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A.L.R.H. FEDERACIJOS KONGRESAS
ATIOARYIASmOELPHIJOJ

Jo Eksc. Vyskupas T. Matulionis 
yra garbės pirmininku kongrese

(Telegrama “Draugui”)

PHILADELPHIA, Pa., rugp. 21. — Federacijos kon
gresas pradėtas. Vyskupas Teofilius Matulionis pontifi- 
Ikavo Mišias ir pasakė įspūdingą pamokslą. Prezidiumas: 
'garbės pirmininkai — Vyskupas Matulionis ir kunigas 
Valančiūnas. Kongreso pirmininkas — Daktaras Rakau
skas; vicepirmininkai: Tamkevičius ir Pileckis; sekreto
riai: Mažeika ir Vilniškis.

AKADEMiKĖS DAINININKĖS VAKAR 
GAVO DOVANAS

Daugiau bus surengta dainų 
kontestų per “Draugo” 

radijo valandą

PARSKRIDĘS LĖKTUVAS SU ROGERSO IR POSTO PALAIKAIS

Iš Seattle parskridęs į Ix>s Augeles lėktuvas su žuvusiųjų Alaskoj \\'ili Rogers ir 

laikais įvežamas j pašiūrę (angarų) Los Angeles airporte.

\Yiley Post pa- 

(Avine Photo.)

STREIKUOJA WPA DAR
BININKAIVakar dienų per “Draugo” Nekalto Prasidėjimo parap., 

radijo valandų Šv. Kazimie- su daina; “Pasėjau kanapę;” ■ 
ro akademikių dainų kontes- trečių dovanų — Elena Šar- AVPA viršininkai paskelbė 
te trims laimėtojoms įteiktos kaitė, — su daina: “ Ausk,, sugtreikavugien,s 300 (jarbi- 
dovanos, kurias aukojo p. močiute, drobeles.” YakarĮninkų ultimatumų: turi grįž- 
Lewis, Levis Style Shop par jos pakartojo tas pačias dai- ti Darijau, arba bus išbrauk- 
duotuvės, 4716 S. Ashland nas. Pats p. Lewis buvo nu- 
Ave., savininkas. Laimėtojos vykęs j radijo stotį AVEDC
gavo gražias sidabrines tau- ir asmeniškai įteikė dovanas. Apie 300 darbininkų, dir- 
įes už pasižymėjimų dainnvi- Taip gi buvo gražios įre- 1 hančių WPA (Works Prog
ine. Pirmų dovanų laimėjo korduotos muzikos, įdomių r€gg Administration) proįeTP 
Eugenija Nausėdaitė — Auš- pranešimų ir kalbų. Artimoj 
ros Vartų parap., su daina: ateityj gal Ims ir daugiau įv- 
“Žalioj lankelėj;” antrų do- airių dainų kontestų per “Dr 
varių — Kita Zanauskaitė — augo” radijo valandų.

ti iš šelpimo surašo.

PAKVAIŠĖLIS SUSPROG
DINO SAVO NAMUS

PRANCŪZIJA SIUNČIA 
DAUGIAU KARIUOMENES

DJIBOUTI, prancūzų So-i
Vakar anksti rytų visam malilandas, rugp. 21. — Aiš- 

Chicago Lawn distrikte buvo kėjant, kad Mussolini nemano 
girdimas nepaprastas sprogi-! paneigti savo pasiryžimo, kad 
mas.

Pasirodė,

tų ties 129-ta ir Halsted gat, 
vakar sustreikavo, atsisaky
dami dirbti už 5 
per mėnesį.

Tarp jų buvo paskleisti la
peliai, kuriuose pažymėtu 
kad jie būtų tikri paikiai,? je| 
sutiktų ir toliau taip pigiai 
dirbti vyriausybės darbus. 
Tas paveikė darbininkus.

- !i užkariavus Etiopijų, Prancū-
kad pakvaišėlis .. , _ . .T , .. , _o - i zijos vyriausybe prisiunčia iJohn Kovach, 53 m. amz., su- , . . .. šia kolonijų daugiau kariuo- rprogdmo savo dviejų auk- _ . .v .. . menes savo interesu apsau-stų medinius namus, 573o So. i 

Seelev avė., kad tuo būdu pa- ’

AMERIKA NENORI KIŠTIS Į ITALIJOS 
ŽYGIUS AFRIKOJE

MITRU IŠRINKTAS 
GRAIKAS

VOKIETIJOS KATALIKU 
VYSKUPAI TORI KON

FERENCIJĄ
_______

EULDA, Vokietija ,rugp.
21. — Vokietijos kardinolai 
ir vyskupai čia turi suvažia
vimų, kad suradus priemonių 
sėkmingiau gintis nuo nacių 
puolimo, taikomo prieš gy
viausius Bažnyčios reikalus 
visam reiche.

Yra žinoma, kad Katalikų 
Bažnyčia neturi nė mažiau
sio pasiryžimo kovoti prieš 
nacių (nacionalsocialistų) par 
tijų ir nekovoja. Tik kovoja 
prieš nacių pagoniškų sųjudį, 
kuriam vadovauja dr. Alfred 
Rosenbergas, nacių partijos 
taip vadinamas “filosofinis” 
diktatorius.

Suvažiavę vyskupai tariasi 
už uždarytų durų, kad apsi
saugojus Hitlerio šnipų.

Seniau tos rūšies vyskupų 
konferencijos dažniausia buvo 
viešos, buvo sakomos prakal
bos. Šiandien to visa paneig
ta, kad davus ramybės na
ciams, kurie pasirengę grieb
tis juodašimtiškų darbų, jei 
kas drįstų priešintis jiems.

Čia atvyko įvairių katalikų
organi-^*

zacijų vadai, kuriuos vysku
pai pakvies konferencijoh,

____________ PARYŽIUS, rugp. 21. —
Nėra vilties sukoneveikti Mus

Anglija pasiryžusi ekonomiškai solinio pasiryžimus prieš Et- 
blokuoti Italiją iopijų, bet T. Sųjungos tary-

_____________ bos skirta komisija ištirti
ETIOPIJOS VALDOVAS NUMATO italų susikirtimus Etiopijos

BAISŲ PASAULIO KARĄ pasienyje pereitų žiemų ati- draugijų ir jaunimo

PARYŽIUS, rugp. 21. — 
Patirta, kad Mussolini turi 
pasitarimų su Hitleriu, kad 

dolerius padarius militarinę sųjungų. 
Jei tas tiesa, karas 
Europai.

SPĖJAMA, 20 ŽUVO

darė posėdį ir pasirinko ar 
jis ir visi Etiopijos gyvento- bitru graikų Nicholas Politis

WASHTNGTON, rugp. 21. 
— Pasklydo gandų, kad An
glija šaukias pagalbon Ame
riką, kad sulaikius ltalijų nuo^ 
karo prieš Etiopijų.

Senatas daug susirūpino 
tuo klausimu ir šiandien pa- 

—• darė rezoliucijų, kad Ameri- 
J. Valstybės neprivalo

meldžias už taikų ir ra- • • - , , ., ! iuos išklausinėjus ir jie-
Anot jo, pasireiškus . K°“181J0S darbae *pnb<J: “is patarius, kas toliau turi 

. tas tik tuo vienu jvykiu. JI
negali svarstyti teritorinių

jai
mybę.
karui, kaip bematant užsiliep 

gręsia ! snotų ne tik Europa, bet visas 
pasaulis. Būtų pavojaus visai
žmonijai T

Jei nebus išvengta kam, 
etiopiečiai ginsis. Jie turi pa 
kankamai drųsos ir ištvermės 
ir pasitiki Dievu, pareiškia 
valdovas.

klausimų. Etiopija protestuo 
ja, bet to nepaisoma.

SERBO MAGOMETONO 
RIAUŠĖS BOSNIJOJE*

būt veikiama, 
naciai

BERLYNAS, rugp. 21
Spėjama, kad čia įgriuvusiam kos
kasamame geležinkeliui tune- kištis į Italijos Etiopijos gin 

1 ly žuvo 20 darbininkų. čus ir pasilieka neutralios.
Be to, nurodo, kad vvriau-

MEKSIKOJ KATALIKAI REIKA- sybė uždraustų ginklų ir amu 
i nicijos eksportų kovojančio
ms pusėms pasireiškus karui.

BELGRADAS, Serbija, rug
piūčio 21. — Serbai stačiati- 

ŽENEVA, rugp. 21. - T.,kiai sa magomelonaia ankėle 
Sąjungos viršininkai parciš- kruvinaa riau5ps Boanijoa 
kia, kad T. S. taryba turi įv

Kaip žinoma, , 
visomis priemonėmis 

slopina visas katalikų organi
zacijas. Nori, kad visos virstu 
nacių organais.

TRAOKIA TIESON APS
KRITIES KOMISIO-

NIERIOS
Ryšium su susektu Cooko

miestely Rogatica. 2 asmenvs apskrities buvusio klerko Sw- 
airių priemonių ir galimybės -uvo / k(,|ptas ' eltBepl<> iSaikvojima k,arko „
suturėti Italiją nuo planuoja! magome | fjMj city Club of CWcago

[tonų grupei bėgant paskui nu traukia tieson visus buvusius
1 sileidžiantį lėktuvų. Magome- nuo 1910 metų iki šiol ir šian
| tonai smogė stačiai per cerk- dieninius tris apskrities ko- 

kur vyko serbų misionierius —‘iš viso 58 vy
rus ir moteris. Iš jų visų rei

kalaujama 1,646,200 dol. baus

mo karo Afrikoje. Tik yra 
reikalingas visų valstybių su
tartinas veikimas.LAUJA BAŽNYČIŲ ATIDARYMO

MEXIC0 CITY, rugp. 21.i reikalais ir tikslais.
— Hidalgo valstybės vyriau- Peticijoje pažymima, kad
siojo miesto Pachuca katalikai ’^’^a bažnyčios dalis pa-

.. .... keista skalbykla, o Carmengyventojai pasiuntė peticijų v J ’
I bažnyčia — anglių sandėliu.

Toks bažnyčių išniekini
mas yra nepakenčiamas. Fe
deralės konstitucijos 130 str
aipsniu pažymima, kad kraš
to kongresas neturi teisės 
leisti jokių religijų varžančių 
įstatymų, o kunigų didžiausių 
skaičių, žiūrint jų reikalingu
mo kiekvienai vietai, nustato 
valstybių legislatūros.

Tad peticijoje ir nurodo
ma, kad kunigų skaičius toli 
didesnis yra žmonėms reika
lingas. Pachuca mieste tuo 
tarpu yra atidaly tos vos ke
turios bažnyčios ir tik penki 
kunigai įregistruoti. Tuo tar 
pu žmonėms yp reikalingas 
didesnis skaičius bažnyčių ir 
kunigų.

šidarius galų. Namų rūsyje 
^įis prileido gazo ir padegė.

Tačiau jis nežuvo, tik ap
svilo ir pritrenktas. Antra
jam aukšte gyvenę keli asme
nys lengvai sužeisti.

Sprogimas sugriovė visų 
namų priešakį, sugadino pa
šalinius namus ir ištrupino šios valstybės legislatūrai. 
daugelio aplinkinių namų lan Reikalauja, kad būtų atidary 
gų stiklus. Nuostolių bus ke- |og (jažnycios pamaldoms. Pe-
b tas tūkstančių dol. ticijos nuorašai pasiųsti pre-

Kovach pain.hu į ligoninę Car(lenas ir Hi(lalgo
išpažino policijai, kad jia sn tu,K,rnatorini.
gazo pagalba sukėlė sprogi
mų. To priežastis, kad 
nės norėję jį nunuodinti.”

t i vzmo-

MASKVOJE KARININKAS 
PAŠOVĖ KOMUNISTĄ

Peticija paremta federalės 
konstitucijos 30-uoju straip
sniu, kuriame aiškiai pažymė 
ta, kad krašto soverenumas 
priklauso žmonėms, kad žmo
nės turi pilnų teisę keisti, ar-

BERLYNAS, rugp. 21. — ba modifikuotoi kr. valdžios 
Žiniomis iš Maskvos per Lat- formų. O 8 ir 9 straipsniais 
vijų, tenai sovietų kariuome- užtikrinama, kad žmonės tu- 
nės karininkas pašovė komu- ri teisę raštu įduoti valdžiai 
nistų Georgį Dimitrovų, kurs peticijas ir valdininkai šių 
1933 metais Vokietijoje, buvo teisę privalo gerbti. Taip pat
kaltinamas ryšium su parla
mento rūmų padegimu.

