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IRUN MIESTO GATVES NUKLOTOS LAVONAIS 
RADIKALAI NU2UDE 

DAUG ĮKAITŲ 

SVEIKINA GRĮŽUSI IŠ ROMOS VYSKUPĄ 

Paėmę Iruną sukilėliai veržiasi 
San Sebastiano l ink 

PIETINES ARMIJOS KOLIUMNOS 
APSUPA TOLEDO MIESTĄ 

BEHOBIE, Prancūzija, ties 
Ispanijos pasieniu, rūgs. 4. 
— Sukilėlių galingos pajėgos 
šiandien prieš pusiaudienį pa
ėmė Irun miestą, kurį radika
lai — socialistai, komunistai ir 
anarchistai, atkakliai gynė. 

Gausingos radikalų eiles su 
savo vadais prieš sukilėlių įsi 
veržima nužudė keliasdešimtį 
jkaitų ir galvatrūkčiais pas
pruko Pasajes link, San Se-
bastian pusėn. Apie 200 įkai
tų jie paėmė Guadalupo tvir-
tovėn, prie kurių pastatyti 
kraugerin^i budeliai, kad 

PARYŽIUS, rūgs. 4. — Tūk 
stančiai radikalų čia sukėlė de 
monstracijas. Reikalauja, kad 
Prancūzijos vyriausybe gelbė
tų Madrido radikalams — 
siųstų ginklus. 

GIBRALTARAS, rūgs. 4. 
— Žiniomis iš Ispanijos karo 
frontų, sukilėlių pietinės ar
mijos koliumnos paėmė Tala-
vera miestelį, iš kurio per ly
gumas eina tiesus kelias Ma-
dridan. Tas yrą didžiai svar
bus sukilėlių laimėjimas. 

Iš Talavera sukilėliai paau
siuos įkaitus sušaudžius, kaip ( ka į pietrytus prieš Toledo 
tik sukilėliai paims Pasajes 
(San- Sebastian uosta»)r-*' 

Daug radikalų žuvo Trune | 
už savo barikadų gatvėse ir> 
namų griuvėsiuose. Tūkstan
čiai jų paspruko per sieną — 
Prancūzijos pusėn. Sukilėliai 
mieste rado gatves nuklotas 
žmonių lavonais. Visur kraujo 
latakai. Kai kuriose miesto 
dalyse siaučia gaisrai. Tik ma 
ža dalis gyventojų rasta, kiti 
visi pabėgę į Prancūziją. 

Iš Iruno sukilėlių koliumna 
tuojau leidosi Pasajes link. 

Čia kalbama, kad sukilėliai 
mažą skaičių nelaisvių paėmę, 
kadangi radikalai kiekvienam 
žingsny buvo žudomi. 

Komunistų ir anarchistų 
gauja ties tarptautiniu tiltu 
•buvo užėmusi paskutinę pozi
ciją. Tačiau sukilėlių artileri
ja ją greit nušlavė. 

Už kraujo liejimą ir miesto iš 
griovimą, aišku, yra kalti ra
dikalai. Jie žinojo, kad gin
tis nėra galimumų. Bet radi
kalai pageidavo, kad ko dau
giau žmonių būtų nukauta. Iš 
dalies jie tai atsiekė. 

miestą, kur Alcazar tvirtovė
je uaeidsrę sukifeliai^ Jaukia^ kupo^I . J . , GaBagher Vyskupišką, ž i ed^ .^ l j j fgpu^h l in vie-
išvadavimo. J ie bus išvaduoti. 
Sukilėlių lakūnai užsidariu
siems karžygiams iš oro įmetė 
pakankamai maisto ir padrą
sinimo, kad nepasiduotų. Pa
ėmus Toledo, Madridas greit 
turės griūti. 

Žiniomis iš Madrido, ten su 
daryta nauja radikalų vyriau
sybė, kurion įeina socialistai, 
komunistai ir anarchistai. Jų 
priešakyje yra socialistų va
das Largo Caballero. 

150 TEOLOGĮJ DIRBO 
BALTIMORĖS KATE

KIZMO REVIZIJOJE 
WASHINGTON, rūgs. 3. 

f— Krikščioniškos Doktrinos 
sanbrolijos pastangomis jau 
revizuotas (peržiūrėtas) Bal
tinio rės katekizmas ir paga
mintas pirmasis tekstas pa
vestas vyskupų komitetui. 

Daugiau kaip 150 teologų 
iš 55 arkivyskupijų ir vysku
pijų, 10 aukštesniųjų semina
rijų ir 12 religinių vyrų or
dinų užsiėmė katekizmo revi
zijos darbu. 

Vyskupų komitetui įduotas 
pirmasjs katekizmo tekstas 
yra skiriamas pradžios moky
klų aukštesniems skyriams. 

ŠIANDIEN PRASIDEDA MARIJONŲ 
SEMINARIJOS KOPLYČIOS VAJUS 

KOMITETAS KVIEČIA j TALKĄ 
Pasauliečių rėmėjų būrelis, 

suorganizavęs Marijonų Semi 
narijos Koplyčios Fondą, 
pradeda vajų. Išsiuntinėjama 
taikstančiai laiškų? atspaus
dintos ir dalinamos aukų rin
kėjams specialės knygelės — 
kvitas. Nuo šios dienos lietu
vių katalikiškoj spaudoj bus 
paduodama smulkmeniškesnių 

nes paramos, susidarė Semi
narijos koplyčiai statyti fon
do komitetas, kurio vardu 
prašau visų geros valios lie
tuvių ateiti į talką ar savo 
darbu, a r auka. Aukas siųski
te Seminarijai, o norintieji 
padirbėti, parinkti aukų, krei
pkitės į komitetą (2334 So. 
Oakley ave. Chicago, 111.). 

• 

žinių iš Fondo veikimo ir skel! Gausite informacijų, knygu-

Kun. C. K. Coughlin priklaupęs bučįjį>ja Detroito vys-

biami aukotojų vardai. Tą 
darbą varys (Fondo valdyba. 
Visos aukos bus siunčiamos 
betarpiai, tiesiog Marijonų 
Seminarijos rektoriui gerb. 

Žemesniems skyriams dar ne- j kun. V. Kulikauskui, M.I.C. 
pagamintas. (St. Mary's Seminary, Hins-

Krikščioniškos Doktrinos ! dale, 111.). 
sanbrolija turės katechetinį 
kongresą New Yorke spalių 

Marijonų Kunigų Seminari 
ja įsteigta prieš du metu. Ja i 

m. 3 iki 6 d. Šiame kongrese ] patalpos buvo per mažos. Per 

nas pirmutinių pasveikino iš Romos grfžusf""vyskupą Rex 
garlaivyje. Paskiau abu vienu kokį laiką kalbėjosi. (Acme.) 

HITLERIS PLANUOJ 
PRIEŠBOLŠEVIKINI 

FRDNTį 
BERLYNAS, rūgs. 4. —; 

Ateinančią savaitę nacių par
tija turės dalinį suvažiavimą 
Nuremberge. Diktatorius Hit
leris, kaip paprastai, prieš tos 

Paimant Talavera, radika- ] r ū š i e s įvykius, yra užsidaręs 
lai bėgdami paliko sukilėliams j s a v o vasarnamy — Bavarijos 
17 didelių patrankų, šimtus j k a iV Ose, ir ten su savo pata-
kulkasvaidžių, daug trokų i r , r § j a i s d i r b a visokius planus 
automobilių ir Raudonojo 
Kryžiaus ambulansą. Supran
tama, jie to visa nesuspėjo pa 
siimti. 

BOLŠEVIKAI ATĖMĖ NUO 
JAPONU NACiU DO

VANAS 

teologai diskusuos gautas tek
sto kritikas. Gal reikės tekstą 
vietomis-^pataisyti. Tai bus 

SKRINDA VIENA PER 
ATLANTIKĄ 

LONDONAS, rūgs. 4. — 
Mrs. Beryl Markham, 33 m. 
maž., pati viena su lėktuvu 
šiandien išskrido per Atlanti-
ką stačiai į New Yorką. Nori 
padaryti rekordą. 

VOKIETIJA KALTINS 
PRANCŪZIJĄ IR RUSIJĄ 

BERLYNAS, rūgs. 4. — 
Tenka patirti, kad Vokietijos 
vyriausybė rengias formaliai 
kaltinti Prancūziją ir sov. 
Rusiją už Madrido radikalų 
rėmimą. , 

BULGARŲ KARALIUS 
ROMOJE 

ROMA, rūgs. 3. — Bulgari
jos karalius Borisas atvyko 
Romon ir aplankė diktatorių 
Mussolinį 

GIBRALTARAS, rūgs. 4. 
— Sukilėliai ir toliau apšaudo 
Malagą, bet kol kas nepuola 
paties miesto. 

Iš Alicante praneša, kad 
ten uostan pakliuvo radikalų 
valdomas ispanų karo laivas. 
Jam butfo reikalingas kuras 
— anglys. Alicante yra radi
kalų rankose. Anglis krauti 
laivan radikalai pristatė įkai
tus, tarp kurių yra du vysku
pai. 

ŽUVO ALASKOS LAKŪ
NAS SU 5 ASMENIMIS 

ir naujus sumanymus, kuriuos 
žada paskelbti Europai. 

Kalbama, kad šį kartą Vo
kietijos diktatorius dirba pla- j Hitlerio nuotrauka su jo pa 
nus, kad iš Europos tautų su- į rašų. 
darius priešbolševikinį fron 
tą. 

PALESTINON 

BERLYNAS, rūgs. 4. — 
Užsibaigus čia olimpinėms 

žaismėms, diktatorius Hitle- D A U G I A U KARIUOMENES 
ris ir kiti nacių viršininkai 
japonų atletų komandas ap
dovanojo įvairiausiomis dova
nomis. 

Pas važiuojančius namo per 
Rusiją japonų atletus bolševi
kai padarė kratas ir užgrobė 
didesnę dalį tų nacių dovanų. 
Tarp kitų daiktų paimta ir 

LONDONASyrugs. 4. — An
glijos vyriausybė siunčia dau
giau kariuomenės Palestinon 
ir nusprendė ten paskelbti ka 
r o stovį. 

nai pristatytas vienas namo 
šonas. Statyba nepigiai kaina
vo. Nornat ar nenorint, reikė-

_4^,^.i . , V nu ffinma^f 
seminarija negali apsieiti. Bet 
kaip prie to eiti, kad vienuoli
jos ištekliai išsisėmė, o čia 
reikia užlaikyti Marianapolio 
Kolegija ir Seminarija. Ta
čiau Marijonai pasitikėjo mū
sų visuomenės geraširdišku
mu ir koplyčią stato. Kad 

v • • i • v i 

cių ir laiškų. 
Marijonų vienuolija dirba 

didelius darbus. J i uoliai ir 
nuoširdžiai tarnauja mūsų vi
suomenei. Kuo gausiau ją pa-
remsime, kuo labiau ją pa-
remsime, tuo didesni bus vie
nuolijos darbai Bažnyčiai ir 
mūsų tautos gerovei. Semina
rijos prietelių ir rėmėjų pas
tatytoj ir įrengtoj koplyčioj 
kils maldos pas Aukščiausią
jį už visus aukotojus ir gera
darius. Apie tai ir abejoti 

frttou 
Taigi, visi prisidekime su 

eentu, kitu ir su darbu, kad 
Seminarijos koplyčią dar šie
met būt galima užbaigti. 

Leonardas Šimutis, 
Marijonų Seminarijos Kop

lyčios Fondo Komiteto pirmi-
greiciau susilaukti visuome-' ninkas. 

ANCHORAGE, Alaska, 
rūgs. 4. — Arti Skilak ežero, 
už 60 mylių nuo čia, į kalno 
viršūnę smogė keleivinis lėk
tuvas. Žuvo Alaskos žymus 
lakūnas Steve Mills ir penki teks daugiau išgirsti apie čia 
kiti asmenys, kurių tarpe dvi kalbamą priešbolševikinio fro-
moteriškės. Į nto planą. 

Sakoma, kad Hitleris pla
nuoja padaryti naujus stip
rius taikingus santykius tarp 
Vokietijos, Lietuvos, Lenkijos 
i t Čekoslovakijos. Šin fron-
tan dar bus stengiamasi į-
traukti Austriją, (Vengriją ir 
Jugoslaviją. 

Iš šių visų valstybių tik vie 
na Čekoslovakija dar vis ne
aiški Hitleriui. Ši valstybė y-
ra glaudžiuose santykiuose su 
Prancūzija ir sov. Rusija. Bet 
Hitleris tikisi taip sudaryti 
planą minėtam frontui, kad 
Čekoslovakija galės prie jo 
prisijungti. 

Artimiausiomis dienomis 

Vokietijos spaudoje tuojau 
pasirodė antrašės: "Raudo
niju, plėšikų darbai" , "Rau
donieji banditai ant Rusijos 
geležinkelių" ir kt. 

MIESTUOSE PADIDĖJO 
MIRIMAI 

Dienraščio "Draugo" piknikas 
įvyksta Labor Day, pirmadieni, 
rugsėjo rnėn. 7 d. Vytauto darže, 
115 gat., t a rp Cravvford i r Cice
ro avės. Chicago i r apylinkių v i 
sos lietuvių kolonijos gausingai 
dalyvaus šiame išvažiavime. 

3 ŽUVO SENOJE 
LEDAUNEJE 

SUIMTAS POLICMONO 
ŽUDIKAS IR MERGIŠČIA 

WASHINGTON, rūgs. 4. Chicagos policija suėmė' 
Lombard miestelio policmono 

. Kaip naciai, taip japonai 
baisiai pasipiktinę bolševikų 
žygiais, kadangi tos dovanos, 
kaip tai užpelnyti medaliai, 
knygos ir kt., nėra jokia kon
trabanda. 

MIRĖ ITALŲ KATALIKŲ 
AKCIJOS VADAS 

POPLAR SPRINGS, Mo., 
— Penkiolikoj miestų šiemet rūgs. 4. — Senon ledaunėn, 
žymiai padidėjo mirimų skai- j kurion sukrautas žalias paša-, Frost žudiką Walter Meyer, 
čius. Sakoma, tas įvykę dėl ' ras, įkrito ir nuo dujų užtroš- i 2 2 m - amž-> neseniai paroliuo-
siautusių didelių karščių, 

, Į—i*i— 
G A U SUSTREIKUOTI 

TROKININKAI 

įmo. i::-

• 

ko Anna Richards, 9 m. amž., *$ 1S 

'mergaitė. - , ų Su juo kartu suimta i r T)o* 

Jos motina, 30 m." Tr gimi- . _ J JT • • *• • . . . „' v * x- • i Meyer greit prisipažino nu* -Į narte, 18 m. amz., įstate j l e - j j _ ,?_ * , _ _ ,._ ., 

NEW YORK, rūgs. 4. — 
Apie 15,000 trokininkų iš nau 
jo čia grasina sustreikuoti. 
Miesto majoras stengiasi juos 
sutaikinti su trokų kompani
jomis. 

ROMA, rūgs. 3. — Mirė ita 
lų katalikų akcijos preziden
tas Augusto Ciriaci, 47 m. 
amž. Prieš mirsiant Popiežius 
Pijus X I pasiuntė jam palai- Į cbeth anglių kasykloje, kur žu 
minimą. Jam mirus, Vatikane vo 10 darbininkų, šiandien iš-
šiandien laikytos gedulo Mi-j imtas paskutinis lavonas ir 

UŽDARE ANGLIŲ 
KASYKLĄ 

LOGAN, W. Va., rūgs. 4, 
- Po įvykusio sprogimo Ma-

šios už jo sielą* kasykla uždaryta. 

daunę kopėčias ir įsilipo, kad 
mergaitę gelbėjus. I r jos abi 
užtroško. 

