce.

laidotuvės {vyks SežtadlenJ, 
rugpiūčio 28 d. 18 namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas J Ne
kalto Prasidėjimo Panelės ėvč. 
parap. bažnyčių, kurioj Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas J Šv. Kazimiero kapus

Nutttlrdžlal kviečiame visus 
gimines draugus-ges lr pažy
stam us-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: MoteMs, Kūnus,
Dukterys, Broliai, Sesuo Pus
broliai, Pusseserė lr (Stoninės.

Laidotuvių direktorius Juo
zapas Eudeikis lr Tėvas. Tele-

Urba Flower ShoppeĮ 
4180 Archer Avenue
Gėlės

[AFAYKtTO

Dėde Išvažiuoja Kutu A. Deksnys

ATSISVEHONIMO VAKARINE
. . . RENGIAMA SU PROGRAMA

Ketvirtadienį, Rugsėjo-Sept. 2 d., 1937
O1EV0 YI’VF.lZOON PARAPIJOS ŠVITOAINfcJE 

l\4nas kaišrdnrlŲ Katedrai Ir PrioMnų ttažuyčial
VtpraAo visus Dėdės prieteltus ir pužystaiuuH 
vai. vak. įžanga 50c

... UŽPRAŠO KENGIJAI

de laže tour. S'ed&n 
FORD ’36 6-paee. 
de laže tour. Sedan ..
DE BOTO ’S6 5-paas, 
de laže tour. Sedan .. 
CHRYSLER '36 6-pass. 
de luze tour. Sedan .. 
CHRYSLER ’36 Airflov B-». 
de luze tour. Sedan .... 475
TERRAPLANE ’Sfl 5-paas.
Sedan. pilnai įrengtas .. 495
HUDSON *36 6-pass. Sėdau, 

stour., pilnai įrengtas .... 5Q5
S Vartotas PACKARD ’37 6-cyL 5 pa 

sažierių de luze tr. Sedan .. g35 
FORD ’86 ds-luze Coupe .. 295
NASH ’36 6-pass. de luze 
Sedan ...................... ............... 525

Jūsų karas kaip Įmokėji 
mas. Balansas 12—24 man 
90 Dienų Garantija. 30 Difr 
nų Važinėjimo Išbandymas 

|85 KITI BARGENAI TAIP 

ŽEMAI {MOKANT, KAIP

sCbiy$fer Dylęris
TAIPGI

FINANCE CO.
3910 Ogden Avenue

Kunigai turėtų įsigyti
Vyskupo Petro Pranciš
kaus Bučio, M.I.C. para
šytą

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą.

Kaina 01.75

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Ave. 

Chicago, I1L

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F, Eudeikis
SENIAUSIA IR DtDtlAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANOK
DIENĄ IR NAKTf

Visi Telefonai VAROS 1741-1742
4505-07 So* Hermitage Ave.
4447 South Fairfleld Avenue

Tel. LAFĄYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Klausykite ttūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 v&L vakaro iB W. H. F. C. stoties (1420 K.) —Pranešėjas 

F. iALTIMIERAS

UA&T, IND. LAIDOTUVIU DIREKTORIAI 
KELNER—PRUZIN 

Geriausia* patarnaviaae — Moterie pttenaoja
Uth Arą

____
I

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII AMPC PATARNAVIMAS 
HmDULHPIul dieną ir naktį
nVF AT KOPLYČIOS VISOSE 
O I Rnl MIESTO DALYSE

I. Liulcm
S. P. Mažeika
l Masalskis

įA. Petkas
S. M. Skutas
ĮUį

P. j. Ridikas

4348 So. California Ave. 
Phone LAP&yettt 3572

3319 Lituanica Are. 
Phone YABds 1138-1139

3307 Litvanien Are. - 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th CL Cioero 
Phone Cicero 2109 .
6834 So. Wėstern Ave. 
Phone GBOvehill OpL4g

718 Weet 18th 8tree£ 
Phone MOtfroe 8377

1648 WMt «Rh Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

!l ■ IR <704 6o. Wnatern Aut
JS TĖVAS Tel. VIBginia 0883

3354 So. Hnlated SK 
Phone BOtnevard <089

LaMa ir Sanai
2314 Weet 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phono PULInmn 1270

t!r

MBS.
A. BITTIN

PAMOTKLŲ
Dabar eifllo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos noo IlS.OO^r auk. 