žmonės turi teisę daryti ra
mius susirinkimus teisėtais

____

vės kiemų,
LONDONAS, rugp. 21. —■ 

Anglijos ministerių kabinetas 
rytoj susirenka nepaprastan 
posėdin svarstyti Etiopijos 
klausimų. Tas yra didžiai sv
arbus ir skubus klausimas, 
kadangi Italijos diktatoriuM j

ITALIJA NEGALI GAUTI ‘ pamaldos. Kilo muštynės.

ANGLIĮJ ANGLIJOJE
LONDONAS, rugp. 21. -į 

Britų žiemių rytų pakraščių 
anglių eksporteriai sustabdė i

NORĖJO PASISKELBTI 
DIKTATORIUM; AREŠ

TUOTAS

ininio atlyginimo.
Komisionieriai kaltinami ne 

pildymu savo pareigų. Skun
de pažymima, kad išeikvoji
mai įvykę dėl komiRionieriųQITITA, EKVADORAS,

Mussolini nenori nė klausyti anglių siuntimų Italijai, ka- , 21 ~ Ekvadoro respub ap8įieį(hmo, ne8 jįe nevykdę
apie taikų. dangi Italija neužmok|ėjusi

api.- pustrečio milijono dole- 
seniau pasiųstas an-

Šiandien neformaliam kele
to ministerių susirinkime po- rių už 
darytas sprendimas, kad pa- glis.
sireiškus karui Italija turi ---------------------
būt finansiškai ir ekonomiš- Į Policija suėmė Patrikų Pal 
kai blokuojama. Šiam žygiui1 lieka, 11418 So. Park avė., į-

likos prezidentas Ibarra pa- įstatymų. O įstatymuose aiš- 
siryžo pasiskelbti diktato
rium. Kariuomenės vadovybė
tačiau pakilo ginti konstitu- gkirti audįtorių, kad jis pa- 
cijų. Iba-rrų areštavo ir pre- tikrintų apskrities visų finam 
zidentu paskyrė Antonio gjnį gtovį

kiai nurodyta, kad komisio- 
nierių pareiga yra kas metai

Anglija reikalaus T. Sųjun
gos tarytoms sankcijos ir prieš 

ltalijų bus suregimentuotos 
visos kitos Europos valsty
bės.

tariamų jauno advokato 0. 
K. Coehrane nušovimu ties 
alude, 721 E. 75 gat. Be to, 
suimta ir jo žmona.

Tarp traukiamų tieson ko- 
misionierių apie 6 yra mirę.

nesADDIS ABABA, rugp. 21.
— Etiopijos imperatorius 
JTaile Selassie pareiškia, kad i kosi, jis gynėsi.

Pons, buvusį premjerų.

PRIIMAMI TARNYBON
NAUJI UGNIAGESIAI
Praneša, kad šių savaitę

------------------ tarnybon bus pašaukta 200
Gbandi aludėje, Dės Plai- naujų ugniagesių, kurie 1933 

nušautas policmonas Kir metais išlaikę reikalingus kvo i

PLATINKITE “DRAUGĄ"

ORAS
CHICAGO IR APYLIN-

ran. Zmogžudis pasidavė. Sa- timus ir kuriuos parinko cI-lKftS, — Gražus oras; vidu-
vilinė tarnyba. tinė temperatūra.

c ■ ..........~ 

pain.hu


> *

DHAUGAS Ketvirtadienis, m~r>

“DRAUGAS”
l*elnu kasdien, Uakyrua sekmadienius

PKtNL'MEUATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Matams — >8.00. Pusei metu — Trims mėnesiams
— |2.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstoMse 
prenumerata: Metams — (7.00; Pusei matų — |6.60. 
Kopija — .06c.

Redaktorius priima — nuo ė vai. 11*1 ■ vai. popiet.
Skelbimų kalnoi prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarblamt ir korespondentams raitų necratlna. 

įsi noyr&loma ta: padaryti Ir neprtMunčiama tam tiks
lui palto tankių.

Skelbimai sekančiai dienai priimami įU
5 vaL popiet

“DRAUGAS”
,. . UUANIAN DAILY FRIEND 

Publlsked Daily, Bxoept Bunday.
SUB8CKIPTION8: Ona Toar — 90.00;

— 96.60; Tnree Montns -- 66.0u: Uue Muutst — ik 
iflurope — One Year — 97-00: Hx Montha — 91-00; 
■^upy —— .PBo.

Advertlsln* .u “DRAUGAS" brla*a best
Advsrtlsln* ratas on applloatton.

‘DRAUGAS” 2334 S. Uakle> Avė., Oūeag«>

TAIKOS KONFERENCIJOS EINA 
PRIE GALO

NE VIEN KARU REIKIA BAISĖTIS

Dabar, kuomet artinasi karas tarp Abi-
Būk Tvirtas Kaip Plienas vieni) pareigi) atliks su sąži- nas ji) buvo prie Augustaičių 

ningumu ir nedejuodamas jos kaimo, o kitas dabartinėje e- 
I sunkumu, nes niekas tau ne- lektros stoties vietoje. Pirmą-

sinijos ir Italijos, jautrus pasaulis baisėjasi| Toji dvasios galia, kuri ve- niekuomet nepajėgs jų įkūny-1 padės, o numuši nuotaikų ir ji, sako, žmonės nukasę pini-
prisiartinančiomis žudynėmis ir kraujo pra.-'da žmogų tiesiu gyveninio ke- ti. pasitikėjimų savimi. Jeigu tau gų ieškodami, o antrųjj Ven-
liejimu. Žinoma, karas yra baisus daiktas. Į įįu įr kuri sergsti jį nuo ga- Valių ugdyti pradėkime iš Pavyks kų nors atlikti geriau, ta savo bangomis beglamonė-

Mūsų tarpe, vienok, yra gal dar baisės-j jį,^ pavojų, suklydimų, ne- pat jaunystės dienų tr nuo nepasitenkink tuo, bet stenkis, dama Į jūres nusinešė. Esą-
nių dalykų, negu karas, o retas kas jais bai- laimių, apvainikuodama jį di- paprasčiausių jų mažmožių, ste kad kit4 darbų dar geriau at- mas piliakalnis yra labai uu 
sėjasi. Štai kriminalogų aprokaviinu Jung- ^žios laimės ir pasisekimo vai- ngdamiesi tikrai ir sąžiningai liktum .Stovėjimas vietoje, tū- kštas ir susideda iš dviejų
tinėse Valstybėse yra 230,000 palaidų žmog
žudžių. Nuo jų piktadaringų rankų gali žūti 
400,000 žmonių. Juk nei Mussolini prieš Abi
siniją dar nesumobilizavo kareivių ties, kiek 
Amerikoj yra palaidų žmogžudžių. Jei ka-

niku, yra valia. atlikti savo pareigas. Kiek- pčiojimas — lygus neveiki- .dalių, kurių viena atrodo lyg
Pasaulyj sutinkame dviejų vienų darbų ar užsimojimų bū- 

griežtai skirtingų rūšių žmo- tinai priveskime iki paries
mui. Drąsiai ir atkakliai gru- buvęs bažnyčios bokštas. Gal 
inkis su gyvenimo audromis, tas ir sudarė savotišką šio

nių. Vieni jų mažai dirba, ge- galo, nesvyruodami in šunke- piktais žmonių įgeidžiais, kad piliakalnio legendą.
rai dėvi ir valgo, dažniausiai liūs. Teisingas pareigos atli-

ras su Abisinja ir įvyks, tai per jį nežus tik skaniausius valgius; jiems kimas yra geriausia priemonė
tiek žmonių, kiek nu© minėtų palaidų žmog
žudžių

pavojingos įvairios gyveninio ugdyti valios pajėgoms ir bū- 
atmainos; išlepę silpnuoliai, dui. Mažmožiai, į kuriuos gy

ti kas baisėjasi, kad Amerikoj yra tiek į juos ir vėjas negeras užpučia, venime nekreipiame mažiau- 
palaidų žmogžudžių ir kati nuo jų gali žūti ir lietus užlyja. Antrieji visur šio dėmesio ir pro kuriuos ty- 
veik pusė milijono' žmonių? , ir visuomet drąsūs, daug dir- liai praeiname, sukuria did

Arba vėl štai automobiliai Jungtinėse >»,. ^gingi, ryžting, savo'žios vertės dalykus.
Valstybėse kasmet užmuša ir sužeidžia dau- “OJ™"“*! v,suomei • siekdalui asu,e„ybfs tebu-ij“8““'1™“ 
giau žmonių, negu amerikiečių buvo užmuš- “. v'Kur I* atodairų įkūnys jUInOj turime save laikyti nuo-1 U1 alules ’ -
ta ir sužeista Prancūzijoj Didžiojo Karo m

tavo darbas ir pavyzdys būtų Anot a nų žluoniy pasakos> 
pirmasis. Nenusimink, jeigu | i|iaka,niu vi,,loJ„ anksCiuu
nepavyksta ko pasiekti, bet , - , . ,- , • . - v1 F ’ buvusi bažnyčia. Lietuvių sve-
gerai pagalvok, ar tik ne tu I , , a x i : *° .1 . ’ . . i dų karo metu švedai pamatę,
pats būsi tos kaltės priežasti-1,. ' i kati šių bažnyčią galima pa
ini. Niekas tiek neatima žniorI .- • • ,... versti geru apsigynimo punk- 
gui jėgų, kaip nepasitikėjimas

tu.
Kas baisėjasi automobilių nelaimėmis!

Koulereneijų konferencijos išvengimui 
karo tarp Italijos ir Abisinijos jau eina prie 
galo. Koks tas gulas bus, tai dar neaišku. 
Aišku tik tas, kad Anglija nori būtinai su
laikyti Italijų nuo karo su Abisinija, o Ita
lija veržte veržiasi į tų karą.

Anglija, stodama už Abisiniją, žiūri sa
vo interesų. Anglija mato, kad jei Italija 
pasiims ?xbisiniją, tai nukentės Anglijos in
teresai. Italijai stiprėjant, ji taps didelė 
ko-nkurente kolonijų politikoj. Todėl Angli
ja žūtbūt nori neprileisti Italijų prie Abisi- I 
nijos užgrobimo.

Italų diplomatų pareiškimai yra aiškūs. 
Vienas jų pasakė: ‘‘Jei Anglija ar Tautų 
Lyga uždarys Italijai Suezo kanalą, tai tas 
bus pirmas šūvis, uždegantis naują pasaulinį 
karą”.

Mat per Suezo kanalą yra gabenama Ita
lijos kariuomenė*tr‘at^jjiicija karui ‘prieš 
Abisiniją. Suezo kanalas yra privatinės ko
mpanijos nuosavybė. Šėrininkų dauguma yra 
prancūzai. Kanalo valdyba yra prancūzų in
žinierių rankose. Pagal nustatytą tvarką ka
nalu gali naudotis visos tautos taikos ir kar 
ro metu. Bet kam nors smarkiai paspaudus 
ta tvarka gali būt pakeista.

Viršuje- cituotas italų diplomatas dar 
sakė: ‘‘Viskas, ko mes iš Tautų Lygos ar 
Anglijos norime yra tai, kad jos nekištų 
savo rankų. Fašistinė Italija nepakęs nei An
glijos, nei Lygos diktatūros. Nei Lyga, nei 
Anglija nekėlė triukšmo, kai Japonija smau
gė Kiniją, nei-gi kišosi, kai Bolivija ir Pa
ragvajus kariavo dėl Čako. Kodėl lipti ant 
kulnų Italijai?”

Didelių tarptautinių painiavų nebus, jei 
Anglija galų gale Italijai leis savarankiai 
veikti Abisinijoj.

NE VISI ARTISTAI IŠLAIDOS

Žuvus artistui Rogers, skelbiama, kad 
jo paliktas turtas siekiąs penkių milijonų 
dolerių. Jisai buvo neturtingų tėvų vaikas 
ir turtus sudėjo savo triūsu, kaipo gabus 
artistas ir rašytojas. Paprastai artistai ir 
rašytojai yra labai išlaidūs. Bet Rogers gy
veno su protu. Jo sveikas protas spindi jo 
raštuose. Jo sveikas protas reiškėsi ir jo 
pasirodymuose teatruose.

