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Sako, japonų tikslas yra pa
vergti visą Kiniją

SANGAJUJE PASIREIŠKĖ CHOLERA
NANKINAS, Kinija, rugp. 

31. — Kinijos diktatorius 
gen. Čiankaišekas kreipės į T. 
Sujungę prašydamas ką. norą 
veikti prieš japonus, kurie be 
jokios priežasties įsiveržė Ki- 
nijon.

Šiandien diktatorius išleido 
atsišaukimą į visą pasaulį. 
Šaukiasi tarptautinio įsikiši
mo. Jis pažymi, kad japonu

nekaltus gyventojus šimtais ir 
tūkstančiais.

J.: Valstybių vyriausybė už- 
rirarudė amerikoniškiems lai- 
vamfe įplaukti į Šangajaus uo
stą, išėmus karo laivus, kad
apsisaugoti orinių bombų ir 
artilerijos šovinių.

Prancūzų koncesijoje, Šan- 
gajuj-e, pasireiškė cholera. 
Prancūzų autoritetai griebiar

ttteto d£dy' “ .™VrieT,i'* ’elei4ti
• epidemijai plistL

Savo ražu aplink Šangajų 
vyksta smarkūs apsišaudymai, 
o vietomis ir kruvinos kauty
nės.

Yra žinių, japonai visuose 
frontuose vykdo puolimus. Ja
ponų lakūnai visur daro puo-

ti Kiniją, kad ją visą yisiškai 
užkariauti ir pavergti.

Jis nurodo, kad kinai nar
siai kariauja su užpuolikais 
japonais ir atkakliai gina savo 
kraštą. Deja, kinai neturi pa
kankamai ginklų ir karo med
žiagos. Tuo tarpu 
priešas to visa turi

beširdis j limus iš oro ir daug žmonių 
ir žudo'nužudo.

Britai bijo arabu žydu kmimi riau- 
- st Pakstimje

i

JERUZALE, rugp. 30. — 
Po vakar dieną įvykusių su
mišimų nužudžius tris žydus 
ir vieną arabą britų policijai 
ir kariuomenei įsakyta būti pa 
surengusiai prieš galimas kilti 
žydų arabų riaušes Palestino
je.

Be įvykusių šaudymų ir žu
dymų policija ėmėsi tirti dar 
ir bombų sprogdinimą. Spėja
ma, kad tas, matyt, daroma 
politiniais sumetimais.

Britų autoritetai bijo galį- 
mo naujo žydų kruvino susi
kirtimo su arabais Šventoje 
Žemėje. Tas būtų didžiai ne
geistinas reiškinys.

Vakar iš ' važiavusio auto
mobilio arti Jeruzalės buse 
peršautas žydas keleivis. Pas
kiau šio miesto gatvėje per
šautas arabas. Be to vienas 
negyvas žydas rastas šulinyje, 
kitas — laukuose.

Ties Telaviv arabas sunkiai 
sužeidė pašaudamas dviračiu 
važiavusį jauną žyduką.

Telaviv turgavietėje suspro
gdinta bomba ir vienai asmuo 
sužeistas. ,

KINAI NUMUŠĖ DU JA
PONŲ LĖKTUVUS

HONKONGAS, rngp. 31. — 
Šalia Kantono, pietinėj Kini
joj, kinų lakūnai šiandien ank
sti rytą numušė du japonų 
lėktuvus.

Keli japonų lėktuvai buvo 
atskridę bombarduoti Kanto
no miestą. Tačiau suspėjo iš
mesti vos kelias bombas vie
nam priemiesčių prieš pakil
siant oran kinų lakūnams.

37 RADIKALŲ LĖKTUVAI 
NUMUŠTI

•HENDAYE, Prancūzija, 
rugp. 31. — Nacionalistų karo 
vadovybė praneša, kad Arago- 
no fronte numušta 37 radika
lų lėktuvai. Be to, keliomis 
paskutinėmis dienomis nukau
ta apie 3,500 milicininkų ir 
keli tūkstančiai paimta nelai
svėn.

Washington parko krūmuo
se rastas nušautas Marks, 
31 m amž., plumbininkas. Ma
tyt, jis yra plėšikų auka.

Numatyta Illinois Legi si at Li
ros nepaprasta sesija šelpimo 
klausima

Jau ptatlnaml ‘‘Draugo” 
pikniko serijų tikletai. Ga
lite juos Įsigyti “Draugo” 
redakcijoj arba nuo ‘Drau
go” išnešiotojų.

Su šiais tikietals galite 
Įeiti j daržą ir dar galite 
laimėti vieną Iš šimto gra
žių dovanų.

1H», AT ILLINOIS U^fDER THE ACT OV MARCH «. 1«T»

NDJUMEE
1 NACIŲ PARTIJOS SU- 
VAŽ5AVIMĮ PAKVIESTI 

KARpiNOLAI
Kryžkely automobilis nove bu- 

sui į šoną ir apvertė
Vakar pusiaudienį už 3 my- hound baisui ir jį apvertė.

lių rytų link nuo Elkhart, 
Ind., plentų susikryžiavime 
sunkus automobilis smogė į
r ' 4, J

šoną pilnam keleivių Grey-

Pranešta, 5 asmenys žuvę ir 
apie 27 kiti Sužeista.

Busas iš Chicago važiavo į 
New Y orką |r jame buvo 36 
keleiviai.

IIHč IIMIMfllIS
BISO

ROMA, rugp. 31. — Mirė 
kardinolas B i sieti, 81 m. amž., 
kunigų seminarijų kougrega-
cijos prefektas.

■ * . -
Velionis kardinolas 1922 ih. 

paskelbė šiandieninio Popie-
* 2 k *

žians Pijaus XI išrinkimą 
kardinolų susirinkime.

MAJORUI NORISI NAUJO 
AIRPORTO

Y

.1 -

NAGUI Mfirofll&AI PA
TARIAMI NAUDOTI 

SWA$T1KAS

KĄ NACIONALISTAI RA 
•DOSANTANDERO '

MIESTE
buvo pakelt 

savo arsenalu
SALAMANCA, Ispanija, į tą, už pusvalandžio iš Bill-u 

rugp. 31. — Pereitą savaitę Į atplaukė garlaiviai su n ais 
paimtam Santandero mieste išbadėjusieme miesto g^i-nt 
nacianalistai rado ųeišpasaky- joms.
tus nešvarumus gatvėse ir na- Nepaprastai jaudinsiu 7 v 
muose. Gatvės tiesiog nuklo- zdų buvo gatvėse, kai ištisi 
tos skardinėmis n1W maisto ir .pietūs pasislėpusieji ri iu<»

BERLYNAS, rugp. 31. — 
Vokietijos vyriausybė paskel
bė, kad į ateinantį nacionalso
cialistų (nacių) partijos suva
žiavimą artimoj ateityje be 
kitų daugelio žymiųjų svečių 
pirmą kartą pakviesti dalyvau 
ti ir vokiečių kardinolai: Ber- 
trąm, Breslavo arkivyskupas, 

, Miuncheno arkivy-
[fEti h.rtli r .

' BERLYNAS, rugp. 31. —
Užsieniuose važinė jantie ji vo
kiečiai motoristai (automobi
lininkai) visados prie savo 
automobilių turi iškelti Vokie
tijos emblemą — nacių svas
tiką. Kurie taip nedaro, ji®

• 1 ; irjnetu
kitokiais daiktais ir purvais, radikalų priešai apleido -a t, 
Tarp skardinių rasta pamestų J urvus ir ėmė ieškoti savo 
nesusprogdintų rankinų gra-lmiškių ir bičiulių. Vist p 
natų. . / - ’’--------- :-i

n

Katedra pakeista milžinišku 
arsenalu. Viduje sukrauta tū- 

’kstančai įvairių- rūšių šovinių 
ir oriinių bombų. Didelė jėzui
tų bažnyčia ir gi pakeista mu 
nicijos sandėliu. Rasta daug 
dėžių su šautuvų patronais. 
Ypatinga, kad radikalai prieš 
pabėgsiant nesusprogdino ka
tedros ir bažnyčios.

Nacionalistams įėjus į mies-

arkivyskupas.
Partijos suvažiavimas įvy

ks Nuremberge. Tarp kitų pa
kviesti visų šalių diplomatai, 
išėmus sov. Rusiją.

DIDELI AUDROS, LEDŲ 
IR PERKŪNIJOS NUOS, 

TOLIAI

PAGĖGIAI. — Klaipėdos

MIRĖ GARLAIVYJE SU
ŽEISTAS JŪREIVIS

ŠANGAJUS; rugp. 30. — 
Mirė garlaivyje President 
Hoover sužeistas jūreivis S. 
Haskell. Jis su keliais kitais 
garlaivio įgulos jūreiviais su-

lę, purvini, nudriskę, iaŠba • • 1 •'» j 
bet dvasia stiprūs, išsi 1 
nuo komunistų ir anareims 
žabangų.

įkiši oi nacionalistai pa.-n 
nelaisvėn apie 25,000 ra< k a 
milicininkų. Keliolika tūl -ta 
čių kitų dar pasilikę kalami 
Jie pasiryžę pasiduoti. Nac 
nalistanis neskubu juos J,ai 
ti, nes neturima kur juoa’< 
jus. Ir suimtieji ne visi a 
gujami.

1 {DOMU AMERIKOS 
LIETUVIAMS

Lietuvos spauda rašo, k
Amerikoje laikai, mat} t. /? 
m i ai pagerėjo. Ir štai dė k

Pernai per, vjaup. ųi tus'S’SHLietuvą iš Am. Va
žeistas kinų lakūnams bom- stybių lietuviai attiūntė c 
barduojant šį garlaivį, buvusį railijonus dolerių, o šiaii
už 20‘mylių nuo Šangajaus. 

Kinų lakūiai apgaili savo
klaidą. Jie buvo manę, kad a- 
merikoniškas garlaivis Presi-

tai® per pirmą pu 
atsiųsta trys milijonai ei lei

Iš to ir daroma išvada, ki 
Amerikos lietuviai «tewon»i

pasisako, kad jie yra bailiai kr. Paskutinę savaitę siautusi dent Hoover esąs japonų ka- jaQ gerofcai atsigavę 
ir kad jiems trūksta stipraus audra, ir perkūnija padarė vi-
pobūdžio.

Taip pareiškia Julius Strei- 
cher, žinomas kovotojas prieš 
žydus.

Anot jo, vokietis motoristas 
tari puikią progą reprezentuoti

Chicago miesto majoras Ir 
vėl atgaivina užmestų naujo 
airporto ežere padirbimo su
manymą. Anot majoro, air- 
portag ežere reikfljingas mįes- ri puikią progą reprezentuoti 

Betto centrui.
Majoras ragina parkų dis- 

trikto boardą darbuotis tuo 
reikalu, kadangi tas airportas 
būtų šio boardo žinyboje.

t

(Airporto padirbimui reika
linga keliolika milijonų dole
rių.

Majoras randa, kad šiandie
ninis nuėsto airportas sausu
moje jį ir padidinus bus per 
mažas milžiniškų lėktuvų ope
racijoms.

savo tautiečius užsienyje 
kurie to nežino, arba nenori 
žinoti, tokiems yra geriau ‘tū
noti namie, negu knr kitur va
žinėjant daryti nuoskaudų vo
kiečių prestižui.