Atsakantis darbas 
3958 West lllth St, 

Telefonai BSVerly 0006 <
skersai Sv. Caiimiero kapinių vertų.

0MaA4HidillSnSikZsidiiettišiMdBrifiSttsSi*abindia
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feeStudienis, rugp. 28 d., 1937

SV. JURGIO PARAPIJOS VASARINIS IR PASKUTINIS PIKNIKAS
ĮVYKS

RUGPIŪČIO-AUGUST 29 D., 1937
VYTAUTO DARŽE

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

Įžanga 35c

Jau baigiasi vasara, žmonės grįžta i& vakacijų, oras kiek vėsesnis. Taigi, bus malonu a- 
tednantį sekmadienį susivažiuoti visiems Šv. Jurgio parapijonaine, dabartiniems ir buvusiems, 
kaimynams ir svečiams pasisvečiuoti, jaunimui pasišokti prie geros muzikos. Restoranas bus 
prirengtas įvairiais šiltais valgiais. Bus žaislų įvairumas. Mūsų biznieriai turės progos pa
vaišinti savo kostumerius, nes vaišingumas geriausia reklama savo bizniui. Taigi, visi į Vy
tauto Daržų ateinantį sekmadienį.

Kviečia,
KLEBONAS IR KOMITETAS.

^v_-7?4l * .» •< • '»» -»;;**■ raanasr 4 •*/ • ‘ f i '-f * • r ♦ ft ,K.r* J '*» Tr

RYT PIRMAS TRIJŲ ORGANIZACIJŲ 
CHICAGOS APSKRIČIŲ PIKNIKAS

rių, profesijonalų 
“Draugo” rėmėjų.

ir katu j land avė., prisiuntė dvejus dgeporto kolonijai. Ji yra iš me, kad darbščios rėmėjos ir 
marškinius, vertės $3.00. | puošta naujais moderniškais rėmėjai grįstų į skyrių ir

Pirmas trijų organizacijų: 
Susivienvmo, Moterų Sųjun
gos ir Federacijos Chicagos 
apskričių piknikas įvyksta 
rytoj, rugp. 29 d., DaJmbraus- 
ko darže, Willow Springs. Šis 
daržas - sodas daugeliui Chi
cagos lietuviė žinomas. Kurie 
nežino, taip pat lengva bus 
rasti. Važiuoti reikia Archer 
avė. iki Willow Springs mies
tuko; iš miestuko pasukus po 
dešinei tuoj pasimatys Dam
brausko sodas. Keliose vieto
se prie kelių bus ant stulpų 
iškabos (sainės) nurodančios, 
kur važiuoti.

Šiame piknike laimingiesie
ms teks trys brangios dova-
nes:•r

1- ma — elektrikinis šaldy
tuvas (Frigidaire) imtas iš 
Peoples Furniture Co. (did
žiausia lietuvių rakandų įstai 
ga Cbicagoj), 4183 Archer a- 
ve. ir 2536 W. 63rd st. Ši 
dovana yra vertės $100.00.

2- ra — 1937 metų modelio

akordijonas ifotas iš Prog- 
ress Furniture Co. (taip pat 
didelė lietuvių įstaiga), 3222 
So. Halsted st. Ši dovana $35 
vertės.

3-čia — rankinis laikrodė 
lis imtas iš Kass Jewelry 
Store (lietuvio įstaiga), 4216 
Archer avė. 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 daržą.

Visi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti. R. K.

Šimtas Dovanų Auga

“Draugo” šimto dovanų 
dovanų piknikas artinasi, bet 
ir dovanos be sustojimo plau
kia. Jos plaukia nuo biznie-

Walter Ivanauskas, drabu-} Jonas Baltutis, 2625 W. 47 Į namų rakandais ir visiems 
žiu krautuvės savininkas, 2252 st., pagarsėjęs gazolino biz-1 dabar atsilankiusiems Budri- 
W. 22 st. prisiuntė lietsargį,1 nierius, pažadėjo dovanų už ■ kas duoda puikias dovanas.
vertės $5.00.

J. (Balsevičius, hardware 
krautuvės savininkas, 2325 
So. Hoyne avė., prisiuntė ska
lbiniams šutyti katilą, vertės 
$3.00.

