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Pasisako jie pasiryžę išnaikinti 
visus kinų kariškus centrus

ŠANGAJUS, rūgs. 1. — Ja
ponai pradėjo puolimą. Šian
dien vakarą įvairiose miesto 
dalyse kilo gaisrai. Juos sukė
lė japonų karo laivų patrankų 
šoviniai ir orinės bombos. Ja
ponai sakosi, kad jie pradeda

Matyt, reikalaus japonų, kad 
šių valstybių kauro laivų plau
kiojimas Šangajaus upe nebū
tų varžomas ir nestatomas 
jiems pavojus.

Žiniomis iš Tokio, japonų 
karo vadovybė Kinijoje nūs-

•4

puolimu ne vien prieš Sangajų d„si i6naikinti visus kinŲ 
ir apylinkes, bet pneš visą
Kiniją.

Dvidešimts vieno japonų ka 
ro laivo patrankų ugnis atida
ryta prieš kinų gyvenamąsias 
miesto dalis. Japonų lakūnai

kariškus centrus. Sakosį tas 
bus atlikta su karo lėktuvais.

Savo ruožtu, kinų kariuome
nė visuose frontuose atkakliai 
kovoja prieš japonus ir kai

be paliovos skraido miesto pa- kur užduoda jiems'smūgį.
dangomis ir svaido* orines 
bombas.

Mieste nepaprasta pasiauba. 
Kinai seturi kur bėgti ir slėp
tis. Visur tikra® pragaras.

Anglijos ir Amerikos karo 
laivų vadai daro planus, kaip 
vadavus savuosius nacionalus.

Peipingo srityje japonai da
ro* menką pažangą. Ten lietus 
trukdo jų veikimą.

Didžiosios valstybės tyli a- 
pie Kinijos vyriausybės atsi
šaukimą tarptautinio įsikišimo 
klausimu. Valstybės bijo Ja
ponijos.

Uia Etitpijoje iš etiopo 
sudarą karime

P ARYŽIUS,‘rags. T. - An- * ANGLIJOS GINKLAVIMĄ-

'KIS SU BUŠU
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METAI-VOL X KI

hicagnj liesojo mokpklu atidarynia'
toiiau atidedamas

Katalikiškų mokyklų atidarymo 
klausimas dar sprendžiamas

rymas ateinantį 
dar nepakeistas.

trečiadienChicago miesto sveikatingu
mo įdepartamento boardo
nuosprendžiu mieste neribo- (kparlam<!n
um bukai atidedamas viešųjų įsp6jft kad jie
mokyklų atidarymas. - vaikus nuo gau9inge>nil

To priežastis, tai “infan- 9asitorim, šioa
tile paraiysis” Ugne plitimas. simp,omai yra panajAk'flE
daugiausia tarp mokyklinio j puj arba nuSalimuL Tai 
amžiaus vaikų. Per rugpiūčio tuoja„
mėnesio £8 dienas įregistrųo- į gydytoj^ 
ta 98 susirgimai, ko nebūta. 
miesto istorijoje. . Į Departamento viršininką

Mokyklos turėjo būti'atida- dr. Bundesen pareiškia, k«
rytos ateinantį antradienį 

Parapijų mokyįdų atidary
mo atidėjimo klausimas bus ži 

ateinantį šeštadienį.nomas

dėl mokyklų atidarymo atidi 
jimo bus sulaukta daug kriti 
kos. Tačiau būtų daugiau'ri 
sipuolimų, jed mokyklas atidi

Šių mckyklų paskelbtas atida- į rius liga tarp vaikų praplist

ISPANUOS NACIONA
LISTAI PUOLA ASTURIJį

HENDAYE, Prancūzija, 
rūgs. — Žiniomis iš Ispanijos, 
nacionalistų kariuomenė sėk
mingai puola Aaturijos pro
vinciją — vakarų link nuo

MONTEZUM* 
LĖ KUNIGĮ!

glijai ir Prancūzijai reiškiasi 
nauja baimė.

Patirta, kad Mussolini Eti
opijoje iš etiopų organizuoja 
500,000 kariuomenę ir jos da
lis jau pratinama.

SIS APSUNKINA GY
VENTOJUS

Vakar dieną “Drauge” apie šią nelaimę su’-busu buvot rašyta. Čia matoma, kaip busto 
su keleiviais apsivožęs. Kaip žinoma, nelaimė įvyko netoli Eiklia rt, Ind. Važiavo 36 kelei
viai. Iš jų 5 užmušta ir 27 sužeista. Automobilis apvertė bušą. (Acme Photo.)

visur triuškinamas.

LONDONAS, rūgs. 1. - 
Anglijos ginklavimąsis yra ne 
paprastai išlaidus ir tas kąs-Į 

Tokia gausinga kariuomenė kart vis labiau sunkina gyvcn- ■ 
tojus. Vyriausybės žygiai bran 
gina pragyvenimą ir visokiai 
žaliavai didina kainas.

yra pavojinga britų ir prancū
zų kolonijoms Afrikoje.

LININIAI 
NIUOJAMI"

ATLY
GINTI AMERIKAI

^Anglija ir Prancūzija labai 
bijo italų įsigalėjimo Afrikoje.

9UTORPEDUOTAS SO
VIETŲ LAIVAS

Vyriausybės programoje nu 
statyta per penkerius metus 
ginklavimuisi išleisti 7,500,- 
000,000 dolerių.

f

ALGIERS, Algerija, rūgs. 
1. — Viduržemio jūroje sutor- 
peduotas ir nuskandintas sov. 
Rusijos prekybinis laivas Ti- 
miriazevas. Vietiniai žvejai iš
vadavo laivo kapitoną ir 29 na 
rius įgulos, tarp kurių yra 
trys moterys.

Anot kapitono, laivas vežęs 
angjį. Laivo įgula mačius nar
dančio laivo periskopą.

NACIONALISTAI PLIE
KIA RADIKALUS

• HENDAYE, Prancūziją, 
rūgs. k.— Iš Ispanijos pra- 
neša, kad Aragono* fronte na
cionalistai pliekia Valencijos 
radikalų miliciją. Su karo lėk 
tuvais nacionalistai išklojo ke 
lias radikalų koliumnas, ban
džiusias paimti Belchite mies
telį.

Illinod8 valstybės legislatu- 
ra kelinti metai neįstengia 
pravesti įstatymo “laisniuo- 
ti” automobilininkus. Tad 48- 
ojo wardo aldermonag J. A. 
Massen įteikė aldermonų ta
rybai sumanymą — pravesti 
miestinį įstatymą “laisniuo- 
ti” automobilininkus.. Jis spė
ja, kad jo sumanymas nebus 
priešingas valstybės įstaty
mams.

WASHINGTON, rūgs. 1.— 
Dėl amerikoniško garlaivio 
Presideint Hoover bombarda
vimų Kinijos vyriausybė atsi
prašė- J. Valstybių, pasižadėjo 
atlyginti už žuvusį vieną to 
laivo jūreivį ir patraukti karo 
teisman savo lakūnus.

Kalbama, kad J. Valstybių ! 
vyriausybė tuo pasitenkins.

BERLYNO NACIAI REN
GIASI SUKINTI MU

SOLINĮ

Ši provincija nedidelė su Di 
jon miestu ties Biskajo įlanka. 
Paėmus šią provinciją, radi
kalai nieko nebeteks Biskajo 
įlankos pakrantėmis.

TEISMAS HORSTSAMS 
PRIPAŽINO BERNIUKĄ

PASIRODĖ PASIUTUSI 
MOTERIS’

BERLYNAS, rūgs. 1. — 
Numatyta, kad šio rugsėjo 
mėn. 20 d. Italijos premjeras 
Mussolini atvyks į Vokietiją. 
Sakoma, jis atskrisiąe per Al
pus nuosavu lėktuvu ir nusi- 
1 eisiąs į privatų airportą Rei- 

jchenhall, Bavarijoje. Tenai di
ktatorius Hitleris svečią pasi
tiksiąs ir jį paimsiąs į savo 
vasarinius namus.

Cook apskrities teisėjas Ja- 
recki vakar Horstsams pripa
žino pustrečių metų amž. ber
niuką Donaldą ir pasirašė į-J 
sūnijimo dokumentus. Berniu
ko motina Lydia Regazi nesi-' * * t ■ t

priešino.

ERIE, Pa., rugp. 30. — 
Jungtinu Valstybių vysku, 
.komiteto meksikiečių 
rijai steigti pirmininkas, Br 
diocezijos vyskupas J. M.ft 
nnon, pareiškia, kad Notk-M 
xico Valstybėje steigiama ari 
sikiečiams seminarija vari 
Montezuma bus viena didžia 
seminarijų pasauly.

Vyskupas apie .fai rašo £ 
tension žurnale ir tarp kia 
pažymi, kad seminarija ta 
naujoviniai įrengta ir bus ti 
rai luksusinė. Seminarija i 
leis ne tik uolus* kunigus, į 
ir mokslininkus, kurie drąsi 
grįš Meksikon saviškių Mi 
pan ir darbuosis Bažnyčios 
žmonių gerovei. • ‘Š j

UŽSIBAIGĖ STREIKĄ! 
VIEŠBUČIUOSE

-V I

LIETUVOJE ĮSTEIGS AU
KŠTĄJĄ TECHNIKOS

MOKYKLĄ

PRADĖJO STATYTI NAU
JĄ FABRIKĄ

Rytojaus dieną abu diktato- 
T)AURAGNAI. — Neseniai riai specialiu traukiniu išvy- 

iš Okupuotos Lietuvos perbė- |ksią į Berlyną. Mussolinį ly
gut pasiutimo ligo serganti dėsią eilė palydovų italų valdi-

KAUNAS. — Šiuo 
Lietuvoje veikia kelios 
tosios mokyklos, kurios

metu
aukš-
ruo

KINIJOJ SIAUČIA 
BANDITAI

moterie. Apie ją tuoj buvo 
pranešta visiems apylinkės 
žmonėms, kad saugotusi. Dau- 

neišeiti

ninku, kurių būsią apie 65. šia įvairių šakų specialistus. 
Liepos mėnesio pradžioje

KAUNAS. — Mikalinavos 
kaime prie# degtukų fabriką 
pradėtas statyti gana didelis

PETPINGAS, rūgs. 1. 1. — 
Kiniečiai banditai pagrobė 9 

pastatas. Turimomis žiniomis, europiečius, tarp kurių yra 
naujame pastate būsiąs įstei- j vienas airis kunigas misiomie-
gtas naujas kaliošių fabrikas. |nu8- ' < •'
________ , --------i IŠ katalikų seminarijos va-

Masseoo sumanymu, Chica
gos visi automobilininkai (au
tomobilių vairuotojai) turi iš
laikyti kvotimus, kad jie fi
ziškai tinkami valdyti automo
bilius ir gerai susipažinę su
trafiko taisyklėmis. Išlaikusiej gelis bijojo po vieną 
ji kvotimus gauna miesto 
“laisnius” dviejų metui peri-
jodui ir už tai užmoka 90 cen->
tų, kas reikalinga visos tos 
procedūros lėšų padengimui.
Neturintieji šių “laienių” ne

Berlyne Massolinie bns ofi- |LietUTOS iniinieril) ^„gij, j. 
cialiai priimtas prezidento rū wks lam tikrą

PITTSBTJRGH, Pa.,1® 
1. — Užsibaigė streikas rJj 
tos William Penn ir Parti* 
viešbučiuose. Viešbučių vaM 
bos pasirašė sutartį su ergai 
zuotais savo darbininkais.

V ______________

jau platinami “Draugo” 
pikniko serijų tikietai. Ga
lite juos jsigytl “Draugo” 
redakcijoj arba nuo ‘Drau
go” išnešiotojų.

Su šiais tikietais galite 
jeiti j daržą ir dar galite 
laimėti vieną iš šimto gra
žių dovanų.

karuose nuo Peipingo bandi
tai pagrobė tris prancūzus ku
nigus. Dėka japonų raite
liams, pagrobtieji paleisti. 
Vienas kunigas minki a i sužei
stas. ’i :

Siaučiant gaisrui namuose, 
222 Wisoonsin gat., žuvo Mrs. 
Ida Gruehn 45 m. amž.

•a v BlH iki'

galės automobilių vairuoti. Iš 
turinčiųjų gi bus atimami lai- 
sniai už nelaimingus atsitiki
mus.

Aldermonas mano, kad tuo 
keliu mieste bus sumažinti ne
laimingi įvykiai su automobi
liais.

RIVERSIDE, Cal., rūgs. 1. 
— Dukart žemės drebėjimas 
ištiko šią »Atį šiandien rytą.

į laukų darbus. Pagaliau ją 
aptiko palei pačius Taurag
nus betraukiančią lazdynų la
pus. Vienas Btiprus vyras ją 
nugabeno į policiją. Žmonės 
kalba, kad visą tos nelaimin
gos moters šeima susirgo nuo 
aprietos karvės. Lenkai kitus 
šeimos narius numarinę, tik ji 
viena pabėgusi.

muose, kurie šioms iškilmėms 
puošiami. Įvyks vaišės, para
dai ir kitos pramogos.

JAPONŲ KINŲ KARE NĖ
RA NELAISVIŲ

Jau

SUDEGS DVARO RŪMAI

SIMNAS. — Čia neseniai 
sudegė Randziškės dvaro gra
žus ponų gyv. namas. Nuosto
liai dideli. Turtas buvo ap
draustas.

ŠANGAJUS, rūgs. 1. 
kone du mėnesiai kaip eina 

(japonų kinų karaa Kinijoje. 
Ir ilpšiol tik 44 asmenys ne
laisvėn paimta. Japonai paė
mę 24, o kinai 20 nelaisvių.

Aiškinama, kad nelaisvių 
paėmimu ir išlaikymu nesirū
pinama. Kaip japonai, taip 
kinai paimtas nelaisvius1 tuo
jau sušaudo.

raštą, kuriame išdėsto reikalą 
steigti Lietuvoje aukštąją te
chnikos mokyklą. Šią mokyklą 
rašte prašoma kaip galina 
greičiau įsteigti. Mat, Lietu
voje šiuo metu yra tik 400 in
žinierių, tuo tarpu kai reikėtų 
dar tiek pat.

Lietuvos vyriausybė į šį raš 
tą žiūrinti palankiai.

PALESTINOJ NUŽUDY1 
DU ARABAI

JERUZALE, rūgs. 1. 
Šiandien Palestinoje nužndj 
du arabai. Tas reiškia, kad 
sigali žydų kova su

LIETUVOJ 20,313 TE
LEFONŲ

KAUNAS. — Pernai Lie 
voj buvo liepos mėn. iš ,vi 
18,654 telef. abonentai, o 
met jų skaičius padidėjo 1 
20,313.

■H • ■ • ■ • .. •

APIPLĖŠĖ TIRKŠLIŲ 
KLEBONIJĄ

TIRKŠLIAI. -— Rugpiū
čio 10 d. rytą Mažeikiuose 
gauta žinia, kad iš 9 į 10 d. 
nakties'metu buvo apiplėšta 
Tirkšlių klebonija.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

dalies debesuota; nepastm 
oras; gali būti lietaus su p 
kūnijomis.