LISABONOS PATRIAR
CHAS CHICAGOJ 

Vakar Chicagoj keletą va
landų viešėjo Jo Emin. kardi, 
nolas Cerejeira, Lisabonos pa 
triarchas ir Portugalijos pri
mas Jo Eminencija iš Kalifor 
nijos vyksta New Yorkon, o 
iš ten grįš Portugalijon. 

dęs policmoną, kurs norėte ji 
ir jo sėbrus sulaikyti. 

EAST. ST. LOUIS, Hl. 
rūgs. 4. — Sustreikavo W P A 
1,500 darbininkų. J ie reikalau 
ja arba darbo Labor dieną, 
arba kad jiems būtų atlyginta 
už tą dieną, jei nebus dirba
ma. 

ORAS 
CHICAGO SKĖTES. — N * 

pastovus oras; kiek šilčiau; po 
PLATINKITE "DRAUGĄ" piet numatomas lietus. 
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5 vai. popiet 
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DIENOS KLAUSIMAI 

MŪSŲ DIENRAŠČIO DIENA 

Pirmadienį, rugsėjo 7 d. — darbiu ink ii 
diena ^L,aoor Day). Taip pat ir mūsų dien
raščio diena. 

' 'D raugas" šiemet mini dvidešimties 
meti] sukaktį kaipo dienraštis. Ligšiol dar 
jokių iškilmių šiam svarbiam įvykiui mūsų 
dienraščio gyvenime IK turėjome. Galutinas 
planas tokiam paminėjimui dar nėra suda
rytas. Geriausia bus — savo dienraščio su
kaktį pradekime minėti rudeniniame pikni
ke, kuris, kaip jau žinote, įvyks Vytauto 
parke. Pradžia bus gera, nes visai pasiti
kime, kati į dienraščio piknike suvažiuos gau
singos minios mūsų rėmėjų, bendradarbių 

*if bičiulių. 
"Draugas ' ' virto dienraščiu baisiojo Pa

saulinio Karo metu, būtent — 11)16 m., kuo
met buvo darUmi visokiausi sptliojimai it 
pie pasaulio likimų, kuomet nebuvo žinoma, 
kas atsitiks ir su mūsų tauta. " D r a u g o " nu
sistatymas visuomet buvo aiškus — sto
vėti už pasaulio taikų ir nepriklausomų Lie-
tuvų. Jis virto dienraščiu, kad dar geriau 
ir sėkmingiau tarnautų žmonijai, kad padėti 
lietuvių tautai sparčiau žengti prie laisvės 
ir nepriklausomybės. Dienraščio nuopelnai 
ir šiose ir kitose srityse yra dideli. Įvertina 
juos tauta ir, reikia manyti, įvertina Ame
rikos lietuvių visuomenė. Del to ir tikihiės, 
kad tokiomis progomis, kaip " Draugo" pik
nikas, koncertas ar kas panašaus, suteiksi
te dienraščiui savo paramų, nes ir šiandien 
jis kovoja dėl mūsų visų gerovės, tarnauja 
religijos ir tautos reikalams. J o vaidmuo nė
ra ir nebus mažesnis kaip kad buvo praei
tyje. 

Pirmadienis — darbininkų diena yra ir 
mūsų, spaudos darbininkų, diena, dėl to ir 
užprašome visus savo bendradarbius ir prie-
telius. 

TROCKIO VARGAI I 

Trockis gyvena ištrėmime. Jo artimiau-
šieji draugai, su kuriais jis daug metų dirbu 
revoliucinį darbų, su kuriais drauge audė 
Rusijos žmones, ir įsteigė sovietus, jį iš 
Kusijos ištrėmė. Nelengva jam buvo susi
rasti gyvenimo vietų. Nė vienas kraštas jo 
nenorėjo įsileisti. Pagyveno vienur ir kitur 
ir vis turėjo išsikraustyti. Pastaruoju laiku 
gyvena Norvegijoj, bet ir iš čia jį norėjo 
iškraustyti. 

Norvegijos vyriausybė gavo notų iš So
vietų valdžios, kurioj reikalaujama Trockį 
istrt«mti iš to krašto. Mat, Maskva jį kal
tina suokalbyje nuversti Stalinų. Esų jis 
suplanavęs suokalbį ir dėl tos priežasties 
reikėjo nuteisti ir sušaudyti 1G suokalbinin
kų, kurių tarpe buvo tokie žymūs komunis
tai, kaip Kamenevas, Zinovievas ir kiti. 

Norvegijos vyriausybė, apsvarsčius Mas
kvos notų, nutarė Trockį neištremti, bet iš
vežti į provincijų ir jį atskirti nuo žmonių 
taip, kad niekas prie jo neprieitų. 

Kai kurie laikraščiai pažymi, kad toks 
Norvegijos nuosprendis yra labai geras. Tro
ckis yra tokio tipo žmogus, tai yra nerami 
dvasia nuolat kelianti nesutikimus, trokš
tanti lieti nekaltų žmonių kraujų. Būdamas 
Sovietų Rusijos karo komisaru, jis šimtais 
tūkstančių žmonių išžudė. 

Mūsų dient'mis pasaulyje daug neramu
mų. Visomis pusėmis vedama kova prieš 
dabartinę socialinę tvarkų, vedama kova 
t a ip j vairių socialinių ir ekonominių teorijų. 
Del to Trockis ir jam panašūs žmonės yra 
pavojingi visuomenės tvarkai. Geriau, kad 

jie yra traktuojami kaipo nenormalūs žmo
nės arba sergu užkrečiamomis ligomis. Rei
kalinga jiems izoliacija. 

DAUGIAU DRĄSOS IR VEIKIMO 

J$s, 
Vienas " P . 6 , " bendradarbis, pažyme-
kad gyvenimas — tai kova už būvį ir 

geresnę ateitį, rašo: 
Kova lydi žmogų nuo gimimo iki mirties. 

Kovoja paskiras žmogus, šeimos, tautos ir 
valstybės. Taip buvo nuo pasaulio pradžios, 
taip bus iki jo pabaigos. Visi žmonės yra 
kariai, ir kad karų la&nėtų, turi burtis po 
atatinkančiomis vėliavomis. Vėliavos yra 
įvairios, kaip įvairios yra žmonių pažiūros 
į gyvenimų. Bet svarbiausios vėliavos yra 
ideologinės vėliavos. Žmogus be ideologijos, 
be pasaulėžiūros yra nevertas savo vardo. 
Kova, ideologijos nepagrįsta, iš anksto yra 
pralaimėta. Kovos išvengti negalima, todėl 
kovai reikia būti prisirengusiems, savo ka
riuomenę pažinti ir į jos eiles stoti. 

Katalikų ideologija yra Kristaus moks-

...Ir Pragaro Vartai Jos Nepergales" 
Nežiūrint barbarizmo, tero- gniaužti, suminti tų tikėjimą 

rizmo, žudynių, kankynių, ti- kuris iškentėjo net dešimt; 
didžiųjų persekiojimų nuo pat kėjimas Ispanijoje gražiai bu

joja. Nėra pasakyta tikres 
nes tiesos, kaip " i š kankinių 
kraujo sėklos išaugo nauji ti
kėjimo gynėjai". 

Šių dienų katalikai, kartais, 
pagalvoja, ar, ištikrųjų, seno
vės romėnai galėjo būti to
kie žiaurūs kankintojai? Tai 
liudija dabartiniai Ispanijoj 
įvykiai. 

Sakoma, nėra kerštingesnio, 
plėšresnio, gyvuliškesnio prie
šo, kaip žmogus. Ištikrųjų, 
kiek tiesos čia pasakyta! Tik 
pažvelgkime į tų žmogų, tų, 
Dievo tvarinį. Jis gali būi 

P O SVIETĄ PASIDAIRIUS 

lu pagrįsta, katalikų kariuomenės vadas yra | panašus į Dievų, (pats Kris-
Šv. Tėvas, ant katalikų vėliavos yra išra
šytas Kristus - Karalius. Nūdien kova dėl 
religijos, dėl Bažnyčios, už Kristų visame 
pasaulyje eina visuose frontuose — nūdien 
visi katalikai: ir dvasiškiai ir pasauliečiai 
turi stoti į savo ideologijos gynėjų eiles. 
To reikalauja gyvenimo momentas, Pijaus 
XI, Kristaus vietininko balsas. Tai kova 
Kristaus su antikristu, tiesos su melu, mei
lės su kerštu. Kovai reikalingi sąmoningi, 
išsimokslinę, kovos tikslų suprantantieji ka
riai. Kada pastatyta alternatyva, ar krikš
čioniškai ar bedieviškai kultūrai užleisti pa
saulio valdymų, apie pasyvumų, neutralumų 
negali būti kalbos. Kiekvienas katalikas, ar 
mokytas, ar bemokslis, ar vyras ar moteris 
— visi turi imtis už ginklo, ginklo dvasi
nio ir stoti į kovų. Tas ginklas yra: kata
likiškas mokslas, katalikiška etika, katali
kiškos organizacijos ir katalikiška akcija. 
Šiandienų neužtenka v n-n Bažnyčios pamal
dų, tradicinių Bažnyčios lankymų ir sakra
mentų ėmimo, šiandienų katalikai ir priva
čiai ir viešai turi būti aktyviais katalikais, 
kovos katalikais. Priešai nesnaudžia, naudo
ja visas priemones, nedoriausias priemones, 
žudymų, deginimą, raudoniausį terorų, bet 
jie turi sustoti prieš glaudžias katalikį ei
les, kurios neturi ir teroro bijoti; šiandienų 
negali būti kataliko, kuris nedrįstų stoti 
po savo vėliava, nes kas nedrįsta parodyti 
savo vėliavos, yra nugalėtas iš anksto. 

tus vienoj vietoj pasakė, " k a d 
jūs esate dievai") ir į tam
sybių kunigaikštį. J is gali bū
ti šventas, meilus, draugingas-
bet gali likti kerštingas, plėš
rus, egoistas, šiurkštus indi
vidas. 

Net be proto gyvuliai taip 
nenaikina savo priešų, kaip 
Dievo protu apdovanotas, Die 
vo Sūnaus krauju atpirktas 
žmogus. A 

Kreipkime akis į Ispanijų, 
kur radikalai terorizuoja visų 
katalikiškų kraštų. Kiek daug 
ji mums primena... Kristofo
ras Kolumbas... Kovos už ti
kėjimų ir prieš mahometų už-
viešpatavimų bei jų nugalėji
mų... Kovos už kultūrų, už 
laisvę. 

Vienas šių dienų rašytojas 
pareiškė, kad "Kaip senovė
je Ispanija gynė visų Europų, 

Sv. Dvasios nužengimo ant a-
paštalų iki to laiko, kuomet 
Konstantinas didysis nugaic-
jo imperatorių Maksencijų. 
Žodžiu sakant, per 283 metus 
katalikų tikėjimas kentė. Per 
veik 300 metų krikščionys tu
rėjo garbinti savo Viešpatį 
katakombose. Romėnai buvo 
romėnai. Imperija didžiausia. 
O visgi, kaip istorija rodo, 
^ngo jos ciesoriai, žlugo iš
didi imperija. Vien palaikai 
teliko! Ant tų palaikų Bažny
čia pastate savo namus. Kur 
pirmiau tekėjo sriaunūs krau 
jo upeliai, dabar tikintieji se- g a u o r ^ n m į tekėt i neran-
mia gausias malones iš Am d a v i e t o j k a v a l i e r i o arba te
žino Malonių Šaltinio. Kur ka- k i a m Bruklyne kavalierius 
daise plėšrūs žvėrys tykojo, n e r a n d a sau mergos ir 
ten angelai nubučiuoja šven- k i a y eieili«tii, kad jiems suras 

tų, tai, brač, lukaut! Jos ar-
i ba jie jau yra su kokiais kvol-
čiais. Ba doram vaikinui, ar 
merginai nereikia cicilistų pa-

m.mmMM. 
Lietuviškų cicilistų gazietes 

prie marksinių dogmų priro-
kuoja ir paieškojimus: mer
gai vyro, o vyr.ui mergos. 
Dažnai Čikagoj gyvenančiai 
mergai cicilistai ieško vyro — 
ženytis, arba Bruklyne gyve
nančiam vyrui ieško mergos 
— ženytis. 

Jei jau tokioj Čikagoj mer-

Sakoma, risokas pasismaugė 
dėl to, kad pripratęs gyven
ti kolchoze, niekaip negalėjęs 
priprasti prie Lietuvos indi
vidualinio ūkio. 

Amerikos balšavikai taip 
pripratę čia prie individuali
nio turto, kad apie Rasiejaus 
balšavikų kolhozus nenori nei 
pamislįyti. 

Suėję anų dien mano kai
mynų vaikai šitaip pasišnekė
jo: 

— Alano papą dirba, stubų 
š*u- pentuoja, o tavasis kų dirbai 

— klausia Broniukas. 
— O, mano papą viskų dir

ba, kų tik jam mama liepia. 

tas kankinių krauju nušlaks-
tytas vietas. Kur pirmiau cie
sorius iš savo didžių paloeių 
įsakymus davinėjo, dabar se
nasis baltas Tėvelis, visų kri
kščionių Gerasis Ganytojai, 
mokina, saldžiai pabara, per
spėja, mokina visų pasaulį.. 

Pagalios, atėjo 5-as ir 6-as; "žemaičių Prietel ius" 
šimtmečiai su savo b a r b a r a i s , ' ^ k a d *< p r f e & k i e k , a i k o b ' 
vandalais, visigotais, l o m b a r , v J ^ ^ g a n k e i s t a s da_ j J ^ J » ^ « < * Pasaukė 

lykas, kad gandrai pradėjo 
žydams langus daužyti taip 
kad net iš dviejų kartų iš 

Po geros valandos pastove-
maces. Patys susiranda po- j i m o m i m i o p r e o e U o ^ ^ 
ras ir susiženiję kuogražiau- • ne> AmMm L y ž t u v a s p a r e j o 

sia gyvena. , RUDO pilnas linksmybės. Įšir-
dus už tai Lyžtuvienė parsi-
bloškė vyrų ant floro, sumu-ra-

dais, kurie, viskų naikindami, 
mėgino Kryžių nugalėti. Bet 
veltui. Kryžius viskų nugalė
jo. 