Jurgis Nevedomskis, elek- 
trikininkas, 2215 W. Cermak 
Rd., pažadėjo dovaną už $5.

Rožė Kairienė, 2316 S. Oak-1 Per visą vasarą teko gėrė 
ley avė., prisiuntė dvylikanytį! tis programomis, kurias Juo- 
lovos užtiesalą, vertės $5.00. j zas ^Budnikas leidžia kas sek

$5.00.
Visos dovanos piknike bus 

išleistos per serijų tikietus, 
kurių galima gauti visose ko
lonijose. Įsigykite jų išanks- 
to. Parduodami po 10c.

RADIO

Tai jos pačios darbas.
Wood Street Dept. Store, 

kurio savininkas yra J. Šu- 
kevičius, 1800-02 W. 47 st. 
prisiuntė lovos užtiesalą ver
tės $3.50,

Archer Avė. Furniture Co., 
4140 Archer avė., prisiuntė 
console lamp vertės $2.75. 
Tos biznio vietos savininkai

madienį. Tad ir ryt vakare 
prašoma pasiklausyti progra 
mos iš stoties WCF*L nuo 
7:30 iki 8 vai. vakaro, Chi
cagos laiku. Dalyvaus pilna
me sąstate didžiulė Budriko 
radio orkestrą su puikiais -mu 
zi kaliais kūriniais, kurių pa
siklausyti kiekvienam tikrai 
malonu. Prie progos tenka

yra lietuviai Feliksas Klimą •» pastebėti, kad nauja Budriko
ir Juozas Kazikaitis.

H. Seigan, drabužių krau
tuvės savininkas, 4622 S. Ash-

naujų kuodaugiausiai įsirašy
tų. Tada bus galima daug nu-

Primintina radio klausyto 
jams, kad ryt nedėldienį, 11 
valandą prieš piet, bus regu- 

Į liai ė radio programa, kurias 
lčdžia savo pastangom Pro
gų ss Furniture Co. krautu
vė, 3224 So. Halsted str. šio-' 
sc programose nevartojama re ! 
kordai - plokštelės, bet visuo
met dalyvauja žymūs daini
ninkai ir muzikai. Taip ir 
ryt Naujosios 'Gadynės dai
nininkai padainuos daug gra
žių dainų. Bus ir muzikos. Be 
to, gerų žinių iš visuomeniško 
judėjimo ir žinios iš Progresą 
krautuvės prekybos eigos, kur 
j ra progos nusipirkti visokių 
namams reikmenų dideliu pi
nigų sutaupymu.

rakandų krautuvė — Budrik 
Furniture Mart, 3409 S. Hal
sted st. yra tikra pažiba Bri

LAIMĖTOJAI
OLD GOLD $200,000.00 KONTESTE

A I

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui kampinis namas, kuria
me taverno lr resturano biznis ii-

veikti vienuolyno naudai. Ta-,
L. K. da tik ir vienuolynas galės Į ££» b"‘’*'ooVį"I‘ 8i"

pradėti darbą.
2 skyriaus susirinkimai lai-1

REIKALINGOS PARDAVĖJOS

Reikalingos pardavėjos dėl kotų lr
komi kns mrtitn tapti kinti jpiti furs, aukščiausia alga ir commlsija. Komi Kas pirmą penKiaaienj At8|šauk,t dabar. Maurlce Cloak Co.. 
po pamaldų, parap. mokyklos | *934 So‘ Ash,and Ave • teI YAIjj 
kambary, prie 32 Place ir Li VYRAI
tuanica ave. Valdyba 0

>.ioW

FIRE SALE!
Gaisro Išpardavimas! 

$100,000 RAKANDŲ
Kaltina nepaprastai iemosl Ko

kybe Ir kainomis sumušam 
visus sandėlius!

RAKANDAI 
GARANTUOTU

Automobilių mekantkal ....
Drill Press operatorius ............ >18.
Elekti lkinlų Motorų taisytojai . . >26.

| Mekanlkų padėjėjai ................. >12.
Duonkepiai .......................   >26-35.
Indų plovėjai............................... >12-15.
Virėjai ............................................. >18-30.
Valytojai ........................................ >12-16.
Prltarnautojai .................................... >18.