Kiti artistai ir rašytojai mirdami palie
ka vietoj turto skolų. Andai miręs rašytojas

VARGONININKAI PIRMUTINIAI

Dabar amerikiečių dėmesys nukreiptas į 
Philadelpbiją, kur eina mūsų svarbių orga
nizacijų seimai. Iš ten laukiame žinių. Pir
mutiniai su žiniomis pasirodė vargonininkai. 
Pranešė, kad jų seimas gausingas.

Pasirodo, kad Vargonininkų Sąjunga pra 
deda patapti viena iš veikliausių Amerikos 
lietuvių tarpe. Iš to džiaugiasi kiekvienas 
lietuvis. Vargonininkų įsijudinimas daug ža
da mūsų kultūriniuose siekiniuose. Vargoni
ninkų įsijudinimas nėra laikinas gero ūpo 
pakilimas, nes mūsų vargonininkai nėra jau
nuoliai — karštuoliai, kurie vieną dieną ga
li sumanyti kalnus versti, o kitą dieną gali 
būt užmiršę, ką vakar ryžosi veikti.

Stiprėjant Vargonininkų .Sąjungai, stip
rės ir parapijiniai chorai. Veiklesnysis visuo
menės elementas eis ten, kur smarkesnis vei
kimas apsireiškia. Jaunuoliai su geresniais 
balsais greičiau stos j parapijų chorus, jei 
tuose choruose apsireikš daugiau veiklumo.

Taigi turėkime viltį, kad bažnyčiose su
silauksime dar geresnių giedojimų, o salėse 
dar geresnių koncertų.

. . .. . tu. Todėl jie iš bažnyčios lau-
savimi. Visuomet su drąsa ir , _ ... .... .x i ko puses pradėję pilti žemę 

ir bažnyčią visai užpylę Toji 
vieta, kur yra aukštesnė, gi: 
di, esąs užpiltos bažnyčios 
kštas. Švedams užpita bažn’ 
čia buvusi geras apsigynimo 
punktas prieš lietuvius. Ta
čiau paniekinta bažnyčia jie
ms suteikusi nepasisekimų. 
Jie turėję šią bažnytpilį aplei
sti. švedams pasitraukus, ba
žnyčia taip ir likus neatkas- 
ta.

(“L.”)

MIESTELIS PLAČIAI ŽI
NOMAS M0KSLIN1NKĮJ 

PASAULYJE

žę. Pirmuosius vadiname ne savo silpnybes, klaidas! 
tik kūno, bet ir dvasios Ilgo- jr jas taisyti. Negana pasiry- 
niais silpnavaliais nykstu- ar kį^o nedarytb bet
kais, nesugebančiais kovoti su tai darytina su švenčiausiu i- 
gyvenimo statomomis kliūti-'gitikinimu> pri»iVerčiant save 
mis; antį uosius — dvasios mi- kar(ajs atlikti kad ir nemalo- 
Ižinais, tvirtavaliais Zmonė- nįus veįksmus ar pareigas.
mis, kurie savo nepalaužiama --------
valia ir užsispyrimu be svy-1 Išmokini sa\e valdyti, sek- I apilė nedidelis, giažus 
ravimu lengvai įkūnvs tai, ką d savo silpnybes ii klaidas, ir svarus miestelis Šiaulių ap- 
iš anksto nusistatę, nes jiems Paversdami pasiaukoti arti- skrityje. Ant kalno prie gra- 
visos kliūtys yra nebaisios ir)1110 tėvynės gerovei, j.ik- žiai vingiuojančios ir į save 
lengvai įveikiamos. ra^ *r nuodugniai pažinti savo aukštais ir gražiais skardžiais

Ipoelgius, būdą, klaidas yra .viliojančios Ventos upes. Čia 
Žiūrėdami į didžiųjų žnio-.j^į sunku> kadangi mums;dirbo, vargo ir mirė didis Ze

nių gyvenimą ii darbus, ste- Įtai padarytį kliudo mūsų sa-’maitis — Simas Daukantas, 
bimės jų nuveiktais žygiais I vį,ny|os jausmas. Kiekviena- į Piliakalnyje, kuris puošia pa-
ir nuopelnais žmonijos gyve- vjg Įįnkęg gave teisinti nors Į tį miestelį, šis didelis Vyras 
nime. Jie buvo žmonės, rocios, • __ •___ ___ _______ I .

Edgar VVallace paliko pusę milijono dole
rių skolos. Bet jis nenueinešė graban tos į "*“!'• f“"'*"8- ir didžiausiuose nusikaltimu#-
skolos. Už jo parduodamus raštus įeina tiek, to ie wP"ir mes> t* Jie se, versdamas visą kaltę an:
kad ta didelė skola greit tirpsta. paliko garsūs, kad pajėgė ko-, savo draugų, pažįstamųjų ap-

_____________ _ voU su gyvenimo statomomis linkybiq Padarytį apim-ybes
Kapitalistai ir turtininkai labai prieši-1 kliūtimis ir $avo didžiais d»a- k|usnįag mūsų valios pastan- 

uosi įstatymui, kuriuo ąaaUei^aiiia mokesčiai 1 -pašau įo gar ~ gOinSt yra tikras žmogaus ga-
ant didelių pelnų ir įeTgi). Iš to perdaug ste- . 1 ,<eS Ume ^a.r. 'lybės ir pasididžiavimo žen-
bėtis nereikia. Štai Paramount. Motion Pic- K,ais’ ėturne edi,^. 2ęepra|eįs|< nevienos pro-
ture kompanijos keturi “ekzekutyvai” per *ais _ e u^iais ėjo ~ tie gQg, kur ga|^tum stiprinti sa-1
1929 metus gavo $3,193,000, reiškia, nepilnai «ar!SU^ dl v\ria’’. . aukouam.. jv0 aKn,enybės taurumą ir pa-1 
po milijoną dolerių. Tokiems, žinoma, gaila ne ai 4 an žmonijos au mo tikrinti valios tvirtumą. Pra-į 
bus skirtis su savo milžiniškų įeigų maža ne '\a'° ianbiaus1^ tuit4 įleista proga gali būti nepatai- 
dalimi.

Šioje vietoje padarytos Ka
pinės. Kalbama, kad dabar 
kapinėse jau laidojama trečia 
eilė. Šis piliakalnis yra labai 
gražus. Nuo jo labai gražus 
vaizdas į gražias Papilės apy
linkes. Daug kas čia lankosi, 
gėrisi ir kartu pagerbia tau-

rado sau poilsį. Tokių pilia- lfti nusipelniusį vvrą. 
kalnių čia buvo net trys. Vie (Tęsinys ant 3 pusi.)

r- o rr
LILLMjLkI LJL b

, gyvybę.
* * * ' Valia yra tikrasis Ir pirma-

“Social SecurityV įstatymas, kurį pre- nis žmonijos dvasinio gyveni-
zidentas jau pasirašė įeis galion sausio 1, vadovas, kuris palenkia 
1937. Tuo įstatymu federalė valdžia pažada mums didiems gyvenimo žy- 
visiems sulaukusiems 65 metų amžiaus ir giams bei laimėjimams, lšug- 
viršaus po $15 mėnesy, prie kurių valstijos dyta tvirta valia žmoguje yra 
pridės po antrą $15. Taip bus įvesta senat- šviečiančiu švyturiu ir sauga- 
vės apdrauda. Nedarbo apdraudai kapitalas nčiu jo gyvenimo laivą nuo 
susidarys atitraukiant po 3 nuoš. nuo algų. sudužimo. Atimk iš žmogaus

* * * valią, jo dvasinio gyvenimo
Lietuvos valdžioje kilo sumanymas išlei- vadovą, ir žmogus liks aklas

sti patvarkymą nejudomo turto įgijimą regu- gyvenimo aplinkybių bei likį- 
liuoti. Mat iki šiol būdavo taip, kad žmogus mo vergas. Žmogus be valios 
su maža suma pinigų kibdavo į didelę nuo- — tai automobilis be šoferio 
savybę, prisidarydamas skolų. Kai neišsivers- arba laivas be kapitono. Tvir- 
davo, tai toks pridarydavo bėdų ir sau ir ta valia padeda mums kopti 
kreditoriams. Dabar norima nustatyti, kad i aukščiausius ir pavojingiau- 
žmogus, norėdamas statydinti namus, turės s*us kalnus; ji leidžia mums 
įrodyti turįs nemažiau pusės reikiamos su- pavojų braidyti šio gyve

nimo vandeny; ji padeda 
mums grumtis su kietu likimu 
ir laimėti jo kovą. Kas suge
ba užmiršti savo kūno ir sie
los skausmus, pasiaukoti visuo

luos to turto įsigijimui.
* «

Kai kurių aprokavimu per sekamus pe
nkis ar aštuonis metus Jungtinių Valstybių 
žemėse neliksią gazolino. Nereikia dėlto per
daug nusigąsti. Juk buvo gąsdinama anglių 
pritriikimu. Dar seniau buvo gąsdinama ban- dejuodamas kentėti, tas be a-
inio (velioribos) varvalio pritrūkimu. Dabar j bejojimo, turi ir tvirtą valią;

įkas šito neturės, nepajėgs ka-

menės gerovei, kas sugeba ne-

i nei vienos iš tų baimių nebėr.
*

Latvijos ir Lietuvos draugingumo ry
šiams sustiprinti į Klaipėdą buvo atplaukę 

: ljatvijos karo laivai. Latvijos laivyno kari
ninkams buvo suruoštos vaišės.

* • •
Kauno laikraštis “Sekmadienis” šitaip 

' pasveikino viso imsaulio lietuvių kongresą:
č“Parlėkė paukšteliai iš svečios šalelės”.

• • •
Mirusio maršalo Pilsudskio širdis ir jo 

motinos palaikai bus palaidoti Vilniuje Rasų 
kapuose. 1

soma spraga tavo asmenybės
auklėjime. Norint turėti tvir- pQ SVIETĄ PASIDAIRIUS demonstracija kostiumeriams.
tą valią, tikrą dvasinio gyve- I ----------- Į Gi jam pačiam tai paprasta
nimo vadovą, reikia daug ste j Labą dieną, tavorščiai, ta- rokunda.
ngtis, atsižadėti daug asine*- vorškos! Turėkit kantrybės. Baisu, kad tas Tonis ne
rišlių malonumų, nugalėti ne- šturmai jau ne tik ant di- atvažiuotų nedėlioj į Čikagą, 
palankias aplinkybes.

.Atmink, kad gyvenimas — 
tai kova su aplinkos Ir savo 
klaidomis. Jeigu pajėgsi nu
galėti savo ydas ir padalysi 
jas klusnias savo valiai, lai
mėsi kovą; jeigu ne, jos tave 
sugniuždins. Kova turi būti 
vedama nuosekliai ir sistema- 
tingai. Į kiekvieną sunkeny
bę žiūrėk su šypsena ir me

džiųjų, ale ir ant mažųjų; Mi-'į demokratų pikniką, kur bus 
cigano ir Baltųjų marių. Mi-’ alaus gėrimo kontestas, kaip 
čigano pakraščiai, Palanga Į girdėjau Šnekant per radiją, 
tuštėja, šturmai visus baigia Jis ne tik gėrimo, bet ir val- 
išvaikyti. Ale turėkit kantry'gyniu čempijonatus į savo 
bės. Antras skridimas įvyks., barberaę Philadelphijon par- 

Sykiu su šturmais ant ma- siveštų.
lių, prasideda šturmai ir antį ----------
Alsted atryto tarp cicilistų ir Portugalų karalius Juzai 
balšavikų. Baisavikai- skra- labai vertino razumą ir ji 
jaus sufleriui mina kurną no- molą.

kuomet neatsitrauk jos nenu- rėdami sužinoti, kiek skrajui' Sykį Juzapas užvedė šne-
galėjęs. doneityta pinigų, o skrajaus į kų su savo ministru — mar-

Laužk ir lenk save, kol dar sufleris nori išskvizinti rokun kizu Pontelejna apie karaly- 
esi jaunas ir lenkiamas. Būk dą tų 40 ar 50 tūkstančių, ku j stės sienas. Markizas rokavo, 
nuoseklus darbe ir pareigose, riuos balšavikai sukalektino Į kad karališkas guvermanas 
Nuo lengvesnio prie sunkės- iŠ dženitorių. į negali peržengti kai kurių
nio — tai turi būti tavo gy- šitie šturmai ant Alsted sienų, o Juzapas betino, kad

kovoti, bet nebijok ir kietų 
kevelą perkąsti. Visa daryk 

įrtu eiti su gyvenimu ir bus įtik gerai ir rimtai apgalvojęs 
jo nublokštas. Tvirtai valiai j kad dėl padarytų klaidų ne 
nebaisios gyveninio audros, ku tektų raudoti.
rios kad ir smarkiausia tran- Be reikalo nepasižadėk, o 
kytU jo laivą gyveninio jūros 
krantus.