Saulė teka 6:17, leidi 
si — 7:22.
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liais ir bus išsiunčiami į koncentracijos sto
vyklas. v .

Taip- pat pranešama, kad nuo šio laiko 
visi nesusipratimai tarp darbdavių ir dar- 
Imii inkų turi būti paduoti išrišti darbo ihs- 
pektoriui Vidaus Reikalų Ministerijoj.

' Šiuo nauju parėdymu Lietuvos žmones

Amer. Lietiniu Tnrtirt - Marianapoli:
Seniau Amerikos lietuviai peti ir rūpi kiekvienam išsi-

mokslinusiam asmeniui. Be to, 
šios paskaitos dažnai paįVairi

savo aukštųjų mokyklų netu
rėjo. Po Didžiojo kkro mūsų 

dar vieno laisvės suvaržymo susilaukė. Jie, visuomenės Vadai susirūpino1 narnos įdomiais jodomaisiais 
neturi susirinkimų ir spaudos laisvės, da- aukštosios mokyklos įkūrimu.' paveikslais.
bar darbininkai neteko ir streikų laisvės, Tasai sunkus darbas teko Tė-
kuri buvo garantuota Steigiamojo Seimo varna Marijonams.

Mergaičių Mokyklos

\ lietuviai katalikai nemažai yra sudėję 
pinigų, kad pastatyti ir užlaikyti mergai
tėms aukštesnes mokyklas, kaip mes papra
stai vadiname, akademijas.

6v. Kazimiero Seserys tokių mokyklų 
Chicagoj užlaiko jau su virš dvidešimts me
tų. Pirmoji Šv, Kazimiero Akademijos abi
turienčių laida išleista 1917 metais. Per dvi
dešimtį metų šimtai lietuvaičių baigė aka
demijų. Jos išėjo į gyvenimų paruoštos ir 
Visuetneniniam darbui ir šeimyniniam gyve
nimui. Nemaža jų įstojo į vienuolijų, kad 
dirbti švietimo darbų savo tautiečių tarpe. 
Taip pat nemažai yra ir mokytojomis val
džios užlaikomose mokyklose, į kurias sten
giasi įnešti tos dvasios, kokioj jos pačios 
lietuvaičių akademijoj buvo auklėjamos.

Prieš keletu metų Šv. Kazimiero Seserys 
įsteigė ir antrų aukštesnę mokyklų. Ji yra 
Sv. Juozapo viloj, Newton, Pa. Nors čia 
dar tik darbo pradžia, bet vis dėlto, nemaža 
pažanga jau padaryta.

’ švietimo ir auklėjimo srity darbuojasi 
ir fiv. Pranciškaus Seserys, kurios įsteigė 
naVo vienuolijų prieš keliolikų metų. Prie 
motiniškojo jų namo Pittsburghe jos veda 
dbkStesnę mergaitėms mokyklų High 
{School, kuri, kaip ir Sv. Kazimiero Akade
mija, yra laimėjusi visas reikalingas valdiš
kas teises. Jos taip pat mokytojauja ir Sv. 
Kazimiero parap., Pittsburghe, aukštesnėj 
mokykloj, kurių lanko ne tik mergaitės, bet 
ir berniukai.

Prieš kiek laiko pas mus, lietuvius, bu
vo įsigyvenusi nuomonė, kad mergaitėms jo
kio mokslo nereikia. Esu, kur jos su mokslu 
nueis. “Ištekės už vyro ir viskas”. Bet jau 
dabar, ačiū Dievui, tokio nusistatymo lietu
vių skaičius mažėja. Jau pradedama supras- 

kad moterims mokslas yra nemažiau rei-
’jUUingas, kaip ir vyrams. Dėl to lietuviai 

t tėve! stengiasi ir saVo dukreles leisti į aukš- 
' Usnį mokslų. Tai yra geras reiškinys.

Būt gera, kad lietuviai tėvai dar vięnų 
> dalykų gerai suprastų, būtent, kad mokykla 

mokyklai nėra lygi. Yra mokyklos, kūrins 
. tik mokslo žinias teikia, bet neauklėja. Va

dinas, į patį svarbiausių dalykų nekreipio- 
I • .»u dėmėsio. Jei vyrams yra svarbus gražus, 

krikščioniškas išauklėjimas, tai tuo labiau 
* yta svarbus moterims, busimosioms moli

noms, nuo kurių labai daug pareina atskirų ' 
tautų ir žmonijos ateitis. Y fa sakoma — 

.kokie tėvai, tokie ir vaikui. Dar teisingiau 
galima pasakyti — kokios motinos, tokie ir 

^Vaikai. ., ; , i«»jį
, c Mfes, Amerikos lietuviai katalikai, deda

me daug pastangų, kad išlaikyti ir katali- 
ir lietuvybę. Šiuo žvilgsniu mūsų pa- 

l stangos tikrai bus tuščios, jei moterys at-
‘ apsakys ateiti į talkų. Nuo jų daigiausia 

tai■ pareina. Kuo daugiau bus šviesių, ge
rai išauklėtų, tautiškai ir religiškai sąmo
ningų motinų, tuo drąsiau galėsime žiūrėti į 
Amerikos lietuvių ateitį. Dėl to ir turime 
rūpintis, kad savo dukrelėms duoti lietuviš
kų išauklėjimų. Tam tikslui kaip tik ir yra 
įsteigtos lietuvaičių akademijos. Tad, tautie
čiai, kurie auginate dukreles, žinokite, kad 

k joms vieta — lietuviška, katalikiška mokyk-
’ <». . . k ...

priimtosios Valstybės Konstitucijos dėsniais.

Demokratiškuose kraštuose streikai ne
gali būti draudžiami. Draudžiami tik pik
tos valios kurstytojai, kurie kėsinasi ardyti 
svetimų nuosavybę arba nusideda visuome
nės tvarkai. Viena vyriausybė, ar jos skirti 
žmonės negali išspręsti kilusį kohflik- 
tų taip darbdavių ir darbininkų. Čia . turi 
būti bendras susitarimas. Jei yra reikalas, 
vyriausybė gali tik tarpininkauti.

Tik diktatoriški kraštai, kaip Sovietų 
Rusija, Italija ir Vokietija, visai uždraudžia 
durk kūrikams streikuoti, nors jie ir badų 
būtų marinamu . •

Komunistų Veikla

Komunistų partija Amerikoje planuoja 
išleisti visų eilę komunistiškų bedieviškų i

Pirmutiniai žingsniai pada
ryti 1925 metais. Atvykęs į 
Amerikų arkivyskupas Jurgis 
Matulevičius užgyrė pradėtąjį 
darbų ir formaliai įsteigė A- 
merikos lietuvių Kolegijų 
Hinsdale, Illinois 1926 metais. 
Mokykla augo. Esamosios pa
talpos pasirodė per mažos, 

i Nutarta įgyti nauja vieta ko
legijai. < '

Gavę Kolegijos Rėmėjų pa
ramų, Tėvai Marijonai galėjo 
nupirkti naujus, erdvius ir 
puikins rūmus Thompson, 
Conn. Čia perkelta* Hinsdale, 
IU.) buvusi aukštoji mokykla. 
Vyskupas Pranciškus Būčys,

Studentų veikla
Studentai ifa susibūrę į 

Studentų Sąjungos Kuopų, su
skaldžiusių savo veiklų įvai
riomis rūšimis: — visuomeni
nės darbuotės, spaudos, dra- 
matiVos ir sporto.

Kuopa leidžia mėnesinį lai
kraštį “Studentų Žodį’\ vie- 
niūtėlį Amerikos lietuvių žur-

Ketvirtadienis, rūgs. 2 d. 1$3T

M SVIETĄ PASlbAlRlUS gyrimo. Jie pradėjo vogti iš 
miesto geležinį laužų (skrepų).

Čikagoj užvesta vaina prieš 
sifilį. Išvarymui šio ncprtate- 
ilio kur pipirai auga, miesto 
gaspadoriai pasikvietė į tal
kų steito ir federales jėgas. 
5,000 Čikagos daktarų visose 
klinikose dykai testins krau-

nalų, skirtų inteligentijai. į visų, norinčių žinoti, ar jo 
studentų skaityklų ateina ko- kraujuje nėra to neprietelio

Kibą tie vagys nėra buvę Či
kagoj fr nežino kiek sau biz
nio, o žmonėms naudos pada
rytų vogdami iš jelių ir tuš
čių lotų geležinį laužų, kurio 
daugel vietų nemaža atsiran
da po kiekvienos nakties.

Del Streikų Draudimo

lies dešimtys žurnalų ir lai
kraščių. Kiekvienais metais 
Dramos Ratelis suruošia pui
kių vaidinimų, statomų dauge
lyje lietuvių kolonijų. Rinkti
nasis choras dažnai dalyvauja

mikrobų. Geras daiktas. Ale, 
testinant žmonių kraujų, reik
tų sykiu testihti ir daugelį sa- 
liuhų, rodančių, ar juose nė
ra tų mikrobų lizdų, taip pat 
testinti policijų, ar į žiūri, ko- 

į jų distriktųradio programose. Kolegistai panelės 
dienraščių anglų kalboje. Pirmiausia tokia jM.I.C. pašventė naujus ritmus j savo kambariuose naudojasi^ sajįunug suvažiuoja. Į kai ku- 
dieiuašoai pasirodysiu Chicagoj ir San Fra- Panelės Marijos garbei radijais. Sportas yra turtui- rįubg galiūne gražiausiais au-
ncisee. New York e jau nuo seniau eina ktį- 
maukiu Daily Worker.

Skelbiama, kad komunistų partija-Ame
rikoj turi 50,000 narių. 15,000 esu įsirašę į 
jaunųjų komunistų lygų. Pastaruoju laiku 
vedama kampanija, kad sukelti pusę mili
jonų dolerių komunistiškai propagandai.

Iš to galima suprasti, kad komunistai 
nesnaudžia. Į savo pragaištingų darbų jie 
jau turi ir lietuvių pasikinkę. Tai turėtų 
paraginti sąmoningus lietuvius geriau susi
organizuoti ir daugiau dirbti, kad sulaikyti 
savo tautiečius nuo pakrypimo komunimnan, 
kuris yra pražūtingas ir mūsų tautai ir ben
drai visai žmonijai. i.

1931 na rugsėjo 8 d. Mokyklai 
pasiekus atitinkamos aukštu
mos, high school ir kolegija 
inkorporuota 1933 ta. birželio 
9 d. Oonnecticut Valstybės lė- 
gislatūroje vienu vardu — 
Marianapolis. 1937 m: kovo 25 
d. ConnecticUt valstybės Sena
tas, švietimo departamentui 
rekomenduojant, Mariahapb- 
lio kolegijai suteikė teisę duo
ti savo abiturientams mokslo 
laipsnius. >

Kolegijos pasauli e žiU ra
Kolegijos vadovybės pasau- 

lfežiūra yra štai kokia: auklėti 
lietuvių tėvų sūnus katalikiš
kai 'lietuviškoje dvasioje, kad 
jie taptų gilaus tikėjimo ir 
aukštos dorovės jaunuoliai,

gas ir įvairus. Sviedinio (base 
bąli) ir futbolo rateliai žaid
žia su įvairiomis kolegijomis. 
Puikios teniso aikštės. Žiemos 
metu lenktynės, pagūžomis ir 
pačiūžomis. Namuose brangūs 
įruošimai bilijardu ir kamuo
lių (bowling), Žaidimams! 

Reikalavimai

tomobiliais atvežamu 
sifilio mikrobų.

lizdai

Čikagos balšavikų tuzui

Balšavikas Stilsonas stato 
klausimų, kodėl maskvinė 
spauda nieko nerašo apie su
šaudymus Rasiejuj. Eeų, būda
vo sieksniniai straipsniai, o da
bar — nei eilutės. Nejaugi, 
sako, redaktoriams pradėjo 
vaizdotis sušaudytojų šmėk
los.

Stilsonas prastas figeriuo- 
tojas. Atsisėstų jis Maskvoj 
redaguoti kokių balšavikų po
perų, tuojau pamatytų, kokios 
šmėklos vaizduojasi. “Petit

t
Pruseilkai neseniai pasigyrus, Parisiem ” Maskvos korespon- 
kad “pereitų savaitę turėjau dentas rašo, kad 12 “Įzviesti-. 
atostogas, bet praleidau jas'jų” redaktorių įkrito į Stali- 
Chcagoj. Mačiau idaug žmo- no akį; kai kurie, gal, jau ir 
nių, daug su jais kalbėjausi, duobes sau -išsikasė. Dabar 
Ištisų dienų praleidau su d. suprasite, kokios šmėklos dar- 
Stripeika, vyriausiu Laisvės bininkų “rojuj” redaktoriams

Spaudos Darbininkų Organizacija
» . .. i -r—-a-------------

Federacijos kongreso metu, Lavrence,
Mass., įvyko ir Amerikos Lietuvių Žurnalis
tų Sąjungos susirinkimas. Pasitarta aktua
liais visuomenės klausimais. Perrinkta sų- į mylintiejį savo tautų bei gim

tųjų kalbų ir būtų sąmoningi 
Jungtinių ' Amerikos Valsty
bių piliečiai.

Mokyklos santvarka 
Marianapolio mokykla yra 

astuonių metų kursas — ketu- 
tik redaktorius, bet ir aartimiauaius jų ben-jri metai high school ir keturi

jungos valdyba, į kurių įėjo: L. Simutis, 
pirm.j A. Kneižys, vice pirm.; J. Laučka, 
sekr., kun. J. Baikūnas, iždininkas. Statuto 
projektui sudaryti komisija: J. Laučka) A. 
Kneižys, L. Simutis. Prie Amerikos Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos jau priklauso apie dvi
dešimts žurnalistų. Nutarta jon pakviesti ne

dradarbius

Atsižvelgiant į tai, kad spauda vaidįna 
labai svarbų vaidmenį mūsų gyvenime, dėl 
to smagu konstatuoti faktų, kad organizuo
jasi spaudos darbininkai. Organizuotai dirb
dami dar daugiau naudos atneš lietuvių vi
suomenei ir bendrai visai mūsų tautai.

Martynui Jankui 79 Metai

šiomis dienomis, sukako 79 m. amžiaus 
Mažosios Lietuvos Atgimimo Tėvui Marty
nui Jankui. Ta proga daugelis apylinkės or
ganizacijų ir pavienių asmenų jį aplankė ir 
pasVoikino. Vasaros metu M. Jankų Bitėnų 
kaime lanko labai daug ekskursijų, iš Lie
tuvės ir užsienių. Apsilankančių skaičius per 
■mėnesį siekia vidutiniškai 500 žmonių. Pa
triarchas ekskursantams papasakoja savo at
siminimus iš praeities ir labai džiaugiasi 
dabartiniu mūsų tautos ir Valstybės Stiprė
jimu. Lankydamos Martynų Jankų, ekskur
sijos apžiūri ir čia pat esantį gražųjį Ram- 
bynų ir Bitėnų apylinkes.