MOTERYS
Virėjos Restarantuose .. >18-22-85.
Prltarnautojos .......................... >12-11.
Generaliniam namų darbui,

mergaitės ................................... >8-12.
Beauty Operatorlos .. >16.50 lr aukS. 
Prašytoja Moterų dresių .... >12.
Viešbutyje Patarnautojos ___   >50.

SHAY EMPLOYMENT AGENCY 
14 West Washlngton Street 

Chicago, Illinois 
Tel. Cen 9800

Jaunimui

Visiems šokių mėgėjams 
pranešame, kad “Draugo” 
Labor Ddy piknike Vytauto 
parke bus nauja orkestrą.

šiam piknikui paimta Les- 
ter Buck smagi orkestrą, ku
riai vadovauja Stanislovas 
Metrikas iš Town of Lake,

Rakandal parteriam, valgomiem, 
micgsmlem kambariam, porčlam... 
Btedni ir turtingi ras DIDELI 
PASIRINKIMĄ! Gastnlal pečiai, 
apHildymal aliejiniai visų kompa
nijų — Dlvonal, clratoe, elektrlki- 
nės lcdaunSa, radios, skalbyklos 
— viskas. Neuisttlkėklt lkl patyt 
savo akimis nepamatysit.

Z. BASINSKI
1707, taipgi 1741-43 

West 47th Street
Tel. BOULEVARD 1751

RKIK ALINGAS VIRĖJAS

Reikalingas prityręs vyras virėjas, 
turi mokėti lletuvtftkų kalbų. Rašy
kite;

Draugas,”' 2384 80. Oakley Ave. 
Box No. G>0». 

REIKALINGA DARBINTNKfc

Reikalinga moteris arba mergina 
nuolatiniam namų darbui, maža fa- 
mtllja, geras namas, gera alga. Te- 
1 efonuoklte Spauldlng 9195.

PARDAVIMUI NAMAS
Brighton Parke netoli lietuviškos 
bažnyčios, 4-3 kambarių namas, kar
ėtu vandeniu apšildomas, garadžlus. 
Savininkas mainys ant lotų arba 
biznio. Perkant {mokėti >500, ki
tus kaip renda. Turime daug viso
kių kitų bargenų, namų lr farmų. 

C. P. SUROMSKIS
2502 West 69th Street,
Tel. Oravehill 0306.

PARDAVIMUI NAMAS

2 fletų medinis namas, geram sto
vyje. po šešis kambarius, elektrikas, 
vantos, parsiduoda pigiai. kaina 
>2300. Parduodama lš priežasties 
senatvės. Namas randasi 3540 Par- 
nell Ave. Atsišaukite pas savininkų 
3536 Parnell Ave.

1804 W. 47 st. Rap.

Žemiau surašyti vardai ir adresai laimėtojų 50 di
delių prizų Old Gold $200,000 konteste, kuris nesenai 
pasibaigė. Be šių 50 prizų likusiems 950 laimėto
jams išsiųsta čekiai. Dabar ruošiamas surašąs, kuris 
bus išsiųstas kiekvienam kontesto dalyviui, nežiūrint 

3 st FRIZE.............................. $100,000.00
WILLIAM R. STAGGS 

VS-42—UAS. Raoger, Corooado, Calif.

2ad FRIZE.............................. $30,000.00
FLORENCE ZIMMERMANN 

, 201 Callender Avenue, Peoria, UL

$1040040 OffcPrlM . . . $1400.00
MRS. ANNIR W. WALKER 
Bes 279, Osrlottezville, Va.

ar jie laimėjo dovaną ar ne. Surašė bus teisingi iš 
rišimai mislių, nurodys, kaip tas m i sies 'išrišti var
dai ir pavardės visų 1000 prizų laimėtojų su visomis 
skaičių ir stovių smulkmenomis.
P. LORILLARD COMPANY, INC., Established 1760

• »
R. J. JOHNSON 

2S22 We« 60tn St, Seattle,
OfO PrlM . • . $10.000.00

JOHN B. ROBERTS 
4822 Beaumoot Avenue 

Philadelphia, Pa.
5«fc Prie. . . . $5400.00

WILMER C ANDERSON 
845 Boyd Street, Beaumoot, Tena
ėtk Prize . . . $5,000.00

MRS. EMMA BARLOW 
Roosevelt Hotel, Wazhiogtoa, D. C
710 Mm . « . $2.500.00

HELEN BANNISTER 
2026 Madiaoo Avenue 

Indlanapolit, Ind.
. . . $2,50040

HARRY ROWAN 
Pazton Street, Ceotralia, Pa.