Ugdytina žmoguje tokia tvi-! syta klaida tegul užgrūdina

veninio šūkis. Didelės sunite- stryto, beeinu, kai kam atida- 
nybės iškart gali atimti tave rys akis. 
pasitikėjimą ir norą tona'y

Šitoks l’liiladelpliia barbe- 
rys Tonis, tai bent Tonis, 
kaip Associated Press pašne
kėjo Čikagos Tribūnui. Atsi
sėdęs pusryčiui jis apetitui 
padidinti suvalgjė bušelį ©buo-

pasižadėjęs tesėk duotąjį žodį i lių. l’o to užsiordino lunčiui: 
ir priesaiką. Kiekviena atitaį

jo guvermanas yra be sienų. 
Markizas sporino savo pusėn. 
Užpykęs Juzapas sušuko ant 
markizo:

— Aš, jeigu tik man patin
ka, galiu įsakyti tau šokti į 
mares ir tu, be jokių iš savo 
pusės šturmų, turi tai daryti.

Markizas, nieko nesakęs, nu 
silenkė Juzapui ir dui pro 
duris.

— Ką tai reiškia?! — su-
rta valia, kuri būtų nepainu^ tave užsimojimuose Ir paska- 
žiama galia artėti prie pasi- tina prie naujų vertybių. Tau- 
nntojo tikslo, siekiamojo ide-įpyk laiką, energiją, sveikatą,1 nius su bekinu, stoiką su kep-:ialo.

Be valios žmogus, kad ir šio gyvenimo tikslą ir įkūny- 
;skaisčiausius norus turėdamas, j ti didžius užsimojimus. Kiek-

keturis svarus spageti, tris 
vištas, galioną alaus, vieną 
pajų, daug vyno; ant viršaus J suko Juzapas. — Kur eini! 
to dar uždėjo: šešis kiauši- — Bėgu mokintis plaukti,

i kad geriau galėtum pasiekti tom bulvėm, kavos, alaus ir
viskės.

Tri buvo metinė jo pilvo

— atsakė markizas.
Karalius Juzapas pasileido

juokais ir šturmai jame nu
tilo.
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Rašo A. V.
(Tęsinys) mes pradėjom bodėtis šilto o

— Ar tai ir čia žemė dre

tytus kalnus. Ten pakalnėj ant kepiotės (“skorados”)... ( 
matai Nemunų, Smalininkus,l Jau temo, kada mes įsiri- 

Iiėžgalius... 'tom į Santa Moniea. Sukaitę,
— Tik jau tu nesigirk su' sudulkėję, subuvę, nepatenkin

ba? — užklausė, “Tetytė”. 
— O kaip-gi?! Nu-gi de

šimts metų tam atgal kad dre
bėjo tai drebėjo. Visi kami
nai nulakstė!..

— Kaminai?
.. — Kaminai, šiuri Ar neskai- j 

tei “Drauge” kaip prof. Pa-, 
kštas aprašė? Ne tik kaminai, 
nulakstė, ale ir daug blznia- j 
vų namų sugriovė pačiam vi 
durmiestv.

ro, o dabar jau nebežinojom 
ka daryti. Be to, vingiuotu 
kalnų keliu, kelionė yra tri
gubai, o gal ir keturgubai il
gesnė. Automobiliui taip pat 
vargas: kaista nabagėlis...

— Ir tu man išvedžiok tuos 
suktus kelius po kalnus, kad 
net pikta darosi! — nekant- 
įavo “Tetytė”. — Koks čia 
gražumas? Tik laikų gaišint!..

— Turbūt, jiems graEu bu
vo. Antras dalykas: tuos ke-

tuo savo Sudargo kalnu. Kal
nelis, kalva, ne kalnas. Kal

ti “vaizdinga kelione” 101 
keliu, galvojom kas bus veik-

nas turi būt aukštas. Toks ta rytoj. Reikėjo J. K. Milių
kaip matei 

1 (Flagstaff).

T, v. . , v _ liūs po kalnus, išvingiavo in-— Kas-zm nuo ko ta žeme * ’ 6
dreba ?

— Nuo ko? Nu-gi dreba nuo
dijonai, paskui atėję ispanai, 
o dabar mes jais važiuoti va-

išgaSfio, turbūt. Ir tu drebS.! Juk raatai kaiP tio
tu.,, jeigu pamatytum kokį CCC ‘ies,a> '>'«lna •iuos’ bet

netoli Plagštop 
Ot toks tai kal

nas! Sniego yra!..
— O Sudargo kalne ir snie

go yra.
— Kada jau tu radai Su

dargo kalne sniegų?
— O-gi žiemų...
Čia ir nutrūko jiedviejų ka

lba. Užsiritus ant viršukalnės, 
mes nebesustojom pasižvalgy
ti, ba “Tetytė” pyktelėjo...

Nuo to kalno, ant kito kal
no. Taip mes raičiojomės, kol 
nusiritom Į lomų. Radom kai
mų ir miestelį. Kalnuose ma-

sutikti. Važiuojam kaip ryt 
dar pasižvalgyti į Long Beach, 
o iš ten kaip nors surasime 
Milių. Nutarimas visados bu
vo pildoma.

Diena graži, saulėta, bet 
nešilta. Maudytis lyg ir šiur
pu.

(Bus daugiau)

MIESTELIS PLAČIAI
ŽINOMAS MOKSLI
NINKŲ PASAULYJE

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

aprastų sutvėrimų atslen- k{* tu. kalnams padarysi?! Rio- tėsi bandos galvijų. Matėsi ir

EKSTRA TALPA
BE ekstra išlaidų

]>idelė Nuolaida už Jūsų 
Senų Plovyklę Mainais
priklaii*«nl nuo amžiaus Ir 

stovio

•

Kiti ABC Modeliai 
taip žemai kaip

$4950
Tačiau Papilė ne vien savo 

apylinkėmis ir pastatytu įsi
mano Daukanto garbei pami
nklu yra garsi. Ji garsi pla- 1 
čiame mokslininkų tarpe dėi į 

randamų Čia Ventos pakran

nena
Ij baidyklių keliauja po — Bereikalo mes čia važia- dai, bet tik riešutų ir “py- 

Visokios kometos, pla;'.0111, Beikėjo giįžt anuo kc , čių ’. Oranžių nesimatė. Ma
liu kur atvažiavom. ' tomai peršaltas oras.

— Dabar parvėlu. Per toli .
nuvažiavom. Gal nuvažiuosim ! Kadangi saulutė mėgino slė tėse įvairių suakmenėjusių 

ptis už kalnų, tai mes skubė- 'jūros gyvūnų. Užtinkami su- 
jome namučių. Dar buvo apie akmenėję jūrų gyviai išimti 
40 mylių kelio. Jei tai būtų ly- j§ jūros. Apie papįiės apylin- 
guma nieko nereiškia, bet kės randamus geologinius ra- 
kalnais — tris syk tiek laiko dinius yra užsienio moks’Inm- 
uzims. Illinois, Indiana, Jowa kų nemaža prirašyta veikalų, 
ir kitų nekainuotų valstybių Apįe papilę menania esant 
turistai, kartais apsigauna su ir geležies rūdos. Todėl čia 
tolybe. Jie žemlapy užsibrė jr dabar dažnai atvyksta eks-

. . , , , i» i i k-a * ->•- ka(l Per ^ek *r kursijų ir daromi įvairūs ka
klų kometų, sako, su uodego- j ta. Be kalnų nebūt gražu. Žiu- ko nuvažiuos ten ir ten, 0 ' gingjimai glns
mis, kurios esu gali nušluot rėk kaip mes užsirisim ant kaJp pradeda važiuoti ir pri- I J___________ ’

to kalno, ar nepasidziaugsini va?iuo.a kalnug, tft. prjseįna ni iTmui-rr 111)1) IIIPIH 
gražiu regimu? Ir tu išlipsi sugtoti pusiaukely. Nurodyti rLA IINKUt UKAUufl
pažiūrėt! O gražu, nuo aukšto keliai ?u mažais vingiais> --------------------------------------
kalno žvelgiant žemyn!

O pasauly, sako, daug gso ir tiek!... dirbamos žemės. Kai kur so-

ausas. Visokios kometos, pla 
netos: su uodegoms, su žie
dais...

— Kaip tai keliauja? Juk ,
v . . , . , , . į lygumas, v įsų kelių nebusžeme niekur neina. Ant vie- . ‘ e
. , • kalnai...tos stovi.

— Eina, kur tau neis. Sa- -Kur tau nebus?! Lyg kel- 
ko, pasauly daug vietos. Visos ’ jnU(,ių pridygę. Ir tu man 
žvaigždės eina, sukinėjasi, tai į **ek kalnų priaug?! stebė- 
ir žemė neatsilieka. Na, o be- “Tetytė .

Speciali; ABC Plovyklę
• Ši ekstra-dydžio ABC plovyklė lai
ko 8 iki 9 svarų drabužių vienu kartu. 
Plovyklės tos pačios kainos klasėj pa
prastai telaiko 6 svarus. Už tuos pi
nigus jūs gaunate ekstra talpų, kuri 
reiškia mažiau laiko skalbinyčioj. Ku
bilas naujausios rukšlėtos mados. Grę

žtuvas yra “touch release” saugios 
mados su Piršto - Palytėjimo Drabu
žių Stumtuvu. Tvirtas sudarymas už
tikrina ilgų dirbimų. Pamatykite šį 
modelį savo artimiausioj Electric 
Shops. Galite išbandyti ABC savo na
muose be privalumo.

eidama, kartais, sutinka ko- — Bene jie priaugo? Kal
kių baidyklę kometų ar pla- nai neauga. Jau taip Dievo 
netų, na tai ir dreba. Yra to-. surėdyta. Žemė tokia sutver-

T. ibe prictt įutttd ia ««r advtrtiitmtaii, 
aad marktd ta tur mtrtbaadut, tubstaati- 
otty it ta bt addtd oa accauataf addi- 
litaal lax txptait. Alk aktui tbt taiy par
aitai plaa. A tmaU dttva paymtal, kalaatt 
aitalbly ta yaur Eitctrie Strvitt bill. Tt ctvtr 
ialtrtll aad tlbtr tolti, a ttattu/bai bigbtr 
prict ii cbargtd ftr appliaactt itld ta dt- 

ftrrtd payattali.

COMMONWEALTH EDISON

Electric 1 * Shops
Doutntoura—72 We$t Adams St. —132 So. Dearborn St 

Ttltpbont RANtMpb 1200, Lotai jįf 
4362 Broadaray 4231 W. Madison St. 11116 S. Mich. Avė.
2618 Milwaultee Avė. 4834 So. Ashland Avė. 832 W. 63rd St. 
3460 So. State St. 4833 Irvine Perk Blvd. 2930 E. 92nd St.

D E U N VEN
žemę nuo pasaulio...

— Jau nušnekėjai kaip nuo 
Striupų tilto. Su uodega ims 
jau ir nušluos žemę, kokia ten 
kamieta?! Kas tau toks dur
nius pasakojo?..

— Skaičiau kokiam tai lai
krašty.

— Juk tik tu laikraščiams 
tikėk. Žiūrėk, kai kurie laik
raščiai tik ir rašo visokius 
niekus kad žmones monyt. O 
ypač mūsų, tie lietuviški, pa
žangūs!.. Kad žengia, tai ir 
nužengia tiesiog prie tavo šel- 
norės (piniginės) ir iškaulyja 
dolerių pluoštų...