'^enų. 

fiJB'dauže Platelių žydų pirties< 

Vakar buvo tei
smas ir Lyžtuvienė liudininku 
pasiėmė burdingerių Simų 
Lapsardokų. 

langus." Rokuojas, gandrai 
neturi kų veikti, tai daužo 

ĮSIDĖMĖTINI NUTARIMAI 

Kaip anuo kart minėjome, Kunigų Vie
nybės seime padaryta visa eilė svarbių nu
tarimų, į kuriuos reikia atkreipti rimto dė
mesio. Federacijos reikalu nutarta: 

" K . V. vykdydama šv. Tėvo, Popiežiaus 
Pijaus XI katalikiškojo veikimo norus, 
karštai ragina savo narius įsteigti savo 
parapijose Federacijos skyrius, kurie ir 
yra Katalikiškojo veikimo skyriai". 
Dabar laikas pradėti stiprinti Federaci

jos skyrius ir jų veikimų, įrašant į Fede
racijų tas draugijas, kurios ligšiol dar ne
priklauso. Spaudos reikalu rezoliucija taip 
skamba: 

15-nie šimtmetyje baisus ka
talikų tikėjimo priešas maho-
metonizmas tykojo jį visai su- j ]ailtrUS 

griauti. Bet, popiežiaus suma-. B e n d r a i g a l i l l l a s a k y t i > k a d 
numu, jo patarimu susijung-' k a i p g e n a m k r a j u j > t -

visų pasauli nuo mahometo-1 t a , k a r i a u t i prieš turkus ir A m e r i k e i r d r a i k e n . 
mzmo taip šiandie 31 gina 1 5 7 1 metais p^ ;Lepanto ' ' tur- č i a d e p r e š i n ų bedarbę. Susi-
pasauli nuo ;koinunizimo, be- k a i i i k o n u g a l ė t i . I r vėl K r y . ) f a d j n ^ ' ž iūrėk, išgy-
dievizmo. Nelaimė pasauliui, y-įils nugalėjo. 
jei Ispanijos sukilėliai praloš Sakoma, nėra didesnio prie 
nes tai bus didelės pagonizmo £0) k a i p naminis. O, kiek daug 
laimėjimas." Katalikų Bažnyčia turėjo to-

Bet mes, katalikai, neturi- k į u pri<&!« Kas nežino apie 
me ko bijotis, nes mes žino- į t v i r t o j o ir penktojo amžiaus 
me, kad niūs tikėjimas yra 
tikriausias, mūs Bažnyčia ti
kriausia. Pats Kaistus yra pa
sakęs: "Aš prašysiu Tėvo, ir 
J is duos jums kitų Raininto 

arianizmų, nestorianizmų il
ki tus izmus... Kas nėra girdė
jęs apie 15 ir 16 amžiaus re
formacijų, liuterizmų, kalvini-
zmų, voltairizmų ir 1.1. I r vi

jų, kad J is galėtų su jumis *a tai Bažnyčia iškentėjo ir 
pasilikti visomis dienomis... Ir d a b a r k e n 6 i a n u o n a u<W° b a i 

kuomet J i ateis tiesos Dvasia, 
J i bus pasaulio atpildą" 
(Mat. XXVIII) . I r vėl sako: 

saus priešo — neo-pagonizmo 
Pažiūrėkime gyvenimą u, 

kaip tikri filosofai, išveskime 
"Visa galybė man yra duotai tikrų logikų. Jei Bažnyčia tiek 
danguje ir ant žemės. Eikite,' iškentėjo, kų gi reiškia šis 

Seimas nutarė visais įmanomais būdais | kyti. Ir, šitai, aš esu su ju-
remti visų lietuvių katalikiška, spaudų,; m į s visomis dienomis, iki pa-
ypač naujai įsikūrusia; ar slinkiai besi- Haurį0 pabaigos". (Jon. XIV. 
verčiančius laakraščrus ,\ ' 1 0 ; X V I 1 3 ) T a d g į , neveltui 
Nėra lietuvių katalikų laikraščio, ku

riam bfitų lengva verstis. Visiems yra reika
linga medžiagiška parama. Dėl to kunigų 
paraginimas padarytas labai vietoj ir jis 
daug reiškia. Atkreipkime į jį rimta dėmesį. 

Šiandien prasideda Marijonų Seminari
jos koplyčios vajus. Reikalinga išeivijai lie
tuvių Kunigų Seminarija, reikalinga ir kop
lyčia tai seminarijai. Yra susidaręs specia
liais vajaus komitetas ir, reikia tikėtis, vi
suomenė jų kilnų darbų parems. Jei susida
rys užtektina pinigų suma, koplyčių bus ga
lima baigti šiemet, jai nereiks laukti metu, 
kitų. O koplyčia tuoj reikalinga. Taigi, pa
dėkime Tėvams Marijonams tų darbų baigti 
šieinet. 

e e • 

Antradienį, rugsėjo 8 d. baigiasi moki
nių atostogos. J ie grįžta į mokyklas. Lietu-
viai, žinokite, kad jūsų vaikų laukia lietu
viškos, katalikiškos mokyklos. Ten jų vieta. 

vena po penkis ir dešimts 
metų, o gandras nei sykio ne
būna pas juos mielas svečias. 
Jei pas kų ir atsilanko, tai 
tas gandro atsilankymas bū
na tokia didelė navyna, kad 
apie tai net į gazietas pa
rašoma. 

— Kada kilo namuose muš
tynės tarp šitų ponų, kokį is-
pudį gavai tamsta? — pa
klausė teisėjas liudininko. 

— įspūdį gavau tokį, — at
sakė Lapsardokas, — kad ne-
ženotam geriau gyventi! 

Skaičiau Lietuvos gazietose 
navynų, kad Žemės Ūkio Rū
mai balšavikų " r o j u j " buvo 
pirkę Orio risokų (arklį), ku
ris vežamas traukiniu iš Sa
lų į Kėdainius pasismaugė. 

Vakar einu pro Pumpulių 
jardų. Viduj žaidžia vaikai. 
Staiga girdžiu motinos balsų. 

— Vaikučiai, kų jūs čia vei
kiate ?! 

— Žaidžiame vestuves, ma-
mvte. 

Petriukas jaunykis, o aš 
jaunoji. 

— O Kaziukas, ar yra su 
jumis I 

— Kaziuku pakišome po 
porčiais, — atsakė jaunoji. — 
Garnys mums dar jo neatne-
se. 

S m a r k i a i R u o š i a m a s i 

Pabaltijo ValstybiŲ 
Konferencijoms 

bedievių pastangos sugriauti Šiuo metu Kaune, Rygoje 
Bažnyčių, nes, kaip žinome,. ir Taline smarkiai ruošiama-

•mūs dabartinis ganytojas po
piežius Pijus XI džiaugiasi, 
kad Ispanijoj tikėjimas yra 
gyvas, nes jis žino gerai, kad 
Tiesos Dvasia neapleis savo 
mylimų vaikelių. Mūs tikėji
mas yra amžinas, nes mūsų 
Dievas yra amžinas; mūsų Ba
žnyčia šventa, viena, neklai
dinga, amžina, nes Jos įstei
gėjas Kristus yra Amžinas 
Dievas, neklaidingas, šventas, 
vienas trijuose asmenyse. 

Klysta Ispanijos radikalai, 
Rusijos bedieviai, Meksikos 
socialistiška valdžia, manyda
mi, kad jie išgriaus katalikų 
tikėjimų. Ar pasisekė išgriau
ti romėnams, kurie šaukė 
*k Christianos ad leones", už--)ant žemės. 

ir pragaro vartai Jos nenu
galės. 

Jei imperatoriai, karalia;-
Bažnyčios nesugriovė, kų tai 
įeiškia maža radikalų saujelė? 
Jei nelaisvė, dvidešimtojo a-
mžiaus modernizmas, nacije-
nalizmas ir visokio plauko iz-
mai nepajudina uolos, ant ku
rios Bažnyčia pastatyta, kų 
gali reikšti maža kerštinga, 
krauju sutepta radikalų ran
ka? 

Kada gi žmogus išmoks į-
vertinti tas dovanas, kurias 
jam Dievas suteikė? 

Senis S. 

Kiekvieno kataliko yra prieder
mė skaityti savo katalikišką spau
dų. Kas skaito katalikišką spuikhį, 

si trims Baltijos valstybių 
konferencijoms: Baltijos ūkit> 
konferencijai, Baltijos valsty
bių vyriausybių ekonominei 
konferencijai ir Baltijos val
stybių užsienių reikalų minis-
terių eilinei konferencijai. 

Paskutinioji Baltijos ūkio 
konferencija įvyko 1934 me
lais Taline, o sekančioji kon
ferencija turi įvykti .1937 me
tais Kaune. Baltijos valstybių 
vyriausybių ekonominei konfe
rencijai paruošiamieji darbai r D I * n n i T i e 7 I T r r A I 

irgi jau pradėti. Artimiausiu G R ' Ž 0 D U J E Z U I T A I 
laiku bus sušaukta paruošia- KAUNAS. — Šiomis dieuo-
moji konferencija, kuri paruoš mis, baigę mokslus Valken-
vyriausybių konferencijos da- 'burgo universitete, grįžo į 

pati konferencija įvyks taip 
pat Rygoje. Šioje konferenci
joje Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos delegacijoms vadovaus 
patys tų kraštų finansų mi
nis teriai. 

Ki!inė, penktoji Baltijos va
lstybių užsienių reikalų mi-
nisteįių konferencija įvyks 
gruodžio mėn. pirmoje pusėje 
Skubesni ir svarbesni Balti
jos valstybių reikalai bus ap
svarstyti per Tautų Sąjungos 
pilnaties sesijų Ženevoje, ku
rioje susitiks Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos/ užsienių rei 
kalų ministeriai. Taigi, per 
trumpų laikų įvyks trys sva
rbios Baltijos valstybių kon
ferencijos. Tsb. 

rbų planų ir nustatys jos su
sirinkimo laikų. Paruošiamoji 

tas platina Dievo karalystę fSą ko t^erencrja UUmtttana g y g e V 
'je. Galimas dalykas, kad ir 

Lietuvų jėzuitai kun. A. Bie
liūnas ir kun. J . Smilgevičius. 
Studijų pagilinti jie dar ma
no vykti į užsienį. 

http://Ka.i~N.tt
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Graži Pradžia Lietuvos Tautiniam 
Prekybos Laivynui 

Po Lietuvos Vėliava Jau Plaukioja Šeši Laivai 

Lietuvos tautinio p rekybo . 
kūrimosi istorija sic-

kia jau tų laikų, kai lietuviu 
t au ta d a r neturėjo savojo Klai 
pėdos uosto. J a u 1922 imta i s 
buvo įsigyti . d u būriniai lai
vai — " J ū r a t e " ir " K a s t y 
t i s " , kur ie po dviejų metų 
t ragingai nuskendo Baltijos 

Marcinkus, antruoju — kari
ninkas Kaminskas. " R i m 
fros t" pirmuoju karininku 

prekybos laivyno tuo tarpu 
dar negalima, nes juose dar 
toli gražu ne lietuviška dva
sia. J ų įgulos sąstate tė ra tik 
vienas lietuvis. Tai pirmasis 
karininkas jūrų kapitonas Do-
mtika . Šie laivai — 'Holland ' , 
IJGotlUnd" įr " F r i e d l a n d " 
priklauso klaipėdiškėms vo
kiečių laivininkystes bendro
vėms. 

Artimiausiu laiku akcinė 

n T> r T* rt T g 

>U LIETUVOS ATSTOVAI ŠIAURE 
AMERIKOJ DALYVAUJA PASAULI 

NIAME ENERGIJOS KONGRESE 

Tai Prof. S L Kolupaila ir Inž. J. Čiurlys, 
Trumpos Žinios Iš Jų Gyvenimo 

SS 

plaukioja jūrų kapitonas Ba 
Larskis, o antruoju — Burbu- bendrovė " M a i s t a s " y ra nusi-
lis. Šiaip eilinių įgulos narių stačiusi įsigyti dar keturis 
tarpe yra buvusių jūr ininkų ' prekybinius laivus. Tuo būdu, 
y ra ir naujai į jūrą bežengian- ši bendrove jau netrukus tu-
čių. Tačiau ir čia darbas eina rės septynis laivus savo nuo-

juroje. 1924 metais ir kiek j sklandžiai ir šiems laivams savybėje. Drauge su anais tri
mis vokiškų laivininkystės be
ndrovių laivais, ta i jau bus 

vėliau iš vokiečių buvo pusiau [gana gerai sekasi. " R i m f r o s t " 
nupi rk t i t rys laivai — " L , i! " B a r f r o s t " ta ip pat plau-
d y s ' \ " K l a i p ė d a " i r " P a l a n 
g a " . Tačiau po kur io laiko 
jie slaptai iš Klaipėdos uosto 
pabėgo. I r dabar " L y d y s " ir 
" P a l a n g a " su kontrabandiniu 
spiritu dar plaukioja Baltijos 
jūroje, o " K l a i p ė d a " Hambu
rgo uoste parduota laužui. 

Po šitų visų nepasisekimų 
Lietuvos taut inio prekybos 
laivyno steigimui nebuvo pa
lodyta didesnio susirūpinimo. 
Tik štai, pagaliau, šiais me
tais Lietuvos taut iniam pre
kybos laivynui labai gražia 
pradžią padarė akcinė bendro
vė " M a i s t a s " , iš kar to nupir-
kdama net tris laivus. Tai 
" M a i s t a s " , " R i m f r o s t " ir 
' •Barf rose" . 

" M a i s t a s " y ra 641,154 bru-
t to reg. tonų talpos. Tai pir
masis Lietuvos tautinio preky
bos laivyno laivas. Šio laivo 
įguloje y ra 14 vyrų ir jie vi
si yra lietuviai. Laivui vado
vauja tolimojo plaukiojmio 
kapitonas Krikštopaitis. Pir
muoju karininku š iam e laive 
yra jūrų kapitonas Daugėla, 
antruoju — prekybos laivyno 
kar ininkas Šimkcvičius. Įgu
los narių tarpe yra patyrusių 
jūrininkų, po keliolika metų 
plaukiojusių anglų ir belgų 
prekybos laivais. Dėl to ir da
bar pirmasis t ikrai lietuviškas 
laivas savo uždavinius atlieka 
nė k it k neblogiau, ka ip kitų 
senų jūrinių tautų toki pa tys 
laivai. " M a i s t a s " plaukioja 
po Baltijos ir Šiaurės jūras, 
užsuka į Dancigą, Antverpe
ną, Rotterdamą, Gdynę ir ret
karčiais į Londoną. 

Be baimės, be avarijų "Ma i 
s t a s ' skrodžia Baltijos il
s i au rės jūrų bangas. Nors po 
Lietuvos vėliava jis plaukio
j a i r dar ne ta ip seniai, bet 
"Mai s t a s* ' jau yra patyręs ir 
didelių audrų, ypač pirmosiom 
kelionės po Lietuvos vėliava I 
š iaurės jūroje metu. Ligšiol ' 
viskas eina lalmingai ir ta i J 
rodo, k a d lietuvių t au ta yra 
nė kiek neblogesnį jūrininkai, 
ka ip ir žmonės tų tautų, ku
rios savo laivynus jau tur i il
gus šimtmečius. 

Ki t i du " M a i s t o " bendro-
vės nupi rk t i laivai ta ip pat 
yTa pr i ta ikint i bekono, svies
to ir kitų įvairių gaminių ve. 
žiojimui. Tai " R i m f r o s t " i r 
" B a r f r o s t " . J i e y ra pirkti iš 
Norvegijos ir dėl įvairių prie
žasčių da r ligšiol lietuviškais 
\ a rdais nepavadinti . Tačiau 
jau art imiausiu laiku jų var
dai bfls pakeist i lietuviškais. 
Drauge i r laivų kapitonai bus 
pakeis t i lietuviais. Gi visa ki
ta šių laivų įgula jau ir da
ba r y r a grynai lietuviška. 
" B a r f r o s t " laive pirmuoju 
kar in inku y ra jūrų kapitonas 

kioja po Baltijos ir Šiaurės dešimt prekybos laivų, ant ku-
jūras , užsukdauii į įvairius ,rių stiebų plevėsuos trispalvė 
uostus. j Lietuvos vėliava. 