ŪKININKAI SUSIDOMĖJĘ 
VANDENS SPORTU

“MAŽOJI SANTARVE” ATGAIVINA
SAVO SOLIDARUMĄ

\ •
“Mažosios santarvės” vie-SINAIįA, Rumunija, rugp. 

31. —“Mažosios, santarvės” 
— Čekoslovakijos, Rumunijos 

Jugoslavijos — užsieniųir
; reikalų mdnisteriai čia turi 
konferenciją. Išleistam VJfici^- 

į liam pranešime pažymima, 
kad šiofl valstybės atgaivina 
eavo politinį solidarumą, kurs 
buro apirjB. _u ,____

riškas transportas.
Kinijos vyriausybė atsipra

šo už šią klaidą.
Po šio įvykio nė vienas Ūme

rikoniškas keleivinis garlaivis 
nedrįsta artintis prie ŠftngU- 
jaųs. Šimtai amerikiečių Ver
žiasi apleisti šį miestą. Planno 
jama juos paimti' į karo lai
vus, išvežti atviron jūron ir

kelerių motų depresijos.

NORI ĮSTEIGTI AN1RĄ 
PR. MOKYKLĄ W-"•r _• -'.J

-/■/JT

nybė pradėjot griūti, kai Jugo
slavija susiartino * su Italija 
ir nusprendė glaudesnius san
tykius turėti bu Vokietija. 
Šiam žygiui buvo priešinga 
Čekoslovakija

Šioje konferencijoje Jugos
lavijai pripažinta laisvė.

SEIRIJAI. (Alytaus apa 
Seirijų apylinkės ūkininkai, sa 
vo apylinkėje turėdami keletu 
puikių ežerų, paskutiniu laiku 
gyvai susidomėję plaukymu 
ir vandens sportu. Laiveliais 
plaukiojimą yra pamėgę ne 
tik šių ežerų žvejai, bet ir to
liau gyveną ūkininkai, kurie 
stengiasi įsigyti laivelius ir į- 
vairionris progomis pasiirsty-

same Pagėgių apskrityje la
bai didelių nuostolių. Staigus 
lietus ir audra pribloškė prie 
žemės dar nenukirstus rugius 
ir visą vasarojų. Ledai, kurie 
krito balandžio kiaušinio di
dumo, išmušė iš dar nenukirs
tų rugių varpų ^beveik pusę 
grūdų, kurie išbiro ant žemės.
Šakniavaisių, ypač runkelių! ten perkelti į garlaivius, 
nulaužė ir sukapojo beveik /vi
sus lapus. Soduose sunaikinta 
labai daug daržovių ir nudras
kyta daug neprinoknsių obuo
lių ir kriaušių. Ledai išmušė 
daug langų ir vienam ūkinin
kui užmušė net penkis žąsy
čius. Perkūnija įtrenkė į tele
fono ir elektros laidus ir į 
vieno ūkininko gyvenamąjį na-

NACIONALISTAI ATBLOi-
KE RADIKALUS NUO 

SARAGOSSA
PĄRY2IU8, m®. 31. — J»- 

panijos nacionalistai praneša, 
kad jie supliekė radikalų mili
cininkus, bandžiusius pulti Sa 
ragossa, šiaurrytinėj Ispani-

KRIKŠTONYS. — Aljtai 
apskr. šiame kaime esanti p 
mokykla mokslo metais Hur 
perpildyta, Mokykloje BB< - k v t 
susirenka 60-70 vaikų. V.- nai 
mokytojui su tokiu ska m n 
dirbti neįmanoma. Dėl to 
sumanymas antroje kaimo 
nijoje įsteigti kitą pra<i/>< 
mokyklą. Vietos apylinkės^ 
ventojai antros pr. mok; k 
labai pageidauja.

A < Ya^Hsi

joj, tikslu atkirtus juos nuo 
mą. Prie lango sėdinti mote-kylio Madrido Valencijog vie- 
rig buvo pritrenkta. Jai po Sielio link.
kiek laiko atsigavus, pasirodė, 
kad paraližuota jog viena ran
ka. Kitoje vietoje įtrenkė į 
tvartą. Gaisrą'pasisekė užslo
pinti, bet stalde esančios trys 
kiaulės buvo užmuštos. Gyvu
lių užmušta dar ir daugiau:

ti po ežerus. Kai kurie ūkiniu-, vienam ūkininkui telyčia, šil
kai, ypač jaunimas, gyvai su-' galių dvare — jautis ir tt. 
sidomėję ir vandens sportu —
plaukimo rungtynėmis, lenkty
nėmis, vandens sporto nume
riais ir kit. t.

■H

JAPONAI ŽADA NEŽI1DY 
11 CIVILIŲ KINŲ

Chicagoj plinta “infantile 
paraJysis”. Nežinia kaip bus 
su mokyklų atidarymą

- ■■

NUŽUDYTAS RAKIE- 
TININKAS

Nežinomi žudikai nužudė nu
šaudami John Sullivan, 41 m. 
amž., rakietininką, 4809 Wa- 
shington blv.

Nužudytojo žmona pasisakė, 
kad ji žinanti, kieno tas dar
bas. Bet pareiškia, kad ji ne
galinti sakyti, kadangi ir ji nž 
tai galėtlf sulaukti vyra liki
mo.

ŠANGAJUS, rugp. 31, 
Japonų karo vadovybė Kit • 
je žada ateityje nežudyti «1 
lių kinų puolant miesttijn 
oro.

Užsieniuose pasireiškė ai 
ki reakcija prieš japonų
nų barbariškus žygius.

_________

ORAS

I Lt_u

l.fl

CHICAGO SRITTS. — M 
pastovus oras; šilta.

Saulė teka 6:16, lei ./i 
si 7:25.
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Bondiadarblauis lr korespondentams raitų negrųilna, 
t neprašoma tai padaryti lr neprlaiundlama tam Uks
ui pašto kenkiu. Redakcija pasilaiko aau teise tal- 
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70c. Kitoae val- 
Puael metų

Marianapolis

Marianapolio vardu yra pavadinta Ame- 
lietuvių kolegija, kurių įsteigi Tėvai 

jonai.’ Ji yra Thompson, Conn. Nors 
mokslo ^staiga sulyginamai tebėra jau- 

tačiau jati didelę pažangų yra padariusi.

symų gręsia keturi metai kalėjimo. Taip pat 
yra daromos didžiausios pastangos, kad su
laikyti jaunimų nuo lankymo bažnyčių.

Gauta patikrintų žinių, kad boUevikai 
Leningrade iš katalikų atėmė 6vč. Jėzaus 
širdies bažnyčių, kurių buvo pastatę lietu
viai, vadovaujami kun. J. Senkaus, MIC., 
ir J. K. Vyskupo Teofilio Matulionio. Karo 
metu tai bažnyčiai priklausė 3,500 lietuvių. 
Ir dabardaug lietuvių tų bažnyčių lanky
davo. Tas, žinoma, nepatikdavo bolševikų 
komisarams. Dėl to bažnyčių visai uždarė, 
o klebonų areštavo.

Tękia, mat; “laisvė” šiandien viešpa
tauja bolševikiškoj Rusijoj.

Vyskupui Reiniui Išvažiuojant
Šiandien grįžta į savo tėvynę J. B. Vys

kupas M. Reinys, kuria šių vasarų lankė mfl
sų parapijas, dalyvavo organiaaoijų seimuo
se ir taip pat lankėsi Ataerikos universite. 
tuose, muziejuose, domėjosi šio krašto ka
talikiškąja veikla, gėrėjosi katalikiškomis į- 
?t algomis. X \ h

Teko patirti, kad Jo Eksoeleneija savo
lų lanko .apie šimtas jaunuolių, susirinkusių | kelione yra patenkintas, 
š vivigų; kraštų: Naujosios-^Anglijos, Pennsyl 
ranijos, New Yorko, Chicagos ir kitur. Tai 
lėra lokalinė mokykla, bet visų Amerikos 
Ietuvių įstaiga.

Aukštosios mokyklos paprastai negreit 
almi valstybės švietimo departamentų pri
pažinimų bei teises duoti mokslo laipsnius. 
Itarianapolio Kolegija buvo tuo laiminga, 
Kad tas teises po kelių savo darbo metų 
Žgavo . Connecticut valstybėj. Iš to „galima 
luprasti, kad ji yra gerai vedama ir tvar
doma sulyg visais valstybės reikalavimais. 
Cai yra nuopelnas mokytojų personalo, o 
ppae direktoriaus nf. kolegijos steigėjo kun. 
ir. Jono Navicko.

Mokslo metai Marianapolio kolegijoj 
prasideda rugsėjo 8 d. Vadinas, jau laikas 
tavo sūnus užregistruoti. Kaip žinoma, Ma
rianapolis turi. du skyrius: High Scbool ir 
keturių metų kolegijos. Į pirmųjį skyrių 
priimami baigusieji pradžios mokyklų, o į 
abtrųjį baigusieji keturių metų High Scbool.

SųnioningieDis^etUviaiJSJustilikams, rt> 
dos, nereiktų daug kalbėti apie tai, kad jų 
pareiga yra savo sūnus leisti į lietuviškas 
lt katalikiškas mokyklai. Būdami susipratu- 
■rm lietuviais turime žiūrėti, kad ir savo 
įtaikus tokiais išauklėti, kad ir jie išmoktų 
lietuviškai, pažintų mūsų tautos istorijų ir 
dabartines jos aspiracijas. Jei nesistengsi
me vaikams duoti tautiškų išauklėjimų ir 
ųupažindinti juos su /tautos gyvenimu, nu- 
skriausime savo tautų, nes žymiai sutrum-’ 
pinsfcne lietuvių amžių Amerikoj.

Katalikybė — tai evarbiausias žmogaus 
gyvenimo pagrindas. Tėvams turi rūpėti, 
kad jų vaikų auklėjimas katalikybe būtų 
pagrįstas

Marianapolio Kolegijos tikslas: auklėti 
lietuvių tanui katalikiškai lietuviškoj dva
sioje, kad jie taptų gilaus Ukijlnho ir aukš
tos dorovės jaunuoliai, mylintieji iavo tau
tų bei gimtųjų kalbų ir būtų sųmouiugi Jung
tinių Amerikos Valstybių pileMaL 
| Turėdami tokių mokslę įstaigų nuošir- 
pilsi
gulimais
ati jon savo sūnus.
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—Dabartinis šv. Tėvas, kiek davai Nėiiaus diorų. Kai pa-
įmanydamas, ragina tikinčiuo
sius melstis už savo ir viso 
pasaulio kunigus. Ypač už sa
vo. Laimai grąŽi ir nuo seniau 
laukta mintis. Juk ne kas kit, 
o tik dvauoa, ryšiai'kunigus 
prie žmonių mezga. Ir tik 
vien tikiu mukto tuos ryšius 
nuo siitrflkinto prilaiko. Įr, 
jeigu kunigus meldžiasi nš 
įmones, tai žmonės privalėtų 
melstis už kunigus.