10* Mm $1400.00
WILLIAM J. BLOCK 

194 Puller Laac, Wiim»A», HL

SS00.M PRIZU wm kft
MRS. DOROTHY RISEN 

•M0 RUing Sud At^. Philadelphia. Pa 
A. ADDI8 ZIKOLIR 

Prn. At^ a Sebool Lum. Dr«l BUI 
D.lawar. County. Pa.
ROGKR R. LARSON 

•lt Newton Ava, M.. Minnopoll.. Mins. 
MI88 POLLY WBAVRB 

471 Madiaoa Areno*. Nnr York. N. Y.
MR. NORMAN J. BOROUOHS 

11U Daal«l« Ava. Lo* A nąalaa. CaHf.
KATHLEEN BOLES FINE 

1101 Hamiiton 8t. PUladalpUa. Pa 
HRNRY GRO8SMAN 

Tilt Honch Ava.. ClrreUnd. Ohio 
KATHBRINB V. HULTBEN 

UBO Thavnnil Ava., Bvanatoa IU.
BDWARD J. KK LT 

III 8. Dearborn St, CMeaco, BL 
MANSON GLOVBR 

tll Plaaaaat St. P. O. Bos M

IIA $1400.00
HENRY S. THORNB 

Tofcanartr Drive, Veat
Darian,

12* $1,000.00
ARTHUR JOHN CRONB 
We»t 520—I6th Avenue

MR. ARTHUR GALLMAYKR 
8M Waat 14th BU Mnr Yertt, N. Y.

MR. PHILIP UrADOntOTON 
M. Canaa 8U Philadelphia. Pa 
MISS JULE HABPPMBR

Mta K Stenat PhiladelpUa. Pa 
GUST A V 8TEN8TROM 

ĮMO Tarry Ava., gaatda WaMt 
EDWARD P. KERMAN 

M. R. Cor. trd a Mala Sta.. Derby. Pa 
ARDA VAN RO8EN 

•Ot Waat 12th SU Nrv York N. Y. 
ROBERT H. WINN 

4411 Ynaa St. N. W.. Waahlncto>. D. C. 
RUTH STBINKRAU8

IM Coopo Road. W<

VRANCM PBNN8M YM NuyeBMaT Loa Anaalae, (MSB 

GEORGE STOCELY 
8« Brohd St. Ne* York. N. Y. 

SYDNBY NATHAN8
S00( PMmouut Ava^ Atlantic City, N. J.

HOWARD W. SMITH. JR. 
114-14—IMth St. St Alkana. L. L, N. Y. 

FREDA GOLDBN M Placry PŪoe. Blliabatk. M. J.
MR8. ELIZABETH B. BOLM 

U« Maat Mlaar SA. Wast Chaatar, Pu.
. A. GRILLET

MA S. ttth St. Harrtabmv. Pa.

miZrgLKESr.Y.
_ MR8. BATHERINE DREW 44 Baneoak Avit. Neartam Oautra, Man 

CLAJLA Y. GAMBBON 
poaa Ava.. Laa ■'

Padėka

/BRIDGEPORT. — Iš prie
žasties ARD centro statybos 
fondo pikniko, buv. Marąuette 
parke, rugp. 15 d., 2 skyrius 
dėkoja komisijai, aukotojams, 
darbininkams ir kas tik kuo 
prisidėjo prie mūsų skyriaus.

Linksma buvo matyti pik
nike vienuolyno prietelius.

Dabar eina statybos fondo 
vajus. Ypatingai pageidauja-

STEVENS’ DELTA MOSTE gydo 
atdaras votis arba tekančias žaiz
das paeinamas iš varlcose velns 
arba nuo kokių kitų {žeidimų. 
Kaina >1.00 už puodukų.

STEVENS APTIEKOJE 
2859 8. Leavitt St. Reeley 8458

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
, OONTRAOTOR 

2223 West 23rd Place
Atlieka visokios med/io darbai, 
didelius ir mažus, už prieinamą 
kaiąų. Apkala namas žiogeliais. 
Dedame stogas.

Turi 86 metus patyrimo.