Lenkai Įžeidė Lietuvius
-r-

U Pranešama, kad rugpiūčio 29 d. Lietu
vos vyriausybė paskelbė įstatymų, kuriuo 
draudžiama Lietuvoje darbininkų ir tarnau
tojų streikai. Streikų dalyviai ir jų vedėjai 
bhe laikomi valstybes įstatymų nusikalti- J tuvių '‘atsiprašė”.

Į high school priimami ber
niukai, baigusieji pradžios mo
kyklų ; 4 kolegijų — baigusieji 
high Bchool.

Jaunuoliai, norintieji ts^°ti gaįĮesįauja į^į nepasakyta, i liui celebruojant savo birdei 
j Manandpoho mokyklų patie- ° 1 ’
kia šiuos dokumentus: 1. Bai A ,.. ,. ..L , ,,

- •, 2- eu dtaugais tekant.

metai kolegijos, padalinti į 
dvi kryptis: klasinę — filoso
fijos ir prigimties mokslų.

Dėstomi dalykai anglų ir 
lietuvių kalbomis. Amerikos 
lietuvis jaunuolis turi tinka
mai šias kalbos mokėti, nes a- 
teityje jam teks dirbti dvily
pėje Viusomemeninėje — an
gių kalba kalbančioje ir lietu
viškoje, savo tautojė. Filoso
fija dėstoma lotyniškai.

Klasinių kalbų yra dėsto
mos — lotynų ir graikų nau- 
juhj — prOncūžų kalba. Mate
matika — ąlgebra, geometrija 
ir trigohometrija — baigiama 
high school. Kolegijoje dau
giau dėmesio kreipiama į pri
gimties mokslus — fizikų ir 
Chemijų; sietas mc^slams tirti 
yra tinkama laboratorija. Bio
logija augmenijos srityje tu
ri puikiai įruoštų pratybos šil 
tnainį. p

Aukštai stovi muzikos me
nas; atskiros pamokos teikia

Dvasios Vado rekomendacijų. 
3. Krikšto metrikus, 4. Gydy
tojo liūdijimų.• X

Mokestis
Mokslo metai prasideda pa

prastai rugeeįo 6 d. ir baigia
mi birželio menesio viduryje. 
Už mokslo metų jaunuolio 
maistų reikia mokėti $250.00. 
Šioje sumoje įskaitoma ne tik- 
tai mai b tas, bet taipgi kamba
rys, šviesa, šiluma, guolis, 
skalbimas^ Už mokslų metams 
reikia mokėti 150.00.

Mokestis sumokama rūto
mis po šimtų dolerių — L 
mokslo metų pradžioje, 2. Ka
lėdoms ir 3. i Velykoms. Kas 
nori naudotis, turi primokėti

Lenkų skautai sudraskė Lietuvos žemė
lapį tarptautinėj skautų stovykloj Olandijo
je. Lenkai tat padarė tada, kai mūsiškiai
buvę išvykę į teatrų ir stovykloje buv*o likę ___
tik du lietuviai. Jie smurtu užpuolė juos ir 1 teatrinėje muzikoje. Ypatin- 
negarbingai žemėlapį išnieklho. Vžpuolikų Į gos pamokos skiriamos balsui 
buvo apie 40. Mūsų skautai griežtai užpro
testavo. Lenkai atsiprašė ir tuo likviduetao 
šas nekultūringas “ žygdarbisw.

Vėliau buvo pranešta, kad lenkai Žie

vajininku rytuose, kuris buvo 
atvykęs Cticagon,” jo bendro 
prunto kolegos iš Naujy nų ap-

vaizduojasi.
... .ti. . ‘ . *

Neseniai Kiprui Bindzine-

kiek Pruseika per tų savai- žmona iškepė gerų Sinkų ir, 
kad auštų, išnešė ant porčių

mas.” Esą, “tąsyk būtų bu
vęs visai neblogas atostogų 
vaizdas.”*

Štai, tavorščiai, kur balša
vikai turi tikrų rojų. Stalino 
“rojuj” jiems reiktų drebėti 
ilž savo kailį, o čia san.\atos- 
togauja ir alų geria...

ir padėjo ant lango. Užuodė 
jį štto ir nutaikęs progų sin
kų sudorojo. Per vakarienę 
žmona kone verkdama sako:

— Matai, aš tavo birdei iš
kepiau sinkų ir padėjau ant 
porčių, kad ataustų, o šuo ė- 
mė ir sudorojo.

— Neverk, brangioji,—pra
dėjo Bihdzinelis raminti žmo
nų. — Jei manai, kad jis nu-SyracuBe, N. Y., atsirado 

vagių, kurie tikrai verti pa- [gaiš, gausime kitų.

ti tinkamai gyvenimai ateity
je, nežiūrint kurioje srityje. 
Tau teks darbuotis — biznyje, 
profesijoje, pašaukime — rin
kis savo lietuviškų mokyklų. 
Toji mokykla, yra MARIANĄ- 

_____ polis. ; : *
po $5.00 — 1. už vadovėlių Y tisais reikalais reikia krei-

rėjo išrinkti komitetų iš žy
mių advokatų ir visų politi
nių partijų klausimui išrišti.

SKRUZDĖS APNYKO ūK]

nuomavimų, 2. už muzikos in
strumentų, 3. laboratorijos 
mokestį ir 4. sporto mokestį.

Neturtingoms, bet aukštos 
vertės jaunuoliams, Kolegijos 
Vadovybė teikia lengvatų j at
leisdama juos huo mokesčių 
iš esamojo stipendijų kapita
lo nuošimčių Kiti gali dalinai 
savo darbu atsilyginti. 

žodis tėvams

ptia:
Km. t)r. J. NavicĄits, 

Marianapolis, 
Thompson, Conn.

Pašto Ženklas nutraukė 
Draugingumą Tarp 

Dviejų Valstybių

Rodos, negalimas daiktas, 
kad toks menkps daiktas kaip 

Tėvai, norintieji leisti savo P«žt0 ženklas nutrauktų drau
sūnus į aukštesnę mokyklų, 
leiskite juos į gavo lietuviškų 
mokyklų, kuri išauklės jūsų 
sūnus tikrais lietuviais katali
kais, kurie atneš Jums senat-

mos pianu ir vargonam. dik)ų*-vėje džiaugsmo, lietuvių tau
skiriamos balstei lavintu 
ir stygų orkestrai lavina or-

lavinti. 'į i ’
Kiekvienais metais kviečia

mi įžymūs prelegentai su pas
kaitomis svarbiausiais gyveni
mo klausimais, kurie turi rū

tai naudos ir Viešpačiui Die
vui garbės.

£odū moksleiviams

Jaunuoli! ieškai aukštesnės 
mokyklos, kuri galėtų paten
kinti tavo jaunų diehų svajo
nes — gyvenimo perspėk ty- 
vasj kurioje galėtum pasiruoš

glrtgumų tarpe dviejų valsty
bių. Bet taip yra.

Pietų Amerikos valstybė 
Nicaragua išleido oro pašto 
ženklų su savo krašto žemla 
piu ir žodžiais: “Peace, Pro- 
sperity, Liberty”. Žemlapy 
kraštas, kur susieina Nicara
gua ir kitos valstybėlės —> 
Hondūras sienos, pažymėta 
šiais žodžiais: “Territory in 
dispute”. Hondūras vyriausy
bė užprotestavo ir pranešė 
nutrauksianti draugingumo ry 
šius. Nicaragua vyriausybė tu

TELŠIAI. — Trimėsėdžiu 
km., Nevarėnų vi. ūkininkų 
Beržį St. šiomis dienomis ap
nyko skruzdės. Mat, jam, “ži 
novai” patale, kad norint ap
saugoti nuo kirmėlių kopūs
tus, reikia paleisti į daržų 
skruzdėlių, ir jos kaip mat iš
naikins Visas augalų parazi
tus. Žmogelis taip ir padarė. 
Prieš porų taetų atsivežė iš 
miško visų maišų pačių did
žiausių skruzdėlių ir paleido 
jas savo daržė. dabar iš tų 
atvežtų skruzdėlių pasidarė 
pas tų ūkininkų visas skruzdė
lynas. Visur jų pilna. Ir jo
mis jau visai nebegalima nu
sikratyti.' Tada tas ūkin. jas 
iŠ daržo ir aodo išvaikė, bet 
jos persimetė į gyv. namų, dar 
žinę, kūtę, klėtį ir į kitus pas-f 
tntug ir dabar pradėjo griauŽ- 
ti sienas ir kitas medines 
rąstų dalis.

Skruzdėlės taip smarkiai ru 
Jcapojo sienojus, kad iŠ jų be
liko tik smulkios medžio skie

drelės.

f
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Krikščionių Padėtis

KAULAS: Jonai, kaip se
niai Kristus gimė ir kada 
mirė! i *1 a*

JONAS: Jau turime 1937 
įmetus kaip Kristus gimė. Jis

tojami du įstatymai, bei “tes
tamentai”: Senasis Įstatymas, 
kuris buvo nuo pat pradžios 
žmonijos iki Kristaus laikų, 
ir Naujasis Įstatymas, nuo 
Kristaus gi’mimo ir bus iki 
pasaulio pabaigos.

RAULAS: Dažnai girdėti

vaikai abejoja, ar juos tėvai 
atsakančiai auklėja.

Praeitų sekmadienį mūsų 
klebonas papasakojo atsitiki
mi, kad kartų vaikutis, pa
rėjęs’ iš mokyklbs, paprašė 
savo tėvo, kad jam nupirktų 
knygutę “Apie mažų vaikų

pijonų. Kampinis akmuo įdė
tas pačiame priešakyje, prie 
laiptų. Ant jo padėtas toks 
parašas: St. Casiknir’s Recto- 
iv, 2114 Sarah Street, 1937.

rmininku apie įtaisymų durų 
varpelio.

Praeitų sekmadienį kun. J. 
Kkripkus pakrikštijo Jokūbų- 

KJebonijos statyba iš laukoj Juozų, sūnelį Juozo Stupak 
jau beveik kaip ir baigta. Da-i ir Marės Normuntaitės. Kū

mais buvo Jonas Normuntas 
ir Elena Stupak.

bar tik lieka vidus ištaisyti.
auklėjimų”. Tėvas paklausė: Klebonas sako, kad nesisku- 
— Kam tau vaikeli ta kny- binsiųs kraustytis, lauks kol

gyveno 33 metus, todėl jau 
yra 1904 metai kaip Kristus raštuose apie Mozės įsakymus,
mirė.

RAULAS: Tuojaus po Kri
staus mirties, ar krikščionys 
galėjo lengvai platinti tikėji
mų!

o iki Mozės laikų ar nebuvo 
jokio įsakymb!

JONAS: Ne, Raulai. Nuo 
pat žmogaus sutvėrimo įsta
tymas, pavyzdžiui, Dievas su

gutė reikalinga, juk tu dar 
mažas. Vaikas atsakė: Tėve
li, aš norėčiau iš tos knygu
tės sužinoti, ar man tėvelis 
duoda atatinkamų išauklėji
mų. Tai, ot, kaip yra, kuomet

visai bus baigta ir išpuošta. 
Langų papuošimu labiausiai 
susirūpinusios yra: Takažaus- 
kienė if Mrs. Connors (airė). 
Jos praeitų savaitę tam tiks
lui sukolektavo $33.60 (ank-

įįį
JONAS: Ne. Vienas baisių įypyį. Adomų ir Ievų, pasta- 

persekiotojų krikščionių buvoja jUOS rojuje ir daVę įstaty- 
Nero (37 68 A. D.), kuris nių: “Nevalgykite nuo vieno

vo baisus girtuoklis, palei- 
uvis. Jis nunuodijo Britta- 

nikus — garsų valdovų. Jis 
nukirtd galvų savo motinai; 
divorsavo savo dorų moterį 
ir galutinai nužudė jų. Jis su
degino Romų. Kada Roma de
gė, jis linksminos grieždamas 
smuikų ir metė bėdų' ant kri
kščionių. Jis nužudė šv. Pet
rų ir šv. Povilų ir galutinai 
pats save nusižudė. Koks gy
venamas, tokia ir mirtis.

RAULAS: O kas gi buvo 
Diocletianus!

JONAS: Valerius Diocletia
nus (284—305 A. D,) buvo 
garsus Romos valdovas, ku
ris net gavo vardų ciesorius. 
Jis apsaugojo Riomų nuo prie 
šų, davė laisvę žmonėms. Po 
jo valdžia krikščionys ramiai 
gyveno, platino Šv. Kristaus 
Bažnyčių ir visas Romos kra
štas buvo ramybėj ir tvarkoj. 
Kaip gamtoje, po ramybės 
užeina audros, taip 303 A. D. 
metais (lagerius, valdovas, pa
rodė baisų žiaurumų ir neap
sakomų persekiojimų krikščio 
nių, gangreit iki 525 A. D. Po 
tų persekiojilmų vėl prašvito 
ramybės saulutė ant krikš
čionių. Viešpataujant Charle- 
magne — Karoliui Didžiajam, 
kuris buvo krikščionių tėvas, 
Šv. Katalikų Bažnyčia gavo 
Tamybę nuo prispaudėjų, už
tarymų pas valdžių ir tokiu 
būdu krikščionybė platinos.

RAULAS: Kų reiškia žo
dis “Testamentas” bei Įsta
tymas!

JONAS: Raštuose yra var-

medžio... Jei valgysite, mir
site”. Taipgi, kada Kainas 
užmušė Abelį, jau jo širdyje

tėvai nesirūpina atatinkamu (sčiaų buvo sukolektavusios 
vaikų auklėjžmu. Vaikai tė-1 $81.00). Aukojo: Mrs. Takal- 
vus mokina, kaip reikia juos ski .25, Mrs. Davidson $5.00, 

Mrs. Clark $1.00, Hazel Fi
sher .50, Peter Plenestas .25, 
Abe Fink .50, K. P. Vasiliau-

auklėti.

Aukštesnioji Šv. Kazimiero 
mokykla prasidės rugsėjo 7 i
d. Ateinantį birželio mėnesį skas ’3 00> Genovio Oome **> 
bus istorinis įvyki8> nes i8eis 'A' ^Sutkaitytė peoSny 

-Neatonžk’'. Todėl nuo nepap^į iS.: Bestanrant .30, R Minetti $1,
buvo parašytas įstatymas: ““ '7™ der .50, Oerson .25, Paoker’s Simus,

mik”. Todėl nuo patj“™0’1 aukS“SBes mokyklos „ . > , „„ „ ........ „ ,
pasaulio sutvėrimo iki Mozės1
laikų buvo įstatymas giliai 
užrašytas kiekvieno žmogaus 
širdyje; kuris jį’ užlaikė, jau
tės laimingu; kuris neužlai
kė, jautės prasikaltusiu ir ne
laimingu.

t
Naujasis Įstatymas yra nie

kas kitas, kaip tik Kristaus 
jnokslas apie dangų, praga« 
ia, sielos buvimų, Dievo tei
singumų ir mielaširdingumų.