Kunigus žmonės palaiko. 
Tai tiesa. Betgi žiūrėk, kaip 
brangiai kunigus už tat atsi
moku. Nuo pat mažens gyve
na ne sau, ne savo šeimos, o 
tik žmonių Ubui. Ne vien pa
šalinį, bet ir dvasios ir pro
to išteklių jų gerbūviui tei
kia. Apskritai, kur kas dau
giau kunigas duoda žmonėms, 
negu žmonės kunigui. Jau

prastai, atsirasdavo ir negeis
tinų giesmininkų. Kų skverb- 
davosį ehoran ne giedoti, c 
tik smagiau laikų praleisti ir 
kitiems trukdyti. Ateina vie
nų kartų visiems gerai žino
mas padauža. Visi Mūri, kų 
Nėrius pasakys jam. “Ar, iš
tikrųjų, giedoti norit” klau
sia Nėrius. “O, taip”, atsako 
padauža.' “Jei taip, tat, štai, 
ve, lapės uodega. Kišk už ke
purės ir apeik tas ir tas mie-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Kaip vieno Rusijoj miestelio 
darbininkai statė vonią
(Pradžia buvo vakar; 

čia pabaiga)

Kupicas viena iš inteligen
tiškiausių miestelio asmeny-

sto dalis, o tik paskui grį- Į bių. Pereitais metais tik per 
žęs galėsi pradėt giedoti”, plaukų jis neatrado naujos 
Negrįžo. 1 žvaigždės. Lėktuvas, žinote,

pamaišė. Kai jis nuskrido,
— Grabnyčia, kai duona, 

veik senesnė ir už patį žmo
gų. Da Mozės laikuose, o jau 
žmonės išdirbinėjo aukso lik
torius grabnyčiai. Reiškia,

____ _______ ___ f___ , jan tada taip aukštai grabny
vien dėl to susidaro šventa Į čia buto pagerbta. Su laiko 
pareiga žmonėse melstis už' bėgiu, grabnyčios įtaka da 
savo kunigus ir nors tokiu plačiau žmogaus vaidintuvėn
būdu su jais atsiteisti.

Mes, Amerikos lietuviai katalikai, nuo
širdžiai džiaugiamės, kad J. E. Vyskupas 
Reinys mus aplankė. Mes turėjome progos 
pamatyti asmenį, kuris stovi organizuotojo 
Lietuvos katalikų veikimo priekyje, kuris 
taip nuoširdžiai rūpinasi Lietuvos švietimu 
ir jaunimo auklėj ibiu. Jo turiningi pamoks
lai, pasakyti bažnyčiose, sustiprino mūsų 7
tautiečius religiškai. Jo patrijotiškos kai- Vienų kartų ateina pas
bos, pasakytos įvairiuose mūsų parengimuo- šventų Brigytų du raupuoti 
se ir organizacijų seimuose, mus gaivino ir :
stiprino tautiškai. ' . .

Garbingajam Ganytojui linkime laimin
gos kelionės ir tikimės, kad jis mus ir vėl 
atlankys.

••Kinijos

Gausingoji kinų tauta tikrai yra nelai
minga. Dėl to taip yra, kad ji tamsi, ne
organizuota, neturi tinkamų vadų.

Šiomis dienomis Amerikoj pasirodė įdo
mi rašytojo Harry Gannes knyga/Tšurioj jis 
gvildena opųjį Kinijos klausimų. Knyga pa
vadinta — “When China Unites.”

Harry Gannes tvirtina, kad Jungtinėms 
Valstybėms bus tikrai sunku laikytis neu-

ieškodami sveikatos. Šventoji 
pasisėmė indų vandens ir pa
tarė vienas kitų tame vande
nėlyje nuplauti. Kai pamatė 
pirmas, jog jau sveikas, pra
dėjo bėgti nuo to, kuris da 
sirgo ir laukė eilės būti api
plautu. Bijojo, mat, kad ir 
vėl jį ano raupai neprikibtų. 
Šventoji Brigyta pamačiusi 
tai, skelia stebuklų pusiau, 
tai yra, raupuotos išsveiksta. 
o jau pasveikęs apeirgsta.

— Haydn, įžymus austrų 
muzikas ir kūrėjas apsilanko 
Anglijoj jau §eštų dešimtį

traliai tolimųjų rytų krizyje. Tiesioginiai baigdamas. Pasirodžius Ox
ar netiesioginiai, bet turės paremti kinie
čius. Jis sako, kad ir Japonijai ne taip jau 
lengva vienrf išsižiojimu praryti Kiniją. Ji 
turės ieškoti Didžiosios Britanijos pagalbos. 
Gannes tvirtina, kad 'Japonija susitars su 
Didžiąją Britanija ir dalinsis Kinijos rinka. 
Jos sieks užkirsti kelių Jungtinėmis Valsty
bėms Kinijoj daryti bet kokį biznį. Tačiau 
su laiku, kaip sako p. Gannes, Japonijos ir 
Anglijos planai bus suardyti ir Kinija vėl 
atgaus prarastas teritorijas ir bus suvienyta.

Rūpinasi Darbininkais

Šventasis Tėvas dang kartų jau yra pa-

fordo universitete, pareikalau 
ta iš jo nors šiokio tokio kū
rinio ant greitųjų. Haydn 
ilgai nelaukęs įteikia papras
tų pavyzdį savo kūrybos. Ir, 
ve, kas pasirodė. Ar skaitei 
jį iš eilės, ar atgal, ar sker
sai, ar išilgai, — mintis vii 
ta pati išėjo. Universiteto už
vaizdą tuojau pakėlė jį į gar
bės narius ir pakvietė ant 
visados Anglijoj apsigyventi. 
Kų ir padarė.

žvaigždės jau nebebuvo.
Taip Kunicas ir išėjo j gor-

sovietų. Sėdime ir laukiame. 
Saulė jau leidžiasi, o Kuni- 
co vis nėra. Sutemo — Ku- 
nico nematyti.

,Apie dešimtų vakaro gauna
me raščiukų;

jo delegacija jį pasveikinti, 
kaip ~ prityrusį darbuotojų ir 
sumanų pirmininkų.

Sekretorius tuojau į kabi
netų ir, prasidaręs duris, šyp- 

įsodamasis sako:
| — Malonėkite, malonėkite.
Prašome. Draugas Dunkinas 
jūsų laukia.

Draugas pirmininkas mus 
sutiko išskėstomis rankomis. 
Paprašė sėsti. Davė po papi
rosų. Konvertovas nesėda ir 
sako:»

— Drauge pirmininke, leis 
kitę perskaityti...

Ir iš kišenės traukia popie- 
rų. Jų pamatęs, Dunkinas vie
nai minutei jo atsiprašo ir, 
pašaukęs sekretorių, sako:

— Nieko nepriimu. Manęs 
šiandien nėra ir nebebus. Į-

r

įėjo. Laidojant karalių Angli
jos, Andrių Penktąjį, net de
simtų tūkstančių grabnyčių 
jo laidotuvėse žybčiojo, žo
džiu, grabnyčia, kai muzika, 
atkelia žmogų nuo žemės ir 
rodo jam dvasios erdves. Ki
taip sakant, tai dvasios pini
gas ir dūšios žemčiūgas.

— Šventų Paulių vienuolį
(įZ -vo gU, dartinink, «i-mait|no
us bodais remti, o svarbiausia — lei- . “T 3am P“8? k<*Palo d»on®s kas-

Tebepersekioja

Bolševikų laikraščiai Amerikoje dažhai 
stengiasi įtikinti savo skaitytojus, kad So
vietų Rusijoj nebėr religijos persekiojimo. 
Bet gyvenilno faktai visai kų kitų rodo. 
Boligijos persekiojimas tebevaromas plačia 
vaga ir net aistematingiau negu pirmiau.

Neseniai Petrozavodsko mieste devyni 
dvasiškiai buvo nuteisti mirti už neva po
litinius pamokslus ir šnipinėjimus svetimos 
valstybės naudai. Niekas, žinoma, tam ne
tiki, kad tie dvasiškiai būt buvę šnipai. Iš 
litų devynių dvasiškių seniausias turi 77 

metus, o jauniausias 66 metus. Bolševikai 
dvasiškius šaudo neatsižvelgdami į jų am
žių. - . . į

t Pranešama, kad dabar bolševikai ypa
tingu būdu pajuokia religijų.* Tai daro fil
iuose, teatruose, gatvėse ir visur, kur tik 
turi progų. Bedievių sųjunga griežtai reika
laujanti, kad kunigams būtų uždrausta klau
syti išpažinčių, kad kunigai neturėtų įtakos 
į tikinčiuosius. Kunigams už išpažinčių klau-

fiiramla didesnis judėjimas padėti išspręsti 
socialinius klausimus, vykinti socialinį tei
singumų.

Jo Šventenybė Popiežius Pijus XI šio
mis dienomis paaukštino prelatu Milvaukee 
arkivyskupijos kunigų Francis J. Hass dėl 
to, kad jis rūpinasi socialinio teisingumo 
vykdymą ir socialinių popiežių enciklikų po- 
puliarizavimu.

Iš to reikia suprasti Šventojo Tėvo troš
kimų, kad dvasiikija ir visi tikintieji dar
buotus darbininkų gerovei.

dien. Ir taip ėjo net per Še
šiasdešimts metų* Savame lai
ke aplanko jį šventas Anta
nas. Šv. Paulius teisinasi ne
turėsiąs kuo svečių priimti. 
Tik, štai, atskrenda balandis 
ir atneša ne pusę, o tik čielų 
duonos kepalų.

Ir Amerikoj Katalikų
Baznycik savo • persekiojimų ----- . x ... ..., .. < x- -d* . ‘ — As, sako jis, — prieisiu,dali jau mate. Pirmieji atei-'
viai buvo anglai. Lyginai ta
da neapykanta ^Bažnyčios an- 
gluosę Jabaį^štfti liepsno
jo. Tais laikais, mat, Anglija 
Apleido Katalikų Bažnyčių. Ii 
x\nglijoj dėjėsi tai, kas šian
dien dedas Ispanijoj, Meksi
koj ir, kitur. Washingtono lai
kais buvo jprottys išstatyti 
šventojo tėvo vaizdų ir pas
kui jį pašiepti. Žiemų lipdyta 
iŠ sniego. Apie jį bėgioto ir 
niekus plepėta. Vasarų, su
dėstyta iš laužo ir šipulių.
Padegta. Ir taip Bažnyčių ant 
juoko laikyta. Washingtonaj 
akmeniai išbarė'ne tik karei
vius ir karininkus tais neva 
žaislais užsiimančius, bet ir 
visų liaudį. Grieštas jo pa
reiškimas sulaikė negražų į- 
protį. Ilgainiui ir visai pra
nyko. Gana to, kad ir čia 
Bažnyčiai persekiojimas jau 
ne naujiena.

“Sėdžiu ir laukiu. Jaučiuo
si gerai. Atsiųskite kų nors sakykite paduoti arbatos, ko 
užkąsti. Tikiuosi, kad paei- nors užkąsti ir truputį v&isių. 
seks. Kunicas.” Į Bijodamas naujų įsakymų,

Grįžo Kunicas tik trečių'Konvertovas pradėjo*: 
dienų. Kojas tik tik vilko. Į 
visus mūsų klausimus neatsa
kė. Bet mums ir taip viskas 
buvo aišku.

Ir, štai, kaip tik tada mū
sų draugijoje pasirodė drau
gas Konvertovas.

— Kokiu būdu?
— Tokį žodį žinau. Stiprus 

žodis. Į tokį biurokratų, kaip 
Duninas, toks žodis veikia 
magiškai.

— Gerai, sakome, pamė
gink. Nepasiseks, galvos tai 
pat nenusuks.

— Tik su manimi turės ei
ti dar du. Turi būti kaip ir 
delegacijų.