— Ne visi laikraščiai toki. 
Taip daro tik toki laikraščiai, 
kurių redaktoriai nebijo nei 
Dievo, nei nieko ir sarmatos 
neturi...

— Ot, ot!.. dabar tai teisy
bę pasakiai! Ale dėl žemės 
drebėjimo painislyk! Žemė dre 
ba nuo kitko. Turi būt moky
tas jeigu nori žinoti.

Ir neišsiaiškino delko žemė 
ba Santa Barbara mieste, 
dreba ji kartas nuo karto, 

tik didieji drebėjimai atlan
ko rečiau.

j dideliai vingiuoti. Mes tų pa- 
Koks jau čia gražumas! tyrėm apie Prescott ir už EI

Kų matai? Akmenis, uolas, 
griuvėsius... jokio gražumo...

Centro, į San Diego važiuoda
mi. Po keliasdešimts mylių vi

-- Gal ir teisybė. Čia kai- ngiuoto kelio kalnuose! Nespė į 
nai aukšti ir jų perdaug. Man jai užsirist 5 arba 6 tūkstan- 
ir atrodo kad Sudargo kalnas čius pėdų ir vėl riskis žemyn 
daug gražesnis už visus ma- išsikraipydamas kaip ungurys ;

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ «n GREITU 
ARMENTSKU PATARNAVI- 
MV. kviečiame Ju« atsineš 
eavn PROBLEMAS ir 
BIZNI iioaai

DRAUGO’
Labor Day

Gerkit ir Reikalaukit

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

TeL TARDS 0801

Įl

Halsted Exchange
National Bank 

19th Pl. and Halsted St

NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONU ’utvlrtlna visokius o- 

1 rganua žmogau. sistemoje, pataiso 
, apetitą, sureguliuoja virtklnlmo apa- 
i ratą Ir vidurius. Sutelkia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai lr pa- 
Jaro ją tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge
rų vaistų pasirodys tiktai ) keletą
dienų po vartojimui.

NUGA-TONE parduodamas visose 
\aistinyėloee. žiūrėkite kad gautumė
te tikrą NUGA-TONE, nepriimkite 
pavaduotejų.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-8OL 
— Idealų Lluosuotoją vidurių 2r,c ir 
B8c.

. v-'' ■ Y'

Rugsėjo-Sept. 2 d., 1935 m
VYTAUTO DARŽE
115th Street tarp Cravvford ir Cicero Avės.

Iš Santa Barbara grįžome 
vėlai. Ten pabuvojome tai vie 
nur, tai kitur ir grįžom keliu 
101, per kalnus. Paokeaniu 
važiuojant nors vėsoka, bet 
didis malonumas. Čia priva
žiuoji gražų plažų maudytis, 
tai žuvininkus, tai aliejaus šu
linius įsirioglinusius į okea
nų bent keliasdešimts sieks
nių, arba vėl kur nors kalne 
gražų namukų, įlipytų kaip 
kregždės lizdų, tai vėl pakal
nėj oranžių sodų, riešutynų 
miškų, laukus tomėčių, braš
kių, vynuogių... Gi važiuojant 
kalnais, jau randi kitų vaiz
dų. Kelias pradeda sukinėtis 
kaip žaltys po kalnus ir vis 
tai užlipa šimtų - kitų pėdų 
aukštyn, tai vėl nusileidžia že
myn. O karštis — neduok Vie-1 
špatie! Važiuodami paokeaniu,

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Cash 
Vlaokloa Kušle* Inauranee — Ugnies, Vėsutos, Automobilių. 

Stiklų Ir L UĮ v i

1

ir _____ _________________
JOHN P. EWALD

• LOANS and INSURANCE 
Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mongičio. arba

apdraudos nuo ugnies, vėjo. etc., atsišauk:
840 West 33rd Street 

TELEFON/.3: YARds 2790 arba 278i

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
l«.\STINK. IK

EMIL DENEMARK ū“
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

1848 60 OGDEN 
AVENUE
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PITTSBURGH O LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hėmlock 2204

nekerų” švepliojiiuus, energi- kasi užpakalyje, kaip kokis,viai, tat ir vaikeliai tun su- 
1 ilgai varys pirmyn religiniai nudėvėtas skarmalas? Jauni-' sipažinti su savo tėvelių ža-
— tautinį darbų, susispietę į mas veržiasi prie dainos, bet 
Federacijų, — jie lengvai nu- , nėra kas jį pamokytų. Tavo

Įdomūs Pasikalbėjimai
SV. TĖVO POPIEŽIAUS 

PIRMENYBĖ
I nenusilpnėtų”. Reiškia, Kris
tus Petrui davė visų galių, 

i kad jis vartotų tų galių ir

galės visus savo priešininkus. 
Kuip gyvybės egzistencijai y- 
ra reikalingas darbas, ta;p ir 
idėjų kovoje pergalė nėra į- 
manoma be pasiaukojimo, be 
kūno ir dvasios vargo.

Turime savo tarpe žmones, 
visada linkstančius į kompro
misų, bile kaina norinčius da
ryti taikų su savo idėjiniu 
priešu. Ramybės dėlei, J»o y- 
ra pasirengę išsižadėti garbės, 
pasitraukti iš užimamų pozi-

“profesoriai” snaudžia, ryg 
ta pelėda ant medžio Sakos, 
saulutei kaitinunt žemę.

Na, vadai, pasekite Chica- 
gų; parodykite pasauliu?, kad 
ir jūs toli gražu ne molto Mo
tiejai. Vilimas

IŠ ŠV.KAZIMIERO 
MOKYKLOS

KAULAS: — Tiesa, Jonai, stiprintų kitus apaštalus. Šv 
Kristus prižadėjo Šv. Petrui Petro galybė perėjo ant Ro- cijų nedraugų naudai, nusilei 
pirmenybę, bet ar išpildė? į mos vyskupo — Šv. Tėvo po- sti principinės eilės dalykuo

JONAS: — Jei teisingas piežiaus. Šv. Tėvas turi stip-Įge. Tie vyrai, matyt, panurS- 
žmogus taria žodį, tai jis ir rinti visus vyskupus, kunigus, 
išpildo. Kaip gi Jėzus, būda-1 Paskui Kristu„ sak5. „Pe. 
mas Dievas ir Amžinoji T,:-'nSk n,ano aveles„ K(,i5kiaj 
sybė, negalėjo išpildyti savo dabok vigU8 tikinčus krikžčio

ta kad ne taika, bet tiesa yra 
aukščiausioji gerybė. Kada to
kie bailiai ir silpnabūdžiai pri 
puolamai išplaukia į paviršių

me — jųjų tėvyne Lietuva. 
Niekur lietuvių vaikai to

kio mokslo nejgys, kaip tik 
savo lietuviškoje - katalikiš
koje mokykloje, kurioje mo
kina pasišventusios seserys 
mokytojos. Jokia, kad ir ge
riausia, viešoji mokykla neiš
mokys svarbiausių Žmogaus 
gyvenime dalykų, t. y. tiky
bos. Be tikybos žmogus nega
li rasti laimės ne tik ant že
mės, bet ir po mirties, d ei4
šiandien yra pasaulyje suiru
tė, tai dėl to, kad tasai pasau
lis atsitolino nuo Kristaus pa-

taip aukštesnės rugsėjo 5 d., Į racijos kongresų, Philadclpri- 
8 valandų ryte iškilmingomis1 joj, buvo sustoję Pittsburgho 
šv. Mišiomis ir palaiminimu' įr šv. Kazimiero svetainėje su
su Švč. Sakramentu.

Tėveliai, žiūrėkite, kad vi
si jūsų vaikeliai niekur kitur 
nenueitų, bet į savo kataliki
škų, lietuviškų mokyklų.

Kun. M. J. K.

ruošė koncertų. K. Sabonis,
(Tęsinys 5 pusi.)

PAIE4K0J1MAB

PASIDAIRIUS PO SOUTH 
SIDE

Paieškau Gedminų Ignaco 
ir Jono. Kilę iš Acicinų, Tau
ragės apskr. Atsišaukite:
KAZIMIER. STULGINSKIS

R. R. 3, Danvllle, IU.

RENDON KRAUTUVĖS"

Šv. Kazimiero mokyklos at
naujinimas ir įvairūs cliemi- 
jai ir fizikai aukštesni moky. I’’""“1!- °’roTės ne 
kiai įrengimai baigiami. Įre- bus> I»k<>1 žn'onija n,'«'P Prie 
ngta naujausios mados ir 8U. Kristaus. T, grĮŽimę. reikia
lig naujausiu valstybės reika- P™d5ti nn0 
lavimy įvairios spintos, ett.'«» sulig Kristaus mokslo. To- 
lai, įrankiai chemijai ir fizi- j® Kristaus mokslo niekur ki
ksi. Knygynas su suvirš 60C|,ur ne.rM- kn'P t,k totaUklš' 
tomų knygų pertvarkytas ir k°j® mokykloje.

Kaip lietuviai, turime rQpi-

prižadų! Pas žmogų mintys nis katalikug> kurie t& pri. ir pradeda kitiems vadovauti, 
mainosi, bet pas Dievų ne. Jei , klaug0 prie šy Tėvo popie_ — visuomenėje pasireiškia pra

vo nuo šv. Petro tų pačių ga
lių, kaip ir kiti?

JONAS: — Jeigu, Kaulai, 
mokysies būti gydytoju, ar 
gausi advokato laipsnį?

KAULAS: — No.
I JONASr — Dar mažiau, 
Raulai, protestonai ir neza-

Vienų kartų moteriške la
bai meldė, kad galėtų užimti 
Dievo vietų nors per vienų: 
dienų. Dievulis leido jai u”\m-.
ti savo vietų. Moteris, atsisė-!1dusi Dievo sostan, mato kas
dedasi po visų pasaulį Štai,1
pamato, kad vyras muša savo I,. v . . . 
v _ • -i-- i lieznmkai gali gauti Kristausžmonų. Moteriške pasigailėjus ? °

stoja. Geresnę 
žmonijai ateitį lemia ne bai
mės perimti saunaudžial, bet 
stiprios valios, šviesaus pro
to, tvirto pasiryžimo ir aiš
kaus nusistatymo, kuriems tie-

Taip tai didelė lietuviams Į i'o mokykla, kaip tik ir yra 
naujiena, nes tai visa yra j. • tokia įstaiga, tokia mokykla, 
rengta sulig valstybės nau-!kurioje mokinama tikyba ir 
jausiu parėdymų ir sulig na- tautybė.
talikų Bažnyčios mokslo. Tai

Viena ausimi nugirdau, kad 
visi South Side ir apylinkės 
lietuviai kalba apie būsimųjį 
išvažiavimų (piknikų) /.a no r 
Dav, rugsėjo 2 d. Adomo so
de. Tai, girdi, bus jau pasku
tinis šįmet išvažiavimas, prie 
'kurio komitetas uoliai rengia
si. Sakoma, bus trokai ir vi
sus nuo mokyklos nuves iki 
pat Adomo sodo; kitus veš nuo 
gatvėkario iki sodui. Klebo
nas kalbėjosi su bažnyčios ko
mitetu, kad tų dienų būtų pa
rdavinėjami ir šeimyniški skly 
pai (lotai) Šv. Kazimiero R. 
K. bažnyčios kapuose. Geras 
sumanymas. Nereiktų žiemų 
po purvų ir sniegų ieškoti sau 
vietos amžinam atsilsiui. Ža-

ISrendavtmui didelė krautuvė. Ge
roj vietoj (skersai Stock Yards Įėji
mo. Visuomet daug trofikos). Tinka
ma Tavernai, Vaistinei ar Mėsos 
krautuvei. Gubai prieinama renda. 
Atsiėauktte:

1207 West 47tll Street 
(Antram aukite)

REIKIA DARBININKŲ

Reikalingi 4 patyrę mūrini
nkai, plasterninkai, 2 karpen- 
teriai, kurie galėtų iš planų 
dirbti prie namo statymo. 
Kreipkitės į:

“DRAUGAS” 
MARIAN BR0TKE1

Reikalingas žmogus prie ū- 
kės darbo. Atlyginimas $15 į 
mėnesį. Dėl platesnių informa
cijų kreipkitės šiuo adresu:

JOE ZUBRISKI
Goodman, Wis.