Šie t rys laivai — tai pagri- j Lietuvos tautinio prekybos 
ndinė Lietuvos tautinio pre- ' laivyno didinimo reikalai rū-
kybos laivyno užuomazga, iš pi ne tik atskiroms komerci-
kurios turės išsivystyti dide-Įnėms bendrovėms, bet ir vi-
lis ir galingas Lietuvos pre- sai visudmenei. Dėl to pasku-
k \bos laivynas. | tiniuoju metu Lietuvoje šis 

Po Lietuvos vėliava plau- j klausimas y ra gana plačiai iš-
kioja i r daugiau prekybinių keltas ir nagrinėjamas. J į 
laivų, tačiau juos priskai tyt i t inkamai išsprendus, bus ima-
prie t ikrai tautinio Lietuvos masi rimtų žygių plėsti ir di-

Šiemet rugsėjo mėnesį Šiau
rės Amerikoje, Vašingtone, į-
vyksta pasaulinis energijos 
kongresas. J a m e dalyvauti pa
kviesta ir Lietuva. Į šį kon
gresą rugpiūčio 17 d. išvyko 
du Lietuvos atstovai. Tai Vy
tau to Didžiojo universiteto 
profesorius Steponas Kolupai
la ir Lietuvos žemės tur tams 
t i r t i komiteto pirmininkas ir 
vyriausias Lietuvos geležinke
lių direktorius inžinierius Ju
rgis Čiurlys. Abu delegatai 
Lietuvoje yra žymūs ir pla
čiai žinomi žmonės. Čia patie
kiame trumpas žinias iš jų 
gyvenimo. 

Profesorius Steponas Kolu
paila y r a gimęs 1892 metų ru
gsėjo mėn. 14 d. dabartinėje 

dinti Lietuvos tautinį preky
bos laivyną. Tsb. 

~rr-

AT L E I S K I T E MUM, bet jei jūs 
pridėsite Dvigubai-Švehnt Old 

Gokls prie savo ausies ir parutuliuo-
site jį t a rp pirštų, tikrai GIRDĖSI
T E jo d irbtuvės-š vienumą. 

Negirdėsite seno tabako spraksėji-
mo. Tik šilkinį šnabždėjimą rinkti-
jiio-derliaus tabako pačiame gerume 
rūkymui. Dėkui tam dvigubui Cello-
phane suvyniojimui, apsaugojantį 
kiekvieną pakelį Old Golds. 

Tačiau, nesustokite vien " K l a u 
symo Bandymu!" Užsidegkite "Dvi-
<j\nbai-Švelnių" ir gaukite visą geru
mą to stebėtino dvigubai-švelnaas 
skonio. Išbandžius pusę pakelio, jei 
nesakysite, kad tai puikiausias ei
ga retas kokį kada ragavote, pasiųs
kite mum likusius dešimt ir gaukite 
savo pinigus atgal dvigubai... ir už 
pašto išlaidas. 

ESTABLISHEJ> 1760 
P.S Taip, išt ikrųju jūsų pinigai grąžinami Dvigubai, 
jei nppatcnkjnti. Pas iū lymas ga l io j 30 d. nuo šiandien. 

. •- •« 

Vidujine e l e Cel-
lopliane a t i d a r o 

iš viršaus 

Išorine eile Cel-
lophane atsidaro 

iš apačios 

2 EILĖS, DVIGUBO OELLOPHANE, p&Jaiko jų n i D D T n y c C į 1 o U l f : ^ | l l l 

RINKTINIO D E R L I A U S T A B A K A S padaro juos flVIPIIRA1-^VFI N I A K 

(Latvijoje, Daugpilio apskr., 
Tuminiškiuose. Pradžios mok-, 
sius išėjo Tukumo miestelyje, 
o aukštesniuosius 1904 metais 
baigė Mintaujos gimnazijoje 
aukso medaliu. Aukštąjį mo
kslą Steponas Kolupaila išėjo 
Maskvoje, matavimo institu
te. 1915 metais buvo kviečia-

jmas pasilikti prie šio institu-
I to ir ruoštis profesūrai. Kar
tu insti tutas jį pasiuntė j že
mės ūkio akademiją į inžine
rijos skyrių, kuriame j is dir

bo iki didžiojo karo pabaigos. 
Netrukus St. Kolupaila buvo 
išrinktas matavimo instituto 
profesorium ir išr inktas cen-
tralinio hidrometrinio biuro 
vedėju. Tuo pačiu metu pasi
rodė jo pirmieji mokslo vei
kalai, kurie tuojau atkreipė 
Rusijos mokslininkų akis. 

1921 metų rudenį prof. Si. 
Kolupaila sugrįžo į Lietuvą. 
Kurį laiką jis buvo liktorium 
žemės ūkio technikume. Po 

metų buvo išrinktas Lietuvon 
universiteto privatdocentu. 
1923 m. buvo pakeltas docen
tu, o 1926 m. išr inktas pro
fesorium. Visą laiką prof. St. 
Kolupaila dalyvauja mokslini
nkų kongresuose, y ra parašęs 
daug mokslo veikalų lietuvių, 
prancūzų, vokiečių, anglų, 
švedų, rusų i r latvių kalbo
mis. J i s plačiai bendradar-
b :auja įvairiuose Lietuvos lai
kraščiuose i r žurnaluose, dir
ba Lietuviškosios Enciklope
dijos redakcinėje kolegijoje. 
Prof. St. Kolupaila yra dide
lis mėgėjas keliauti upėmis 
ir ežerais. Vargu ar Lietuvo-

• • ' • — » 

je y r a nors viena up§ a rba 
ežeras, kuriuo jis nebūtų ke
liavęs i r kurį moksliškai ne
būtų išstudijavęs. Ta i y r a ge
riausias Lietuvos vandenų ži
novas. 

(Tęsinys 4 pusi.) 
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THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaičių ir Vailkų. 
NERIA VILNONES PAN-

ČIAKAS DfiL MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnonas grijas. storas 

ir plonas dėl mezgimo. 

F. Selemonavičia 
504 W. 33rd St 
(.Noff>li Normai Ave.) 

Tel VICtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

ATYDA tų, kurie turi 
gimines LENKIJOJ 

GalUe siųsti pundelius seny dra
bužių, nuo 25 iki 42 svarų savo 
r iminėms LENKIJOJ, B E MUI
TO MOKESČIU. 

JOKIU LEIDIMU N E R E I K I A 
Kiekvienas pundelis yra apdrau
stas ir pristatymas garantuoja- [ 
mas. 

La i r ai reguliariai vežioja 
Del informacijų kreipkitės \ 

POLISH ATLANTIC 
SHIPPING CO. 

1143 So. Spaulding Ave. 
Telefonas V A \ Bureo 6681 

Jr 
NEDĖLIOJĘ 

IŠ 
W. H. F. C. 
STOTIES 
1420 K RADIO 

^ 
NEDĖLIOJĘ 

NUO 
8 VALANDOS 

VAKARE 
IKI 8:30 

LIETUVIŠKAS PROGRAMAS Nedėu>j. Rugsėjo 6 d. — 8 va!, vak. 
su Ž A C T A R I E Č I Ų M U Z I K A N T A I S 

AKORDIONISTAS S M I I K I M \ K % S 
AL. SHIvMKTAs MIKAS PETROSEVIČIUS 

PROC;RAMO VEDĖJAS — POVILAS ŠAI/IIMIERAS 
PASTANGOiMIS 

Barskis Funiiiture House, Inc. ir Narvi1. Bakaries 
J O I I \ T Zl RIS — LIETUVIS KANDIDATAS l TEISĖJUS 

Pranešimu arba Pagarsinimu Reikalais Krei kites į 
ŠALTIMIERO PAGARSINIMO AGENTŪRA 

3133 * So. Hal&ted Street Chicago, UI. 

PAGERINTI 
GRAŽIAUSIOS 
1937 Metų Mados 

RADIOS IR AKORDIONAI 
Progress Krautuvėje 

parsiduoda 

mažiausiomis kainomis 

Lengvais Išmokėjimais 

\ : tf 
^ 

ATYDAI LIETUVIU 
TĖVŲ MELROSE PARK 

Švenčiausios širdies Parapija prie 16th Ave., kviečia 
visus lietuvius siųsti savo vaikučius į šią katalikiška 
mokyklą, nes bus 

"ATEITIES MOKYKLA LIETUVIŲ VAIKAMS" 

^ , 

. 
Visi nuoširdžiai priimami. 

KLEBONAS IR SESELES 
ŠVENČIAUSIOS ŠIRDIES MOKYKLOS 

Pilnas pasirinkimas nau
jausių ir gwiausiu Piano 
Akoi\lionų: Italijos, Vokie
tijos ir Amerikos išdirbvs-
eių. Progress Krautuvės 
kainos mažiausios, pasirin
kimas nuo . . $ 1 9 . 5 0 

ir aukščiau 

Su pirkimu pilnos mieros 

akonlionu* duodama 

50 lekcijų dykai 
... 

Lengvus Išmokėjimai 

^ : y> 

Jr 
Pasiūlymas Ieškantiems Naujos Pramones 

Naujas užpatentuotas išradimas, kuris pritaikomas prie 
kiekvieno Garu ar Vandeniu šildomo pečiaus. Visa šiluma, 
kuri- išbSgu per kaminą sugrąžinama attfal J pečių, veik 
galutiniam sunaudojimui, ir per tą sutaupinjma nuo 35kių 
iki 45kiu nuošimčių kuro. Parsiduoda leidimas atskiroms 
valstijoms, teritorijoms arba miestams. Produktas išbandy

tas. Su 8V svarais minkštų medžių užvirinama 16 galionų 
vandens. Operuoja suvirs 400 pečių Chicagoj. Atsišaukite: 

KAZ HEAT INTENSIFIER CO. 

^ : 

2522 West 45th Street, Chicago, HĮ. 
Pastaba: š is išradimas Lietuvio, ir vi n tik l ietuviams 

duodama pirma pfoga iki spalio p inuos dienos. 

4> 
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INSURED 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
Skoliname pinigus an t pirmų morgi-

čių lengvais išmokėjimais. 
Jūsų padėti pinigai yra apdraust i iki 

$5,000.00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation. Del informacijų 
kreipkitės j 

^ 

m-mm~.~rr •-"••"IT ir" TT į T B n " iTi riYiTIT . T ^ J 

EDERAL SAVINGS 
JAND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Road 
Ben J. Kazanauskas, Raštininkas. 

9f -

I š Progross Krautuves 
galite dabar pasirinkti 1937 
metų mados radios už ma
žiausias kainas mieste, len
gviausiais -išnijOkėjimais. 

PHILCO 
ZENITH 

GRUNOVV 
R. C. A. VICTOR 

ir kitų 

Progress Krautuve duoda 
ilidelę nuolaida už serjas 
radies mainant ant naujų. 
Vreikite tuojau. 

Pasinaudokite šia proga. 

^ 

3222-26 S. Hakted St 
Tel. VICtory 4226 

Vedėjas 3. Kalėdinskas 



D K A V n A S 

DU LIETUVOS AT3T0VAI 
AMERIKOJ DALYVAUJA 
ENERGIJOS KONGRESE 

n v ' - .^o , nis . rnprsr'̂ 'n 5 d., 1936 

LIETUVIU 
(Tęsinys iš 3 pusi.) 

Prot*. Steponus Kolup ta 
taip pat plačiai dalyvauja ii 
į\airiose Lietuvos mokslines:, 
kultūrinėse ir visuomeninės. Inai M. Teresei draugauja Se-

KENOSHA. — Rugp. 29 ir 
30 d. viešėjo Kenošoje gerb. 
Motina M. Teresė, vyriausia 
Šv. P . M. N. Prasidėjimo Se
selių Viršininke. Gerb. Moti-

o 

letuvos organizacijose. Jo. 
Lkaipo mokslininko, vardas tu 
fli žinomas už Lietuvos ribų 
ir pažįstamas beveik visam 

i mokslo p: saulini. 
Inžinierius Jurgis Čiurlys y-

ra gimęs 1881 m. sausio meh, 
; 22 d. Panevėžio apskr., Ku
piškio vaisė., Itkoniu kaime 
Čia išėjęs pradžios mokykla, 

B&tojo į Šiaulių gimnaziją, k u 
rią 1900 «m. baigė sidabro me
daliu. Po to vienerius metus 
mokytojavo ir įsigijęs lėšų 
1901 m. įstojo į Petrapilio u-
jiivtrsiteto gamtos - matema
tikos fakultetą. Po dvejų me
tų įstojo į Petrapilio techno 
logijos institutų, kurį su pa

šėlę M. Aloysa. Taip pat Ke
liose, aplankė garbus svečias, 
Thompsono Kolegijos prof. 
kun. J . Vaškas, M.I.C., kuris 
rugp. 30 d., 9 vai. pasakė Šv. 
Petro bažnyčioje turiningą pu. 
Mokslą ir atlaikė sumą. Gerb. 

20 metų moterystės gyvavimo 
Jono ir Emilijos Mikšių su-' 
kaktuvėms paminėjimas įvy
ko rugp. 29 d. Abi šeihios yra j 
geros, praktikuojančios ir i 
daug pasidarbavusios bei au
kojusios parapijos reikalams. 
Visus jubiliatus lai Dievas 
laimina ir laiko geroje svei
katoje bei laimėje ilgiausius 
metus. 

Parengimai. Rugp. 16 d., j 
Maldos Apaštalystės nares su 

Mečiai savo atsilankymu su- rengė pramogą parapijos kie 
tvikė kenošiečiams garbės ir me, L. Vyčiai, rugp. 20 d., pa 

Ki/yinejiniu ba igė 

malonumo. 
Mokykla. Rugsėjo 9 d., šv. 

Mišiomis, palaiminimu Švč. S ' 
krauiento ir pamokslu, 8 vai. 
ryto, prasidfs Šv. Petro par. 
mokykla. Visi Konošos liet u-
> iai, kurie rūpinasi savo vai
kų gerove, raginami siųsti 
vaikus šion aukštai esančion 
religijos, kultūros ir apšvie 

rap. svetainėje surengė pro
gramą, ir Šv. Vardo draugi
ja, rugp. 30 d., suruošė pikni-

(Tesinys 5 pusi.) 

AKIŲ GYDYTOJAI 

los l ietuviškon Įstaigon. Su 
grįžo visos praeito meto Sc-

| s e lės mokytojos, kurios imsis 

1913 mei 
inžinieriaus teelmologo laips 
iriu. Prasidėjus didžiajam ka
rui, inž. J. Čiurlys buvo mo-j sunkaus, rimto mokytojavimo 
bilizuotas; rusų kariuomenei.!darbo. Tėvai, nepamirškite sa 
ir gyveno Vitebske ir Tūloje.JYo tėviškos pareigos mokslinti 
Čia buvo valstybinių ginklų vaikus katalikiškon, lietuviš-
jiirbtuvių skyriaus vedėju, ka kon mokyklon. Nugalėkite vi 

Mtt kliūtis ir mokslinkite, kul
tūrinkite vaikus savoje, aukŠ 
tai pastatytoje mokykloje. 

gyvavime 

22 d., o šv 

rtu dalyvavo ir lietuvių vei
kime, vadovą udai.ny s Tūlos 
lietuvių karo tremtinių šelpi
mo komitetui. 