Ir taip nuėjome mes trise: 
Konvertovas, Gorelovae ir aš. 
Einam, bet kų ten sugalvojo 
Konvertovas, mudu su Gore- 
lovu nežinome.
_ Atėjome, bet prie draugo 
pirmininko taip ir neprilei
džia. Bet Konvertovas priei
na prie sekretoriaus ir sako:

— Malonėkite pranešti 
draugui pirmininkui, kad atė-

“Brangus Kurma Ignatje- 
vičao, drauge Dunkine. Visuo
tinis miestelio susirinkimas 
jūsų asmeny sveikina prity
rusį darbuotojų ir gabų mūsų 
miestelio goreovieto pirminin
kų. Tiki jūsų dėka mes galūne 
pradėti savo miestely statyti 
vonių, kurių, -be abejo, pava
dinsime jūsų, Kuzma Ignatje-
vičiau, vardu-----”

— Atleiskite, — pertraukė 
jj pirmininkas, — o kreditai 
ar jau duoti?

— Dar ne, — atsakė Kon
vertovas. — Bet juk tai tik
tai menkas formalumas.

— Tuojau viską atliksime 
be jokiij vargų, o paskui J— 
cha, cha, cho, — aš ateisiu 
pas jus išsimaudyti. •

Ir, kreipdamasis į sekreto
rių, pridūrė:

— Parašykite nutarimo ak
to*

Trumpai tariant, dabar mes 
jau statome vonių. O netru
kus pradėsime ir praustis.

G. R^nas (Iš XX A.

Laisvamanis Trukdė 
Laidoti

ROKIŠKIS. - Rokiškie- 
Čiams teko pabūti liudininkais 
dar vieno graudaus laisva- 
m&nybės vaizdelio. Prieš ke
lias dienas mirė pavyzdinga, 
rimta katalikė moteris, kari— Paderewski, pijano vir-L ., .?

n. vi„, t,uvo »« pndemma

Belgų Laikraštis Apie Lietuvą
j_________

Belgų laikraštis “L’Infonnateur” pa
skelbė straipsnį apie Lietuvos energijos ko
miteto veikimų. Laikraštis plačiai aprašo 
komiteto pastangas išnaudoti glūdintus kra
što energijos išteklius. Straipsnyje plačiau 
minimas sumanymas Lietuvų elektrifikuoti 
ir nurodoma, kad tuo tarpu numatoma pa
statyti eilę mažesnių elektros stočių, kurios 
bus eventualiai .įtrauktos į bendrų Lietuvos 
elektros stočių tinklų. Laikraštis dar mini 
Šiaulių elektrifikacijos projektų.

tuozas, ne vien muzikoj, bet 
ir šiaip jau gyvenime pavyz
džiu gali būti. Bažnyčios nie
kad neapleidžia. Ir meldžia
si iš paprastos maldų knyge 
lės.

— Sv. Nėrius, dabartinės 
operos užrnezgėjas, kad pri
laikyti jaunimų nuo ištvirki
mo, glaudė jį bflriuosna ir mo 
kė giedoti. Sfentas giesmes, 
žinoma. Prie Jo chorų jauni
mas traukė tūkstančiais. Vi
suose Romos kampuose užei-

, tikinčiajam pagarba, palydė
ta gausaus parapijiečių būre
lio į vietos kapines. Tuo tar
pu josios vyras, vietos lais
vamanių veikėjas mirus žmo
nai, apsimetė sergąs ir užra
kintomis durimis neįsileido 
žmonių, ^eurie suteiktų mirų- 
liai paskutinę pagarbų. Teko 
tų pačių dienų mirusių lydėti 
į bažnyčių ir per naktį čia 
išlaikyti iki rytojaus pamal
dų.- Tikintieji tuo pasipiktinę.

Lietuvos Moterų
Stovykla Palangoje

Šiais metais Palangoje bu
vo net dvi moterų šaulių sto
vyklos. Stovyklos buvo įreng
tos Palangos pušyne, netoli 
Birutės kalno. Pirmoji stovy
kla buvo sporto ir karinio pa
rengimo, antroji — ideologi
nė.

Stovyklos gyvenimų lydėjo 
darbingumas, drausmė ir gra 
žus sugyvenimas. Stovyklau
jančios šaulės buvo suskirsty
tos į 10 skyrių, kuriems va
dovavo stovyklos vadės skir
tos pareigūnės — skyrininkės.

Kursai stovykloje buvo tri
jų rūšių: ideologiniai, sani
tariniai ir ūkio — tiekimo. 
Ideologinius kursus turėjo iš
klausyti visos šaulės, o lutus 
du pagal pasirinkimų. ^B« ku
rs,) rytmečiais buvo vykdoma 
individualinė mankšta ir ri
kiuotės pamokos. Paskaitas 
skaitė: prof. Jonynas, prof.

Vabalas - Gudaitis, dr. Žem
gulys, Vydūnas, moterų šau 
lių vadė S. Marcankevičien 
Šaulių Saulių Sųjungos k 
tf.ros ir švietimo skyriaus v 
išminkąs V. Daudzvardas, dr. 
Plechavičius, dr. Šimelevičius 
ir dr. Kauza.

Keletą kartų stovyklų ap- 
htiikė Šaulių Sųjungos vadas 
pulkininkas Saladiius.

Kasdien stovyklų lankė da
ug svečių, kurie gėrėjosi gra
žiu plovyklos įrengimu ir pa
puošimų. Daugelis svečių da
lyvaudavo vėliavos nuleidimo 
apeigose, o stovyklos laužai 
sutraukdavo didelius būrius 
žmonių.

šaulės stovyklautojos apla
nkė Klaipėdą, pagerbė žuvu
sius vaduojant pajūrį, susipa
žino su gražiomis Palangos 
apylinkėmis ir dar labiau su
stiprino savo meilę ir prisi
rišimų jūrai bei ryžtumu di
rbti šauliškųjį darbų. - 

PLATINKITE “DRAUGĄ”
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DAILININKAS KAZYS ŠIMONIS

Šiemet rugpiūčio mėn. su- s 
ksko 50 metų amžiaus žymiam t 
Lietuvos dailininkui Kaziui t 
Šimoniui. Jis gimė 1887 m. 
Starkonių kaime, Viešintų pa- 1 
rap., Ukmergės apskr. Iki de- 1 
vyniolikos metų gyveno pas t 
ti-’. us, dirbdamas ūkio dar- t 
bus, vėliau apie pora metų I 
mokėsi vargonininkauti. Ta i 
čiau, matyti, tai profesijai ne- ,i 
jausdamas patraukimo, pra- ‘ 
dėjo privačiai mokytis. Kiek 1 
pasimokęs Šiauliuose, persikė-! r 
lė j Kauną, ‘ “Saulės” mo- t 
kytojų kursus. Tačiau ir tie t 
mokslai K. Šimonies netrau- 1 
kė. Tad jis 1909 m. išvyko į i 
Ameriką laimės ieškoti. Čia, s 
gyvendamas Philadelphijoje i 
ir New Yorke, dirbo ręsto j 
ranuose. Sunkus darbas ne- i 

kido jam • mokytis. Tad po i 
"■etų vėl sugrįžo į Lietuvą. ] 

1 m. buvo paimtas' į ka- 1 
riuomenę ir ištarnavo ligi Di- 1 
džiojo Karo. Kilus karui, su 
rusų kariuomene perėjo. Gali
ciją, Lenkiją, Lietuvą ir par 
siekė Latviją. Rusų revoliu
cija K. Šlnonį užklupo Ry
goje, kur jis dar tebetarnavo 
kariuomenėje. Vokiečiams už
ėmus Rygą, jis pateko į Pe
trapilį, kur arčiau susipažino 

i su Adomu Varnu, Stasiu Ši
lingu ir kitais žymesniaisiais 
ano meto lietuvių meninin
kais ir rašytojais. Jie, be a- 
bejo, bus nemažai K. Šimonį 
paskatinę prie kūrybos.

Sugrįžęs iš Rusijos į Lie
tuvą, K. Šimonis įsikūrė gy
venti tėviškėje ir draugų ska
tinamas daugiau laiko ir ene
rgijos pradėjo skirti tapybai. 
1920 m. dalyvavo didžiojoje 
HėtUvių dailininkų parodoje 
Kaune ir buvo gerai įvertin
tas. Per tą parodą vienas jo 
paveikslas buvo nupirktas 
Meno RūmaJms, o antras var
dinių proga Valstybės Prezi
dentui Antanui Smetonai. Nuo 
to laiko K. Šimonies, kaipo 
dailininko, vardas ėmė kilti 
ir garsėti. Jo paveikslai tiek 
Lietuvoje, tiek užsienyje mie
lai perkami, o jo kūrinių pa
rodos gausiai lankomos. 1926 
ui.-K. Šimonis, norėdamas pa
gilinti savo meno žinias, buvo 
išvykęs į užsienį ir aplankė 
ūmiuosius meno centrus. Vi-

I z verte
Kun. Ant. M. Karužiškis

Rugsėjo Pirma Diena

“Kas neneša savo kryžiaus 
ir neseka manęs, negali būti 
mano mokytinis”. — Šv. Lu
ko XIV, 27.

Senuose anglų - saksų Šv. 
Rašto vertimuose, žodis mo
kytinis (disciplo) yra išvers
tas “besimokinantis vytis” — 
besimokinantis tarnas arba 
pasekėjas. Krikščioniška vy- 
tystė arba mokytinystė reika
lauja visiško gyvenimo pašve
ntimo Kristaus tarnystai. Ka
ndidatas vytystei kunigystėje 
viduriniuose amžiuose pralei
sdavo naktį prieš jo įvesdi
nimą | iškilmingus [budėji
mus prieš bažnyčios altorių, 
į iškilmingus matymus, mal
das, ir išpažintis, ir pirm nei

l

Lietuvos karalaitė, lietuvių dailininko K. ŠiĮmonio paveikslas

A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

“Draugo“ $imto 
Dovanų Piknikas

Eina “Draugui” į talką ir 
Summitas (Chicagos priemie
stis).

Jki linksmaus pasimatymo 
Vytauto pprke, rugsėjo 6 d.

J. t.

dorus ir kitas daržoves ir pa
rduoda jas Jurbarke pigesnė
mis kainomis.

Lietuviškiausias
Miestelis

miškai. Atvažiuoja ir vasa
rotojų. Dažnai Daugailius ap
lanko pravažiuojančios eksku
rsijos, važiuodcfenos į Zara
sus, Daugailių kapinėse yra 
keli žuvusių savanorių kapai.

Ūkininkas Nukonku 
ravo daržininkus

JURBARKAS. — Raseinių 
apskr. Dainių kaime gyvenąs 
ūkininkas Greičius, baigęs da
ržininkystės mokyklą, i grįžo 
į savo kaimą ir, savo ūkyje 
įtaisęs inspektų ir oranžerėjų, 
puikiai verčiasi, konkuruoda
mas su darbininkais profesio
nalais. Darbštus ūkininkas 
anksčiau už kitus išaugina 
ridikėlius, kalifijorus, pami-

DAUGAILIAI. — Daugai
lių miestelis, kurs yra prie 
Kaunas — Zarasai plento, už 
Utenos Zarasų link, yra pats 
lietuviškiausias iš visų ap
linkinių miestelių. Kadangi su 
Utena ir Zarasais * susisieki
mas labai geras, tai buvęs ne
didelis Daugailių miestelis 
nuolat didėja,, plečiasi. Mies
telyje yra kelios krautuvės, 
kurios visos lietuvių rankose.