J. V. S.

Šv. Kazimiero Parapija

Praeitų savaitę po atosto
gų grįžo mūsų mokyklos se
serys mokytojos. Kai kurios 
pakeistos naujomis. Visų vei
duose 'matyti pasitenkinimas 
ir pasiryžimas pradėti sunkų 
ir atsakomingų mokykloje su 
vaikučiais darbų. Šv. Kazi- 
i'riero pradžios mokykla jau 
prasidėjo šių savaitę. Vaiku
čių užsirašė neperdaugiausiai. 
Galėjo būti kur kas daugiau, 
y i tėvai tikrai ir gerai su
prastų naudų katalikiško vai 
kų auklėjimo ir kad nors 
bent kiek labiau rūpintus vai 
kų ateitim. Daugelis tėvų ma
no, kad vienatinė tėvų prie
dermė — vaikams parūpinti 
maisto ir drabužio, o apie jų 
išauklėjimų nei į galvų ne- 
pa.elna. Kartais net patys

nemirtingumu, šiurkštus pos
mas iš sodybos meliodijos pa
siekia 'mus, ir mes įtempiame 
savo ausis pagauti žmogiškos 
širdies plakimų; tos širdies 
kuri gal metų metai atgal, 
sugrūdo visų štokų ir prislė
giau, sielvartų ir neklastin
gos širdies bejėgių žmonių 
pasišventimų į šūkį kurs sy
kiu buvo maldavimas ir tri- 
umfalis išsiveržimas^ Mes žiū
rime vidurnaktį į žvaigždy-

... . rus, ir skersai du tūkstančiu
skubiai jūs bėgate! Skubios __ . . , . ,. . metų skrenda noman psalmis-

1NKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškig

Rugsėjo Antra Diena

“Viešpats žino žmonių mi
ntis*’. — Psalm. XCHI, 11.

Mano sieloR mintys kaip

kaip arelio ugnies žvilgsnis, 
arba vilyčios išz šaulio lanko 
į tolimų jūsų pageidimo sie
kį! Mintis paskui mintį jūs 
besikuriančiai kylate kaip 
pavasario balandžiai iš išgų- 
sdinto m sko, nešdamos, kaip 
jie, savo muzikos aukų pas 
Dievų. — Whittier.

Gudrios ir nepalytėjamos 
yra formos kuriose mintis užr 
sivogia ant mūsų ir įrodo jųi

Lncman moterystės eina Ka 
zys Pangonis iš Ernest, Pa., 
su Ona Kazdiene, našle, iš Į kų dainų 
šš. Petro ir Povilo parapijos, 
Hpmctlead, Pa. Praeitų sek
madienį paskelbta bažnyčioje 
pirmas užsakymas.

1 su būreliu northsaidiečių.
Kaip gražu būtų, kad pik

nikai apseitų bė svaiginančių 
gėrimų, bet paprotys taip jau 
įsise >ėjęs, kad be jų sunko
ka būtų sutraukti žmones. 
Darias skambėjo nuo lietuviŠ-

Praeitų savaitę iš Maria- 
napolio kolegijos Thompson, 
Conn. pas savo tėvus parva- 
žia’ o trumpoms atostogoms 
Antanas Blažaitis. Gi į Fede
racijos kongresų, kurs įvyko 
Lawrence, Mass., atstovai nuo 
parapijos ir draugijų buvo 
Kastas Vaišnoras ir Juozas 
Tamkevičius. Visi laukia pra 
nešimų iš Kongreso. Turbūt, 
artimiausioje ateityje bus šau 
kiamas Federacijos 52 skyr. 
us-mas, kad išgirdus prane-

Tnotarpu pas mus vieši mi- 
sijenierius kun. Adomas Mor
kūnas, marijonas, «kurs šių! j 
savaitę per 40 valandų atlai-, 
dus sakys pamokslus. Mote
rys labai gražiai bažnyčių iš
valė atlaidams. Joms pagel
bėjo ir kai kurie vyrai.

Rugsėjo 1 d. atsidarė Šv. 
Vincento pradžios mokykla, 
šįr.ei, įvestas tapo mažyčių 
skyrius, vadinamas kinderga- 
rden. šįmet vaikučių skaičius 
padidėjo.

Į Federacijos kongresų bu
vo išvažiavęs atstovauti mūsų 
draugijas Jonas Grebliūnas, 
kurs taipgi yra Federacijos 
Pittsburgho apskrities iždini
nku. Dėde*

kiimė ir nemaža gprM Sv.' ™ienė »1.00 Pau.| E Homestead

Kazimiero parapijai, kuri su-.' Kvederienė $5.00, IJ. Adomai-
g-bžjo įsisteigti ankstesnę Itis ♦l ū0’ •«>.
mokyklų ir jų palaikyti ly Kaplan .30, N. Chubis $1.00,
eiai su kitomis vieSomis ank-I M U Myers $-°°’ Lo“ra!U’
štesnėmis mokyklomis. Tat 
turėtų visi didžiuotis ir visi 
vaikus į * jų- atleisti. Taipgi 
reiktų iš anksto gerai prisi
rengti, kad jų gerai baigti, 
i'es kas gerai pradeda, turi 
gerai ir baigti.

Kaip tai būtų gražu, kad 
visi tėvai suprastų svarbų ir 
naudų katalikiško išauklėjimo 
žmonių gyvenime. Bet, ant 
nelaimės, daugelis lietuvių,

$1.00, A. Aurįla $1.00, M. 
Vųickelionis $1.00, R. Stan- 
koras 50, O. Stankevičius 50, 
A. Pakstain $1.00, M. Sinkus 
.50, E. Dunda $1.00, K. Ur
bonienė $1.00, Mrs. Barrett 
25, Dr. James P. Kerr $1.00. 
Jodvi pasiryžusius yra suko- 
lektuoti tiek kiek atseis visas 
langų pirmos rūšies papuoši
mas.

Šių savaitę “Dėdė” su ži
niomis beveik ant “vikeiši- 
nc” išvažiavo ir savo darbe 
biskį apsileido. Bet tikiuosi, 
kad, kaip senam “Dėdei”, 
skaitytojai atleis. Juk gerai 
supranta kiekvienas, kad ir 
senus kaulus reikia bent kiek 
“pravėdinti”... Galop šių sa
vaitę mūsų Homesteade nie
ko ypatingo neatsitiko, tik 
praeitų sekmadienį turėjome 
piknikų Lietuvių^Kontry klu
be parapijos naudai. Ant kiek

Taip pat smarkiai darbuo-1 teko sužinoti,- piknikas pasi- 
kad ir vadinasi save katali- Klimaitienė ir O. Žųsi-' ^kė. Parapijos nuosavybių

Šis - Tas Iš West End 
Padangės

Rugpiūčio 25 d. Juozas Pe
trauskas ir Juzė Aukštikal- 
uiūtė tapo surišti moterystės 
r^fiu. Jaunavedė ir pamergės 
buvo labai padoriai apsitai
siusios. Taipgi ir Julę Nie- 
dzinskiūtė su E. Trybeud ta
po surišti moterystės ryšiu. 
Lai gerasis Dievulis laimina 
naujai susikūrusias šeimynė
les.

kais, ne tik neleidžia vaikų į nirnė. Kiek jos turi sukolek-
katalikiSk* mokyklę,-neremia dar neteko sužinoti.
• 1 J 1 • * V • v • • •jos, bei dar jų šmeižia, nie
kina ir žemina. Su tokiais 
“katalikais” įr yra didžiau
sias v argas.

Laikas jau susiprasti ir su
sirūpinti vaikų auklėjimu. To 
dėl, leiskite visi visus savo 
vaikus į katalikiškų lietuviš
kų Šv. Kazimiero mokyklų.

Rugpiūčio 25 d. mūsų pa
rapijoje įvyko istorinis įvy
kis — Pašventinimas kleboni
jos kampiinio akmens. Į kam
pinį akmenį, girdėjau, įdėta 
įvairūs dokumentai ir Šv. Ka
zimiero parapijos klebonijos 
istorija. Pašventinimo aktų 
atliko seniausias vyskupijoj 
kunigas — Jonas Kopera iš 
Cecil, Pa. Pašventintų akme
nį į vietų įdėjo pats klebonas* 
kun. M. Kazėnas su pagalba 
inžinieriaus Wm. IT. Norris 
ir kun. Vasiliausko iš Home
stead, Pa. Mačiau taipgi ten 
pat dalyvaujančius kun. Sa
dauskų iš Donorą, Pa., kun. 
J. Skripkų iš' vienuolyno ir 
skaitlingų būrelį uolių para-

Viktorija Navickaitė, Joe 
ir Povilas Navickai, jos bro
liai, jau atnešė $50.00 dėl prie 
šakinių durų lango, kurs at
seis $150.00.

Prie statybos fondo 
ridėjo Jurgis Slančauskas 
paaukodamas $10.00."V

Jonas Gansere vičius yra 
dailininkas piešėjas in teplio
rius. Praeitų savaitę pasisiū
lė naujų klebonijų atatinka
mais piešiniais papuošti. Da
rba žada tuoj pradėti, kaip 
tik plestravimas bus baigtas. 
Jis taipgi Šv. JCazftniero pa
rapijos choro iždininkas ir 
labai susirūpinęs su choro pi-

pataisymams liks nemažai už
dai! io. Šitam piknikui vado
vavo Zigmuntas Petraitis, 
kurs kandidatuoja rinktinuo
se į Justice of Peace. Papra
stai, jis yra žinomas visame 
Homrjteado ir net Pittsbur- 
glie, kaipo ZIGGY. Jam vi- 

Pn’ į šame dirbę pagelbėjo parapi
jos komitetas ir Homesteado 
lietuviai biznieriai. Tai buve 
vienas smagiausių piknikų. 
Buvo ir mūsų klebonas kun. 
Vasiliauskas.

Rugpiūčio 29, parapijos pi
knikas labai gerai pavyko. 
Ners vieta piknikams aplei
sta ir nelabai tinkama, bet 
žmonių daug suvažiavo. Spė
jama, kad gryno .pelno liks 
virš pora šimtelių. Tarp žmo
nių matėsi ir kun. J. Misius

r?

Darbai čionai sumažėjo, tat 
žmonės nusiminę. Vietinis

Kas Girdėt North Side

Rugp. 30 d. moterystės luo- 
man įstojo Alex Bealles sw„ 
Ona Maceikiūte. Pabroliai bu 
vo Paul Maceikas ir Frances 
Boskulas. Linkiu daug laimės 
jaunavedžiams.

Aukos pataisymui ir pagrų- 
bažnyčios sparčiai 

plaukia. Be paskelbtų aukų 
praeitame Pgho Žinių lape, 
sekantieji parapijonys auko
jo po dešimkę: V. Stankevi
čius ir Vaišius A.; po penki
nę: M. Urmolavičiene, St. Ba
gdonas, Al. Herman, J. Raz
minas, A. Bomblauskis, V. 
Marcinkevičius, D. Krikšto
nis, Pr. Gailius, J. Masadųls- 
kis, Iz. Makaras, Bill Town,. 
send, J. Makštutienė, Treti
ninkų d»-ja, J. Šimkus, A. 
Gustys ir Iz. Bublys.

Bažnyčios dažymas iš lau
ko prasidėjo ir sparčiai varo
mas pirmyn. Tame darbe pa
deda ir kai kurie parapijonai

žinimui

North Side lietuvių para
pija jau atsirado ant “ma-

(Nukelta į 4 pusi.)

UFE’S BYWAYS

Sunkiai susirgo M. Naujo
kai tienė. Išvesta į1 įvairias 
ligonines tyrinėjimui priežas
ties ligos. Kol kas nieko ne
surasta. ^Dėdė” linki jai 
kuoveikiausiai pagyti.

MATYKITE JJ ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACTUM-CIjEAMER 
ATLIEKA 82 DARBUS

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

VfcjLi. -TMr MOU.V PWICCJMS JffnRTMPAV Tfcarv A turėtas ~9 fAMDMOTMM, 4 Fircts OF CARE, 3 P«SMCS of iceckeam, 
a CodPLT OF BanamaE, CAMPV ahp GicaFk TUmch — TUt 
OhlX tmimc Mirs inc on TU c Menu - Moti mes
OF ORANCC JuiCE ANP Cattur O«4~: '

to mintis: “Dangus pasakoja 
Dievo garbę ir tvirtuma ske
lbia jo rankų darbus” (Psalm. 
xvrfl, 1). Skaitome senų ei
lutę, “Jeruzale, auksine, kaip 
♦rokšta tavęs mano širdis”, 
ir mūsų sielos padidėja mu
myse kuomet mes nusipiešia 
me perlų vartus ir aukso ga
tvę, ir tų nuostabų miestų, 
pasta tytų^ be rankų. — Ponia 
J. J. McCafce.

DETECTIVE RILEV By Richard Lee
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JUS OIRDKTI NORTH

- sidr

.•1 \(Tęisnys iš 3 pus../

pos”. Duok Dieve, kad ir to
lias pasiliktų, kad jos reikš
mė ir įtaka nuolat didėtų, o | 
Jie mažėtų. Čia, žinoma, rei
kia vienybės, o ne pavydo. 
Jei visi parapijonai, visos 
draugijos kartu su parapijos 
kdmitetu ir klebonu santai-
> i *

koj darbuosis, parapijai bus 
užtikrinta graži ateitis. Bet 
jei prasiplatins nelemtas obal- 
sia: ‘‘kam tu, o ne aš”, tai 
mftsų visų reikalas pradės 
Šlubuoti. Reikia gerai atsimi
nti, kad nei vienas klebonas, 
nei vienas komitetas, nei vie
nos draugijos nesugebės atli
kti tų visų darbų, kurie mus 
laukia, negalės pastatyti pa
rapijos ‘‘ant kojų”. Tik iš 
vieno dirbant galima įvykdy
ti lų didelį parapijos atsta
tymo darbų, kurį užsibrėžėme. 
Taij^i, vienybė ir santaika te
žydi mėsų tarpe. Aš tiesiog 
negaliu suprasti, kam reika
lingas tas mažutis “pavydė- 
lis”, kuris kartais nejučiomis 
savo ragučius parodo ir daug 
žaros pridaro. Tačiau nortli- 
saidiečiai žengia piittnyn ir 
jokia jėga jų jaa nebesulai- 
kys.
d'V ----- iu—„

Praeitų savaitę pasimirė se 
nas Bridgevillės gyventojas, 
P. Packevičius. Raiškiame li
kusiai našlei ir vaikams už
uojautų. Amžinų ramybę duok 
Povilo vėlei, Viešpatie!

General

Mikuli- kaledrM’

tlinfcfti, kadangi ir ukrainie- klebonų vietoje kun. B. Vit-

Pradėjome dažyti iš lauko 
savo bažnytėlę. Spėjame, 40 ( 
vai. atlaidams darbas bus bai
gtas. Bažnyčios reiuontui žmo 
nės gausiai aukoja. L'gšiol 
jau davė po 5 dol.: K. Žirnin
ei us, V. Juškevičius, A. Kla- 
sauskas, J. Strieliauskas, J.

vėl pu. ūkti į kairę.
Iš Pittsburgbv ir Sbarono

reikia važiuoti keliu 18 iki 
No. Meridian Road.

3-sios Lietuvių Dienos ko
mitetų sudaro sekantieji as- 
menytr - ‘
' Walter Andre w»,
Cliairn'tnn.