Reikalingas pardavėjas (sa- 
lesmonas) pardavinėti Citizen 

Todėl, tėveliai, jei norite, i ja visiems nuošimtį duo- Brewing Co. alų. Atsišaukite 
' sa yra brangesnė už negal im- [ Pittsburgho lietuvių katalikų kad jūsų vaikeliai pažintų ti- h į, kur ie pirks sklypų per L<a-. 6123 So. LafUn., J. A. Thomag,

tvirtovė — katalikų tikybai krųjį Kristaus mokslų ir kad },or j>av va įeį ta;n tai rei-.. v. ,4 ' v • v. .. . T. . iD01 • * 1 a’ 3 p’ lEast 63rd St. tarp 11 vai. ry-
,skiepyti vaikų širdyse pama neužmirštų tėvynės Lietuvos, kės važiuoti į piknikų fr skly- 'to ir 2 vai. popiet.

gų taikų.

mušamos moters ji pasiuntė 
perkūnų, kuris užmušė vyrų. 
Moteris paliko našlė, prae?3jo 
vesti blogų gyvenimų, pame
tė vaikus ir viskas nuėjo blo
gu keliu.

Toliau ji pamatė didelį ka
rų. Vienas karalius smarkiai 
mušė kitų karalių. Pasiuntė 
perkūnų, kuris užmušė stipre
snį karalių ir jo kariuomenę. 
Bet moteris nežinojo karo prie 
žasties. Silpnesnis karalius 
norėjo užpulti stiprųjį, atim
ti jo turtus ir supagonytl kra
štų. Taigi moteris, Dievo vie
toj, leido silpnam karaliui są

Rugpiūčio 16 d. Pittsburghe j tas ir apsaugojimas nuo iš-'laikas rengti juos į savo ka
siskvrė nuo Kristaus^ atmetė koncertavo Chicagos vargoni-į tautėjimo. Šis klausimas se-Italikiškų - lietuviškų mokyk- 

* ' ninkai. Ši muzikalių žmonių nas ir kas met kartojamas, lą Šv. Kazimiero South 22nd
grupė jau yra gerai žmomaĮkad priminti lietuviams kata- and Jane Streets, kurioje mo
vimai Amerikai. Kur tiktai ji likams apie šių lietuvių kata- kslas prasidės, kaip pradžios
pasirodo, visur sukelia entu- J likų pradžios ir aukštesnę mo

mokslo galių, nes jie patys at-

jo mokslų, niekina Jo Sv. sa
kramentus, keikia vyskupus, 
keikia Šv. Tėvų. Todėr, nei 
joks atsiskyrėlis nuo Katalikų 
Bažnyčios neturi Kristaus ga
lios, negali suteikti Sakramen
tų, negali atleisti nuodėmių ir 
nei jokios dvasiškos pagalbos 
negali suteikti žmonėms.

J. V. S.

PASTABOS

ziazmų ir savo gražiu daina
vimu tižžavėja klausytojus. 
Šios apylinkės lietuviai ilgai 
nepamirš Chicagos artistų.

Poor Pittsburgh! Kodėl tu 
toks nykštukas? Kodėl pas ta
ve taip maža entuziazmo ir. 
noro parodyti savo galių? Ko
dėl tavo menininkai, kurie tu-

kyklų. Didelė mums garbė, 
kad galime tokių mokyklų tu
rėti. Tat turime jų ir naudo
tis leisdami savo vaikelius, 
kad čia jie išmoktų paZfnti 
Dievų, Jį mylėti, Jį garbinti. 
Juk tai tėvelių yra didžiausia 
priedermė, kad savo vaikelius 
išauklėti katalikiškai Ir, taip 
pat, kadangi mes esame lietu-

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
RES. 2136 W. 24th ST.

Tel. CANai 0402

pus apžiūrėti.

Praeitų savaitę Chicagos va
rgonininkai pakeliui į Fede-

l Darbas yra gyvybės įstaty- 
Jmas. Kur tiktai pasireiškia o- 

vo blogų daibų varyti. Toliau i[rganįnė gyvybė, tenai atsiran-
moteris pamatė savo tėvų tru
putį įsigėrusį, kuris ta? pa
darė per klaidų. Pasiuntė per
kūnų, kuris jos tėvų užmušė. 
Tuomet Dievas tarė moteriš
kei:

— Negali būti Dievu, nes 
per vienų dienų visų pasaulį 
užmuši ir tai darai be prie
žasties.

Štai, žmogaus pasielgimas.

da reikalas dirbti, kad tų gy
vybė užsilaikytų. Padangių 
paukščiai ieško maisto sau ir 
savo vaikams. Laukiniai žvė
rys slankioja po miškus, ty
kodami aukos. Alkis išvaro iš 
urvų bailių gyvūnijų ir suža
dina pas jų veiklumų. Šiuo 
atveju žmogus nesudaro Išim
ties. Jis turi dirbti, jei nori 
gyventi, jei nori būti stiprūs

Dievas tokių daiktų nedaro ir , kl-mu įr dvasia. Nuo darbo pri
klauso visokeriopa pažanga. 
Jei Pittsburgho ir apylinkės 
susipratę lietuviai katalikai 
nenuleis rankų, jei stiprins sa
vas organizacijas ir palaikys 
katalikiškųjų spaudų, jei, ne
atsižvelgdami į lepšių ir “do- 

AKIŲ GYDYTOJAI:

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

savo prižadų nemaino.
RAULAS: — Kokiu Šūdu 

Kristus išpildo savo prižadus?
JONAS: — Atsikėlęs 15 nu

mirusių Kristus pasirodė apa
štalams prie Tiberio jūrų ir, 
visiems girdint, paklausė Pe
tro, sakydamas: “Simonai, 
Jono sūnau, ar tu myli ma- 
ne?” Ir taip klausė tris Įtar
tus. Šv. Petras didžiu užside
gimu atsakė: “Taip Viešpa-> 
tie, matai kad aš myliu tave!” 
Tada Kristus tarė Petrui:; 
“Ganyk mano avinėlius ir ga
nyk mano aveles” (Šv. Jono 
XXI, 15-17).

Raulai, susdomėk tais Kris
taus žodžiais: ‘‘Ganyk mano 
avinėlius“, reiškia, šv. Pet- 
ras gavo visų galių nuo Kris
taus,, kad dabotų visus kitos 
apaštalus, kad jie nesuklystų. 
Kitoj vietoj Kristus dar sakė: 
“Petrai, aš melsiuos už tave,

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 St.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

awn?RIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Ofiso Phone Res. and Office

PROspeet 1028 2359 S. Leavltt St.
CANai 0706

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHY8ICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

Tel. CANai 0257
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Ave.

Valandos: 11 ryto lkl 2 popiet
8 lkl 8 v. vakaro

Tel. CANai 8183

DR. 6.1. BLOŽIS
VENT1STAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.)

Valandos: Nuo 9 lkl 18 ryto 
Nuo 1 lkl S vakaro
Seredoj pagal sutartj

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo • lkl 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartj

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Nauų tel. PROspeet 1930

db

Tel. CANai 8123

DR. S. BIEŽIS
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutartj 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7818

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

For. t. dundulis
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Tel. Ylltglnla 0038

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m.
Nedėliomis pagal sutartj

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 6:80-8:80*

756 WEST 35th STREET

DR. J. E SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentletas

Gu X-Ray
4148 ARCHER AVE., Cor. Francisco 

Tel. offlcc Laf 3650; res. Vlrg. 0669

ĮVAIRŪS daktarai

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00

, , .. . , , ,val. vakaro. Nedėliomis nėrakad nenusiipnetum ir kad ra- Taiandų Room g.
stiprintum kitus, kad ir jie Pboae CANai 0023

DR. CHARLES SE6AL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFI8O VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 

valandai dienų 
TelefoaM MIDwey 8110

DR. MAURICE KAHN
OYDYTOJAS Ir CHIRUROA8 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. YARde 0994 

Rez.: Tel. PLAza 1400 

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 Ir 7-8 v. v.
Nedėlįomls auo 10 lkl 12 dienų

Ofiso; Tel. LAFayette 4017 
Rez.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vat. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St. 
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICEhO, ILL. 
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai.

3147 80. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir 8ubat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4148 
Res. Tel. OKOveblll 081?

8884 fl. TALMAN AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2488 W. MAHQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRUROAS

VaL 2-4 Ir 7-8 vak.
Ketv. Ir Nedėllomla susitarus

Dienomis Tel. LAFayatte 6791 
Naktimis Tel. CANai 0488

DR, A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 iki 9 vak. 

NedSIloje pagal sutart]

Phone Hėmlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. W este m Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Menesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J, MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nuo 0 lkl 10 rytais — 1 
Iki S popiet — o lkl 0:80 vakar* 
Nedėllomla auo 11 ryto lkl 1 p.p.

Buy gloves wlth whot 
it savęs

Nerelk mokėti 89c. as 
dantų m oat j. Listerine To- 
oth Pasta raunama po 88e. 
Tėmyk, kaip perai JI vei
kta. Jg vartotadama« pe. 
n.etus sutaupai 88.91

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25*

Reikalinga mergina — abe- 
lno namų darbo — turi būti j 
naktimis. Savas kambarys.

1012 West Marąuette Road
PARDAVIMUI BIZNIAI
Pardavimui Tavern Ir Gasolino I 

Stotis vienoj vietoj. Galima pirktl| 
vienų ar abu bizniu. Renda pigi. vie
ta gera, gerai išdirbtas biznis. Prie-1 
žastis pardavimo, mirtis vy.ro. Taip
gi pardavimui medinis cottage su 1 
a keriu žemės ant Kedzie Ave. ir| 
108-tos gat, Atsilauklte paa:

MRS. F. WITKUS -
10758 So. Kedzie Avenue
Parsiduoda restaurantas iri 

Tavern, prie šapų su visais 
laisniais. Biznis geras, dienų 
ir naktį, renda pigi, Storas ir| 
4 ruimai pagyvenimui ant vi
ršaus, tik 25 doleriai mėnesiui.l 
Lysas 3 metams. Šitas biznis| 
tinka bile kam. Nereikia paty
rimo. 2408 West lOth Street.|

CLASSIFIED
altomomilkm AliTOMOBUAJi

EMIL DENEMARK INC.
----- - Vartotų Kary Bargenai ===

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KABŲ

BUICK '35. 5 Sedan 41, Trunk, garant. kaip naujas ...... *895
BUICK *85, Club Sedan su trunk. garantuotas ........................ 9925
BUICK *35, 6 Sedan 47, garantuotas .............................................. $795
BUICK '34, Club Sedan 61, kaip naujas, garant...................... 8093
BUICK '34, 5 Coupe 58, mažai vartotas, garant....................... 8895
BUICK '34, 5 Sednn 57. pulkus karas, garant............................ 8796
BUICK '33, 5 Sedan 67. tobulas, garant........................................ 9«O»
BUICK '82. 5 Coupe 96. labai pulkus, garant......................... 8195
BUICK, *2 9, Z-4 Coupe, žemai apkalnuotas .............................. 8 96
BUICK '30. 7 Ūmo. 8ešt drat. ratai, eina O. K. ......... 8226
CADILLAC *30. 7 Sedan, pertaisytas ............................................. 8305
CADILLAC '20, 7 Sedan, labai puikiam stovy............................. 8486
CADILLAC '28, 5 Sodan, gera vertenybė ........................................ 8 96
DOPGE *28, 5 Sodan, žemai apkalnuotas ................................... 8 66
HUDSON, '29, 5 Sodan, bėga O. K........................................................ 8 >5
LA SALLE *31, 5 Sedan, puiki vertybe ............................................. 8496
LA SALLE *30. 5 Sedan, 6 drat. ratai ............................................. 8616
LA SALLE *29, 5 Sedan, drat. ratai ............................................. 8196
LINCOLN *20, 6 Sedan. labai pulkas ............................................. 8296
NASH *32, 5 Sedan, geras mažas karas ............................. .. .. 82*6
OLDS '89. 8 Sedan. 2 durų, geroj tvarkoj .................................. 8226
PACKARD ’32, 7 Custom Sedan, tobulam stovy ................... 8675
PACKARD ’81, 7 Custom Sedan, garai bėgantis ................ 8.396
PACKARD '80, 7 Sedan. puikiam stovy ................................... 6826
PIERCE ’88. 2 Coupe, labai pulkam stovy .................................. 8196
PONTIAC '14, 4 Durų Sedan, kaip naujas........... ................... 8195