Daugailių apylinkės gra
žios: visur kalneliai, slėniai,

Vėjo Dinamomis 
Gaminasi Elektrą

KROKIALAUKIS, Alytaus 
apskr. Krokialaukio pradžios 
mokyklos vedėjas Kazlauskas 
ir Krokialaukio parapijos vi
karas kun. Paransevičius tu
ri įsitaisę vėjo dinamas ir jų 
teikiamą elektrą naudoja švie
sai ir radio apartams — aku
muliatoriams pripildyti.

SKAITYKITE “DRAUGĄ

jis apturėjo savo kardą ir pe
ntinus, jis pririšo save kuo 
iškilmingiausiais 'įžadais prie 
bažnyčios ir ordeno tarnys
tės.

Taip irgi, tiktai su gilesniu 
Širdies peržiūrėjimu, turi ta
sai kurs palieka Kristaus “be
simokinantis vytis”, prisiriš
ti prie savo Dieviško Moky
tojo su kuo iškilmingiausiais 
įžadais ir kuo pilniausiu sa
vęs pasidavimu.

1
Šis yra Kristaus įsaky tinas 

pareikalavimas: “Jei kas no
ri mane sekti, tas tegul pats 
f-avęs išsižada, tegul ima sa
vo kryžių ir teseka mane (Šv. 
Morkaus VIII, 34). Nes kas 
nori išgelbėti savo gyvybę, 
praias ją; kas gi prarastų sa
vo gyvybę dėl manęs, ją iš
gelbės” (Šv. Luko IX, 23) —r
J. T. McFariand.• *

Ilga nors mano užduotis ga 
Ii būti, pabaiga ateina. Tai 
Dievas kas gelbsti man, tas 
dcibas yra Jo, ir Jis pasko
lins naujo stiprumo.

Dienraštis “Draugas”, AL 
RK Fedąfacijos stambiausias 
narys, pe “Draugo”, mūsų 
parapijos, mokyklos, visos 
švietimo įstaigos, centralinės 
ir lokalės osganizacijos ir 
mūsų bizniai būtų lyg be mai 
sto. Gi be maisto, dvasinė 
mirtis neišvengiama.

Be dienr. “Draugo” ir mū
sų Federacija, ta mūsų mil
žiniška organizuota jėga ne
galėtų išlikti gyva. Žodžiu, be 
‘ ‘ Draugo ” visos katalikybės 
ir tautybės pulsas sustotų* Ir 
jam sustojus — mirtis...

Šėtonas, užvydėdamas lie
tuviams katalikams to bran
gaus turto — “Draugo”, vi
są pragarą turi paruošęs per 
nedorąją - bedieviškąją spau
dą pakirtimui gyvybės ne tik 
“Draugui”, bet ir mūfeų para
pijoms! mokykloms, visoms 
švietimo įstaigoms ir organi
zacijoms. Jis įspraudžia į mū 
sų organizacijas po Vieną, ki- 
tą bedievį, arba kataliko kau
ke prisidengusį, kupė ir pa
laiko mūsų organizacijose Jye- 
dieviškosios spaudos pusę/

Šėtonas per savo agentūras 
— bolšev-izmą, socializmą, lai- 
svamanizmą ir visus izmus 
mums žada rojų ant žemės, 

'kurio jis neturi. Nors ir ža- 
da, bet jo neduoda. Ne tik 
kad neduoda, bet ką žmogus 
turi, visa per savo agentūras 
atima. Nieko neturėdamas šė
tonas ir Kristui net visą pa
saulį žadėjo atiduoti.

Mes turime sielą, sąžinę, iš-

mintį, protą, linksmybę, va- ' 
lią, laisvę, šeimos židinius. 
Turime, sulyg savo išgalės, 
ir žemiškų turtų. Tai visa tu
rime iš Dievo rankų. Nes Die- Į 
vas turi visako, ko tik mums 
reikia.

Sykį tik mes paklausom še-1 
tono agentų ir jiems įtikėję 
pasiduodam, tuč tuojau nebe
tenkamu visų viršminėtų Die
vo dovanų. Ir mūsų sąžinėje 
įvyksta tragedija... Ir taip 
šėtonas nusineša visą mūsų 
laimę — mus apgauna.

Kad mums, katalikams, iš
likti siela ir kūnu šėtono ne
apviltais, nuskriaustais, rei
kia sulyg savo išgalės remti 
katalikiškąją spaudą* stiprin
ti Feder. skyrius visose para
pijose. Tai tnūsų, katalikų, 
bendras froritas prieš bedie
vių bendrą frontą.

Dienraščio “Draugo” rude
ninis šimto “dovanų piknikas 
įvyksta Labor Day, rūgs. 6 
d., Vytauto parke. Be abejo, 
šį “Draugo” pikniką visi 
lietuviai parems, kaipo savo 
neįkainuojamą turtą, mus nuo 
šėtono agentų gynėją, ganyto
ją, ranka rankėn einantį su 
Kristaus įsteigtąja Bažnyčia.

Mes matom, kad šėtonas 
su savo agentūromis — iz- 
įnais neįveikia mus lietuvius, 
katalikus. Džiaugdamiesi tuo 
dar šįmet turėsime progos 
maloniai praleisti laiką rūgs. 
G d., Vytauto parke. Parim
sime mūsų “Draugą”, Fede
racijos vieną stambiausių na
rių, ir daugelis laimėsime do
vanų, kuriųšimt us suaukojo 
geraširdžiai “Draugo” rėmė
jai, net po $10.00, $5.00 ir Lt

MATYKITE JJ ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACTT1ACLEANER 
ATLIEKA fl DARBOS

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes
Reikia tik pašaukti 'CENtral 9051, arba rašyti laišką, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH-

ĮSPUDINGA Ekonomija... Ne tik Žema-Pirma-Kaina ir Ze- 
ma-Operacijos-Kaina, irgi Didesnė Refrigeratoriaus ulpa ir 
Greitesnis Šaldymas, kuris visiems labai patinka... Netikėtas 
grąžomas... Gražios moderniškos mados... Negirdėtas pritiki
mas... Tiktai Crosley turi Shelvador... pasaulio didžiausią 
refrigeratorių pritikimas. Matykit naują įrengtą Therrnomet- 
rą... 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

Ir Budrikas duoda jums didelę nuolaidą taip, kad jums 
apsimoka dabar pirkti, nes žiemą ir pavasarį bus daug bran
giau. Pasinaudokite dar žemomis kainomis ir lengvais iš
mokėjimais, taip pigiai, kaip $1.25 į savaitę.

dudrlko prt*raii»*l:
WCFL — #70 KIL, žymus nedėllnls pro<ram«s nuo 7:10 lkt 1 vai. vak, 
WAAF — 920 KIL, kaip 6 vai. Panedėliais lr PėtnyOlomis.
WHFC — 1420 KIL, K „t v ergais kaip 7 Iki 8 vai. vak. *

By Richard Lee
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Praėjusiu Kalėdų metu stir- dabar, atrado, nei rietuėgina 
na pabėgo. Jau suvežtai Į 
kluonų šių metų derlių, V.
Kartunfevičlbs rugpiūčio pir
momis? dienomis nuėjęs į kluo
nu pamatė p&prėsly, ant Šie
no, gulinčiu du jaunu, nese
niai gimusiu stirniuku — abu 
patinėliai. Nustebęs ūkininkas 
apfcifirlttėjo stirniukus ir stai- 

i ga prie jo atsirado ir jų mo
tina, jauna stirna, kuri, pa
sirodė, yra ta pati augintoji- 
it vėliau, žiemos metu pabė
gusi. Stirna visai drųsiai pri
sistatė V. Kaitunavičiui lr

LIETUVOJE DAUG PERKA 
AUTOMOBILIŲj LABDARIŲ DIRVA

aUtomobi- I centru pasidarė Klaipėda. 1 
okai atpi-į p^r Klaipėdos uostų Šiuo 
įažino įve-j inetu atvežama labai daug 
:o, žadama aut0inobilių; lengvų sportinio 
ir ’fliotori- ĮįpO> didelių lhnuainų, kelel- 
‘tuvoje va-j vjnjy, didelių Sunk
is su spi- vežimių prekėms vešli ir kt* 
to, ir per- j<ultalK pe? savaitę atveža 

IliUs pirkti net pQ 3p }vaįrių autdnobilių. 
’biliai Lie- Jįe atvežamiiš įvairiausių 
iros keliu, kraštų! \ okietijos, Anglijos,

. \ Amerikos ir kt. Atvežtieji au-
inuzi a so- toino|,j|įaj j; i^yų iŠkrauna- 
aug_ije u- jr'pas^omĮ muitinės sa- 
ne ubauti. nj-Įjy kie? <54 kur laikomi, kol 

i in sminsi- -uos u^ki^iejl pirkliai arba 
tų fevm ų p|įvatQg cipienys tleišperka, 

ivlos tat y-. kol hettti'eka reikiamus mub 
įe visus bi- to formalumus. Paskutiniuoju 
inlus ir vi- laiku kieme galima matyti ii- 
inksmų lai-Į gos eilės įvairaus'tipo attto- 
s išeis 8*30' mailių. Tos grėital keį-
-atvės ir 49 A{asi’ Ui did^*’ mai^a‘ 
’ jojse randi tai vienokių tai

bitokių mašinų. ŽOdŽltl, atito
lo Komisija mobilių įvežimas pasklltlnluo-

Naujanybes Labdarių
¥♦ V* «
Išvažiavime

Būslmųjį sekmadienį, bū
tent rugsėjo 6 d. visos labda
rių kuopos, centrui vadovau
jant, važiuoja į savųjį — la
bdarių ūkį, kuris yra netoli 
Lemont miestelio. Labdarių 
centras ir kuopos užkviečia 
atvykti į šį parengimų — iš
važiavimų visų Chicagos ir 
apylinkių lietuvių visuomenę. 
Norima, kad išvažiavimas bū
tų gausingas, nes bus degi
namas' paskutinis ūkio mor- 
.gičius. Tam tikslui sudaryta 
ypatingos iškilmės. Bus pasa
kyta keletas trumpų, bet rei
kšmingų kalbų.

Be to, šiame išvažiavime 
matysime visų eilę natijatiy- 
bių, kokių nėra buvę kitur.
Be kitų dalykų, yra rengia
mos lenktynės: 100 jardų Vy
rų bėgimas; 50 jardų mote
rų bėgimas; obuolių valgy
mas; margaitės bėgdamos neš. 
kiaušinius; vaikai lenktyniuos 
pajų valgyme ir t.t* Lenkty
nes laimėjusieji gaus gražių 
dėvanų.

Taip pgt nereikia užmiršti, 
kad šiemet labdarių ūkio mi- 
^ke yra labai daug riešutų.
O kas*nežino, kad riešutavi- 
mas yra labai mėgiamas lie
tuvių sportas. Jj mėgsta ne 

* tik maLi,, jautri, bet ir seki.
Dėl to pasinaudokime proga 
ir bu'dmųjį sekmadienį atvy
kime i labdarių ūkį. Nesigai
lėsime. Dar galima priminti 

k ir tų, kad labdarių akyje Vtfi’j port, 
ir oi volių, kurių galėsime pri
siskinti.

Tai^i, matot, IšvažiaVnno 
pramogėlės bus įdomios ir 
rna.on o*. Bet svarbiausia — 
atvykdami į aukščiau minėtų 
išvažiavimų paremsite labai 
kilnų reikalų — senelių prie
glaudos fondų, kuris yra su
darytas ir iš kurio savo lai
ku bus statoma prieglauda.