\ 191 s nu\ų vasarą inž. .1. ; i , ( ) s moterystės 
Čiurlys sugrįžo į Lietuva ir p o v i l < J j r Emil i ja šlekių su 
pradėjo tarnauti susisiekimo |kaktuvėms Įvyko puota rugį. 
ministerijoje. Po dviejų melų 
steigiant aukštuosius karinin

k ų kursus, inž. J . Čiurlys bu
vo pakviestas jų lektorium. 
Susiorganizavus Lietuvos uni
versitetui, jis buvo išrinktas 
docentu. Tuo būdu, inž. Jur

g i s Čiurlys dabar yra vyriau
sias Lietuvos geležinkelių -di
rektorius, Vytauto Didžioj'.-
universiteto docentas ir Lie
tuvos žemės turtams tirti ko-

DR. VAITUSH, OPT. 
LILiTUVIS 

OITOMETRlCAIiLY AKI\J 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių Jtenipimą, kuris 
•sti priežastimi gaivos skaudSjimo 
*vai*rimo. akiu aptemimo, nervuotu-
mo. skaudamą akiu karštį, atitaiso 
trumparegystę Ir toliregrystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egsaminavimas daromas f*\> 
elektra, parodančia mažiausias klal 
rta» Speclal* atyrta atkreipiama 
mokyklos Taikus. Kreivos akys ati 
HISI.IIIOM Valandos nuo 10 Iki 8 v 

Nedėlioj nuo 10 Iki 12. Daugely at 
Fsminejimas 20 metų laimi- ]«*«k'™> įįr* atitaisoma be »wn»o 

J [ Kalno* pigiau kaip pirmiau. 
4712 SO ASHLAND A VE 

Phone Boulevard 7589 

Mišios - suma -
rugp. 23 d., 8v. Petro bažny 
eioje jubiliatų intencija. 1 

ninių ir kultūrinių organiz-i 
-i jų. 

Prof. Steponas Kolupaila ii 
inž. Jurgis Čiurlys, prieš pat 
išvykdami į Š. Ameriką pa 
reiškė, kad jeigu laikas lei^ 
.jie mielai aplankys keliolika 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akini « 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo » ik. 

12 — 1:30 iki 8 vnk 
Tai. CANaI 0528 

lietuvių kolonijų. &ių vyii* 
miteto pirmininkas. J is taip j atsilankymu Amerikos lietu-
pat dalyvauja ir daugelyje iviaį turėtų plačiai susidome-
Lietuvos mokslinių, visuonic 1i. Tsb. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARE DRAUGIJOS NARIAI 

Ofiso Phone 
PROspect 1028 

Res. and Office 
2359 S. Leavitt St. 

CANaI 0 70U 

| 0 R . J . J, K0WAK 
(KOHARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago 

OFFICE HOURS 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointment 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
N edėliomis pagal sutarti 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Tel. PROspect 1930 

— ^ — ^ — ^ — — ^ — — ^ 
TeL CANaI 6122 

DR. S . BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir NedeL pagal sutarta 

REZIDENCIJA 
6631 S. Caiifornia A ve. 

Telefonas REPublic 7868 

Tel. CANaI 0257 
Rcs. PftOspett 6659 

DR. P, Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro 

Tel. BOUlevard 7042 

DR. G. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį 

Tel Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
Oi'iso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 YVest 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—-4 ir 6—8 p. m. 
Nedeliomia pagal sutarti 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Res. 6924 S. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel HEMlock 4848 

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

Vel. 2—4 ir 7 - 9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus 

Tel. CAfcal 2345 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakart-

Ketvergais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANaI 0402 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct, Cicero, 111. 
Utarn., Ketv. ir Petn, 10—9 vai. 

3147 So. Halsted St , Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai. 

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayet te 3051 2519 W. 43rd S t 
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais i r Sekmadieniais 
pagal sutart i 

I V A I B O S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MLDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
J»uO 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedėliomis ano 10 iki 12 

M p> pktu ir nuo 7 iki 8:30 vai 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994 

Res.: TeL PLAza 2400 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-S v. vak 

Nedėūottis uuo 10 iki 12 siiouA 

Residence 
6609 S. Artedan Ave. 
PROspect 3403 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS 
3156 W. 59th S t 
HEMlock 5908 
VALANDOS: 

2-^k popiet — 7—9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pa* ai sutarti ' 

10VANOS 

U DRAUGO" Club Chair 

LABOR DAY 
Bridge Lamp 

Vytauto Darže 
115-tos gat. tarp Crawford ir Cicero Avės 

Smoking Stand 

Visos trys vi išminėtos 
dovanos paaukotos 

ROOSEVELT FURNI 
TURE CO. 

2310 W. Rcoseveit Rd. 

Jovarauskas ir Bertulis, 
savininkai 

Rugsėjo-Sept. 7 d., 1936 

Vyrui Siūtas 
vertės $22.50 

aukota* 
WM. A. LEWIS 

CLOTHIERS 
4716 S. Ashland Ave. 

f 

Visos čionai atvaizduojamos dovanos teks laimingiems pikniko dalyviams. 
Taipgi bus daug kity dovany. 

Pikniko pradžia 10 vaL įyto. 

Bus šokiai prie geros muzikos, įvairia žaidimu ir tt. 

Visi kviečiami Rugsėjo 7 d. atvykti [ didžiulį " D r a u g o " Labor Day Piknike Vytauto 
Darže. 



b&\ 
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SV.P. PAR., MARIĮUETTE PARK RUDENINIS 
SEKM. RUGSEJO-SEPT. 6 D., 1936 M. 

Vytauto Darže 1 1 5 t a rp Cicero ir Crawford Avės. 
PRADŽIA 10 vai. ir iki vėlumui 

\*isug Marųuette Parkieeius ir Kaimynus nuoširdžiai kviečiame atsilankyti į mūsų para-
— D B B — 

PIKNIKAS ir IŠVAŽIAVIMAS 
pijos Rudeninį Piknike ir linksmai praleisti laiką. Šiame piknike bus visokio įvairumo, bū
tent: Žemaičiai su Dzūkais trauke virvę, "Drapiežnas D z ū k a i ' risis su Meksikonu, o Telšių 
Pliumpis su Raseinių Magde "Džygą" šoks. Taipgi bus šokiai, žaidimai, gardūs užkandžiai 
ir gėrimai. Trokai bus prie bažnyčios, kuriais bu? galima 'nuvažiuot j daržą. 

*&* ^ ^ 3S3E 

Visus nuoširdžiai kviečia 
KLEHOKAS IR KOMITETAI. 

CICERO LIETUVIU ŽINIOS nok, aš tikiu, kad mūsų gerb. 
klebono raginimu ir narių pa
sišventimu, ateis diena, kada 

S v a r b l l S i r A t s a k o m i n - ke> susirinkite 9 vai. ryto * * * • c i c e r ° J mergaitės, ne-
prie parap. mokyklos. Iš čia priklausančios Sodalicijai. 
Zalkins trokas nuveš ir par- giaine susirinkime išdalin-
veš. Būkite visi laiku. ta narėms tikietai rengiamo 

Kvieslys šokiu vakaro lapkričio 21 d., 

VIETINES ŽINIOS Vietinė Iv bdarių kuopa ren- dotuvės a. a. Konstancijos Ri-

gas darbas 
Menedžerius 4 4Draugo" La-

bor Day pikniko eiceriečiams 
pavedė svarbiausįjį darbą pi
knike — barą ir atvvkusius 
svečius visus mandagiai pri
imti bei pamylėti. 

Ciceros kvieslys patėmijo 
"Drauge" , kad bus labai įžy
mių svečių piknike: daktarų, 
advokatų, vaistininkų, biznie
rių, iš visų parapijų klebonai 
su savo asistentais; visi lai
dotuvių direktoriai, net ir [Ii. 
vai. prokuroro padėjėjas adv. 
Kai. Sunku v i s u s iš
vardinti, kiek daug bičių'; u 
bus ft Draugo " piknike Vytu i: 
to parke, 7 d. rūgs. Kad ne
būtų eiceriečiams gėdos, tai 
kvieslys sukvietė ir suorga
nizavo tokius darbininkus, k i-
rie mokės kuogražiausiai s v -
ima priimti. 

Čia paminėsiu tuos ir darb 
HMus vvrus, kurie niekad nu 
atsisako pasidarbuoti dienias 
Tiui "Draugui" . Baro vyriau 

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutes 

Gerb. Seserys mokytojos jau 
sugrįžo ir jau pasibaigus va

liuos. 

Conununity House, 1822 So. 
C i c e r i e Č i a i S p ė j a OI ave. Šokiams grieš Rovale t ^ a os ogom. įengiasi pra . j o n a m į ? d a D a r siuntinėjami 

J u i * r»- • i - '1 Heti mokyklos darbą Mokvį- " . . . . . . * 
Lib orktstra. Pirmininke ko- , .. f _ . v * r» tikietai Sių metų baz 

. . . . r» rp | V . . la atsidarys po Darbo-šventės, » , , _,. ,., . . . 
sijos, veikli Ona Talzunai- ,. . m. ' . . z a ( ia būti tikrai įdomus 

antradienio rytą. levai tą die
ną, neatidėliojant prašomi at
siųsti savo vaikučius. Aišku, 
kad mums kaipo lietuviams ir 

giasi ten visus maloniai pri-
imti. Sekmaditnio rytą bus 

ir kios neatsisakys savo pa :
 t l o k f t y> kuriuo galima bus pa

galbą suteikti. Be įvairių do t o # i a i nuvykti. O per Labor 
vanų ir laimėjimų, bazaro me- D a y t a i a i š k u ' k a d v i s i • * • » • 
tu įvyks didysis loto laihiėji- n 'olikiečiai trauks į Vytauto 
mas, kurį padovanojo Stučins- i>arkl* * "Draugo" šaunų pik-
kų šeimyna. Visiems parapi- l l l k^-

. . . . ; • • * • x- , , i i. I katalikams reikia branginti si 
•ai jausis, tai mitiation — įvyks sekmadie i , , . , . ,. • ,.„,„ -• 07 i e • • i • -v1 mokslo įstaigą ir ja nau-irą atidaryti, ni, rugsėjo 27 d. Susirinkimo ' . J 

. . . . v,. . , _ * k lo t i s . 

Club orktstra. Pirmininkė ko-
7 d. "Labor Day" mi 

bus graži diena. Taip spėja tė, ragino visas nares pasrda-
mūsų "kolmenas" A. Berną- rbUoti, kad vakaras būtų vie
nišius. J is ir tikietų sau ir nas didžiausių ir smagiausių. 
visai šeimynai pasirūpinęs. Sa Naujų narių priėmimas 
ko, jei tik ger 
atvažiuos ir barą 

A. Bernadišius primena sa- laiką raštininkė praneš atvi 
vo tautiečiams, kad ilgai ne- rute. 
bus taip šilta. Piknikus pra-1 Naiės ir vėl paėmė platinti 
leidus užeis blogi orai. Patą- tikietus parapijos pikniko. Pi-
ria savo tautiečiams apsirū- knike taipgi pardavinės gč-
pinti anglimis, kad užėjus ša- ies. 
Kam orui nereikėtų stidenti. R u g s - j o g ^ JM v a , m 

Geras patarimas. Biznierius ^ sodalicija eis in corpore 
v.mo ką sako. p r f e ; y K o n i u n i j o s visos na-

Verta pamatyti i K«s turi susirinkti iš anksto. 
A. Lutkus, žynius biznierius Blogą įspūdį daro mergaitės 

Ciceroj, per daug metų lai- kai Mišioms prasidėjus įeina 
kęs Hardwar e krautuvę, da-' į bažnyčią. Sodaiietės turį ro-
bar, kai suaugo sūnūs, pasi- dyti kitiems pavyzdį, 
darė permala vienas biznis. 
Tat nusipirko taverną Chica-
goj adresu 1255 W, Madison 

y-
r» tikietai. Šių metų bazaras 

ir 
įvairus. 

mkienės. Josios mirtis buvo 
^taigi ir netikėta, lankant sa
vo sesutę Steponaitienę, gyve
nančią North Side. A. a. Kon
stancija taip pat buvo dora 
moteriškė, uoli ir pavyzdinga 
katalike. Jos šeiniai ir sesu
tėms reiškiame širdingą užuo 
jautą. 

* i 
i 

Marijonų Kolegijos studen
tams B. Česnavįčiui ir K. Ab
romaičiui po atostogų grįž
tant į Thompson, Conn. buvo 
surengtos gražios išleistuvės. 

Praeitą trečiadienį iškilmi
ngai palaidota a. a. Marijona 
Vaicekauskienė, kuri po ilgos 
ir sunkios ligos atsiskyrė su 
Šiuo pasauliu, palikdama nu
liūdime savo šeimyną. Velio
nė buvo labai pavyzdinga ka-

Į Labdarių Piknike 

BR1DCEPORT. — Sekma 
dieni, rugsėjo 6 d., trokas su 
piknikieriais į Labdarių ūkį 
išeis 0 vai. ryto nuo Gudų 
krautuvės, 901 W. 33 st. Pik-

Maiijona Dauny tė 

5 d. turės "grand 
". Vieta labai graži. 

tos 
i 

Šv. Vardo Vyrų draugija 
nori apvainikuoti visus vasa
ros parapijos parengimus ir 
todėl kitą sekmadienį, rugsė 
}o 13 d. rengia paskutinį pi
knike parapijos naudai, kuris 
i vyks Dambrausko darže, Wil-
lo\v Springs. Renginio komisi 
ią, į kuriai įeina darbštūs vy 
rai P. Valuckis, K. Mikuckis, 
A. Yidmontus, E. Grigaula, 
E. Čepulionis ir kiti smarkiai 
darbuojasi, kad šitai pramo 
gai užtikrinus gerą pasiseki
mą. Valio, vyrai, pajudinkite 
žemę! 

Jr 

talikė ir priklausė prie įvairių 
Pranciškui ir Agnietei Valuc- <li'«ugijų, kurios jai suteikė uikieriai prašomi iš anksto 
kiains ir Pran. Ivanauskienei paskutinį patarnavimą. Vėl a- užsisakyti viet s minėtoj krau 
pasidarbavus sukviesta gra tūnantį pirmadieni įvyks lai- tuvėj. Komisija 
žus būrys svečiu, Oesnavičiu 
ir Abromaičių šeimų prietcli^,. 
Tikrai buvo puikus vakarėli-. 
Po v išių pasakyta keletą pra 
kalbėlių pagerbiant tėvus ii 
jų sūnains linkint geriausio 
pasisekimo moksle. Taip pat 
suteikta abitm moksleiviams 
gražios dovanėlės, už kuriu, 
.juodu gražia ir taisyklinga 
lietuvių kalba padėkojo gerb. 
rengėjams ir visiems svečiams. 

goms 
Pasibaigus vasaros pramo 

aštuoniolikiečiai nori 
pradėti rugsėjo 19 d. parapi
jos bazarą. Jau gerb. klebo-

siu menedžeriam bus M. C ta
blo (Kubilius), gabus, iškal- ' s į 
bingas, mandagus ir sąžinin-] ^ 
gas veikėjas; jis daug d a r b u o ! o p e n i n g 

jasi parapijai ir draugijo33. Veita pamatyti 
Jo pagelbininkai bus: E. Mi-1 A . Lutkus sakė, dėl 
sius, M. Sriubas, M. Marcin-! priežasties negalės ''Draugo' 
kus, A. Saliukas, A. Jovarar, J piknike dalyvauti, bet už tat 
skas, J . Motiekaitis, F. Pauža, d a v t - g v r ų dOVanų ir palinkė-
A. Širmulis, D. Vaitkevičius, j G " D r a u g o " piknikui geriau-, 
M. Jakubauskas, A. Rabačau-' sį0 pasisekimo. šalinti smėlio dulkes nuo lan- Dievo Apv. par. Moterų Re 
EkaS| 'A. Lazdauskas, M. Da- Pavyzdingas biznierius. Bū- ^lJ ir durų. Žodžiu, norėta Bu mėjij, Tretininkų, Apaštala\i-

laukti klebono, kurs buvo iš- tm Maldos ir Amžino Rožan-
važiavęs pailsėti po sunkių 6 ciaus draugijos, tikimės, kad 
mėnesių darbų, labai maloniai. • 

Iškirto Klebonui Šposą 

GARY, 1ND. — Klebonui 
esant atostogose, parapijiečiai 
laukdami jo grįžtant, sumanė 
iškrėsti šposą, būtent: išvar-
nišuoti klebonijos grindis, at- nas tuo tikslu kreipiasi į drau 
statyti į vietą atsiklijavusias gijas ir kviečia jas talkon. Jau 
lubų bei sienų popieras, pra- pasižadėjo darbuotis Šv. Ono> 

Kaip praleisime ateinančias 
šventes? Ateinantį sekmadie
ni aštuoniolikiečiai rengiasi 
skaitlingai vykti į Labdarį i. 
r.kį piknikauti ir riešutauti. 