Lun^h Oonunitteo!:,
nu Yuikūnienė, Agnės Buho- 
nienė, Anna Aurilienė, Fran- 
ces Rodis, Veronika Sveda- 
nienė, Magdalena Janušaitie- 
nė, llet’.iiee Grikauskienė, Pe
tronė Digrevičienė, 
Laukaitienė, Ona Andrijaus
kienė, Mary Pajaujienė. 

Drjnks Committeu: WalterPetronis, O. Burnickienė, L.
Vasiliauskas, A. Mickūnas, A.tAn<lrew,i- Jo,m J°y'e’

i it:____ a rz„n:„ t__
Saunoras, M. Kelminskas, B. 
Stankus, I. Mazietis, 
liušis, K. Stankus, J. Kaz
lauskas, A. Kurpavičius 
Mykolas Rupšis 10 dol.

Parduota Katedros 
Nuosavybė

e *•
KOCHESTBR, N. Y. — Di

ecezijos reikalų vedėjo Msgr. 
VVni. M. Hart pranešimu, Ea
stman Kodak kompanijai pa
rduota Istoriška šv. Patriko 

diecezijos kancelia
rija, klebonija ir Av. Andrie
jaus pradžios seminarija už 
$350,000. Iš Ra nos jau gau
tus leidimas parduoti. Pasku
tines pamaldos toje bažnyčio- 

12 <!•» o se
kančių dienų naujieji savini
nkui užims nuosavybę. Laiki
nąja prokatedra paskirta 6v. 
feiidiet ha žny čia.

Ukrainiečių Katalikų Diena

»ų parengimuose.
Mokslo metai,

Rugsėjo 7 d., 8 vai. ryto 
šv. Mišiomis prasideda moks
lo metai mūsų, Sv. Jurgio, 
mokykloje. Visi tėvai prašo
mi leisti vaikus į savų lietp- 
viukų - katalikiškų mokyklų, 
kurioje mokytojauja sesutės 
Pranciškietės. Mokyklos na
mą-, pasidėkojant parapijos 
darbuotojams, atnaujintas iš 
ini'ko ir vidaus ir dabar labai 
gražiai atrodo.

kardinąlų, 108 vyskupai, 31,-
kftas, MIC., labai gražiai dar- 
buc„asi’ ir yra visų mylimas, 
bet savas klebonas bus vis 
tiek malonu susitikti, o jis 
daug papasakos iš savo ke
lionės po Lietuvų, sostinę Vi
lnių ir kitas šalis. Vyturys

108 kunigų. Bažnyčių su ku
nigų rezidencijomis yra 12,- 
680. Misionierių su bažnyčio
mis 5,664. Viso 18,389 bažny
čios. Parapijinių mokyklų y 
ra 7,490. Vaikų lanko tas 
mokyklas 2^12,260.

KLAUSIMAI IR ATSAK. LIETUVIAI DAKTARAI

KLAUSIMAS: Kiek yra 
Komos Katalikų Suvienytose 
Valstijose?

ATSAKYMAS: Sulig pa- 
, starosios statistikos, katalikų 
J. A. V. yra 20,735,179, 17

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero, IU.
Utarn., Ketri ir Pėtn. 10—9 vaL v.

3147 So. Halsted St, Chicago 
Paned Sered ir Rnbat auo 2—t v
Tel. Ofiao: Res.:

LAlayette 4017 24:6 W. 69 St
Tel. namų:

HEMlock 6288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M.
Res. ?fiso vai.: 10—12 A. M.

•' 4 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

Pacai sutarti

l LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kaadieu išskyrus seredą, 
sekinadienj susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 ryto.
TaL OANal 2345 DR. W. V. NORAK '

PHYSICIAN AND SURGtON

10 N. Broadway. Melrose Park
Valandos r^uo 10 iki 12 dieną ir 1 

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

Kcs. 212« S. 3th Ave.. Maywood Av.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRUROA8
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergaia pagal sutarti
2305 So. Leavltt SL

<
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Lankiame
Rugsėjo 12 d. rengiamas 

tarnus bankietas priėmimui 
klebono, kuris per pastaruo
sius kelis mėnesius lankė Lie 
tuvų ir kitas šalis. Bus graži 
proyftma. Dalyvaus choras 
ir ‘mokyklos mokiniai. K’ 
ciane visus dalyvauti. P 
džia 0 vai. vakare.

Laukaitis, Vincent Zallis, Leo
J To ' Andrijauskas, Steplien Janis,' I-nrbo dienoje, rugsėjo 6 d., 

Vincent Janušaitis, Casimir įvyksta ukrainiečių diena* ku- 
Okunis. « prasidės paroda nuo Sv.

Gate Committoe: Eva An- Juozapato bažnyčios į Schuet- 
drijauskas, Julia Kubilis, An- ' zen parkų, kuriame 10 vai. 
na Grikauskas, Joseph Pavi- r)t0 ^us pamaldos, o paskui

ir

Rugsėjo 11, 12 ir 13 dd. 
pas mus pripuola didelė me
tinė šventė, 40 vai. atlaidai 
Visi rengiasi pasinaudoti Die
ve malonėmis. V

3-ji Youngstown, O., 
Lietuvių, Diena

♦

YOUNGSTO4VN, O. — Ru
gsėjo 5 d., Sv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos pastango
mis rengiama 3-ji Lietuvių 
Dicsia Vadinamam Whippoor 
will Ficnic parke, prie No. 
Meridian Road ir Clara ave 
nue. len ir praeitais metais 
buvo Lietuvių Diena. Tų die-

Rugsėjo 5 d. į\yksta pasku
tinis šįmet mūsų piknikas A- 
domo sode. Moterys, kaip bi
tės, renka visokias dovanėles nų sykiu bus paminėta ir Lie
tam piknikui. Ar atsiras, kas j tuvos krikšto 550 metų su- 
tom piknikui neprijaustų! ' kakti? Ruošiama graži pro-

lionis, John Sevelka, Joseph 
Dėrin

Conunittea cn Parkingi Jo-
sepli Saracka, Thomas Sevei- 
ka, AVilliam Konstantinavičia, 
Ipolitas Grikauskas, Silvester♦ A
Zelenka. •

bpecial Ticket Comnuttet;
Edwaid Barton and Joseph 
Strainis. * *

Committoe on Gamės: Al-
plionse Andrews ųnd John 
Rogers.

D^nce Oonunittee: Helen 
Lucas, Rose Barton, Vincent 
Dcrin John Kubilis.

piknikas su programa. Lietu
viai kviečiant dalyvauti skai-

JUUŲO&YTOJAI
honui ir sykio pagerbsime

'Nors kun. V. Černauskas, M. 
!l. C., kuris dabar pavaduoji

Pamatysime rugsėjo 5 d.

Bridgeville, Pa.
t

Rugsėjo 28 d. priėmė Mo
terystės Sakramentų R. Oel- 
schlager su Mare Kinkiūte. 
Linkime jaunavedžiams gra 
Žana sugyvenimo ir Dievo pa
laimos. . »

grama, taip pat pakviesta vi
sa eilė žymių kalbėtojų.

Vietos lietuviams žinoma, 
kaip pasiekti sakomas par
kas. Vykstantieji iš Aktono 
ir Clevelando automobiliais 
turi važiuoti keliu 16 ir 14. 
14 kelias susiduria su 18 E- 
denalAirge. Važiuoti iki No. 
Meridian Road, čia pasukti į 
kairę pire Clara Avenue ir

Juo anksčiau kelsiu juo il
gesnis bus tgvo gyvenimas.

Valandos bėga ir dingsta, o 
jų trūkumas slegia mns pa
čius. <

GERKIT

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGAMŲ IŠ STOTIES YV.H.F.C. (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 fld 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 Iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 9:30 vai. vak.

DR. VAITUSH. OPT,
UBTUVIS

Ol’TOMETHI' ALbY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Suvlrf 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvina akių įtempimų. k«rj 
esti priežastimi palvos' skaudėjimp, 
Rvalįtlmo. aktų aptemimo, nervuota- 
mo. skaudamų akių karst), atitaiso 
trumparegyitf ir. tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsei
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią ma{<ausias klai
das. Specialė atyda atkrv’piama J 
mokyklos valkus.. Kreivos akys ati- 
tataotnos. Va'andoa nuo 10 iki ir. 
Nedalioj pagal sutart}. Daugely 
atsitikimų akys atitaisomoB be aki-, 
nių. Kainos pigios kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE
Phone Boulevard 7589

S0 METU PRITIKIMAS 
Lky* tamvlnnktMtM — akinta 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valsiukai kasdien nųą 9 iki 12;

noo 1:30 iki 8 vai. vak.
M. OAHal 0023

LIETUVIAI ADVOiUtAI

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Si ree?

Tel. LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfleld Avenue
* OFI8O VALANDOS: .
10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieninis ir Trečiadieniais 

Pagal Sutarti

Tel. OANe' 0257
Ree. PROspeet 6669

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’ 

1821 So. Halsted Street. 
Rerideneiįa: MOO So. Arteeian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

8 iki 8 vai. vakavę

TIK GERĄ ALŲ

glmbrosia
SOUTH SIDE BRK COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
r **• . • • ■ * .
Biznio Telefonas BOULEVARD 717»

JOHN D. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioa 

vakarais nno 8 iki 9
TetefeaM OANal 1178 

Namai: 6459 S. RockvveU SL 
Talef onaa REPuhilc 9800

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestem Avenue
VALANDOS:

PanedčTj. Utarninke ir Ketverge 
ane 2 iki t vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nno 2 iki 8 v. ▼. 
Subatoj nno 12 iki 6 ▼. ▼.

Tel Proapect 1912 
Sea. Tel Itenblic 5047

IeL Calnmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadieniu

DR. A. P. STULGA
.. DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CBlCAOft. TLL

Offlee Houra 
2 to 4 and / to 9 P. M 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
7 Ofiao Valandos

Noo 2 iki 4 ir ano 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiao Telef. BOUIevard 7820
Namų Talef. PROapect 19S0

ĮVAIRŪS DAKTARAI

rei. OAMal 6121

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8eredomūf ir Nedėl. pagal antarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPnbUe 7888It M. NORKUS 

Res. HEMLOCK «240
^Tf ■ ... --- ----- --- ---- %-----------------------

B| r -- - - L 1 II TL"U. V *■
i-----=

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS t
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMU 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDEU PA
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ Iš- 

DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR- 
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI:..LENGVIOS IŠLYGOS...PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAU DA DYKAI. -

DR. CHARLES SE6ALOFISAS
4729 So. AsMkfid Ave.

S lvkOD
CHICAGO, DLL.

Tatefonag MStemy IBM

O1TSO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nno 10 iki W 
Nna 18 Ori 12 vaL ryto, ano 2 iki d 
vai, no pietų ir ano 7 iki 6:30 ▼. v

Ree. and Offiee
2359 S. Leavltt St 

OANal O7O«

Offiee Phone 
PROspeet 1028

'"Ti. U KŪWAR
(K0WAR8KAS) 

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

Ratfėllom tr Trečiadieniais
 Pagal Sutarti

EMIL DENEMARK, Inc.
Buick - Cadillac - LaSalle

L 3860 Ogden Ave.' Tęl. Crawford 4100

TaL Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3895

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
0900 So. Halsted SL

■nVwttnnri«

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street 

Cldcngo. Illinois 
TeL HEMlock 6111 

Ofiso Valandos: 2 lkl 4 po piet ir 
7 iki 9 vakare

Trečiadieniais ir ŠeStadleniais 
pagal sutarti

reL POUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

Vai.: ano 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal entarti

TeL Ofiao BOUIevard 5913-14 
Rea. KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—3; nno 0:36—8:90 

756 VVest 35th Street

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ot CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave. 
T«L TAMS 0994 

B«.t TkL FLAaa 2400 
VALANDOS:

Nno 10-12 ▼. ayto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
NędėHenym ny 10 .k, 12 dienų

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfleld Ave. 
TaL LATayntte 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — T—9 vakare 

Trečiadiennis ir Sekmadieniais 
pagal untartj.

Ofiso Tel. VIRginia 0030
Reaidencijoe TaL BEVarly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Reradeaeija
8939 So. Olaremont Ava. 

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutarti

V
Tel. Ofc. REPubiic 7«M

Park OSO

DR. J. SHM6LMAN
K4 TZK SUSRĮIO

S^,
Pmktlkueja >0 metų*'

____ ttwŲee Ugne

Val&ade* 11-11 T-« P. M.
mm danei Ja 1«»S Bo SOth Ave.

TeL Cicero SOM*
Ofleaa 4SSO W«srt ISth Street 

Cicere. IU.

Atlantic City

DR.A.R. LAURAITIS
’ DENTISTAS .

2433 Weat Marųnette Road 
Antrad.. ketvtrlad lr penktadieniai* 

•-■IJ V. rytą; 1-S p. p.; <-« v. v. 
•eStadtenlela auo • v. r. Mfl 1 p. p. 

161 Broadvray 
MELROSE PARK, ILL

Pirmadieniais Ir trečiadieniais nue 
10 v. v. Iki I veL vakare 

•eMadlantals nno S V. Iki t v, v. 
SekmedlenleĮs Persi sutarties

Rea. 6958 So. Talman Ava 
Rea. Tat GROvefalD 0617 
Office Td. BEMlock 4848

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

; Vai. a—4 ir 7-6 vak.
Ketv. ir NedėUnmie snsiterne 

Subatome Ciceroj 
1444 Be. 4»tb Ct

_
Chicagos lietuvių iv. Kryiians li

gonini, kaip Jų pripačtno American 
Medical Amodatioa lr American 
Oollege of Snrgeons, yra Olass A 
rfliies. Tai yra, ankčėland Ameri
kos medikaliai antjoritetai m&aų li
goninę priskyrė prie geriansių Ame
rikos ligoninių. Reikale nsndokMės 
jos patarnavimu 2700 W. 69th SL, 
tol HEMInck 8700

. Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie- 
^\rių, kurių skelbimus matote DRAUGE •



Ketvirtadienis, nigs. 2 d. 1937 Draugas
VIENYBĖJE GALYBE kus. Vienas išvažiuos 10 vai 

ryto, o kitas po sumos. 
Lauksime visų atvažiuojant.

mėjimų savo pareigose. Legi- 
jouieriai ir svečiai buvo vai
šinami užkandžiu ir alum. 
Po visam buvo šokiai.

Dariaus - Girėno posto na
riai labai dėkingi buvusiam 
koniandierini dr. V. 8. Kares 
(Narjauskui) už gražų posto 
įeikalų vedinių. Jo rūpesčiu 
ir pastagomis šiais metais po 
stas įsigijo nuosavus šautu
vus, be kurių būdavo daug 
vargo; ištikus kokiam reika
lui, pi išeidavo skolintis iš 
kitų peštų.

Dr. Kares palieka ir ant 
toliau Bariaus Girėno posto 
vaidyboj užimdamas adjuta
nto vietų.