Šis reikalas yra didelis ir 
svarbus. Jį turėtų remti vi
si. Dalinai yra mums gėda, 
kad ligšiol dar neturime prie
glaudos nei seneliams nei Vai
kams. Kitataučiai stebisi, kad 
mės vrtokių įstaigų turime, 
bet prieglaudų pasistatyti ne
pajėgiame. Labdarių Sųjunga

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Ofise i 
LAlayette 4017

Tel. naftų:
SfiMlodfc 6288

LIETUVIAI daktaraiCentro Valdybos 
Susirinkimas

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
VIRginia 1110 4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Kasdien iftskyrus seredų, 

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

gydytojas nt o&mtmoAs 
4442 Archer Avenue

Ofiso vak: 3—4 ir 6—8 P. M. 
Ret. ofiso vai.: 10--12 A lt.

A 8—0 P. lt. . * 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutarti __I
Stirna Atbėgo Gimdyti 

Į Ūkininko Kluoną

ŽIEŽMARIAI, Trakų aps.
, — Vladikiškių km. gyvento
jas Vincas KartungVičius, Vi
sų praėjusių Vasarų ir rudenį 
augino namuose jaunų stirnų.

PHYSICIAN AND SURGHoN
10 N. Broadway, Melroae Park
Valandos nub 10 iki 12 dienų ir 1 

iki 4 ir nuo 7 — 9 vakare
TeL Melrose Park 600

Kės.-Si28 S. 5th Avė., A v.
Flulne MMywoOd 8413

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—8 vai. vakare 

Kėtveigais phgal atitarti 
2305 SO. Leavitt SL 

TaL OANal 0408UFE’S BYWAYS
t&k Macr*« /lutu £xtrrt:heHr At

c rs. 8re HsAtftrp įimtu* /m
MSmsu TW/N< 7»

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOM KARIAI
LATayette 8016OPTOMETRISTAS * 

1801 S. Ashland AvetUie 
Valkata! ftaaditb uuo 8 iki Uri

Rea. PROspeet 8669

DENTISTAS
4300 So. Fairfield Avenue

OFISO VALANDOS:
1 10 vai. ryto iki .9 vai: vakaro 

Sektnadieniais it Trečiadieniais
-------------gMMJgteai

gydytojas ib chirurgas 
1821 So. Halsted Streri

RekideUeija: 6800 Se. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 fjrtb iki 3 popiet

Telephone i BOUIevard 2800
TtL Offiee Wtatwertk 6888 

Res. Hyde Park 3l96
m Cainmet 6074

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 Vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadieniusLIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avcnufe 
Bes, 6515 S. Rockwsll Street 

TelephoUė: Rl&Publle 9723 Vaiahdos 2—4 po pietų, f*-6 V. Vak. 
«akvrtM aererintnia ir anketom)*DANTŲ GYDYTOJAS

3250 S. Halsted Street
 chicagų. ILL.- .

Office HoUra
B to 8 aad t te 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN aad SUBGBON

4645 So» Ashland Avenue 
Ofieo Valandos

No* I iki 4 if nuo 6 iki 8 rak. 
Nedėliomis pagnl sutartį 

Ofiko Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROepect 1980

LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
Metropolitą* State Beak name 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėlio, Seredos if PctayČioe 

vakarais nue 6 iki 9 
Taftfoaal OANal 1178 

Narnai! 6459 S. Rockwell SL 
Taiefoaae BlPublie 8880

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 West 63rd Street 

Chicago, Illinois 
TeL ftfiMlock 6111 

Ofiso Valandos: 2 lkt 4 pd pifct tr 
7 iki t vakar. 

•freCiadietUals ir SeStadicHials 
pagal sutarti

Ciceriečiai Pasirengę

* LIETUVIAI ADVOKATAI * 

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS!

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
hu« 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj »r, Petnyčioj nuo 2 iki 8 v. v 
Subatoj nue 12 iki 6 v. V. 

M. PfMpeM 1612
BhMi a vA BUw DvR <

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
G A L T I M I E R O

RADIO PROGAMŲ IS STOTIES W.H.F.C. (1420 K.) 
Pirmadieniais — duo 10 Iki 10i30 vai. vak. 
Penktadieniais — duo 7:00 iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 9:30 vsl. vak.

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valaadoe: 1—S if 7-*6 

Beredomik ir Nedėl. pagal sutarti 
REZIDENCIJA

8631 S. CaHfomia Ava.
tVAttftS fiAKTJUUU nuo 1:30—8:96 

ith StreetOffiee Phone* Res. and Office
PROepect 1028 2389 A Leavitt St.
Vai. 1-4 pp. tr 7-t vak. OANal O1M

Ofiso Tel. VlReinia 0036
Reaidendjoe TeL BEVerly 8

GUBAS
4729 So. Ashlaod Avė.

2 lubos
(MtCAGO, ILL.

Telefonu fcEDiray 2866

tifttO VALANDOS: 
reta* NsdGhmii «w M W U 
Nue 18 ibi 11 vkL ryto, aeo 2 fti 4 Wl a. Jf.1. f flpA » »

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

. • ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick * Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. •

GYDYTOJAS IB OHZBUBGA8 
4157 Archer Avenue 

OfiM vitl 2—4 ir 8-8 p, M. 

Reaideneija
1934 SA 0MHMM AM

Valaudoe 9—10 A. M.
 Nędėliemū pdttl ftUrtj

(H0WABBKA8) 
GYDYTOJAS H CHIBUBGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago-
lVedeilom Ir Trečladlenlaia 

PMeal Butam

GYDYTOJAS IB OHUtUBGAS * 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
T6L LATayette 8616

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—0 vakare

Treėiadienalft ir Sekmadieniaia 
.. MW»1 patarti.

Rea. 6968 Se. Talman Ava. 
Bea. TaL GROvehill 0617 
Office TaL HBMIeek 4641

GYDYTOJAS nt CHIRURGAS
2423 W» Marquette Road

Vai. 2-4 ir 7—0 vak.
Ketv. ir Nadėlinmia luaitarua 

Etanatome Cicerai 
144« Bo. 4»th Ct 

. , Mut 4 iki i vęi, vau.

CkieadM Betttlų H. Krytiau* U- 
coaini, kaip Jų pripaSine American 
Medical Ataodatio* lr Ameriea* 
OAliete lf Burieena, yri Ola* A 
rfiftiea. Tai yra, aukičiauai Ameri 
koa medlkaliai autoritetai mfikq li- 
keiiint pri akyti prie tertakaių Ama- 
rikea ligoninių. Reikale aandokitta 
jM patam ari mn 2760 W. 6»ft SL, 
Ml. RlMleck 67OA

D1NTISTA8
6423 Weet Maf*uette Roed

. ketvirtad. tr Denktadlenlatv 
8 v. irrie: p. p.i •-• v. v.
adlenlale ano • v. r. Iki 1 P. p.Praktikuoja th lnetų

Tel. Crawford 4100 Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE
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VIETINES ŽINIOS Draugo Radijo Program

TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

Margučio Piknikas 
5 Rūgs. - September

Išvyks PoilsiuiNeklyskite Patys Ir 
Kitų Neklaidink! Muziko*;, dainų ir juokų 

žurnalas MARGUTIS rengia 
savotiškai įdomų piknikų, ku 
riame matysime žaidimų, užr 
vadintų POLO.

Polo lošimas yra lošialmas 
gerai išsilavinusių raitelių. Jį 
lošia raiti, mušdami “bolę”r .
į vartus su mediniais, ilgais, 
ant koto pridrūtintais plak
tukais.

Mes turėsime progų susi
pažinti su POLO lošimu, 5 ru
gsėjo, Olympia Pields Ęolo 
Aikštėj, kuri yra prie 203-čios 
gatvės ir kelio 49-to. Kelias. 
49-tas eina Ashland avė. į 
Kankakee, 111.

WKST SIDE. — Biznierių 
Kraujelių sūnus Feliksas, ku
ris buvo sunkiai susirgęs ir 
keletu savaičių gulėjo S v. Kry 
žiaus ligoninėj, jau sveiksta. 
Pradžioje šio mėnesio su savo 
žmona Aniceta, buv. Šturmai 
te, žada ilgesniam laikui vy
kti poilsiui į Wisoonsin val
stybę. Į poilsio vietų jį išveš 
nušvis biznierius Šturmas su 
žmona.

Ruoškitės į “Draugo” 

Rudeninį Pikniką, Rug- 

sėjo 6 d. — Labor Day.

Lošimo pradžia 3:30 po
S. m. rugp. 2t d. Ieva Lu

košiūtė rašo “Amerikoje”, 
kad susiorganizavo pas jų I 
“Liet. Jaunimo organizacija”. Į 
Sako susiorganizavo tam, 
“kad galėtų bepartyviškai 
veikti lietuviškų kultūrinį da
rbų”. Išrodo taip, kad lig šiol, 
būnant “partyvinėms organi
zacijoms”, nieks neveikė lie
tuviško kultūrinio darbo. 
Kaip tįk priešingai. Katali
kiškos organizacijos su savo 
jaunimu daugiausiai veikė ir 
veikia lietuvių kultūrinį dar
bų ir tuo savo darbu gali pa
sididžiuoti. Tautinės (laisva
manių) ir socialistų organi- 

■tacijos veikia sulyg savo ^la
mo. Jie veikia tik tam, kad 
savo annijų padidinus.

Gaila, kad katalikiškų mo
kyklų išauklėti asmenys nepa
sitenkina kambriškomis or
ganizacijomis ir sava spauda, 
bet eina bendradarbiauti lai
svųjų laikraščiams ir organi
zuoja jiems armijų.

Parapijų klebonai ir kata
likiškų draugijų vadai savo 
jaunimui turėtų priminti, kad 
negalima sėdėti ant dviejų 
kėdžių. Kurie nieko blogo ne- 
mat* --tame/' tik vadovaujasi 
“vieningu lietuvišku kultūri 
Škū darbu’’ >atys klysta ir 
kitus klaidina. N. Kulys

Įžanga į pikniku tik 35 ce-

I&dirbėjal aukštesnės rOšles 
paminklų ir grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvirti 50 metų prityrimoA 'Paų biznierius J. ir 8. Kau
pus, 2100 W. 23 st. atvyko 
Ona Kaupienė su sūnum iš 
Detroit, Mieli. Viešnia aplan
kys savo motinų Zigler, III., 
ir, jei laikas leis, bus ir ‘Drau 
go' Labor Day piknike, Vy
tauto parke.

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės tr 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

ARIU GRAND AVK.

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

Po sunkios ir ilgos ligos 
mirė Jonas Statkus, ‘Draugo’ 
skaitytojas.

d., 1937 
sulaukęs

Mirė rugpiūčio 30 
nu, 13:30 vai. ryte,
24 tnetų amžiaus.

A. a. Petras gimė
Paliko dideliame nuliūdime 

tėvų Petrų, Motinų Onų, sese
rį Onų, du broltais; Adolfų ir 
Antanu, clocę Magdalena Ka
valiūnaite, du dėdes: Mykolų 
lr Jurgi KavaJlunus, dėdę Juo
ku Oatautla. Oną šeškienę ir 
jų isimyną, AValtullų šeimyną, 
clocę Kastancija Sklebutlenę, 
ir Šeimyną, Emiliją Butkienę, 
Kastanciją Rukšlauklenę. Oną 
Augaitę, Gasparas Wletua, Jo
ną Barisas ir šeimyną ir kitas 
gimines ir pažystamus

Kūnas pašarvotas 9368 So. 
Klmbark Avė.