JAU LAIKAS PASIRINKTI 

Naują Šildomą 

Pečiu 
Peoples Krautuvės rodo didžiausį pasirinkimą 1937 me
tų mados šildomų ir vsrtuvių pečių MAŽIAUSIOMIS 
KAINOMIS MIESTE. 

mbrauskas, L. Kucius, S. JaŠ-
kūnas, Silv. Paseckas, B. Ke
lpša, K. Nezminskas, Stan
kus. 

Visi, kurie esate pasižadėję 
valiuoti padirbėti rūgs. 7 d. 
" D r a u g u i " Labor Day pikni-

sime per "grand opening" 
pas Lutkų. Raporteris ir jam 
linki pasisekimo naujame bi-
7ny. 

WISCONSINO LIETUVIŲ ' sesutės vestu-ėse. 
ŽINIOS Dr. P. Atkočiūnas dalyvaus 

! " D r a u g o " Labor Day pikni
ke , | J | 

Pasirodė viskas puiku, gra Daugiau Gajumo Susilpusiu 
žu; bet, nelaimė, išvarnišuoti ; VyrŲ ir Motery 
kambariai pasidarė labai sli- Nervams 
dūs. Reikia labai atsargiai NIGA-TONE Luri svarbų Zinc r«ho-

ide mi 
sphorą, 

Dr. Atkočiūno žmona išva-
ž:avo į savo gimtinę, pas tė
velius paviešėti ir dalyvauti ^ h vaikštinėti. Tai pastebė-1 ^SThor^Se 

(Tęsinys iš 4 pusi.) 

ką, parap. kieme bažnyčios j>a-
taisymo lėšų padengimui. Pa
daryta gražaus pelno. 

Šv. Onos draugija turėjo pi
kniką VYashingtono parke. G'̂  
rai pasidarbavus rengėjoms, 
padaryta gero pelno draugi
jos labui. 

Susirinkimai. Sodai iečių, 
rūgs. (i d., i) vai. Mišiose be
ndra Komunija ir po pa'maldų 
s usiri niurnas Dariaus ir G i re 
no kambaryje. Susivienijimo, 
rūgs. 0 d., po sumos susirin
kimas, parap. svetainėje. Tre
tininkių ir (Jyv. Rožančiaus, 
rūgs. b, 3 vai. po pietų, parap. 
svetainėje susirinkimas. 

Dr. (Jussen ir vaistininkas 
J. Keserauskas, neseniai su
grįžo iš atostogų. Abu gerai 
atrodo. Sakė, kad irgi bai 
" D r a u g o " piknike, jei tik ne
pasitaikys kokių kliūčių. 

uuodantį . naudingą 
ko negalima turgti 

eraling'ų nervų. Gydytojai 
JO i r SVeCiai k u n i g a i , a t v y k ę J S ^ U p ^ o phosphorą, kad su

raminti jauslius ir sukrgstus nervus. 
Tai svarbu nervų sujudimuose, taip 
nuožmiai nuolat varginančiuose. 

Tas puikus vaistas moksliškai sus-
vo Brazauskienė, Agurkienė, uprmtas su VITAMINAIS A ir D ir 

turįs geležies be ko negalima turėti 
turtingo raudonaisiais rutulėliais 
kraujo ir skaistaus veido. Be to, 

VICiene i r L i p k u S . J i e VISI N U G A - T O N E turi ir kitokių vertin-
. . . , . ijų dalykų valstijoje. Pradgk šiandien 

laL SUgalvOJO i r t o k j SUl 'p ry - , m t i sustiprintą NUGA-TONE ir pas-
. v T . , ^ - j -v lebėk kaip pagyvėsi. Parduodamas 

Zą g l ' Į Z t a n C i a n i K l e b o n u i 1S a- i r užtikrintas pas visus vaistininkus. 
Nuo užkietėjimo imk — UGA-SOL 

iš Chicagos ir Indiana Har-
bor. O kaltininkės to viso bu 

Aukškalnienė, Elzb. Simona 

tostogų padarė. J. B. T -tai idealus liuosuotojas. 25c ir 50c. 

Iz. Vaišvilaitė labai paten
kinta išlaikius kvotimus. Po 
atostogų vėl pradėjo lankyti 
mokyklą. Ją taip pat maty
sime "Draugo" piknike. 

Rap 

Iš Cicero Sodalieciy 
Veikimo 

Gerkit ir Reikalaukit 

Šv. Petro parap. Federaci
jos politinio klubo, rugsėjo 11 
d., 8 vai. vakare, parap. sve
tainėje įvyksta programas su j įsirašė gan didelis skaičius" 
garsių kalbėtojų prakalbomis naujų narių. Bet dar ne visos 

Po atostogų Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Šv. draugija 
vėl pradeda veiki'mą. 

Susirinkime rugsėjo 1 d. 

ir nauji} narių priSmimu klū- Ciceros katalikes mergaites pri 
guli šiai kilniai draugijai. Via 

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinės 

PER 
KLAIPĖDĄ 

LIETUVIAMS GERAI 
ŽINOMA 

ŠVEDŲ AMERIKOS 
LINIJA 

(Per Gothenburgą, Švediją) 

Patogi ir greita kelione 
Pigios Laivakorčių kainos 

Laivų išplaukimai iš N. Y. 
I A R O T T N I N G H O L M RL'GSĖJO 26 
GRIPSHOLM SPALIV ) 
KL'3VQSfTt>LM SPALIO 21 
GRIPSHOLM SPALIO 29 

Platesnes žinias apie kelienę teikia 
veltui ir, parduoda laivakortes, visi 
mūsų autorizuoti laivakorčių agen ai 
ir visi švedų Amerikos Linijos Sky 
riai. 

SWEDTSH AMKRICAN LINE 
686 Fifth Ave.. and 4 W. 51st St. 

RoekefeUer Center, N. Y. City 

Čia rasite pečių kdks del Tamstų geriausiai patinka, dėl 
apšildymo kambarių, dėl virtuves, del vartojimo visokio 
kuro. 

M, 

Mutual L ip r Co. 
4707 S. Hakted St 

Tel. YARDS 0808 

REUMATIZMAS 
SAUSGELĖ 

Nesikankykite savęs skaus- • 
mais: Keuniatizinu, Sausgele, _ 
Kaulu Gėlimų, arba M6šlun- m 

Kiu — raumenų sunkumu: n°s • 
skaudėjimai naikina kūno gry 
vybę ir dažnai ant patalo pa- • 
guldo. m 

CAPSICO COMPOUND mos-
tis lengvai prašalina viršmin8- 0 
tas ligas: mums šiandien dau-
gybė žmonių siunčia padSko- • 
nes pasveikę. Kaina 60c. per g 
paštą 55r. arba dvi už Š1.0S 
Knyga: "ŠALTINIS SVETKA • 
TOS" augalais gydytis, kaina 
50 centu. 

Justin Kūlis 
8259 80. HALSTED ST. 

Onicago. VI 

• 

• 

ALYVOS, ANGLIŲ IR GESO 
GerioMsiiį Amerikos Išdirby učių 

Oil Heaters, American, Quaker, Florence, Alcazar, 
Dėl anglių—Moores, Crown, Monogram, Athens, Or-
ban ir kiti. Kombinacijos pečiai ir gesiniai virtuvių 
pečiai pasirinkimas UnJversaI, Magic Chief, Alcazar, 
Crovvn, Moore, Monogram ir kity, kurie visi parsiduo
da mažiausiomis kainomis mieste. 

Lengviausiais Išmokėjimais 
Pasirinkite šia savaitę. Į mokėkit tik mažai, pečius bus 

rezervuotas kada jo pareikalausite. 

Peopįes Krautuvės 'Geriausios Krautuves Pirkti Pečių. 
ATEIKITE ŠIANDIE! 

trURNITURE 
M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y © " 

2536-40 W. 63rd Street — 417&53 Arcber Ave. 
Tel. HEMlock 8400 Tel. LAFayette 3171. 

CHICAGO, ILL. 
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: LABDARINGOS SĄJUNGOS RUDENINIS I Š V A Ž I A V I M A S 
SEKMADIENI, RUGSCJO-SEPTEMBER 6 D., 1936 

SAVO ŪKY 

MINKŠTA KĖDĖ, dovana iš ROOSEVELT FURNITURE CO., 2310 W. Koosovelt Road. 
TAIPGI BUS 3 KITOS GRAŽIOS DOVANOS. BUS ŠOKIAI PRIE GEROS MUZIKOS, ĮVAI
RIŲ ŽAIDIMŲ IR KALBŲ. GARSIAKALBIS IŠ BUDRIKO KRAUTUVĖS PALINKSMINS 
VISUS MIŠKE. VISI KVIEČIAMI RUGSĖJO 6 D. ATVAŽIUOTI Į LABDARIŲ ŪKĮ. 
* PRADŽIA 11 VAL. RYTO 

S 

Pranešimai 
MARQUETTE PARK. — 

Šv. Kazimiero Akademijos Re-
vr\\\} 8 skyriaus mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradie
nio vakare, rugsėjo 8 d., ly
giai 7:30 valandą, parapijos 
svetainėje. Susirinkimas atke
ltas iš priežasties parapijos 
pikniko, kuris įvyks sekmadie
nį ir Labor Day, 

Kviečiame visas nares atsi
lankyti ir gražinti pinigus ar
ba tikietus paskutiniųjų dvie
jų piknikij. Valdyba 

< . 

CICERO. — Lietuvių Na
mų Savininkų Politikos klubo 
susirinkimas bus rugsėjo 8 d., 
8 v. v., Liuosybės svetainėj. 
Visi klūbiečiai prašomi atsi
lankyti ir kaimynus atsivesti. 
Išgirsit daug svarbių dalykų 
iš įvairių komisijų. Visiems 
Ims svarbu išgirsti, kokioj pa
dėty mes, savininkai, dabar 
gyvenam, ir kokia ateitis mūs 
laukia. Valdyba 

Lietuvių Kęstučio Pašalpos 
klubas laikys mėnesinį susi
rinkimą sekmadienį, rugpiū-
cio 2 d., IIolly\vood salėj, 2417 
Sfc. 43 st., 12 vai. d. Mėnesinis 
mažestys bus priimamos nuo 
H vai. ryto. Pageidaujama, 
kad visi nariai atsilankytų, 
nes yra daug svarbių reikalų 
svarstymui. 

B. Rudgalviūtė, prot. rast. 

radio programos iš galingos 
WCFL stoties, 7 vai. vak. Me
ninę programos dalį išpildys 
galinga Budriko radio orkes
trą; dainuos žymi La Scalos 
opc'ioj buvusi dainininkė Ele
na Rakauskienė, taip pat eis 
tolimesnė tąsa įdomios radio 
dramos. Be to, bus daug įvai
rių svarbių pranešimų. 

Primintina visiems, kad a-
teinantį pirmadienį, rugsėjo 7 
<L bus specialė transliacija 
kilos Budriko radios progra
mos iš stoties WAAF, 5 vai. 
po piet, su įvairiomis įdomy
bėmis. Nepraleiskite jų. T. 

prokuroro padėjėjas ir kan- tinė kova darosi smarkesnė, 
didatas į Chicagos miesto tei-< tad kreipiuos į visus savo tau-
sėjus, naeionalio respublikonų , tos žmones ir balsuotojus ir 
partijos centro yra paskirtas 'prašau parodyti man tokį pat 

BRIDGEPORT. — SiVnano 
Daukanto draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 6 d., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj. Susirinki
mas vra svarbus, todėl kiek-
\ ienas narys privalo būtinai 
dalyvauti. Turime svarbių 
klausimų apsvarstyti. 

P. K., sekr. 

ŠV* P. MARIJOS ŠILUVOS PAVEIKSLO KOPIJA, KURI YRA ŠV. P. 
MARIJOS UŽGIMIMO BAŽNYČIOJ, CHICAGO, ILL. 

Šv. P . Marijos Gimimo diena šiemet pripuola antradienį, rugsėjo 8 d. Nuo 
pirmadienio, rūgs. 7 d. mišparų &v. P . M. Gimimo bažnyčioj, Marąuette Pa ik 
prasidės iškilmingoji oktava arba Šilinių atlaidai ir baigsis rugsėjo 15 d. 
vakare. Per tas aštuonias dienas pamaldos bus sekančiai: rytais šv. Mišios 
5:30, 7, 8 ir 9 vai. suma su įstatymu Šv. Sakramento. Vakarais 7:30 iškil
mingi mišparai ir pamokslas. Laike šių atlaidų įžymus pamokslininkas mi-
sijonierius tėvas F . A. Aukštikalnis, jėzuitas, rytais ir vakarais sakys pa
mokslus. Norintieji įsigyti Šiluvos atlaidus, turi atlikti išpažintį ir priimti 
šv. Komuniją, o taipgi atlankyti bažnyčią. 

Visus lietuvius katalikus kviečiu į Šiluvos atlaidus pagarbinti stebuklais 
šlovingą Šiluvos Švenčiausią Panelė Mariją bei įsigyti sau ir sieloms skais
tykloje atlaidus. 

Kun. A. P. Baltutis, klebonas 

Pirmadienio " P r . " buvo 
pranešta, kad P. Šaltimieras 
leis programą ketvirtadienio 
vakare, bet dėl svarbių prie
žasčių programas bus perkel
tas ir leidžiamas sekmadienio 
vakare S vai. iš WHFC, 1420 
k ii. Šiame programe dalyvaus 
"Žagariečių muzika]iškas du
etas", bus įdomių pranešimų 
ir abelnai programas ibus tu
riningas. Patartina visiems 
pasiklausyti. Žinąs 

respublikonų rinkimų kampa
nijos lietuvių skyriaus pirm i-
rinku. Tą liudija gautas laiš
kas nuo Edward L. Ryerson, 
J r . 

Adv. Mast pradėjo organi
zuoti lietuvių komitetą ir ti
kisi jį sudaryti iš žymių ir 
veiklių Chicagos ir apylinkių 
lietuvių. Rajp. 

Širdingai Dėkoju 
Visiems 

Iš Politikos Lauko 
ORGANIZUOJASI LIETU

VIAI RESPUBLIKONAI 

Rugpiūčio 30 d. susirinko j 
į Byan's AVoods didelis skai- j 
čius mano brangių tautiečių, j 
iš kurių patyriau širdingo 
draugiškumo, paskatinimo ir 
paramos savo užbrėžtam tiks
lui. Nuoširdžiausiai dėkoju vi
siems: pikniko rengėjams, da
rbuotojams ir svečiams. 