TeL CANal 7514
CHICAGO

I
IŠRENDAVIMUI TAVERNAS

Renda >40 { mėnesi, pllhal įrengtas, 
šilto vandenio šiluma, po adresu. 804 
West 3lst Street. Dėl Informacijų 
tel. Virginia 1521 arba atsišauklt J 
2996 Archer Ave.

PARDAVIMUI GROSERNB

Grosernė lr marketas, pigi renda, 
šeši kambariai užpakaly, apšildomas, 
garadžlus, elektrikinis refrlgerato- 
rius, lietuvių apielinkėje. Neparduo
siu agentams. Telefonuokite Laf. 
0470 arba rašykite

DRAUGA8. 2334 So. Oakley Ave.. 
Chicago, III., Box 0 317

Manant statyti sau naujų namų 
ar pertaisyti senų, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder, 

6739 So. Mapletvood Ave., 
Telefonas PROspeet 1185.

PARDAVIMUI NiVMAS

IMS. Mi

Y. I.

Pardavimui 2 fletų tinkas (8tucco) 
namas. 2 fletai po 5 kambarius, pe-^ 
čiu apšildomi. Randasi Albany av 
art, 6 3člo St. Telefonuokit Rockw| 
1345 po šešių vak.

d. a

188 T.
ttW.^&T£2Upe.
_ MĮS8 AGNĖS YOOUM

SIS Bfan Tumai. Narbarth. Pa, 
MI88 MARGOT MeCASEY

me Datnrft Mich.
MĄLCOLM O. HENDBR8ON

M Bcndlnot Bt. Prtneatoa. N. J.
• MBSL LOIS JONĖS 
itc 1. Bos M7. Tarlock. Calif.
DONALD M. DOUGLA88 
Evans Lama, Wfltoa. Conn.

PINIGAI LENGVA GAUTI IR LENGVA ATMOKĖTI

GEDIMINAS BUILDING AND LOAN ASSOCIATION
4425 South Fairfield Avenue

T«L IaAPayette 8248
Siūlo pinigus ant pirmų morgičių, su lengvais atmokėji- 
mais per ilgą laiką, su mažu nuošimčiu, ant jūsų namų 
Chicagoje ir apielinkėje.

MEMBERS FEDERAL HOME LOAN BANK

PARDAVIMUI PARIMA

Gera farma arti gerų kelių ,r mies
tukų, 2 mylios nuo Fountaln Mtchl- 
gan. 160 akerių, su gyvuliais arba 
vienų žemę, sodas su 800 medžių. U- 
pė bėga per visų farmų. Pardavimo 
priežastis Ilga.

Atsišaukite; M. Mathevrs, 1605 8o. 
49th Ave., Cicero, III. Tel. Cicero 
3889M__________________________ _

PARDAVIMUI NAMAS

(Pigiai pardavimui 2 aukštų mfirlnls 
namas, po šešis kambarius, steamu 
.apšildomas. Atsišauklt S307 8o.
Keatlng ve., ant pirmo aukšto va
karais. 

ATEINANČIOS SAVAITES LAIKRAŠTY OLD GOLD PASKELBS

NAUJA KONTESTA
Didesnis ir Geresnis . .. Kontestas dėl Visų!

TtMYKITE ATEINANČIOS 6AVAITAS LAIKRAŠČIUOSE DEL TIKRO KONTESTO DtLAUOSMO!

GERIMISI “ROTOS" SALDAINIAI
Ką tik atėjo iš Lietuvos. Visi “Rūtos” saldainių 

mėgėjai, pavieniai, draugijos, piknikams, parapijiniams 
išvažiavimams ir kitoms pramogoms, kreipkitės, mielai 
patarnausime,

ONA ALELIUNIENĖ
3251 So. Union Ave. Tel. Victory 5635

=^,1
PARDAVIMUI GROSERNfc

Pardavimui pigiai grosernė pilnai {- 
rengta, steam aplldoma. miegamas 
kambarys užpakaly krautuvės. At- 
sišaukit 1211 So. Cicero Ave., arti 
12-tos gat. (Roosevelt Road). Prle- 
šastt^pardavlmo^^UjA^^^^^^^

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui 8 kambarių 2 aukštų 
namas. 2 karų garadžlus. Telefo
nuokit 8a«lnaw 9166 po 6:00 v. v. 
Namas turi būt, parduotas sutvar
kyti palikimų.

GARSINKITĖS “DRAUGE"
CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue ■ Tel. REPubiie W2 ■