Laidotuvės jvyks penktadie
ni, rugsėjo 3 d. Iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas { Šv. 
Juozapo parapijos bažnyčią, 
kurioj {vyks gedulingos pamal
dos -už velionio sielą. Po pa
maldi bus nulydėtas į tv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glrnindft, draugus-ges ir pažy
stam us-as dalyvauti ii ose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, Borlial, Se
suo, Dėdės, lkbdėnos, ri visi 
Giminės.
Laidotuvių direktorius S. M. 
tjkudas. Tbl. MONroe 8377.

Keliama audros protestų. Charles Draves, su dukterim 
Carol, žiūri į paveikslų kitos savo dukters Arlene, kurių prieš 
keletu metų kriminaliai užpuolęs nužudė jaunas moronas 
Virg,il Kirkland. Moronas buvo nuteistas į kalėjimų ilgam 
laikui į valstybinį Indiana kalėjimų. Dfebar Ind, vai. parole 
bordas moronų paliuosavo iš kalėjimo. Prieš bordų dabar 
keliama audra protestų. Ch. Draves gyvena E. Gary, Ind.

Dr. Vinskūnas susilaukė į- 
pėdinio sūnaus, kuriam per 
krikštų bus duoti vardai Pi
lypas ir Feliksas.

S\ eikam augti. Rap.

Užtiko Ginklų Ir 
Daiktų Sandėlį

Didelis Bruzdėjimas į piknikų ir pasimatysiu su 
savo kostumeriais.

Serijinių tikietų platintoja
ms paskirtos dovanos: kuris 
daugiau išparduos, tas bus 
apdovanotas. Rap.

* Dnbar 'ifrnhrfęiai platinami 
visose kolonijose “Draugo” 
pikniko serijų tikietai. Kolo
nijų platintojai eina į lenk
tynes. Siuvėjas Petras Man- 
kus, 2230 W. Cermak Rd. pa» 
ėmė serijinių tikietų už dole
rį. ir suteikė piknikui dova
nų ir pats brarpiknike. —

.' West Garage, 2037 W. Cer- 
mek Rd. sav. Ch. Chasas par 
reiškė: Dovanas pats atvešiu

North Raeine policijos skva 
das padaręs kratų name ad
resu 1634 Pierce avė. skiepe 
rado automatinį šautuvų, šo- 

I vinių, neperšaujamų vestę, 
Wiseonsino deputy šerifo žvai 
gždę ir krūvų įvairių dvira
čiams dalių. Sulaikytas Hen
ry Dradke, 28 m. amž:, gyve
nas tuo pačiu adresu.

■P LAIDOTUVIŲ 
r DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

U D III A M PC PATARNAVIMAS 
imDULHllbL DIENĄ IR NAKTĮ

nvr A T KOPLYČIOS VISOSE U I K/ll MIESTO DALYSE

Saliūne adresu 6240 Cot- 
tage Grove avė., policijos su
laikytas Alfred’ Thomas, su 
žmona, pabėgę iš Minneapo- 
lis, Minn. Sužinota, kad sulai
kytasis reikalaujamas Minne- 
apoly, kur užsiėmė" loterijos 
(genibiinimo) operacijomis.

«( Vakarą— derk
Meskite nuovargi, 
batai Mvalytl nesu 
grei tąL. ir

arbalg. 10c —

te Oarfleld Ar- 
llkučlua Velkio

Urba Flowet Shoppe 
4180 Archer AvenuePLATINKITE “DRAUGĄ

SMAGI ORKESTRĄ “DRAUGO” LABOR 
DAY PIKNIKE, VYTAUTO PARKE 

ŠOKIŲ SALEJE
4348 So. California Ava. 

Phone LAFayette 3572Kunigai turėtų. įsigyti
Vyskupo Petro Pranciš
kaus Būčio, MJ.C. para
šytą

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą.

Kaina $1,75

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, nt

Buy gloves wlth whof 
it savos

Nereta mokėti 50a b» < 
dantų mostj; Uatorine J 

*■ Tooth Pasta gaunam* po , 
25c. Tėmyk, kaip gerai ji * 

veikla. Ją vartodamas per i 
metus sutaupai 13.09. *

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

3319 Lituanica Avė. 

Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 

Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phone GROvehill 0Į42

718 West 18th Street 

Phone MONroe 3377
PLATINKITI “DRAUGĄ

Jau aušta aušrelė, netoli dievui, 
Rengias jau į kovą visa Lietuvą, 
, Vilniaus' kalneliai sveikina

me jus,
Ruoškite drąsuoliams tinka

mus kapus! /

1646 Weat 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-55661LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis inaaųas Eudeikis IR 4704 So.. Western A 

TfiVAS Tel. VIRginia 0883

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIOA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
40054)7 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

8864 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 Wezt 23rd Place 
Pbone CANal 2515 
Skyrių 42-44 E. 106 St 
Phone PULIman 1270

Visiems jauniemz šokių mėgėjams pranešariie, kad “Draugo” Labor Day 
piknike Vytauto parke bus nauja orkestrą.

šiam piknikui paimti Lester Buck smagi orkestrą, kuriai vadovauja Sta
nislovas Metrikas ii Town of Lake, 1804 w. 47tb St.

Ant platformos parke senesniesiems bus Palangos muzikantąi, kuriuos or- 
ganinuoja Antanas Budris, 2339 So. Hoyne Avė. Ten pagal ta muzika šoks 
visi: žemaičiai, aukštaičiai ir dzūkai. Už gražiausių pašokimų bus 
duodama dovanos.

1 DO~Vm s

Įsigykite serijos tikietus po 10c., o turšsite progų gauti įvairių i*- šimto 
dovanų, laikrodžių, žiedų, lempų, moglių, puodų, paršų, knygų, “DRAUGO” 
ir “LAIVO” prenumeratų ir t.t.

Nuoširdžiai Užkvieciame Skaitytojus, Bičiulius, Ben
dradarbius ir Rėmėjus.

— Jūsų kasdeninis “DRAUGAS”

koplyčios visose 

Chicagos dalyse
DYKAI _______ MRS. 1■HtH A. BITTIN

PAMTNKLV IŠDIRBOM
; ” Dabar si i!o -1;«1 i.a-i-ins

" ■ į ..ai
l’a' J '""ns 1 *’

; sr.knj nkim-mj ir
Ibi , $ S;, 00 n ak.

Atsakantis darbas
3958 West lllth St,

Telefonai BRVerly 0008 
skėriai 8v. Kazimiero kapinių vartų.

GAUT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

GariaoŪM pataraavima* — Moteris patarnauja

e. *



- >rittottaąg.-

B CICERO LIETUVIŲ GYVENMO
Bus Dovanu Ir Nuo 

Cicenecių

Rug?. 6 d., ‘ Draugo” ši
mto dovanų piknike, cicerie
čiai taipgi prisidės su dova
nomis.

P. Zajaui-kas, 1444 So. 51 
ave., žymas biznierius, savi
ninkas lietuviškos užeigos su
teikė visiems naudingą, dova
ną 45.00 vertės ir sakė, jei 
nepasitaikys kliūčių, tai atsi
lankys ’r pats į pikniką.

P. Za jau* kas teikia dovanų 
ne vien “Draugui”; nepamir
šta nei v e no gero darbo. Vi
sados pri: 'deda pagal savo iš
galės.

Zajausko užeiga labai šva
riai užlaikoma. Valkatoms joj 
nėra vietos. Savo kostume- 
riams visados mandagiai pa
tarnauja. šitoks biznierius vi
sados venas paramos.

syme. Ipaė yra gerai paty
ręs pliiunbetystės darbe. Ge
rai suveda centralinę šilumą. 
Darba v.sodos garantuoja. Da 
bar kaip tik ir laikas pasi
rūpinti ventia.ine šiluma, kad, 
Žiemai atėjus, nereikėtų šal
čio kęsti. Pina negu eiti kur 
kitur, lųatykite K. Andrejau- 
ską.

salėj įvyks pagerbimas dar
bininkų, kurie dirbo Vyčių 
piknike, Liepos 5 d., Vytauto 
parko. Yisus darhininkus kvie 
čia širdingai pikniko rengimo 
komisija.

Rugp. 31 d. įvyko iškilmin-

Day) rugsėjo 6 d., Vytauto 
Parke. Jisai visuomet pare
mia “Draafco” parengimus. 
Jisai pavaiariniam piknikui 
buvo aukojęs dešimties dole
rių vertės gitarą. Šiuo sykiu 
aukoja elektrikinj laikrodį, 
▼ertės $5.00.gos laidotuvės a. a. Magdale- . -m

uos VuUu’onės iž Sv. Antano! TwW bimtaiju. p-naa Kam 
bažnyčios Sv. Kazimiero ka- J™ mertinaa. Kam tik reikia 
pinėse. Velionė buvo pamaldi: laikrodžio pirkti arba taisyti
moteris, ri lai užsipelnė ir:“1 *W*"8 patartina, kreiptis 

' phs jį. Pas p-ną Kass galimagražių laidotuvių.

Rūgs. 1 d. įvyks laidotu
vės a. a. Simono Ignatavi
čiaus, seno Cieeros gyventojo.

Bus atly'ėlas į Sv. Anta
no bažnyčių, o po gedulingų 
pamaldų nulydėtas į Sv. Ka
zimiero kapus. Rap

» p-1
gauti bė viėu visokių laik
rodžių, o taipgi žiedų ir viso
kių brfthgenybių. Tel. Lafay- 
ettė 8U1?. ’

m ■ ■ ■ ■ —■■■

Rehgiasi prie ‘Draugo’ 
C pikniko

• s

K. Anditjauskas, 1430 So. 
•48 ct., suteikė dovaną $3.00 
vertės.

Andrejaiukas yra vienas iš 
geriausių kontraktorių Cice- 
Toj. Atlieka visokius kontra- 
ktorystės darbus. Naujų na
mų statyme, arba senų patai-

St. Kontrimas, 1437 So. 49 
ave., suteikė dovaną $2.00 ve
rtės. . •«*,-... « ? ’*.;r

St. Komi imąs yra barbe- 
rvs speua’istas plaukų kir
pime. Jo barbernė labai šva
riai užlaikoma. Darbą atlieka
pagal kostumerio norą. Visa- J 
dos mandagus ir linksmo bū
do. Jo barVernėj galite gauti 
Ir “Draugų” pasiskaityti. Lie 
tuviams patartina lankyti tas 
barbernes ir užeigas, kur ga
lima. gauti “Draugą” pasi
skaityti. Jei biznierius perka 
“Draugų” žinokite, kad jis 
prisideda prie lietuvybės pa
laikymo. Tokius biznierius vi
sados reikia remli ir daryti 
sn juo biznį.