Artinantis rinkima»ms, poli-

palankumą ir paremti mane 
ir visą demokratų sąrašą taip 
nuoširdžiai, kaip parėmėt 
"p r imary" balsavimuos. 

Mano laimėjimas, bus visų 
mūsų laimėjimu. Dar kartą, 
dėkoju visiems, ypač lietuvių 
laikraščiams ir jų vedėjams, 
davusiems vietos savo skiltj -
se mano pranešimams. 

Visoms ir visiems savo vie
ngenčiams, dalyvavusiems pe
reit ame piknike, širdingai 
spaudžiu dešinę. 

Su gilia pagarba, 
John T. Zūrn 

Svečias 

RADIO 
Rytoj 11 valandą prieš piet 

užsistatę savo radio ant sto
ties \VGES, 1380 kil., galėsi-

jai. Taip ir ryt dienos prog
ramoj dalyvaus grupė žymių 
menininkų. Patartina pasiklau 
syti. Rap. J. 

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

D A B A R Pirmus Morgičius 
Skolinam ir Perkam 

R E A L E S T A T E 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobilių, 

Stiklų ir t. t. 

te smagiai praleisti valandė
lę besiklausydami gražių dai
nų, įdomių kalbų bei svarbių 
pranešimų. Progress krautu 
vės duodamose programose 
nevartojama plokštelės, bet vi- Lietuviškoji radio audien-
suomet dalyvauja žymūs dai-; cija turės smagumo ir vėl pa-
nininkai, muzikai ir kalbėto- siklausyti reguliarės Budriko 

I Iki rinkimų liko tik pora 
| mėnesių. Rinkimų kampanija 
Į vis labiau įsisiūbuoja. Parti-
j jos užkinko į darbą geriau-
' šias savo jėgas. 

Ligšiol nedaug kas begirdė
jo apie respublikonų veikimą 
lietuvių tarpe. Per pastaruo
sius ketverius metus jų lyg 
ir nebebuvo. Bet šiomis die
nomis ir lietuviai respubliko
nai sukruto ir ėmė organizuo
tis. 

Štai, adv. F . Mast, buvęs 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

State 4690 Prosppot 1015 

KAL 8C ZARETSKY 
ATTORNRYS AT LAW 
6322 So. Western Ave., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po plot 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vaknrp. 
188 W. Kandolph St. 

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po ^Įot 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland A vėrine 
Re«. 6515 S. Koekwe11 Street 
Telpphone: PEPublie 9723 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

varasais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas R F P u V l c 9600 

Šiomis dienomis mūsų re-
dakciją aplanke "Vienybes" 
red. J. Tysliava iš Brooklyn, 
X. Y. 

BIZNIERIAI, GARSINKI-
TrO apoAlinei* 

I 

GHERNAUCKAS GOAL 
COMPANY 

1900 So. Union Ave. 
Tol. CANAL 2183 

CLASSIFIED 

PENDON KAMBARYS 

Reudon apšildomas kambarys. 
Kreipkitės i 6425 So. Richmond. 

RENDON K E P Y K L A 

Į* REXDO\" kepykla su dviem mū
riniais peniais. Tinkamu urmui-
#boleeale. Telefonuokite BOUlevard 
0861. 

EMIL DENEMARK. INC. 
Btsick - Cadillac - La Salle 

S 

Jr %, 

AUTHORIZED 

Chas. Cfcasas 
Lietuvis 

savininkas 

HUDSON -TERRAPLANE 
SALES AND SERVICE 

& = 

CHASAS MOTOR SALES 
2037-41 W. CERMAK ROAD 

Tel. CANal 2469 
CHICAGO 

Šiomis dienomis didžiausi Vartotų Karų Bargenai. 
1934 Pontiac 8 — 4 durų Sedan 
1929 De Soto — 4 durų Sedan 

^ : 

JOKIŲ SUODŽIŲ JOKIŲ PELENŲ 
"SILVER FLASH'' — RANGE OIL 

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEI, OIL, RAFINIRJUGTOJO 

ŠIOJ TERITORIJOJ 
Mes greitai pristatome ir garan tuo j ame pilną miera su City SeaJer 

apžiūrėtais, saikuotais trokaLs. 
KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE 

CANal 2020 

TRIANGLE OIL COMPANY 
2430 West 26th St., Chicago, 111. 

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 
PETER BALSITIS, Manager 

: ^ 

PARDAVIMUI P I K N I K O DARŽAS 

PAHDA.VTMTJI 10 skėrio d i r žas 
pikniku**!. Tik 12 myliu nuo Ohira-
p-os. Visi n u m i fUPtfci pastatyt i . 
Daržas visuomet išronduotas. Kreirv. 

Į kitos T>OS e ivininki po n u k a s u : 1837 
Ro. 49tb Conrt, Cicero. M . 

i PARDAVIMUI UŽEIGA 

Pardavimui užeiga. Geriausia nnt 
A i sos 03-eios ralvffa. P a r d a v u s r»*i*p-
fnri}w ]i-rn TCreiviki'f«~s i ARHTUR 
CLYVE, 532 W. 63rd ST. 

PARDAVIMUI BIZNIS 

tf 
J? 

^ 

DAROME 

MORGIČIUS 
Gerom Išlygom 

B. R. PIETKEWICZ 
2608 West 47th St. LAFayette 1083 

Atsakanti Vartoti Karai 
RUDENS IŠPARDAVIMAS 

Rudens sezono pradžia užtiko mus su dideliu stakn 
puikių, vartotu karu vertybių, ypatingai iš perės n ii? 
automobilių. Kainos siu metu žemiausios. Atveski
te savo sena karą. Neatsakysime ne vieno teisingo 
pasiūlymo. 

BUTCK r35. 5 Club Sedan, tobulas, garant f * ? * J _ , . ' ' . " ! . . 
RTTTrK '34. K Sedan 47. tobulam stovy KJ Pardavimui (-overvkų taisvmo krau-
BUICK '34,' 5 Sedan 67, •Juodas, kaip naujas *•'>••' 
R m r K '34, C*rib Sedan <<1.. trunk, puikus 
RPTCK *34. 5 S^dan, tobulai bėgas 
RFTCK '32, 5 Sodan, puikus karas 
"PTTTfK '30, 5 Sedan 57, labai geram stovy 
rAPTT,L,An '34, 5 Sedan. kaip naujas 
PArUT/LAr '30, I Town Sedan, geroj tvarkol, . . . 
CATUTT.Ar '?° . 7 S^dan. f****** kams. garant. . . . 
CADILLAC '32, 5 Coupe, tobulam stovy 
CAPTT7LAC '32, 5 Town Sedan. labai geras karas 
rATUTT,4r 'St, 5 S^dan, 1oMu t r ū k l i u 

bive. Pilnai iremrta — turi visas. 
! mašinori ins. Rirnis ppmi išdirbtas. 
'Kre ipki tės į 608 W. 47th St 

rADTTT<AP '?9. 5 Sedan, atsakantis, žetna kaina . . . 
p.HT?vST,KT? '35. 5 Sedan. trunk. kaip naujas garant. 
ffTFVROT.TCT '31, 2 Toupe. ererai bėgas 
CHEVROLET '30, 2 Door Sedan. gražus mažas karas 
n o D R E '33, 5 Sedan. švarus mažas karas 

P05 
ROfi. I 
4r>0 

715. 
S ir; 

FETKALINCTA DARBININKĖS 

Peikala'iiama mergina suvirs 19 
metu amžiaus, namu darbui. Nerei
kia skalbti doruose namuose. Kreip-

JJJĮ-įlrtt^n i Mrs. I.^avitt. 4??0 R. Fltn-
ii'r/ - wood Ave., Oak Park, Euclid 9617. 

I i 

FORD '35. 2 Coupe, kaip naujas, mažai vartotas SPECTJVTĮ. Į . .Reikalamama m o r e n a namų dar-
Tr«r>pr> '34. 2 door Sodan, labai puikiam stovy 
HITPWORTT/E '30, 5 Sedan. tvirtas mažns karas 
LA SALLE '34, 5 Sedan, labai puikus karas 
LA SALLE '31, 5 Sedan, peras karas, žema kaina 
LA SALLE '30. 5 Sedan. geras karas žema kaina 
LA SALLE '30, 7 Sodan, p-oroj tvarkoj 
TJNVOT.rT '33, 7 Sedan. puikiam stovy. 
LINCOLN *31, 7 Limo. labai gražus karas 
LINCOLN '80, 7 Town Car, puikiam stovy, 
NASH •»*. 5 Sedan. čionai gera vertvbf 
OAKLAND '30, 5 Sedaji, geroj tvarkoj 
PA CK-A F r> '34, 5 Sedan, tobulam stovy 
PACKARD '31, 7 Sodan, gerai bėgas, žoma kaina 
PONTIAC '34, 5 Sedan, nepaprastas pirkinys 

Mainykite savo senąj} karą aukščiausia kaina ant vieno iŠ Siu pui
kių vartotų karų, ir balansą, mokėkite patogiais mėnesiniais mo
kesčiais žemos — kainos G.M.A.C. planu. 

395. ihui. Noro'kia skalbti nei viHi. Maža 
7^5 ^°i ,T lvTia- Oeruose namuose. Būti nak-
MS | t i" ' is ar ne. Kreii>k:t'"s i SoTimidt, 
2 ^ 1537 So. Avers Ave.. ROCkwell 5691. 
195. 

5 4 5 . 
225 . 
2 4 5 . 
175 . 
7«»5. 
2 7 5 . 

PAJR/HA.VIMTJI NAMAS 
Tikra<? Bargenas 

^ . S? 

3860 Ogden Avenue 
EMIL DENEMARK, INC. 

Pardavimui 2 fla+u namas, su 
b«?ismontu ir pastoge. Po 5 ir 6 kam-

B 5 , barius sn maudvnems. Visi taksai 
ir as*rmenkai pilnai užmoketd. K->i-
oa tik $3 900. Kr«i"ki tės į savi i rnką 

. no antrašu 1111 W. 59th St., 1-moa 
(lubos. M 

Tel. CRAwford 4100 Pardavimni w u Uh&i pi)!iai. 
Tobulam stovy. Kreipkitės \ 2812 
W. 72nd St.," R E P u b l k 9354. 

file:///VGES
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IŠ TĖVŲ MARIJONŲ STATOMOSIOS 
KOPLYČIOS VAJAUS REIKALU 

SUSIRINKIMO 

ANTROJO SKRIDIMO VADAI TEISME j i-inkti ir pasiklaosyti rapor-
Į to. Atskirų kvietimų į susimų 

Rugsėjo 3 d., Aušros Vartų 
parapijos mokyklos kambary 
įvyko Tėvų Marijonų Rėmė
jų draugijos, statomosios se
minarijos koplyčios vajaus 
reikalu, susirinkimas. Į susi-
įinkima atsilankė būrelis at
stovų veik iš visų kolonijų, 
kurių tarpe buvo seniai ma
tytas svečias gerb. adv. P . 
Mastauskas, taipgi adv. J . 
Grisius, ark. M. Žaldokas ir 
kiti. , -ą 

Susirinkimą atidarė pirm. 
L. Šimutis, plačiai supažin
dindamas atstovus kokiam rei 
kai ui buvo šauktas šis susiri
nkimas. Pirm. pareiškė, kad 
atspausdinti laiškai ir išsiun
tinėti, taipgi pagamintos kny
gutes, kurių atstovai pasiėmė, 
vienu žodžiu, viskas prireng 
ta, tik reikia dirbti. 

Po to, pirmininkas pakvietė 
gerb. svečių, adv. F . Mastaus-
ka tarti vienų kitų žodį taip 
svarbiu reikalu. Adv. Mastau-
skas labai gražįai nušvietė 
tos įstaigos reikalingumų ir 
patarė susirinkusiems atsto
vams nenustoti vilties, bet lai
kyti už garbę, kad galima to
kiam kilniam tikslui pasidar
buoti. 

Po adv. Mastausko kalbos, 
pirmininkas pakvietėtaipgi ne
nuilstantį Katalikiškoje Akci
joje veikėją^ darbuotoją, gerb. 

Bhell Petroleum gazolino veda adv. W. S. Collen, 160 
kompanija patraukė į teismų N. La Salle str. 

niekam nėra siųsta. Valdyba 

antrojo transatlantinio skridi
mo vadus — P. Grigaitį, "N-
n ų " redaktorių, Kartaną ir 
Vaivadų dėl neathioketos 
$301.80 bilos už gazolinų Vai
tkaus skridimui. Gazolinas i-
mtas 1935 m. rugsėjo mėn. 
Bilą užvesta Municipal teisme. 
Jos numeris — 2290213. Jų 

Antrasis skridimas įvyko 
1935 m. rugsėjo mėn. Skrido 
ieit. F . Vaitkus, kuris už lėk
tuvą (Lituanica II) gavo ke
liolika tūkstančių dolerių. Gri
gaitis, Kartanas ir Vaivada 
buvo to "skridimo komiteto 
valdybos priešakyje. 

si lankė vietinis klebonas, ge
rb. kun. M. Urbonavičius, ku
rio pirmininkas L. Šimutis pa
prašė pakalbėti. Gerb. kun. 
M. Urbonavičius labai nuošir
džiai dėkojo susirinkusiems, 

adv. Juozą Grisių, kuris labai'i<ad imasi taip sunkaus darbo, 
gražiai apibudino statomosios kac[ tik kiek galima daugiau 

pagelbėti ir greičiau baigti 
koplyčios statymą. 

Skyrius gerai gyvuoja. Tu
ri darbščių narių. 

Ziniu - Žineles 
Brighton Park ekspresiniu-

kas Juozas Šarauskas, 4428 
S. California ave., duoda 
1"Draugo" piknikui dovanų ir 
savo troku veža pikniko dar
bininkus 9:30 vai. ryto. 

koplyčios vajaus reikalingu
mą ir patsai pažadėjo ne tik 
£8\To asmenine, paramą, bet ir 
pasidarbuoti ir paraginti ki
lus. 

Ant galo į susirinkimą at-

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES 

PADĖKONĖ 

ČESLOVAS LUCAS 
Jau sukako 1 motai, kai ne

gailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo ni>;lUttfc.>2fepoiĮ H 

Netekome savo mylimo bro
lio rugsėjo 7 d., 1935 m. 

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia 
jam amžiną atilsi. 

Mes atmindami ta jo liūdnai 
prasišalinįfną iš mūsų tarpo,* 
yra užprašytos gedulingos šv. 
Mišios už jo sielą pirmadienj, 
rugsėjo 7 d.. Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje, West Side 
7:45 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldo-

Nuliūdę 
Broliai ir Seserys. 

A. 
KAZIMIERAS 

A 
DRUNGELIS 

kuris mirė rugp. 26 d. ir ta
po palaidotas rugp. 29 d. 1936 
m,, o dabar ilsisi šv. Kazimie
ro kapinėse amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkoti tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jj j tą 
neišvengiamą amžinybės vie>tą. 
Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimą iš mūsų tar
po, dėkojame, mūsų .dvariškam 
jttyut Kuti. fclebr *r. J. V*id«-
nui, kuris atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jo sielą I r pasakė 
pritaikintą pamokslą. Dėkoja
me kun. S. Valiukui ir kun. 
A. Kiškūnui. Dėkojame šv. 
Mišių aukotojams ir gėlių au
kotojams. Dėkojame vargoni
ninkui A. Mondeikai už gražu 
giedojimą. Dėkojame laidotu
vių direktoriui A. Petkui, ku
ris savo geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo 
jį į amžinastį, o .mums paleng
vino perkęsti nuliūdimą ir rū
pesčius. Dėkojame grabne-
šiams ir visiems, kurie paguo
dė mus mūsų nuliūdimo valan
doje ir pagalios dėkojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėmsi o tau, a. a. Ka
zimierai, lai Dievas suteikia 
amžiną atilsį. 