TAIPGI DAUGIUI KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūię dabartinu kanu priimamas ni rankpinigius, 
balsas* lsnfvals išmokėjimais

3860 Ogden Ave. - Chicago 
Cpawfopd41OO



Ketvirtadienis, mrrn. 2? 1O‘'~

Pittstargbo žinios tik laukia kuomet įsikurs Va-į 
rdo Jėzaus draugija. Visi ma- < 
no jon stoti. Yra būrelis tre
tininkių, būrelis Seserų Fran- 
ciškiečių rėmėjų, įsikūręs rug
piūčio 15 d. Gyvojo Rožan
čiaus vainikėlis. Gerai gyvuo-

PASIDAIRIUS PO SOUTH 
SIDE

(Tęsinys nuo 4 pusi.) 
vietoje dainuoti, pasuke gra- ja S. L. R. K. 87 kuopa su
žių kalbų ir pamokino savo 
senus pažįstamus ir prietelius,

arti šimto narių. Stipriausia 
draugija yra Sūnų Lietuvos

kaip reikia dainuoti, nes, gir- j draugija su dviem šimtais su 
di Pittsburghe visai nieks ne-, viršum narių. Parapijos rei- 
inoka dainuoti. Chicagos var- kalus toji draugija remia, tu- 
gonininkus čia pakvietė Šv. i ėdama nuosavų svetainę, -įų 
Pranciškaus Seserys ir visas dažnai užleidžia dykai para- 
uždarbis ėjo seserims. Gaila, pijos pramogoms.
kad mūsų žmonės neįvertina ! -----------
dainos meno ir mažai teatsi- Rugpiūčio 25 d. rengiamas 
lankė. Tai buvo tikrai artis- piknikas parapijos naudai. Va 
tiškai! dovauja sodalietės ir dirba iš-

t

----------- sijuosusios. Joms padeda pa-
Šių savaitę ant. Carson Str. lapijos komitetas, pats kle- 

viskas tylu, nei šnapšt! Visi bonas ir visi geri žmonės. Y- 
“džiorginiai” pasislėpė, kad ra vilties, kad tas paskutinis 
kas nepaklaustų, kaip ten yra šįmet piknikas pavyks, 
su tuo “naujum prabaščium”. North Side lietuviai labai 
Dabar vėl kalbama, kad per norėtų arčiau susipažinti su 
savaitę “prabaščius” “court southsaidiečiais, vestsaldie- 
liouse džianitoriaus” pareigas ėiais, su Homesteado ir Brad- 
eina, o sekmadienyje “pryči- docko lietuviais. Norėtų pa
na”. Na, tai ir suvaikyk žmo- matyti nors vienų lr iš mi
nių kalbas... Cia būtinai rei- dgeville. Taigi visus nuosir-
kia, kad koks nors žinovas pa- džiai užprašo. Kaip bū?ų no- ..-
aiškintų. Juk kaip tai gaimia, rtlisaidiečiams smagu, tfad pJsiklaU8yti Chicagos vargom 
kad džianitorius būtų “pra- p Dėdula, Cibukas, Vilimas, 'nink4 koncerto. Chicagos var- į jr Roney Bronislava. 
baščium”. tt.' a. p. Rikas, MJ19 ir kiti Skiniukai šauniai ir energin-

Praeitų sekmadienį kun. J. g&būs Pgho žinių koresponc.e- 
Skripkus pakrikštijo Jono ir atsilankytų į tų piknikų.
Onos Milių sūnelį — Jeroni- Būtų North Sidei didelė gar
inu. Prie krikšto atnešė An- bė. Pikniko vietų lengva su
tanas Oriška ir Biruta Babar- rasti. Ant Kosto Stasevičiaus 
skienė. fanuos, prie Homes Camp, a-

______ rti Emsworth. Jei Dėdural se-

r> T? A tf o A’ s .’S

DETECTIVE RILĘ
,$IN6l£-HAMD», OUf? KERO, MCYt FC*tTlNG
MAD. » SPEEPin© TtMJRBD TBE GAS-HOJSE 
MO»6 HlOE-OOriMTHE OXIMTt?V — IM A 
PgSPggffTE EFMsgT Tt> AtV. OUT*

Richard Lee

lauskas ir Ona Martinaiėiūtė, 
labai pavyzdinga porelė, pri
ims Moterystės Sakramentų, 
antradienį, rugpiūčio 27 d.. 
Šv. Izidoriaus bažnyčioje 9 
vai. ryto. Augustas

ŠIS - TAS IŠ WEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS
Pittsburglio ir apylinkes lie

tuviai turėjo geros progos pa

gal koncertavo. Nors vasaros

ronika puldama sunkiai susi- , 
žeidė ir nugabenta į ligoninę. į 
Linkime jai greit pasveikti.

Garnys aplankė šeštokų na
melį ir paliko sūnelį, kuriam 
prie Krikšto suteikta vardas 
Robertas. Krikšto tėvais bu
vo Seniūnas Vincas ir Seniū- 
nienė Ona.

Taipgi ir Pečiulių namelį 
garnys aplankė ir paliko sū
nelį, kuriam prie Krikšto su
teiktas vardas Juozapas. Kri
kšto tėvais buvo Petraitis N.

Klebonas aiškino bažnyčioje 
metu sunku sutraukti skaitli- apie vaikučių auginimų ir la
ngus publikos į svetainę, nes į vinimų ir patarė, kad katali- 
kiekvienas laukuose nori pa- kų tėvų vaikučiams tinka tik
kvėpuoti grynu oru, visgi to
kiame koncerte turėjo dau-

katalikiška mokykla. Taipgi 
nuoširdžiai prašė, kad, moky-

BRIOGEVILLE, PA.
Praeitų savaitę kun. J. Vai

šnoras pagavo Scott ežere di
delį

RĖMĖjy PIKNIKAS 
PAVYKO

vilienė gabiai vedė pikniko 
reikalus. Girdėjom, kad pik
nikas visgi duos pelno kelis 
šimtus dolerių seserų bėga-

Rugpiūčio 18 <1. Chicagoje miems reikalams nors dalinai 
ščiupokų”. Jis pas mus **j° ir lijo. Kai kur net dide- j aprūpinti, 

atvažiuoja dažnai žvejoti, tik 1® audra praėjo. Bet Marųue-1 Valio rėmėjos ir ačiū vi- 
ligšiol vis nesisekė. Žuvelės parko apylinkė išliko sau- denis, kurie piknike buvote.

sa. Ten įvyko A. R. D. pikni 
kas Šv. Kazimiero vienuolyno ; 
naudai. Kilniems darbams, ma Į 
tyt, ir Dievas padeda.

Sugužėjo, suvažiavo rėmė
jos iš savo skyrių įvairiais 
skanėsiais svečiams pavaišin
ti. Nors neperdaugiausia žmo
nių dalyvavo, bet, lietui susto
jus, pavakarop, susirinko ir 

Pradedama rengtis prie pas- rėmėjų draugų bei prietelių,

rodė nepaprastų gudrumų ir 
nesidavė viliojamos į spąstus. 
Bet anų dienų laimė nusišyp
sojo: ilga stora “lydeka” par 
sikabino ant meškerės. Svei
kiname šio sporto mylėtojų ir 
linkime ateityje dar geresnio 
laimikio.

Darbai Pittsburghe biskutį natyėje sunku būtų rasti pik- 
taisosi. Kas nori dirbti, jau n*ko vietų, tesikreipia prie p. 
ir pas J. and L. Corp. gauna į Vilimo, o bėdos nebus, 
darbo. Girdėti, ateityje
geriau eisis. Dieve duok.

aar Lauksime garbingų svelei-ų.
Žiūrovas

BRADDOCK, PA.
40 vai. atlaidai prabėgo žai

bo greitumu ir daugelio Zmo- 
Pittsburgho bendro cnoro nių širdyse paliko neisdildo- 

suvažiavimas turėjo įvykti 15 nia žvme. Šimtai sleru surado

BENDRO CHORO SUVA
ŽIAVIMAS ATIDĖTAS

d. šio mėnesio, bet, iš priežas
ties lietaus, mažai kas pribu
vo. Tad suvažiavimas įvyks 
šio mėnesio 25 d., Šv. Kazi
miero parapijoj, 4 valandų po
piet. Visi parapijų chorai da- 
lyvaukit tame suvažiavime. Y- 
ra svarbių reikalų svarstymui. 
Artinas spalių 9 — Vilniaus 
užgrobimo sukakties minėji
mas. J. B. Tamkevičius

IŠ DANGUN ŽENGIMO 
PARAPIJOS

giau dalyvauti. Bet, ant ne- klai prasidėjus, leistų savo vai 
laimės, beveik ant pirštų bu- kučius į Šv. Vincento mokyk-
vo galima dalyvius suskaity
ti. Kame priežastis, sunku į- 
spėti. Turbūt, čionai trūksta 
muzikalio skonio. Čionykščiai 
neblogai pasirodė, nes nema
žas būrelis dalyvavo.

lų.
• vįsva-

Šv. Vincento draugija laikė , 
I mėnesinį susirinkimų.

tikrosiom laimės šaltinį — sų- j 
žinės ramybę. Klebonui kun. 
V. T. Abromaičiui per tas die
nas prigelbėjo beveik visi Pi- 
ttsburgho vyskupijos lietuviai 
kunigai ir kun. Dr. Vaitkevi-į 
Čius.

Skoningai papuošti gyvom j 
gėlėm altoriai darė maionų i 
reginį ir kėlė visų dvasių au- Į 
kštyn prie Dievo.

Dangun Žengimo parapija, 
North Side, mažai tėra žino
ma plačiųjai visuomenei, nors 
jau gyvuoja nuo 1906 metų. 
Tačiau pamažėlį pradeda atsi
gauti ir drąsiai stoja darban, 
kad pasivijus senesnes lietu
viškas parapijas, kurtos per, 
daug metų gabiai vedamos y- 
ra išsidirbę pavyzdingų tvar
kų, įsikūrę savas mokyklas ir 
pramogoms vietas. Reikės! 
daug dar padirbėti iki North 
Side tų viską turės. Tačiau- 
yra vilties pasivyti kaimyni
nės parapijos. Yra daug gra
žaus, doro jaunimo, norinčio 
dirbti. Yra daug gerų žmonių, 
daug sumanių biznierių, kūne 
nori eiti pirmyn, o no atgal. 
Mergaitės susispietusios į Ma
rijos Vaikelių sodalicijų rodo 
daug veiklumo- parapijos nau
dai. Jaunuoliai ir vedę vynu

Pas Amelius atsilankė gar-.1 
nys ir paliko gražų sūnelį, 
kuriam klebonas per Krikštų' 
šv. suteikė Petro Jokūbo va-- 
rdus. Kūmais buvo A. Uda- 
kas ir O. Lukienė.

Girdėjau, kad Juozapas Pau

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

T e V A s
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVE. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

Taipgi pranešė, kad 
žiuoja į seimus arba kongre
sų R, K. Federacijos ir Ku
nigų Vienybės seimų, kurie į- 
vyks šių savaitę Filadelfijoje.

Cibukas

Girdėjau, kad Jevaltienė Ve1

CVoiMJtVbt

INVESTIGATE

The modern method 
of Hair Beautifieafion 

Through Color
Your personai appearance is
importam. Analyze yoursell
cold-bloodedly. II your hair
is drab and uninteresting, or
streaked with grey — Clairol
it! Professional women can-
not afford to look passė.
Keep your hair young and
beautiful looking with Clairol!
Mali tfclt <«.»•« «lik a lh,aa-la*k 
atand oi y«w kai, and w. wlll Iraat * 
and telafl, H, potlpcld. wkk aa, raaaai- 
■aadatlaat lo, a CLAIROL haotaieal.

KVERLY KINO, Co.i.ha.1
HAIR K A UTY OUILD
114-1)1 W«d 44tk S-r.-, N«« Ywk City

My B«avfy Shop.

GARSINKiTĖS “DRAUGE1

kutinio parapijos pikniko, ku
ris įvyks Labor Day, prie ba
žnyčios. Tikimasi, kad para- 
pijonys šių pramogų parems 
ir savo skaitlingu atsilanky
mu prigelbės sukelti šiek-tiek 
kapitalo bėgamiems parapijos 
reikalams.