• Rūgs. 2 d, (ketvirtadienį) 
vakare £v. Antano parapijos

West Sitifts'Labdarių 7 kp. 
“tlraUgo” piknike turės vi
sokių biaiiU.rPrie didžiosios 
platformos tarės Palangos ir 
Telšių orkestras, vedamas A- 
ntano Budrio, 2339 So. Hoyne 
ave. Jie mano surengti šokių 
kohtestą. UŽ gražiausią pašo
kimą lietuviškų šokių bus 
duodamos dovanos. Taipgi 
pdsirodys ir Onos Budaitienės

Plačiai žinomas laikrodinin-1 vedamas Pab'ėvėžiečių choras,

Jono Kass Dovanos 
“Draugo” Darba 
Dia® Pfcakiii
Elektrikinis Laikrodis 

Vertės $5.00

Marijonų Rėmėjų
Chicagos Apskrities
Ekstra Susirinkimas

šį vakarą 7:30 vaL įvyks 
Marijonų Chicagos apskrities 
rėmėjų ekstra susirinkimas 
Aušros Vartų parap. mokyk
los kambary. Visų kolonijų 
skyrių atstovai prašomi skai
tlingai dalyvauti, iva bus pa
tiektas raportas iš praejto iš
važiavimo į labdarių ūkį, su
vestos visos sąskaitos ir liku
sieji pinigai bus įteikti skir
tam tikslui. Be to, turime ir 
kitų svarbių reikalų svarsty
mui. Tad, įsitėmykite visi, ir 
būtinai atvykite; abelnai pa
gedaujami tų kolonijų dar
buotojai atvykti su (pinais 
raportais. Reikalas begalo 
svarbus ir kiekvieno rėmėjo 
ir darbuotojo pereiga jame 
dalyvauti. „ Valdyba

Barškio dovana “Drau
go” Darbo Dienos

piknikui
„ Floor lamp $11.00

kas John A. Kasa, 4216 Ar- kuris padainuos liaudies link- 
cher Ave., prisidėjo prie “Dr- smų dainelių, 
go” rudeninio pikniko, kuris . Rap
įvyks Darbo Dienoje (Labor

T0WN OF LAKE. — Pet
ras Barskis, užlaiko moder
nišką rakandų krautuvę ad-

i
MAUGO

ŠIMTO DOVANŲ

Trečiadienis, rugsėjo 1, 1937

CLASSIFIED

Laukinė k^tė. Tokiu vardu 
vadinama ši mergina Sarah 
Caseavale, 19 m. amž., 628 
So. Norton ave. Ji policijos 
suimta su šaika plėšikų, ku
rie spėjama bus padarę per 
šimtą lioldapų, daugiausia ant 
turtingų žmonių. Jinai plėši
kams padėdavo iškrėsti užpul-

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui kampinis namas, kuria
me taverno Ir resturano biznis iš
dirbtas kuopuikiauslal. Parduodamas 
IS priežasties ligos. Atsišaukite Mrs. 
Anna Bittln, 3958 West lllth 8t„ 
arba telofonuoklte Bev. OPOS.

VYRAI
Automobilių mekanikal ............ J30.
Drill Press operatorius ............ >18.
Elektilklnlų Motorų taisytojai . . $25.
Mekunikų padėjėjai ...................... $12.
Duonkepiai .................................... $25-35.
Indų plovėjai ................  $12-15.
Virėjai ............................i.............. $18-30.
Valytojai.............. ,....................... $12-16.
Prltarnautojai ....r',.................  $18.

MOTERYS
Virėjos Restarantuose . . $18-22-35.
Pritarnautojoa ........................... $12-16.
Generaliniam namų darbui,

mergaitės .................................... $8-12.
Beauty Operatorlos .. $18.50 Ir aukS. 
Prosytoja Moterų Grėslų .... $12.
Viešbutyje Patarnautojos .... $50.

SHAY EMPLOYMENT AGENCY 18 West Washlngton Street 
Chicago, Illinois

TeL Cen 9800 i
IŠREN DAVIMUI TAVERNAS

Renda $40 | mėnesi, pilnai įrengtas, 
šilto vandenio Šiluma, po adresu 804 
Wesl 31st Street. Dėl informacijų 
tel. Virglnla 1521 arba atsiSaukit J 
2996 Archer Ave.

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pajaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

8739 So. Maplewood Ave., 
Telefonas PROspeet J185. I

«
PARDAVIMII NAMAS

Pardavlmul 2 fletų tinkas (Stucco) 
namas. 2 fletal po 6 kambarius, pe
čiu apšildomi. Randasi Albany ave. 

tus žmones, O kai kada net ei- .arti St. Telefonuokit Rockvvell 
, , 7 11345 po šešių vak.

davo klerko pareigas per
krautuvių apiplėšimų: kol plė 
šikai apiplėšdavo krautuvę.

PARDAVIMUI NAMAS
Pigiai pardavimui 2 aukštų mūrinis 
namas, po šešis kambarius, steamu 

, *740 ten azt An x T" * • ~ ~ - apšildomas. AtsISauklt 5207 So.resu W. 4/ St. Jisai l jį “patarnaudavo” atėjusie- jKeatlng ve., ant pirmo aukšto va

toje biznio šakoje turi 35 me-jnis kostiįmerianis. Visų plėši-
tų patyrimą. “Draugo” pik- kų šaikų sudaro jaunuoliai i-

PARDAVIMUI GROSERNĖ

nikui jisai dovanojo “floor 
lapm,” vertės $11.00. Tokie 
biznieriai užsipelno visų pa 
ramos. , ,

F. Simino dovana
“Draugo” piknikui

Old Gold cigaretų karbonas

WK8T Frank
Smurtas,’ SbVU’akley ave 
“Draugo^’ šimto dovanų pik
nikui pridavė Old Gold ciga
retų kartoną. Žiūrėsime kam 
jis teks.

fališkomis pavardėmis ir visi 
jau yra bausti kalėjimu.

Gregorovičienės laido
tuvės

Paj-davimul pigiai grosernė pilnai J- 
rengta, steam apl.doma, miegamai 
kambarys užpakaly krautuvės. At- 
sišaukit 1211 So. Cicero Ave., arti 
12-tos gat. (Roosevelt Roadjj, Ptje- 
žastis pardavimo — Ug*.

PARDAVIMUI NAMAg
Pardavimui 8 kambarių 2 aukštų 
namas, 2 karų garadžlus. Telefo
nuokit Saglnaw 9165 po 5:00 v. v. 
Namas turi būti parduotas sutvar- 
kyti palikim£^TOWN OF LAKE — Šian

dien įvyksta laidotuvės a. a. .‘. Retkallrfgaa prityręs vyras virėjas,
Olympijos Gregorovičienės, .turi mokėti lietuvišką kalbą. Rašy-

••Draugas," 2334 So. Oakley Ave. 
Box No. G109. T' '' ________________

REIKALINGAS VIRĖJAS

•'H 1 J. Mackevičiaus dovana
’ “Draugo” piknikui

WEŠT SIDE — Plačiai ži-

1901 W. 4.7 st. Jos sūnus — 
Vaclovas ir Mečislovas nuo 
senai pagarsėję ardware, Sto
ro vedėjai. Seni “Draugo” 
skaitytojai ir rėmėjai dova
nomis.

PARDAVIMUI ŪKIS
Pardavimui ūkis Rhlnelander, 

Wls., Itoute 2. Su gyvuliais Ir pa-, 
d argais. Už žemą kalną. Priežastis: 
našlė. Kreipkitės:

Petroncia Antanaitis 
Kitlnclamler, Wis.

Route No. 2. 

nomas visoje Chicagoje sėk
mingas finansininkas p. Jus
tinas Mockevičius, 2324 So. 
Leavitt st., “Daugo” šimto 
dovanų piknikui paklojo du 
dolerius.

CHARLES YUSHIS
CARPENTER 

IR .
CONTRACTOR 

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

Turi 35 metus patyrimo.

PARDAVIMUI NAMAS

Forklozavimo bargenas, 5 kambarių
moderniškos mūrinis namas po nu
meriu 3438 W. 64th St.. šiltu vande
niu apšildomas, uždaryti porėtai, ą- 
žuolo florai, * kaina $4,600; $1200
cash, balancas lengvais Išmokėjimais. 
Atsišaukite 5138 So. Albany Ave.
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Temykite biznierių dovąnas, kurios eina “Draugo” piknike su serijų tikie

tais, kurie parsiduoda po 10c.
Roosevelt Fumiture Co. - mogliai, vertės 054*50 ir dvi floor lempos po 015.00. 
Adv.sKal - keturi jauni paršiukai, po 05.00 ir kitos septynios dovanos.
B. Samavičius - adding machine, vertės 010.00. t
Vladas Ivanauskas - lietsargis, vertės 05.00; J. Kass - laikrodis, 05.00; R. An-

dreliunas - šliubinis žiedas, 05.00; ]. Baltutis - dovana vertės 05.00; V. Juknis - 
dovana, vertės 05.00; J. šūkis - dovana vertės 03.50; Jurgis Nevadomskis - dov 
ana, vertės 05.00; Rožė Kairiene - dov. vertės 05.00; Archer Avenue Fumiture 
Co. - console lempa, vertės 02.75; H. Seigan - dov., vertės 03.00; Ignas Pike
lis — dovana, vertės 03.50; Juozas Balsevičius - dovana vertės 03.00; Justinas - 
Mackevičius - cash 02.00; S. D. Telser —laikrodis, vertės 03.00; Antanas Buckas 
— dovana 03.00 vertės; Juozas Koncevičius — dovana 04.00 vertės; Antanas Lu
košius — dovana; Vincas Paukštis — dovana 02.00 vertės; W. A. Lewig - dre- 
sė 06.99 vertės.
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CRANE COAL COMPANY.

V. Kasmausko dovana 
“Draugo” Darbo
Dienos piknikui
Table Lempa $3.00

T0WN OF LAKE. — V. 
Kasmauskag užlaiko New Ci
ty Furniture Mart, 1654-56 W. 
47 st. Turi didelį pasirinki
mą rakandų, radijų, šaldytu
vų, pečių ir tt. Jo tel. Bou
levard 3534. Jisai pats žadė
jo būti “Draugo.” Darbo 
Dienos piknike ir suteikė 
End Table lempą, vertės $3.

P. Norkaus dovana
“Draugo” piknikui

T0WN OF TaAKE — Eks- 
presininkas ir tavernos savi
ninkas, 1707 W. 47 st,, pas
kyrė dovaną vertės $3.00.

AMERiCA’S 
LEADER AT

SS

TeL CANal 7514 
CHICAOO

W. A. Levis
NORI PASIMATY- 

TIS SU JUMIS

Penktadienio
vakare

Rugsėjo 1O d.
- •

4716 So. AsMand 
Avenue

WBLMINGTON
ANGLYS

Lump .... ... ................ $6 00
Mine Run .............. 5 75
Egg ........................... 600
Nut ............................. 6 00
Screenings ................. 4 75

PIRKIT DABAR! t KAINOS 
GREITAI KYI.A 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PHIKMIE8CI UOSE

TcL ARDmore 69

pndBĄl<
aidoe5

FIRE SALE!
Gaisro Išpardavimas!

$100,000 RAKANDŲ
•

Kairus nepaprastai žemos! Ko
kybe Ir kainomis siimnšam 

visuo nandfllnsl

RAKANDAI
OARANTUOTIL

Rakandai padoriam, valgomiem, 
mlegamlem kambariam, porėtam.., 
Blerlnl Ir tortingi ra. DIDEI.| 
PAKIRINKIMU! Gariniai pcėlal. 
apAllilymal aliejiniai vhių kompa
niją— Divonat, rlratoa, elektrlkl- 
nėn loilaun&i, railinn, Hkribyklon 
— \Ukae. NenžritlkSklt Iki patyi 
navo akimis aepamaty.lt.

Z. BASINSKI
' 1707, taipgi 

West 47th

a

1741-43
Street

Tel. BOULEVARD 1751

Pocahontas Mine Rim — Tonas $7.40 
Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.

aepamaty.lt