Nuliūdę Moteris, Sūnus, Mar
ti ir Gimines. 

1 | A. 
MATEUŠAS DUBAK 

Mirė rugsėjo 2 d., 1936 ui., 
12:15 vai. ryto, sulaukęs pu
sės amžiaus. 

Kilo iš Ežerėlių apskričio, 
Kimšų parap., Benūnų kaimo. 

Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliam : uuliūduue 

brolį Adomą, brolienę ir jų 
šeimą, gimines ir draugus, o 
Uetuvoj , brolį Jeronimą ir jo 
šeimą ir seoeri*. 

Kūnas pašarvotas 4S6J 
Hermitago Ave. 

So. 

Laidotuvės įvyks pirmadieni, 
rugsėjo 7 d. Iš J. F . Kudeikio 
koplyčios 8 vai. ryto bus at
lydėtas į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią^ kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų DU--* nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

N u o š i r d ž i a i kv iee ium-; v i s u s 
gimines draugus-ges ir pa/y-
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Brolienė, Nuliūdę: Brolis, 
tiimiin - ir Draugai. 

.Laidotuvių direktorius J. 
Eudeikis. Tel. YAKds 1*41. 

V 

KONSTANCIJA RIMKIENĖ 
(po tėvais Bobilaitė) 

mirė rugsėjo 2 d., 1936 m., 7 
vai, vakare, sulaukus pusės 
amžiaus. 

Kilo iš Suvalkų rėd., Vilka
viškiu Apsikr., Pajevoniu pa
rap., Kglubii; kaimo. Ameri
koje išgyveno 30 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Joną, 2 seseris: Agotą 
Steponaitienę ir Marijoną Mar
cinkevičienę, jų vyrus ir šei
mynas, brolį Potrą Bobilą, pus
brolį kun. A. Drazdį ir daug 
kitų giminių, o Lietuvoj sese
rį Oną Bereikienę ir gimines. 

Kūnas pašarvotas Butkaus 
koplyčioj, 710 W. 18th St. 

la idotuvės įvyks pirmadienį, 
rugsėjo 7 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Dievo 
Apvaizdos par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę Vyras, Seserys, Bro
lis, švogeriai, inisbrolis ir Gi
mines. 

laidotuvių direktorius But
kus Undertaking Co. Telefonas 
CANal 3161. 

GAR Y, HTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geriausia* patarnavimas — Moterį* patarnauja 
Plione fO#0 630 W, 15tl» Ave. 

Susirinkusieji visiems kal
bėtojams reiškė didelį dėkin
gumą uš apsilankymą, ir pa
tarimus. 

Baigęs kalbą kun. Urbona
vičius tuom ir baigė susirin
kimą atkalbėdamas maldą. 

Jonukas K. 

Mūsą veikėjos M. Sudeikie-
ne, S. Šimkienė ir ją dukre
les Šhnkaite ir Sudeikaito 

F. Vaicekauskas ir F. Gu-
bysta suorganizavo uolių pik
nikui darbininku. 

Nuo "Draugo' 7 ofiso išeis 
laipgi S. Jurgaitė rengiasi į M Stugio trokas 9:30 vai. Į T e af į i įuS v^ežis, 4458 
Šv. Pranciškaus seserą vie-į s* pikniko darbininkais. No-, W a s n t e n a w ave., užlaikąs 

Kasparą Pakeltį einantį se 
ktnadienį iš parapijos karni-
valo užpuolę bomai taip su 
mušė, kad buvo sulaužyti šou 
kauliai. Nukentėjęs randasi 
tavam nafcne, 4550 S. Western 
ave. . k 

Siuvėjas A. Lukošius h 
barberis J . Koncevičius prie& 
"Draugo" pikniką labai už
imti. Dabina savo kostume 
rius. i U 

.! i 
Dr. A. Dikselis laukia 'Drau 

pikniko. Jam sekasi lai-
ant gražią dovanų. 

So. 

nuolyno remejų seimą., kurit 
įvyks rugsėjo 27 d.,, Pitts-
burgh, Pa. 

Laimingos keliones ir kuo 
riaušių sėkmių. 

rintieji važiuoti, prašomi ne-
sivėluoti. 

Rugsėjo 7 d. "Draugo" Oi-

Kas Naujo P o Mūs 
Apylinkę 

TOWN OF LAKE. — Lab
darių Sąjungos 1 kuopos mė
nesiniam susirinkime pirm. M. 
Sudeikienė pranešė, kad už
prašyta šv. Mišios už a. a. A. 
Kasmauskienes sielą. 

Labdariai per daug metų 
ją šelpė. Neužmiršo ir jai mi
rus. 

Laiškas - kvieti'mas į šv. 
Pranciškaus vienuolyno rėmė
jų seimą priimtas. Atstovauti 
svyrių apsiėmė pirm. M. Su
deikienė ir S. Šimkienė. Au
kų paskirta $5.(X). 

Seimas įvyks rugsėjo -7 d., 
Pittsburgli, Pa. 

Daugiausia kalbėta apie ce 
ntro pikniką rugsėjo (j d. sa
vam ūky. Pikniku daugiau-

I šiai rūpinasi pirm. M. Sudei
kienė ir komisija iš Vaznienės, 

i Martušienes ir Sriubienės. 
Biznieriai: Joe Mondzijaus-

kis ir Paul Norkus savo tro-
kais visus nuveš į pikniką 
Pirmas trokas išvažiuos 10 
vai. ryto nuo Sudeikių namo,. 
1632 W. 46 st., o antras nuo 
bažnyčios po sumos. 

Piknike kp. turės savo bū
dą ir muzikantus. Visi nuo
širdžiai kviečiami atvažiuoti. 
Užpildykime labdarių ūkį. 

knikas Vytauto parke. Kieic-
vitno pareiga dalyvauti pik 
nike 

Visi pasimatysime piknike 
Rup 

Žinoma dainininkė ir Peo-
ples valgyklos savininkė, 16^8 
W. 47 st., Alice Pieržynskie-
nč grįžusi iš Šv. Kryžiaus li
goninės po sunkios operaci
jos sveikatai sustiprinti bu 
vo išvažiavusi į Long Lake. 
Pasilsėjusi ir sustiprėjusi da
bar vėl darbuojasi bizny. 

Ciccrietis, laidotuvių direk
torius,, A. Petkus piknikui į-
teikė dovanų $5.00. 

Šv. Kryžiaus parapijos šei
mininkės, vad. M. Sudeikie
nė i, sako pagamins tokių val
gių, kokių "Draugo' p pikni 
kieriai dar nėra valgę. Pa
matysime. 

Piknike pasimatysite su lie- i g o " pikniką. 
tuviais gydytojais, advokatais ' Nik. Klimas, laikąs valgo 
ir biznieriais. (niųjų daiktų krautuvę, 4516 S. 

California, pažadėjo "Drau
g o " piknikui stambią dova
ną. Kiti biznieriai taipgi ža
da dovanų. 

Vincas Kūbaitis pasižymė
jęs skanių sūrių gamintojas 
Sunset parko ("Vilniaus Ka
lnelių") užvaizdą palakė: 
"Je igu " D r a u g o " l^abor Day 
piknikas turėtų kokių kliūčių, 
tai rugsėjo 13 d. duodu 
"Draugu i " dykai "Vilniaus 
Kalnelius" piknikui. Nors tą 
dieną bus piknikas katalikiš
kos spaudos darbininkų, ben
dradarbių, bet vietos užteks 
visiems. 

— Dar vienas didelis pik
nikas įvyks Rugsėjo 13 d., 
"Vilniaus Kalneliuose" Ren
gia katalikų laikraščių repor 
teriai su Chicagos biznieriais. 

mė 

a-
pavo taisymo šapą> buvo iš
vykęs atostogoms į Ind. valst. 
Jį pavaduoja A. Kunickas iš 
W.est Side. 

Po operacijos sveiksta Ant 
Skirius. Jau grįžo iš ligoni
nės. 

Siuvėjas A. Blaške MI JUO 
zu Stulpeliu rengias.'. gražia • 
pasirodyti "Draugo" piknike. 

Iš Erigliton Park daug šei-
3»:ų rengiasi vykti į "Drau 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 

Ir Mes Važiuojam 

BRIGHTON PARK. — La
bdarių 8 kuopa taip gi važiuo
ja į labdarai išvažiavimai se
kma d., rūgs. 6 d. 

Visi brightonparkiečiai, no
rėdami išvažiavime dalyvau
ti, smagiai laiką praleisti ir 
riešutų prisirinkti, kad ir ne
turi automobilių neprivalo nu
siminti. Paimta net trys di
deli trokai, kurie nuveš ir 
parveš tik už 35c. Trokai iš
eis pirmas: i) vai., antras —' 
10, o trečias — 12 vai. 

Mūsų šeimininkės išvažiavi
me žada pigiai svečius pavai
šinti. 

Taigi prašome visus daly
vauti paskutiniam šią vasarą 
išvažiavime labdarių ūky. 

Valdyba 

Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių 

o 
Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 

o 
Suvirs 50 metų prityrimo 

o 
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NORTH vifESTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6103 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj| 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA. ID NAKT|| 

YAr.u/1741-1742 

Šv. Pranciškaus Seserą vie- j 
nuolyno remejų 3 skyriau* 
mėnesinis susirinkimas buw 
skaitlingas ir dar įsirašė nau
jų narių: J . Vitkauskaitė, V. 
Svaneaitė, II. Urboniene ii 
A. Tarabelda. 

Pirm. M. Sudeikienė pada
re pranešimą iš įvykusio ap
skrities pikniko, kad piknikas 
pavyko ir davė gražaus pelno. 

Pranešta, kad bunco party 
seserų naudai įvyks Sudeikių 
name, 1632 W. 46 st., rugsėjo 
i8 d. Kurios rėmėjos turitt 
knygutes, malonėkite tą va
karą grąžinti. 

Atstovėmis į seimą apsiė
mė važiuoti pirm. M. Sudei
kienė, S. Šimkienė i r O. Vaz-
nienė. 

Apskrities susirinkimus ap
siėmė lankyti S. Šimkienė, Va 
zniene ir Martuiienė. 

LRKSA 100 Kp. Narių 
Dėmesiui 

A. Petkus 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone CICero 2109 

J. F. Radzius Phone CANal 6174 
668 West 18th Street 

"VVEST SIDE. — Sekmadie
nį, rugsėjo 6 d., pripuola mė
nesinis susirinkimas Liet. R. 
K. Susivienymo Amerikoj 100 
kp. Šis jusirinkimas bus tuo-
mi svarbus, kad jame kuopos 
atstovas padarys smulkų pra
nešimą, kas buvo seime nuta
rta, ypatingai kas liečia pa-
£elpą, pomirtinę ir t.t. Tie 
dalykai daugiausia nariams 
įlipi. Kad visi žinotų, kokius 
tais klausimais seimas padarė 
nutarimus, visi prašomi susi-

S. M. Skydas 718 West USth Street 
Phone MONroe 3377 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203 

Ezerskis ir Suims 10734 S. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

Lachawicz ir Sunai 2314 West 23rd Plaee 
Phone Canal 2515 

j . F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage Ave. 
Phone YABds 1741—1742 
Skvr.—4447 S. Fairfield AVP 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TCVAS 

REPublic 8 3 4 0 

S, C. bj j jg 
J. Liulevicius 

42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave. 
Phone YABds 1138 

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139 

Patarimas Atostogauto-
jams: Įsidekite Kartoną 
"Dvigubai-švelniŲ" Old 
Golds — Visuomet švieži. 

r 

Skalbimui ir Prosijimo 
Mašinos už 

Gražūs žieminiai pečiai po 

'19 .50 
i 

Pečiai su Anglimis ir 
gasu po 

'49 .50 
Pečiai su alyva (Oil) 

Burners po 

'29 .50 
Gražūs Bedroom setai — 

Parlor setai po 
38.00 

Modcl No. 10-S-160. 

1037 metų radios visų iš-
dirbysčių išmainome se

ną radio ar piano 
Midget radios po 

'9.95 

JOS, F. BUDRIK, INC. 
3417 S. Halsted S t 
Tel. BOUkvard 4705 

BUDRIK FURNITURE 
MART 

3347 S. Halsted St 

7 vai. Nedėlioj W.C.F.L. šaunus 
programas su didele orkestrą. 

5 vai. vakare W.A.A.F. Pauedėlį 
ir Pėtnyčioj. 

M 
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> šeštadienis, rugsėjo 5 d., 1936 

Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose 

Po katastrofos. Prie 25 ir Went\vorth gatvių, susi
duriąs dviem automobiliams, policija viena rado tokioj 
pftdėty. Jis priklauso J . Newell, 1216 N, La Salta st. 
Klekas nesužeistas. Policija negali suprasti, kaip katas
trofoj automobilius galėjo atsidurti tokioj pozicijoj. 

Piliečiai registruojasi. Cook apskr. bute vedamas pastovus piliečių registravimas. 
Precinktuose toks piliečių registravimas prasidės rūgs. 19 d. ir tęsis iki spalių 6 d. 

Gyvoji "knyga/ ' . Netoli Shawano, \Yis., vaikučiai 
mėgsta atlankyti indijonų Menominee padermės rezer
vaciją, kur šis indijonas senukas Muskiekeewe-nennesah, 
kas reiškia "Li t t le Doctor", jiems papasakoja įdomių 
dalykų iš praeities ir kovų indijonų su baltaisiais. 

Anglijos studentų ekskursija. Šiomis dienomis Chicago mokslo įstaigas lanko 
vienos seniausios Anglijos mokyklos ši stu lentų ekskursija. Ekskursija aplankys ir 
kitus J . A. V. miestus. 

Ir vedę nosiliove mokintis. Chicagos universiteto vice 
prezidentas AVoodsvard įteikia universiteto baigimo dip
lomus George Muerdierks ir jo žmonai. Abu yra mo
kytojai Chicagos mokvklose. 

Solo per Atlantą. Anglų lakūnė Beryl Markham su 
savo lėktuvu, " T h e Messenger", kuriuo pasiryžius vie
na skristi iš Anglijos j Ameriką. Jei žygis pavyktų, bū
tų pirma moteris iš vakarų į rytus perskridus Atlantą. Gatavi kampanijai. NacijonaUo respublikonų komiteto užsakymu padirbta visa 

eilė tokių automobilių su garsiakalbiais. J ie čia parodomi Chicago j . Neužilgo bus 
paleisti į vidurvakarines valst. Bus varoma kampaniją už Landon'ą ir Knox'ą. 

Kur toji minia eina/ — Taksu mokėt. Tokį susikim
šimą kasdien galima matyti Cook apskr. iždininko ofise. 
Tai ne jadomosios nuosavybės savininkai, norintieji už
simokėti savo taksus už 1935 m, prieš "deadline", rug-

Moderniškas piešinys. Tai didelė plieninė sceno uždanga naujoj Lane Technica! 
High School. Piešia WPA artistai. Milžiniškas indijonas * taukinuose vakaruose" 
vaizduojamas lyg koks šventasis 

Demonstruoja savo išradimą. Chicago Lighting insti
tute šiomis dienomis buvo demonstruojama nauja "bur-
glar proof" spyna. Atvaizde parodoma toji spyna ir jos 
išradėjas Edmund Michel, 