Rugpiūčio 19 d. mūsų kle
bonas su kun. J. Vaišnoru iš 
Pittsburglio išvažiavo savo 
automobiliu į Philadelphijų, į 
Kunigi) Vienybės seimų ir A. 
L. R. K. Federacijos 25 kon-
gresų. V.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PJUUMKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
aamių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalas teisiai 
sa pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nno 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. FVM8AOOLA MII 
BKLMOVT MM

kilniausioji dalis mūsų visuo-

Nepaprastas
Atsitikimas

Bridgeporto
Kolonijoj

GRAND OPENING
Visiems gerai žinomas S. V. 

Rumchaks, kuris iki šio lai
ko turėjo White Sox garad- 
žių Bridgeporte ir pardavinė
jo automobilius, o pirm to per

menės, kuri atjaučia kilnius| .,auge,į „,etų ,)uv0 bučernės 
tautos reikalus.

Svečių tarpe matėm gerb. 
kun. B. Urbų, kapelionų se
serų Kazimieriečių, klebonus.- 
I. Albavičių, A. Baltutį, Jos., 
Mačiuiionį, J. Paškauskų, P. 
Vaitukaitį, ir porų jaunų a- 
sistentų. Iš profesijonalų ma
tėsi dr. Nares, dr. Kliauga, 
stud. Stulga, J. Olšauskas, (t3

biznyje, dabar Rumchaks įė
jo į naujų biznį: alinės — ta- 
vem, po adresu 3106 South 
Halsted Street, kurio grand 
opening (iškilmingas atidary
mas) įvyksta šeštadienį, rug 
piūčio (Aug.) 24 dienų. Kvie
čia visus tautiečius, draugus 
ir pažystamus į šį iškilmingų 
atidarymų. Bus skanių užkan-

“Margučio” štabo). Šiam sve- džių dykai — gera muzika,
čiui rėmėjos dėkingos, nes ne 
Įtik piknikų duosniai “pare- 
Tnė”, bet ir dykai atkarfoti- 
nai garsino per radio.

• Pikniko komitetas: O. Rei-I
kauskienė, F. Burba, A. Vaiš-

prie kurios visi galėsime li'^^ 
smintis iki ankstyvaus ryt^ 
Tat, gerb. lietuviai, nepandf 
kitę dienos ir vietos. 
Rumchaks, 3106 South Ild 
Street. 1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. Liulevicins
S. P. Mažeika
A. Masalskis 
A. Petkas
I. F. Kadžius
S. M. Skilias
1.1. Zolp
I. F. Endtikis

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Ave. 
Phone YABds 1138

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANai 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 AVest 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

4605-07 So. Hermitage Ave.Į 
Phone YARda 1741—1742

Lackamicž ir Sunūs 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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PIKNIKAS Šeštadieny Rugp-Aug. 24 d. PIKNIKAS
RENGIA MOTINŲ KLOBAS

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJAI
VYTAUTO DARŽE
115TH ST. TARP CRAWFORD IR CICERO AVĖS. * ______________
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Šokiai - Įvairiausi Pasilinksminimai - Kviečiame Visus - KOMITETAS 
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VIETINES ŽINIOS
DR. A. J. JOVAIŠUI IR 

ŠV. KRYŽIAUS LI
GONINEI

Nuoširdžiausiai dėkoju di
džiai gerbiamajam Dr. A. J. 
Jovaišui už rūpestingiausią 
globojimą, kurį jis parodė, ge
lbėdamas man ne tik senomis 
priemonėmis, bet ir visiškai 
naujais, jo padarytais ištyri
mais ir pritaikymais. To dė
ka šiandien jaučiuosi ganėti
nai stiprus ir galiu grįžti prie 
savo pareigų.

Bendrai su daktaru daug 
pagelbėjo ir Šv. Kryžiaus Li
goninės Vadovybė. Jos rūpes
tinga priežiūra bemirštantį tu-

Crystal Lake mirė A. An- 
dersen,, 67 m. amž., veteranas- 
darbininkas prie Cbicago gat- 
vėkarių. Pradėjo dirbti 1888 
m. kaip arklių varovas, kai 

rėtų atgaivinti. Neminėsiu čia, gatvėkariai Chieagoj dar r,u-••_ .!!•• J 1 •
seselių. Jos žinomos. Jų geru
mo nepaneiks niekas. Bet aš 
likau labai nustebintas neku
riu “nursių” nepaprastu pa
siaukojimu ir širdies gerumu.
Jos, ne tik šaukiamos naktį 
ar dieną, greitai atvykdavo^ 
bet dažnai ir nešaukiamos, net

Tikru malonumu pereitą se
kmadienį teko gėrėtis puikiu 
Jos. F. Budriko radio ir ra
kandų krautuvės radio ptog- 

girdusios, kad jau man kas 1 amu nuo 5 iki 5:30 popiet iš 
egerai yra, užsukdavo pažiū- ^AAF stoties. Programas su- 

i ir net pabarė mane, kad, sid®j° iš rinktinių liaudies 
jus ligos atakai, nesisku- i daim*> žymiausių dai
li jų šaukti. jnininkų: K. Petrausko lr J.

[un. V. Kulikauskas, MIC. I Babravičiaus.
Pranešta, kad dabar Budri

ko krautuvėje yra parom nau 
jausiu radio 1936 m. Kiekvie
nam verta pamatyti atsilan
kant į Budriko krautuvę, 3417 
S. Halsted st.

Beje, kitas puikus Budriko 
krautuvės radio programas bū 
na ketvergais nuo 8 iki 8:45 
vakare iš WHFC stoties. Pa-

Raimynas

SEKMADIENI MŪSŲ 
IŠVAŽIAVIMAS

Labdarių centro susirinki
mas įvyko. Jame svarstyta 
labdarybės reikalai, išduota 
visokie raportai. Atsilankę 
kuopų atstovai ir pasiėmę ti- siU|au9vUite. 
kietų juos išdalins žmonėms 
dykai. Kuris gaus tikietą, tu
rės progą gauti dovaną, bet 
turėR būti piknike.

Visų kuopų ūpas geras. Vi
sos ruošiasi išvažiavimui, ku
ris įvyks rugsėjo 1 d., labda
rių ūky.

Piknike bus visokių žaidi
mų, virvės traukimas (Brigr- ffon Park ir Cicero tymai tu- Sis persiimti), moterį} lentTty- 
nės; kuri toliau nubėgs, gaus 
dovaną. Bus ir vaikų lenkty
nės; kuris toliau nubėgs, taip
gi gaus dovaną. Bus kalbėto
jų ir t.t. Žodžiu, bus vi sarto.

Labdarys

I

Kriminalio teismo teisėjas 
D. S. McKinlay pasirašė peti
ciją, kuria duota leidimas pri
vačiam alenistui (proto ligų 
gydytojui) ištirti protą Zan- 
ges, įtariame sužalojime Ir nu
žudyme d-ro W. J. Bauero.

[ .____________ _ _ _ ---------------------- © 191>. Uccitt * Myus Tobacco Co.

L____ CRANE COAL CO-, 5332 So. Long Avenue ■ Tel. REPubllc 8402 - Pocahontas Mine Run - £7.00

ŽINIŲ ŽINELĖS
William Campbell, III. val- 

' stybės jaunimo fondų admi- 
, nistratorius praneša, kad 5000 
Į kolegijų studentų iš FERA fo 
, ndų gausią $200,000 pagalbos 
moksle. Taja pagalba pasinau
dos 12 nuoš. studentų 1934 m.

Už “reckless” važiavimą, 
W. Sarmont, 4427 S. Troy St., 
nuteistas “dviem dienom į 
Bridewell, 5 dol. ir ‘,cost’'. 
Visi automobilistai turi įsi
dėmėti naują trafikos kodą.

1 vo arkliais traukiam*

ORO BANGOMIS

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Rea. 1.46c No. Paulina Kt.

Pnonc ARMitage U5yc

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS advokatas 

Suite 1009 — FRAnklin 699-
188 W. Randolph St

________ Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADV0KATA8 

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

(Metro»olltan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo • Iki I 
Panedėllo, Seredoe Ir Pėtnyčios 

rakarals • Iki •
Telefoosu, OAHal UT*

NAMAI: 8489 8. RodnreU St.
REPubllc

Telephone: BOUleverd JSOO

Joseph J. Grish
tr

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

1111 SOUTH A SH I-* N D AVENUE 
Ree. ISIS S. ROCKVP.LL ST. 
Telephone: REPubllc 971J

Rea IMT S. 5*th AVĖ.. CICERO 
Telephone: CICERO 5J96

Pranešimai
Nepaprastas ekstra Rv. Ka

zimiero Akademijos Rėmėjų 
dr-jos sus-mas įvyks rugpirt- 
eio 22 d., ketvirtadienio va-, 
kare, 7:30 vai., Šv. Kazimie- į 
ro- Akademijoj.

Visų A. R. D. skyrių atsto
vių prašome susivažiuot šin 
susirinkiman, nes turime la
bai svarbių ir neatidėliotinų 
reikalų svarstymui.

Platūs cementiniai vieške
liai, gelžkelių linijos, laivų 
linijos r orlaivių linijos pa- 

' lengvinimui ir sugreitinimui 
Kurie skyriai jau turi su- , kelonių; radijo, telegrafas, te-

rinkę pinigus už pirmojo pik- | *e*onas .H kablis palengvini-
\-v x * .L 'mmsusisiekimų;visokiepne- 

niko bilietus, prašome prlduo-' tnicoi lr priemonės kad pa

ti susirinkime, kad galėtume . lengvinti žmonių gyvenimą ir ne visas mėsas ir paukštieną, mo, bet sušildytas patarnauja
•i__ i ___ x___ i___ x _;i__ ___________ ’ ' Jnnl! iiomo ,,nrion cn c i c i olzt i (rnliinn nntni^vti en nicinn Izoinr, vnictoe itoinntn no.pilnai sutvarkyt pikniko rei

kalus.
A. Nausėdienė,
A. R. D. Centro pirm.

ŠVIEŽIAS PIENAS YRA 
PATOGUS MAISTAS

duoti jiems geriau susisiekti 
, su savo kaimynais.

Taip pat ir maistuose ieško
me tų produktų, kurie duoda 
daugiausiai skonio ir maistin
gumo, lengvumo ir patogumo 
vartojant. Dėlto šviežias, pas- 
teurizuotas pienas, kuris yra 
gatavas vartojimui, ir kurį 
galima vartoti visokiais bū
dais, yra skaitomas maistu be 
kurio negalima apsieiti.

Pieną galima vartoti kiek
vienam valgy. Pavyzdžiui, sko 
nio pataisymui “cocktails” 
galima sutaisyti su grietine a- 
rba šaltakoše. Sriubos su grie
tine yra visų mėgiamos. Kuo-

galima pataisyti su pienu. Vi
siems geriau patinka grūstos 
bulvės taisytos su penu, o tie, 
kurie žino kaip valgyti dar
žoves visuomet prisako, kad 
daržovės būtų virtos piene, o 
ne vandeny. Populiariškiausie- 
ji šių dienų desertai yra vi
sokie sūriai ir šaldyti gardu
mynai padaryti iš pieno ar 
grietinės ir kiaušinių. Šalta- 
košė, žinoma, yra mėgiamiau
sias dalykas jauniems ir se
niems visam pasauly.

Pienas vra gardus gėrimas 
pavieniai arba sykiu su šoko
ladu, medum ar vaisių sulti
mis. Nereikalauja jokio šildv-

kaipo vaistas dėl įtemptų ne
rvų ar nerniego. Nors ameri
konai mėgsta kavą su grieti
ne, prancūzai laiko, kati cafe 
au lait (pusę kavos ir pusę 
karšto pieno) yra labai gar
dus gėrmas.

Galima vartoti pieną švie
žią arba raugintą. Nėra nuo
metų, kaip lupynų, kaulų ar 
k. Pienas yra pristatomas ka
sdieną, ar oras gražus ar pra
stas, žiemą ir vasarą, vis tuo 
pačiu laiku, kiek tik jo nori
te, visuomet vienodos koky
bės, be jokio vaikštinėjimo ar 
klapato pirkėjui.

(Skelb.)