Naujam posto komandieriui 
J. Juškai ir visai valdybai 
linkėtina geriausių sėkmių da 
rbuotėj, kad ateinančiais me
tais Dariaus - Girėno postas 
išaugtų didžiausias ir tvir
čiausias visame legajone.

mi galime didelius darbus 
nuveikti. Taigi Chicagos ir 
apylinkių lietuviai Darbo 
Dienoje būkime Vytauto par
ke, pajuskime savo galybę ir 
Suteikime stiprių paramų 
'‘Draugui”, kurs stoja už da
rbininkų klesos reikalus.

Sekdami amerikonus Darbo 
Dienoje papuoikime savo na
mus vėliavdknis, pridėdami 
šalę Amerikos vėliavos ir lie
tuviškas.

Ateina rudens laikas, bus 
vėsesnis oras, žmonės labiau 
griebsis skaitymo. Tad dabar 
laikas atsiminti, kad griebtu- 
Tfiės tinkamų skaitymų. Patys 
atmeskime bedieviškas laik
raščius, apvalykime nuo jų 
savo namus ir raginkime tų 
ptularyti savo kaimynus ir 
pažįstamus. Rap.

Vasaros piknikai parodo 
mums lietuviams, kad vieny
bėje yra galybė. Parapijos, 
draugijos ir kitokios organi
zacijos laiko piknikus ir tai 
būna nelyginant maniebrai, 
jėgų išbandymai. “Draugo” 
piknikai taipgi yra jėgų iš
bandytas ir parodymas, kad 
.vienybėje yra galybė.

Štai ateina Labor Day — 
Darbo Diena, visos Amerikos 
brangi šventė. Tų dienų dar
bininkai stiprina savo jėgas 
kevai už geresnę ateitį. ‘Drau 
go’ skaitytojai yra darbinin
kai ir “Draugo” skaitytojai 
ir rėmėjai tų dienų privalo 
tų pat daryti, kų daro susi
pratę šio krašto darbininkai, 
tai yra privalo burtis į daiktų 
ir susibūrę į krūvų ištikrųjų 
pajusime, kad vienybėje gar- 
J, bė ir kad vienybėje būda-

Į Labdarybės Piknikų

lenKiynes ir kiiokiu minimų. BRIDGEPORT. — J lab-
Labdariai ruošias prie nau- darių piknik^ 5 d,

j< s statybos, todėl visi parem- , . . . , -Y . , ..
T« x m c Liesio trokas įseas su darbi-kinie tų piknikų. Town of .
Ūke trokai stovės pri. baž- "‘"kais ir piknikicriais 11 v. 
nyčios. Kurie norės važiuoti, O'to. Piknikieriai prašomi iš 
galės važiuoti troku. Trokus anksto registruotis Gudų krau 
duoda Mondzejauskis ir Nor- tuvėj, 901 W. 33 st.

OLD GOLD’O NAUJAS $250,000 PIEŠINIŲ 
KONTESTAS PRASIDĖJO

Dėl pilnų informacijy skaitykit 8 puslapį. Jis gali pada
ryti jus per visą gyvenimą turtingus

Nėra jokio skirtumo kaip užimti jūs esate, įstokit j šį nau
jų, didesnį Old Gold’o cigaretų kontestų, kuris skelbiamas 
mūsų dienraštyje šiandien. Skaitykite pilnas informacijas 
afot 8-to puslapio. Nėra skirtumo ar esate biedni ar tur
tingi, jauni ar seni, moterys ar vyrai — visi gali įstoti ir 
laimėti turtų pinigais — $100,000 pirma dovana.

Kiekvienas turi progą, laimėti ar $5,000, ar $2,500, ar $600, ar 
vieną iš 1000 cash dovanų. Ne- , $250, ar $100, ar $50, ar $25. Skai- 
skaltaat ar laimėsit ar ne, jūsų I tykite 8-tą puslapi dėl plątesni’ų ln- 
mlatls bus padailinta. Sis naujas formacijų ir sužinosite kas reika- 
Old Gold kontestas yra interestin- laujama. dėl įstojimo i šį kontestą 
glaustas kontestas, kuris hile kada ir kaip galite laimėti dovaną,, 
buvo paskelbtas Amerikos publikai, ... . .... .. -

—1 ~
Pirma dovana $100,000 cash tur- be jokio išskyrimo. Aukšto mokslo 

tas — padarys lairnlėtoją turtingą nereikia. Tik tereikia atydžiai per- 
per visą savo gyvenimą. Jūs gali- skaityti piešinius ir pamąstyti dėl 
te laimėti šį turtą be sunkio min- geriausio atsakymo. Irgi reikia sek- 
tles darbo. Nereikia aukšto mok- ti visus kontesto smulkmenas ir į-r 
slo ar gabumų, šis naujas kontes- statymus.
tas bus vedamas lygiai kaip Old ,,
Gold pirmasis kon$estas. su ta pačia , Susipažinkite su smulkmenom^ r 
ištikima atyda prie kiekvienos smulk- į’^ymais dabar ant 8-to pusi a P o
menos, kad apsaugojus kiekvieną “osJ,,eln?8 • v
kontestantą. Tokios cash dovanos įstojimo Blanką Angllš-
niekados nebuvo pastūliamos lai- b^ka 5anda^
kraičiuose. Jūs dabar turite progą J**0/ , Nu»‘«J»klte Ją Old Gold kon-
būti turtingi per savo gyvenimą, M X “
J š| kontestą Įstosite. . V* 2r,♦ °<‘d JL Cigaretų. bi-

* taip būsite įrašyti į kontestą. H
dovaną tereikia išplldy- „ tQrlt> H,fl.

ti originalus atsakymus i 45 Inte- , Dvigubo švelnumo Old Gold 
rengus piešiniu, dykuose vietuose c,^et Nepraleiskite -progos šį 
kurt. sudaro šį kontestą. Padėti kartą PMakyk,u savo draugams

t .konts*t* y* pavy*- apie OLD GOLD KONTESTĄ! Kon 
džiai po kiekvieno paveikslo. teetM atdąrM Statykite

išskiriant pirmą <100,000 devahą, paritetą turtui — laimėjąnt $100,0<>0 
yra 99$ kitos cash dovknoe, kurios pirma dovana, ar $50.000 -— antru 
sudaro $150,000 sumą. Gal Jūs lai- dovana, arba bile kurią Iš 998 kitu 
Sėsite 950,990. ar $25,000, ar $5,000, dovaąų.

DOVANŲ SKAIČIUS “DRAUGO 
LABOR DAY PIKNIKUI AUGA Iš Labdarių Veikimo

W. A. Ltwis, savininkas : znieriai praneša, kad “Drau- 
Lewis Style Sho>p, 4716 So. go” piknikų parems dovano 
Ashland avė., irgi neatsiliko j mis į restoranų. Iki šiol pa- 
nuo kitų “Draugo” piknikui, ^ižadėjo pasirodyti sū dova- 
Prisiuntė dresę vertės $6,99.1 nomis Kaz. Būras ir Kletnen- 
Piknike bus pats Lewis ir Į sas Žostautas, 1845 W. 47 st. 
per garsiakalbį kalbės biznio Jie žadėjo atsiųsti “spring 
reikalais. eikinų”.

S. D. Telser, pagarsėjęs J^e Meat Markei, 1814 W.
West Side auksininkas, 2205 47 st. pažadėjo skanių hotz • » ą —. • * s •
W. 22 sf., prisiuntė dovanų dogsų.
“Draugo” piknikui

1 Kaukės turintiems šSilagę. Didelė Chicagos firma — 
Mielile Printing Co., pirmoji^ aprūpino tos rūšies kaukėmis 
(Lnaskomis) savo darbininkus, turinčius šienligę, kurie dirba 
tokiose vietose, / kur sukeliama dulkės. Šios kaukės, -sakoma, 
teikia palengvinimų. > i • ! : •laikro

dį vertės $3.00. Jo krautuvė 
yra puikiai ištaisyta, išrodo, 
kaip “down town”. Jisai ka
lba lietuviškai.

Plačiai žinoma advokatė I- 
icna Kuchinskaite, 2221 W. 
Cermak Rd., neužmiršo *Drau 
go’ Darbo Dienos piknikų. 
Ji prisiuntė piniginę dovanų 
ice creamo bizniui.

Harvey Prod., 3436 Harvey 
avė. “Draugo” Labor Day 
piknikui atsiuntė maiš^ bul
vių į restoranų,

Kaz. Tatnanauskas barberis, 
2224 So. Leavitt st., seniau
sias lietuvis barberis. Jisai 
be kitko užlaiko geriausios 
veislės kanarkų ir aukojo 
“Draugo” piknikui vienų, ve
rtės $4.00. Jo kanarka bus 
išleista prie bingo.

Town of Lake kolonijos bi- j

ŽINIOS IŠ WAUKEGANO

ntas Frank Drendelved, ku
ris taip pat pasakė įspūdingų 
kalbų. Buvo (ir daugiau kal
bėtojų: dr. S. Biežis, B. R 
Pietkiewicz, buvęs Dariaus - 
Giųėno posto komandierius 
per du metu, dr. V. S.- Nares, I 

Girėno poeto 2171 iškilmingai I baigęs savo vienų metų tar- 
įvesdino naujų ateinantiems nybų kaipo komandierius. To 
metams valdybų. Svečių at- liau kalbėjo naujas posto ko 
silankė labai daug. Dalyvavo mandierius John Juška ir 
ir Lietuvos konsulas Chicagai vice komandįerius John Ka-
P. Daužvardis, kuris pasakė ą

v • • > * a* i IcclinsKas.reikšmingą, ir patnotangę, ka-
Ibų. Dalyvavo daug legijonie- Paskui buvo dalinamos į- 
rių ir iš svetimų postų, ypač vairios dovanos buvusiems 
Ketvirto Distrikto: komenda- valdybos nariams už posižy-

Dariaus - Girėno 
Posto Instaliacijos 

Vakaras

Pasižymėjo Lachavi&us ir

WEST SIDE. — Per Auš
ros Vartų parap. piknikų y- 
poč pasižymėjo graborius La- 
chavičius ir šerifas Sakavi
čius su savo sūnumi adv. En
riku. Jiems teko daug sūrių 
ir Rūtos saldainių. Visi jie 
bus ir “Draugo” piknike.

Full-flavoredJOKM. TOUR 
NAfft» A 

FftlGMf/MERE. 
tf f t MT FOM-OH

—perfect 
for cookingl

• Kmft American faas a 

lull-flavored rtcbnem that nutkes 
it perfect for sandwicbes. And for 
cookad diahes you ean depend on

DOVANOS - DOVANOS - DOVANOS
Tėmykite biznierių dovanas, kurios eina “DRAUGO’’ Labor Day piknike, 

Vytauto Parke, su serijų tikietais, 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, ver tės $10.00.
Vladas Ivanauskas - lietsargis, vertės $5.00; J. Kass - laikrodis, $5.00; R. An- 

dreliunas - sliubinis žiedas, $5.00; J. Baltutis - dovana vertės $5.00; V. Juknis - 
dovana, vertes $5.00; J. šūkis - dovana vertės $3.50; Jurgis Nevadotnskis - dov 
ana, vertės $5.00; Rože Kairienė - dov. vertes $5.00; Archer Avenue Furniture 
Co. - console lempa, vertes $2.75; H. Seigan - dov., vertės $3.00; Ignas Pike
lis - dovana, vertes $3.50; Juozas Balsevičius - dovana vertės $3.00; Justinas - 
Mackevičius - cash $2.00; S. D. Telser - laikrodis, vertės $3.00; Antanas Buchas 
—- dovana $3.00 vertės; Juozas Koncevičius — dovana $4.00 vertės; Antanas Lu
košius — dovana; Vincas Paukštis — dovana $2.00 vertės; W. Ą. Lewis - dre- 
sė $6.99 vertės; Frank Siminas - Old Gold cigaretų kartonas; siuvėjas Petras 
Mankus - dovana vertės $1.00; V. Kausmauskis - dovana vertės $3.00; P. Bar- 
skis - dovana vertės $11.00; P. Norkus - dovana vertės $3XX); J. Budrikes « do
vana, radio vertės $18.00; Untversel Shoe Store - dovana vertės $3.00; Dr. J. 
Kowarskas - dovana, cash $1.00 (sidabrinį).

▼*IIMJIIMH 1, URVU 091 Bll ■
forcmi to poinT ino woy to noir 
heatrti »o their wwn folkl For «omon 
khow that o h«otlhy heod produeoš 
iMHMfaomo kairi And Ihot’i why 
wonwn •vorywkoro oro pointinę to

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

Didelė 223 poslapių knyga 
su naujauaiais receptais į- 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų ir 
preservų darymai, paukš
tienos kepimai ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
Šią knygą galima gauti per pal
tą arba raktinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.
KAINA SU PERSIUNTIMU

0.10
RAtTINtJE
•0.00

OLD PEOPLE f ind 
way to keep breath 

wholesome
leltala (bad breath) (prieki? yMdi 
to Ltotniae, antiseptic aad 

deodorant
d>tter teeeaaa tt Įliairt dbturbaraM JrttĄ 
fmnnutfaa, tr tk. VMbriaą of I.Im testh. ntd 
pMpWfr.qu.atly h«T» halltoal. (bad toaettt). 
No veadar atban eoaaM« thea a aubanr..FOM-OL

AMERICA’S 
LEADER AT
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Visus Nuoširdžiai Užkviečiame Atvykti i/
r
jfR?

t >

Draugo

100 DOVANU PIKNIKĄ
% ' \ *’’• ' « *

* ’ - < • ; * -

Pirmadienyje, Rugsėjo - Sept. 6 d. - Labor Day
'*• -' 

fx ? DARŽE
115-tos tarpcPulaski Rd. ir Crawford Ave.

i >v>

Per šiuos vartus pirmadienį — Labor Day suvažiuos tūkstančiai 

lietuvių į mūsų dienraščio rudeninį piknikų, kuriame bus išdalinta 

net šimtas brangių dovanų.

■'f*

15t. t

Darbininkų diena -- yra poilsio 

diena. Dėl to ir pikniko programą 
pradėsime 10 VAL. RYTO, kad 

ti progos anksti suvažiuoti, pa
silinksminti ir pasilsėti gražiame 
parke, tyrame ore. DOVANŲ DA
LINIMAS GILIUKINGIEMS EIS 

VISĄ DIENĄ, PRADEDANT 12 

VALANDĄ.

<5 A"» J

i*4 •• *

Be visokių kitokių linksmybių BUS IR 

DAINŲ. Dainuos dainininkų grupės ir 
taip pat visa publika. Bus ir rimta dalis KAL
BĖTOJAI PASAKYS KELETĄ KALBŲ.

būsim!

Lester Buck muzika pra

dės groti 1 vai. po pietų. 

Gros iki vėlumai.

&

r <

fc-t <

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME TIEMS, KURIE PRISIDEDA PRIE PIKNIKO DOVANOMIS

k



Ketvirtadienis, rūgs. 2 d. 1937
■SS r , PBIUUIB

VIETINES ŽINIOS

A. A. Jonas Krotkus Conrad Studija Turi 
Istoriškų Fotografijų

Mūrų tautiečio fotografo
Conrado studijas 420 W. 65 st.

' turi nuėmusi visą eilę istoriš
kų parengimų, kurie buvo šią

Federacijos Sus-mas 
Rugsėjo 9 Dieną

Federacijos Chicagos apskri 
ties susirinkimas įvyks ne šį 
vakarą, bet kitą ketvirtadie-j

tr Rtgabeutų Amerikon. Oa- 
b^h Budriko akordionistas ir 
gi išpildys Meletą gražią kū- 
tinių, žinoma, bus ir orkes
tras numerų.

l’rie progos negalihia pa-

Priežodiki

nį, rūgs. 9 <ū Aušros Vartų mhitl ir trinia išreikšti di- resnė malda.

Punktualumas rodo darbo 
pasisekimą.

Juo ntaž'au žodžių, juo ge-

Miške staklės, ant avies vi
lnos, o jau audžia.

Iš nakties darbų dieną juo
kiasi.

Ne laikas kurtus lakint, ka
da reikia joti medžioti.

CLASSIFIED
NAMAS

nRugpiūčio 29 dieną suėjo 
du mėnesiai nuo mirties di
džio geradario a. a. Jono Kro

nus. Jis gyvas būdamas į- 
tindavo Tėvų Marijonų da- 

uotę, didele auka prisidė
damas prie įkūrimo lietuvių 
Šv. Kiyžiaus ligoninės Clii- 
cagojt, parennlateias vienatinj 
lietuvių diėUraštį “Draugą” 
ir šelpdamas Tėvų Marijonų 
vadovaujamąją lietuvių kole
giją ir seminariją.

Jam mirus, jo geroji sesu
tė Antanina, pildydama savo 
kilnaus broliuko valią, iš jo
jo palikimo gausiai sušelpė 
ftv. Kazimiero Seserų Kongre
gaciją .Amerikoje ir Lietuvo
je, taipgi gausią auką įteikė 
ir Tėvų Marijonų Kongrega
cijai

Marijonų vienuolijos broliu-

parap. salėj. Sus-mas nuke
liamas dėl to, kad trijų apskr. 
pikniko komisija nori paruoš
ti pilną raportą. Tame susi*

dele padėka Budrik ui už jo 
leidžiamas radio' proginius 
sekmadieniais iš didžiulės VV 
CFL stoties. Lobai nia’ohi,

' ašarų Be kitų, ten galima1 t!hįitUe bus padarytas platus pereito sekrtadie-
r simfonine

orkestrą, kuri 
meistriškai pildo gralius mu-

šias fotografijas įsigyti: J. K-' pranešikuas ir iŠ Federacijos j nio Programa 
Vysk, Reinio sutiktuvių hari-K’™,™^ Valdyba ®udr:ko radioVysk. Reinio sutiktuvių 
kieto Paliuer Ilouse, kun. Ig 
Al'aavičiaus ir L. Šimučio or- 
det»ų įteikimo bankieto, Mo
terų Sąjungoj seimo ir kitų.

Į Labdarių Piknikų 
H West Side

Fabijono trokas išeis į La- 
ibdarių pikniką, į nuosavą ti
kį, sektnadienį, rugsėjo 5 d./ 
9:30 vai. ryto.

Labdarių 7 kp. yra prisire
ngus skaitlingai tame pikni
ke dalyvauti, nes tai bus rie- 
Šutavimo laikas. Be to, yra 
žinių, kad labdarių ūkio gi
lioj randasi daug laukinių vi
štų. AVestsaidiečiai vežasi šau 
tu: us ir bandys savo giliukį 
medžioklėje. Rap

■' v

Kongreso.

Naujas Biznierius . zikakus numerius. Klausysi
mės. \ • ; tiltus

/iWBST SIDE. — WalteJ

* 1 i • • QQ4 Q " e PLATINKITE “0RAU6A”
rė ekspreso hunų, 2248 S. Hoy ‘ *-
ne avė. Perkrausto, pristato a- 
tiglis, malkas. Jis bus “Drau
go“ piknike, kur turės pro
gą susipažinti su naujais ko- 
stumeriais.

t
RADIOI

fef VAKARĄ įlUDRIKO 
PROGRAMA

Primintina, kad šį vakarą 
pasi kiaušy tumėt puikios ra
dio programos iš stoties WH 
FC (nuo 7 iki 8 vai. vakaro), 
kurią duoda Jos. F. Budriko 
raaio ir rakandų krautuvės, 
3409-3417 S. Halsted st. Gir
dėsite keletą naujų, gražių 
.Jaioų, įrekorduotų Lietuvoje

kai ir kunigai, kurie uz savo . . , , ,i • , irama. Bus įvairus/lakūnų nar-
gcradauus meldžias kasdien, , , . . . .•® . j dymas padangėse, taipgi sve-Jonui Krotkui numirus dar v. . , f . , ,................. ,» . , cių lakūnų pasirodymas karotui c jo uz jį ypatingas pamal
das gi rugpiūčio 29 d. vėl

Netoli Lietuvių

-Aviacijos Diena

Lietuvių aviacijos diena, ku
rią rengia Lietuvių Nacionalis Kaip Jaučiate? 
Aero klubas, jau nebetoli, tai
yra rūgs. 12 d., Ford Airport,
Lansing, III. Bus graži prog-.

±=

N Vakarą—“IHTalrfclt TMartv**-bjtafi
Meskit. naovarcį. Duokit* Oarfleld Ar* 
batkt Itvalytl neaumaltu. Ilkučlua Velki* 
.raitai lr maloniau Oerklte kaip papoaa- 
t. arbata. lOo — Ma.

atlaikė už jį šv. Mišias, o se- j 
kantį ketvirtadienį — rugsė
jo 2 dieną, naujoje Marijonų 
Se'm.’naiijos koplyčioje atlai
kys nž a. a. Jono vėlę iškil
mingas giedotines Mišias, gie
dant klierikų chorui.

Į šias pamaldas kviečiami 
a. a. Jono Krotkaus giminės 
ir visi kas tik to kilnaus dva
sios geradario darbus įverti
na. i

manevruose. Bus įdomi muzi
kai® programa, šokiai, risty- 
nės, taipgi kas valandą šoki
mas su parašutais. Su parašu- 
tais šoks merginos ir vaikinai. 
Jau gauta žinia iš daugelio 
apylinkių miestelių, kad atva
žiuos svečių į šį parengimą.

Jadzė

į WrMi-iw net iAknt a! Oorftm 
' H«od0c*eFewdar—eltoGedleldTee, 

•Md*Mco<d»<aa«>M^cld>ndia«ąiM. 
_ ________ o»d u*i»«a ca«,i„.id*.~
gavus tiacoš ten. l aaoon.yM.at.

Buy gloves wlth whcrt 
it savęs

Nereik mokėti 50c ui 
dantų mostį. Llsterinė 
Ttooth Pašte gaunama po 
26c. Tėmyk, kaip gerai jt
veikla. Ją vartodan.as per 3 
metus sutaupai >3.00. '

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE25*

I

Vadovaus Baseball 
Rinktinei

CAKPENTER . 
nt

CONTRACTOR

2223 VVest 23rd Place
Atlieka visokios medžio darbas, 
didelius ir mažas, až prieinamą 
kainą. Apkals narnos žiogeliais. 
Dedame stogas.

Tnrl 85 metas patyrimą

Tel. CANai 7314
CHICAOO

PLATINKITE "DRAUGĄ//

Dienraščio “Draugo” rude 
niniame piknike, kuris bus 
rugsėjo 6 d. Vytauto darže, 

tuviai profesijonalai, adv. 
Brenzos vadovaujami, žais

seball su jaunaisiais lietu- 
iais kunigais, kurių rinkti

nės manadžerium apsiėmė bū
ti kun. Petru K&tauskas, ftv. 
Panelės Gimimo par. vikaras.

Susirėmimas bus tikrai į- 
domus. Atvyk it į pikniką an
ksti^ kad galėtumėt matyti 
šias retas rungtynes. •

Padėka Giminėms Ir 
Pažįstamiems

WEST SIDE. — Praėjusį 
šeštadienį įvyko metinės sū
naus mirties paminėjimo su
kaktuvės. ^Bažnyčioj žmonių 
buvo daug. Šturmai džiaugia
si parodytu atjautimu, taip 
pat dėkoja visiems, kurie da
lyvavo pusryčiuose. Rap.

W. A. Lewis
NORI PASIMATY- 

TIS SU JUMIS

Penktadienio
vakare

Rugsėjo 1O d.

4716 St. Ashland
AKINK

a a a.
PBTSAS BAEISIS

Mirė rugpiūėlo 30 d.. 1937 
(A., 11:2$ vai. tyte. sulaukę.
24 metu bmžiaue.

A. a. Petraa gimė Chieagoj.
Paliko dideliame nuliūdime 

tėv» Petrą, Motiną Ona, sese
rį Oną. du brokus: Adolfą ir 
Antaną, ciofcę Magdaleną Ka
valiūnaitę, du dėdes: Mykolą 
ir Jurgį Kavaliunuo. dėdę Juo
zą Gatautia. Oną Sešklcnę ir 
Jų Šeimyną, Walfulių Šeimyną, 
ciocę Kastanciją, 8klebutienę, 
ir Šeimyną, Emiliją Butkienę, 
Kastanciją RukSlaukient. Oną 
Augaltę. Gasparas Wlclus, Jo
ną Barisas ir Šeimyną lr kitas 
glmiAes lr pažystam ua

Kūnas pašarvotas 9358 So. 
Klmbark Ava

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, rugsėjo 3 d. IS namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Sv. 
Juozapo parapijos bažnyčią, 
kurioj Jvyks gedulingos pamal
dos ut velionio sifelą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

. NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažy- 
stamus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, Borliai, Še
rno, INSriėH, Dfidėnoa, ri visi

Laidotuvių direktorius 8. M. 
Skudas. Tel. MONroe 337T.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenile

ĮOAUs MjrUnttems — Vestuvės#* — j 
Bankietams — Laidotuvėms —

Btame LAFAVETTE MOO

Kunigai turėtų įsigyti
į Vyskupo Petro Praneli 
kkaus Bučio, M.I.C. para

šytą

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą.

Kaina $1.75

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Avė. 

Chieago, Iii.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTį . ,

Visi Telefonai YARDS 1741-*1742
4005-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Falrfield Avenue

Tel., LAFAYETTE 0727 s

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite mūsą Lietnvią radio programą Firnadieoio vakarai*, 
10:00 VaL vakaro ii W. & F. 0. rieties (1420 K.) — FraoaUJaa 

F. ŽALTIMIERAŠ

0ART, IND. LAIDOTOVIV DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN ;

Oeriaaaim patarnavimas —, Moteris patarnanja 
nona *000 «M W. UHk Ava.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U Dili I A U C PATARNAVIMAS HfflDOUHHit KffiNĄ IR NAKTĮ

n W A T KOPLYČIOS VISOSE U I Knl MIESTO DALYSE

».i

S. P. Mažeika
A. Masalskis
L Petkos
S. M. Skalas

Juzapas Eudeikis
P. I. Ridikas
laekaeriezirSi
({r

4348 So. Califomia Avė. 
Phone LAFayette 3572

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 GBOvefaill O0L42 \

718 W««t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

IR 4704 So. Westem xA1 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883

8354 So. Halsted St. 
Photte BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

P&rdąvlmui kampinis namas, kuria
me tavorno lr Hteturano biznis 18- 
airMan kilo^ŪlkmusMl. Parduodamas 
M prleMsttes llgba. Atal&auklte Mrs. 
A n na Btttla. t»6| We»t lllth St„ 
fefbaL.Mcttak8kUt .Dgu °oo*-

VTRAl
Ajųtomobillų mekanlkal ............. |80.
nrtll Press operatorius ............. $18.
Eiektrikltaią Motorų taisytojai .. $38.
Mfckanlkų feadėjfelal ........................ $12.
I1 non kėpiai k. ■..............$25-36.
Indų plovėjai..............i.................. $12- 16. 

313-3*. 
$12-11. 
.. $13.

$18-22-$$.

> s • a a • a s k h S k l a 

gH aaa.akevbosa. •

Stojai t *.................
MtVTBRTg 

Virėjos Restarantuose .
Prttamadtojoa .. ......................... $12-d6.
GeSoraliniuiu nattių darbui,tNMuėz .........................  $6-11.
BOauty tlper&torloa . . $16.50 lr auki. 
Prosytoja Moterų dreslų .... $11.
Viešbutyje Patarnautojos .... $60.
8HAT EMPLOYMENT AGBNCT 

14 West Wasblngton Street 
Chieago, Illinois 

Tel, Cen 9800

Renda $40 į mėnesi, fellnal įrengta*, 
kilto vandenio ftlluma, po adresu 804 
West 81st Street. Dėl informacijų 
tel. VitKlnla 1621 arba atsiiauklt į 
2 996 Archer Avė. __ -i

Manant statyti aka naają namą 
ar prrtaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor ated Builder,

0TS0 Se. Mnpletėood Avė., - 

Telefonas PROspeet 1186.

ęAKDĄYŲHVI NAMAS

Pardavimui 2 fletų tinkas (Stucco) 
namas. 2 lietai po 6 kambarius, pe
čiu apOlldoml. Randasi Albany ava 
arti 635lo St. Teiefonuokit Rockwell 
uos to o^Sm,

JARDAVTMlIL-NAMAS
Pigiai pardavimui 2 Šukėtų mūrinis 
namas, po ScSls kambarius, steamu 
apšildomas. AtsiAaukit 6207 So. 
Keatlng ve., ant pirmo aukito va-
Itehrik. ,. .. „L " .... 1 Ag

PARDAVIMUI ŲftOSERNB

Pardavimui pigiai gresernė pilnai J- 
rengta, steam aplldotna. miegamas 
kambarys ulpakSly krautuvėa At
siSaukit 1211 So. Cicero Avė., arti 
lt-tos (gat. (RobsevUlt Road). Prie- 
rastis pardavime — ,flga. ;

Ma*MJgP4S VIRBAS
Reikalingas prttybęs vyras virėjas,

turi mokėti lieta 
kitę:
“Draugas,** »»34 
Box No, G$«».

fAW>43

kalbą. Raėy- 

Ookiey Avė.

ŪKIS

Pardavimui ūkis Rhlnėlander, 
Wis., Route 2. Su gyvuliais lr pa. 
dargals. Už žemą kalną. Priežastis: 
našlė. Kreipkitės:

4 c 'Vąūpneta AsAanoitls 
Rhteelsndeė, Wls.

,.is r. ra »•

Mfea.
A. BITTIN

PAMINKLŲ UDOtSOIAl
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vfertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi- ' 
šokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $18.00-ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 West lllth St.,

• Telefonas BKVsrly 0005
skersai Sv. Kazimiera kapinių vartų.

PARDAVIMUI NAMAS
Forklozavimo bargėltas, 5 kambarių 
moderniškas mūrinis namas po nu- 
įnertu 8438 W. 64th St., SUtu vande
niu apšildomas, uždaryti porėtai, ą- 
tuolo florai, kaina $4,500; $1200
cash, balancos lengvute išmokėjimais. 
Atsišaukite 6138 SO. Albany Avė. 
teai i na » i ... • ■ i ma '

5=
OOAL
Anglys

WILMINGTON 
ANGLY!S

. $6 00 

. 5 75 

. 6 00 
.. 600 
. 475

KAUTOS
GREITAI RYLA 

PRISTATYMAS SlECTF, IR 
PRIEMIBSČtUOSE

Tek ARDmore 6975

Lump ....
Mine Run 
Bgg .......................
]^Ut .•••••••.% ... 4

Screeningg ...........
PIRKIT DABARkt

HTAI KYLA

FIRE SALE!
O a i s r o Išpardavimas! 

$100,000 RAKANDŲ

kyke Ir
lemos! Ko- 
snmušom

RAKANDAI
GARANTUOTU

ItalMsAnf ąmVBrtem, valgomiem, 
mlegamiem kambariam, porėtam... 
Blednl Ir tortingi ras DIDELI 
PASIRINK IMA! Gsslnlal pečiai, 

lymai aliejiniai visą kompo- 
Divonal, dratos, eJektrlkl- 

Ss, ėadtos, skolbykloA 
NenisrakSkR Iki potyf

Z. BASINSKI
1707, taipgi 1741-43 

VVest 47th Street

Tel. BOULEVARD 1751

O. gMOUteB
apHilriyi

— Progos stoka yra amži
nas silpnapročių ir ištižėlių 
pasiteisinimas.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 -Po£ahontas Mlne Run “ Tona# ,7 40Stambios perkant 5-kfe Tonus ar daugiau.
1
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Kutvirfadieius, mgs. 2 3.1937

PIRMA

OLD GOLD’O NAUJAS PIEŠINIŲ KONTESTAS TIK DABAR STOJĄ į KELIĄ! ŠTAI VISKAS, KAS TIK JUMS REIKALINGA ĮSTOJIMUI

Piešiniai 1-3
PIRMOS SAVAITES SERIJOS

PIEŠINYS No. 1

JrflJyklH praleistųsias kalbas kiekviena* piešiniui. Vartokite ee daugiau 
Parašykit,12-kos žodžių kiekvienam atsakymui.

Oot Įstojimo Blaakos saetikyj sa Muom 
SIŲSKITE MĖSINIŲ. MsigskHe

PIEŠINYS No. 2
Įstojimo Ii

ykite savo atsakymas 
praaeiima. NE- 

vien tik

PIEŠINYS No. 3

DABAR LENGVA ĮSTOTI!

I ŪKE TO BIIV MV 
CI6ARETTEC 
FROMAM OLO 

[EffABUSOEO PIRM /!

A CARTON OF 
OLO GOLDS, 

PLEASB• • 
TM»Y GO 
parrrv fast 

AT OUR 
MOUSEZ

FBKH/
ŠTAI KAIP JŪS LAIMITE 

$100,000.00 l-mq PRIZĄ

R LORILLAfiO
Company

Established 1760
iMI 1i

ŠIANDIEN, kada skaitote šiuos žodžius, nusispręskite laimčt 
$100,000.00 —ŠIMTAS TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ PINI
GAIS 1-mas Prizas Old Golds naujame viliojančiam Piešinių 

Konteste.

j y,"

t'"?*

Kį KltXS ŽMOGUS SAKYS?
Sutelkit* prabiltą kolba toMlai* ballSool 

. . , (nandoklt* *j|clal, jitojln* blaakq Uralo*madonai ^aWaiM —
Suteikite praleista kalba, kad tiktų tumiajam ba; 

liūnui augUiau paduotame piešinyje. Rašykite visiškai 
originali atsakymą analų kalboj, vartodami ne dau
giau 12-kos žodžių. Žemiau paduotas pavyzdys yra 
vien tik patarimai ir yra tiktai jūsų įvedimui. 

Žmogus kairėj sako: -

"I likę to buy my dgarettes from 
! estakltsbed firm.”old

an

štai yra tūli sugestuoti atsakymai:

A. "Yest Old Golds come from a fine old
family”

B. "T b ere’s cbaracter in tbai firm. Tbere’s
cbaracter in Old Golds.”

C "Tbey know tbetr bustness. Been at it
yeats.”

KĄ SAKYS Sis KtAUttlVNtNKAS7
.SotoiUto prabilta kalba toWl«|*ra batilalal... 

(aaudokit* oflcialy š*ra|aa padb*tq blaaka)
Suteikite praleista kalba, kad tiktų tuščiajam ba

lionui augščiau paduotame piešinyje. Rašykite visiškai 
originali atsakymą anglų kalboj, vartodami ne dau
giau 12-kos žodžių. Žemiau paduotas pavyzdyzyca 
vien tik patarimai ir yra tiktai jūsų įvedimui. 

Moteriškė sako:

"A carton of Old Golds, please. Tbey 
go pretty fast at our bonse.” 

štai yra tūli sugestuoti atsakymai:

A. "Tbey go • fast everytvbcre. lt?s that
Double-Mellouj taste.”

B. "Tbev’re ntade o f bighest ejuality to-
bacco and tbe f re altvays fresb.”

bey go fast at my bouse, tool Every- 
body likęs ’em.”

KĄ SAKYS JOS VAIKINAS?
Sutelkit* praleista kalba '

(aaadekito eftcbl' {stojime b bakai
Smeikite praleista kalba, kad tiktų tuščiajam ba

lionui augttiau paduotame piešinyje. Rašykite visiškai 
originali atsakymą anglų kalboj, vartodami ne dau
giau 12-kos žodžių. Žemiau paduotas pavyzdys yra 
vien tik patarimai ir yra tiktai jūsų įvedimui.

Ta jauna moteriškė išsitaria: /
"FKSSH!"

štai yra tūli sugestuoti atsakymai:

A. "And so are my Old Golds! The extra
Cellophane jaeket tnsstres that.”

B. "Stale smoke never won fair lodyt Try
* nntisu ntA /z,aa »

t«Ula|a« bailia*!. . •

"T,

a FRESH Old Gold.“

'be FRESH dest 
Golds are altvays PRESHr

"Only tbe FRESH deserve t be fair.
OU-------  • ------------J

Rąžykite Savo Atsakymus* Ant Įstojimo Blankos Žemutiniame Dešiniajame Kamputyje
NeslasUt* pačio, pltibbs. Parašykit* sav* atsakymus vl*t*s* swlyq padavimą Įstojimą MaakoĮ* . . . tr siųskit* vln tik |sto|lm* Blaaka

KETVIRTADALIS MILIŪNO DOLERIŲ PINIGAIS
1-mas Prizas... $100.000.00 2-ras Prizas... $50,000.00

3-čias Prizas 

6-tas Prizas
$25,000.00
$5,000.00

3 Prizai $1,000.00 kiekvienas . . $3.000.00 
SO Prbų $100.00 kiekvikaas . . $5,000.00

4-tas Prizas • •
7-tas Prizas • •
9-tas Prizas • •
10 Prizų $500.00 kiakvlunat
100 Frizų $50.00 kkftvieaas

$10,000.00
$5,000.00
$2,500.00 

$5,000.00 
$5,000.00

5-tas Prizas 
0-tas Prizas

$5,000.00
$2,500.00

2S Prizai $250.00 kiekvienas . . $7,000.00 
000 Prizų $25.00 kiekvienas . . $20,000.00

TAISYKLES • • • Malonėkite Jas Atydiial Persiskaityt
reikalaujamus Mateoraatm Ir priduot juo* rankiniai laite m* 
vairia iki sakomos kiekvienos sęrijnt illoidhno daroa. Priabadanraa 
at.akymna M kuriai hraitųsiatičiai rarijai, kontearanta. yra pri* 
viiagiuotas siųsti aatamaotu. jau tekančiai serijai. Tačiau, kon- 
taaumaa įstodamas i komaatų laika 2-ros ravairts, tori priduot

n num. n?aiT^lira drama *** **ri*<*
1-moa ir 2-roa savaičių tarifu taip 
mrOli^lr «. Visoa serijos tad

7. Kvalifikavimui ravųa da prizų. raikai ao>pnaiųat au kiakviana muitine atrakymų ■ur tri. OLD

GOLD mimtim pikelio popieriukus ube tri. atatinkan 
pakelio rankos partini. Bi kurii 
reikalo daryt pirkimu, imktyniuoj.oti..
laki ra 4au*iau napi vienu estu atrakymų, bet kiekvieno iMoji-

No. 7.

T. OLD Goto PTEUNTU KONTESTAS yn atviru Iclrtviaaam 
gyveninčitm 4S vabti)ow. U. S. A., »rt»» Dittrict of Colvrabia. 
Mūriam P. Lorillard Kompanijos, Ine., darbininkus it ju teima. 
Ir darbininku, dirbančius pri. akribimų, pardavimų vaddjua.

b j* r

grupč a 49 pietinių. Kiekviena, pietiny. boa M 
Mjimui. Vlaona H m balionų. tačlato, 
l turtą autatta praleistųjų kalbų MtSab* 
na virtam U todUų.

J. OLD GOLD Ilmokfa Pirm, Prira tttOflM.M Ir ttt tora 
piniginius prizus (skaičiuj* 1.000 prizų sudarsnsčius ramų 
0290.000.00) saly, vattyMa srairMavimo | vienų tūkstanti kocv- 
teatantų. kuri. rato pralrisris kalba. tum. 49 pirtiniuose ir 
kurių starenwnrai yri pripažinti nrigtruliikiii ir grriausiais raly, 
(airtjų nuomonf. Ir knrie virale arivfi«iab pririlaiky. lių Oficia
lių Taisyklių. Tie priral bus i
toje naopainų raly, jų 
Tnirtjų mtandinra. boa gi

< PleHriri km 
tad yra aeitomi a 
|on KIEKVIENĄ SAVAITE 
prxNoė, kilpo atsidsryao 
Kiekvienų Mtrtieni. per

&9' KmKMKVlJ5A’sAVAnT VW pietiniai yra 

keturių mv.ičių aarijoa yra (.įima aplaikyt 
Jai jOsų ci,arerų varrelm neoali rai

■ pietinius vairui ant pareikalavimo. |STO- 
Mt lrt.ry.mn. M laikratčių. turnalų ar 

dtknliarų ir bm iy^ai priimtiooa. Kartų j*s 
ms anksryvtunimnu pisliaisass, UkasluH |N 
VELTUI, kaip iilatad.

lygiai priimtinas. Ntra
Kontenantui yra Intom 

įeiti ra dengiau nagu vienu aatn atsakymų, bet kiekvienas istojr- 
-čio. mvairtt. tad priduoti abi mu turi bOt tinkamai kvalifikuota, k privalo būt individualiai
>ip imt. kaip ir 9-«oa atrakta pripifintaa kaipo iatdjimao **A**| tolimas MB”, ate. Kiekvia-
Mt kvalifikuotos searik/jt m ara iaobaraa bm apepdmma kaipo vienuti. Konteatamui yra 

įderina laimtt dlni vienų nrtaų. kaip tai aagtOiuaių laimtjknų 
bi kuriaga bdividmtoi ratalkrara toto* 1 N ko>

-a. toto i n
na UmVBLTUII

it pddųnčiaat 
kaipo tyliu, ir sutinka, kad P. Lorillard

mes priaiųaim jums 
JIMO. BLANKOS

d. Dallaama
SIUSKITE PIRMINIU- Tik 
kaba tulčitulčlame beirtas), sentikyje m taiaykltmia.

<to>

Na*

. vitaia ativilgiai. liečiand vedimų tlo 
pritAikymus•J imtinių,

ufalkriatJ individuali aiškiam 
gabdoi Ir ufteigtl. P. Lorillard 
MtoAT
liniue u komunikacija, ne laiku priaiųatua arba praptinlu.nia 

bi kur nuo konraatanm ar komattantui. Kiekvienas
i b doadnyv patampa nuosavybe P. Lorillard I

». Kirtriaaoa Savaklnta Serijos atsakymai, kanu m 9 OLD 
GOLD aeltoaom popierom ano pakelio, arta m tikra kopija 

perstų, kaip kad pabrieiiama Taisykite No. 7, turi būt
OLD GOLD CONTIST, P. O- tol K Varicfc Sumų 

Naw Yotk, N. V.

Lengvai galite suteikti sau šių progų, šiandien yra ideališkas 
laikas įstojimui. Viskas, ko jums reikia įstojimui, telpa šiame pra
nešime. Prizai sudaro KETVIRTADALĮ MILIŪNO DOLERIŲ.

šis yra tikrai puikus kontestas, kuris duoda kiekvienam vyrui 
ir moteriai lygių progų. Vts/lhti nereikia ni augitesnio mokslo 
ne specializuoto talento. Jūs laimite suteikdami praleistųsias 
kalbas tuštiems balionams grupėje 45 interesuojančių piešinių, 
kurie apima šį kontestų. Nurodymui jums rašyti tas praleistųsias 
kalbas, jūs rasite patarimus po kiekvienu piešiniu.

šis naujasis kontestas bus vedamas lygiai kaip Old Golds 
pirmasis kontestas — su tokia pat ištikima atyda prie kiekvie
nos smulkmenos, kuri saugoja interesų kiekvieno ir visų indi
vidualių kontestantų. , ? * '. v

Ten nėra nieko sunkiai suprantamo, ir nieko komplikuoto 
prie šio kontesto. Sekite tuos 3 patarimus ir siekitės prie 
$100,000.00 1-mo prizo.

1-mas... Perskaitykite taisykles. Studijuokite tuos 3 piešinius ant 
šio puslapio. Perskaitykite ištisai šį patarimų surašą po pie
šiniais. Tada rašykite originališką atsakymą ar pastabą ang
lų kalboje, savaip paduokite praleistąją kalbą ant kiekvieno 
piešinio. Atsakymui vartokite ne daugiau 12-kos žodžių 
piešiniui. Išrašykite savo atsakymą ant Įstojimo Blankos 
sulyg šio pranešimo tikslo. NESIŲSKITE PAČIUS PIENI
NUS. Siųskite tiktai įstojimo blankas.

• * • Siųskite savo įstojimą OLD GOLD CONTEST, P. O. Bos 
9, Varick Street Scation, New York, N. Y. Išsiųskite savo 
įstojimą bi kada nuo dabar iki vidurnakčio ateinančio šešta
dienio-. Likusios serijos piešinių bus jums pasiųstos laikas 
nuo laiko, kaip tik išleidžiamos.

• •. Siame konteste kiekvienas savaitinis serijų siuntinys turi 
būt su priedu 3 OLD GOLD geltonom pakelio popieriukėm 
arba rankos parašais nuo pakelio. Taipgi kada siunčiate 
savo atsakymus pirmosios savaitės piešimų serijai, išspaus
dintų ant šio puslapio, įdėkite 3 OLD GOLD geltonas 
pakelio popieriukes arba rankos parašus nuo pakelio.

Atsiminkite! Atydžiai perskaitykite taisyklės. Tada išrašykite 
praleistas kalbas ant įstojimo blankos pirmiesiems 3 piešiniams. 
Nusispręskite Jstoti ŠIANDIEN. Išsiųskite savo įstojimų iki 
vidurnakčio sekančio šeštadienio.

STOKITE DABAR!
IŠPILDYDAMI ŠIĄ ĮSTOJIMO FORMĄ!

IMrvkvekita Savo Pavar*, Ir Antrai, Aliklal j

- .


