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KASDIENĄ LAUKIAMAS 
SANTANDER PAĖMIMAS

Valencijos radikalai vėl kreipias 
j Tautų Sąjungą

HENDAYK, Prancūzija, iš pozicijų ir atsimeta miesto
rugp. 24. — Žiniomis S Ispa
nijos, nacionalistų vadas gen.

link.
Pačiam Santandare siaučia

Franco tvirtina, kad artimiau- pasiauba. Stinga maisto. Ka
siomis dienomis Sant^nderas 
bus paimtas. Pradėjus ryto

jum, to miesto paėrifimas kas
dieną numatomas. Nacionalis
tų kariuomenė pusračiu apsu
po miestą ir tas pusratis kas
kart vis labiau glaudžiamas. 
Radikalai vietomis dar atkak
liai ginasi, bet tai tuščios pas
tangos. Visur jie

dikalų vadų eilės retėja.
i W •

24. —PARYŽIUS, rugp 
Valencijos radikalai iš naujo 
kreipiasi į T. Sąjungą, kad ji 
imtųsi žygių prieš Italiją, ku
rią kaltina radikalų laivų skan 
dinimais Viduržemio jūroje.

Prancūzijos vyriausybė re-
ištrenkiami i mia Valencijos radikalus.

VALSTEČIŲ MAIŠTAI 
LENKIJOJE) 47 JŲ 

NUŽUDYTA

GRĮŽTA J. VALSTYBIŲ 
AMBASADORIUS BRI

TANIJAI

Telefonas: Canal 7790 
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VARŠUVA, rugp. 24. —
Susikirtimuose su policija 14 
lenkų valstiečių daugiau žu
vo: 10 Kasinkoj, 3 Rembowe, 
ir 1 Dubienkoj.

Lenkijos autoritetai randa, 
kad valstiečių streikas yra vir 
tęs politiniu maištu prieš v 
riaueybę. Tad imamasi prie
monių ko veikiau sustabdyti 
valstiečių sutdlimus.

Lenkijos valstiečiai (sodie
čiai) sukėlė streiką rugpiūčio

LONDONAS, rugp. 24. — 
J. Valstybių ambasadorius R. 
W. Bingham atšaukiamas j 
Washingtoną.

Žiniomis iš Washingtono, 
tarp prezidento R oosevel- 
to ir ambasadoriaus kilf nesu
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Chicago policijos viršininkas J. P. ĄU man turi konferenciją su policijos kapitonais 
ir apskrities prokuroro padėjėjais. Tariasi imtis priemonių prieš moronus (,-t--:— — 
kvaišėlius), kurie užpuldinėja ir žudo mergaites ir moteris. (Acme

(lytinius pa
le Photo.)

Britai giriasi, kad niekis negali

IjONDONAS, rugp. 24. — 
Britų admirolai tvirtina, kad 
Anglijos ginklavimosi tiek jau 
pažangos padaryta, kad Gib-

amerika ragina kinus
IR JAPONUS NEKARIAUTI

i*altaro tvirtovei nesama jokio 
sipratimaį ir, matyt, jis visiš- pavojaus. Nė kokia priešas ne

M J — j —« «-į-——itSanKiajnaS.
Yra žinoma, kad ambasado

rius Bingham yra stSLmbus 
Anglijos šalininkas. Jis jau ne 
vieną kartą nemandagumų pa
rodęs (Vokietijos naciams. J.

gali jo-sparmti? Gi Mussolini 
grasinimai, an,ot. admirolų, y- 
ra niekif nepąfnsUioti. Italija 
nepavojinga Gibraltarui.

16 <1. tikslu išlaisvinti savo va. Valstybės nepageidauja turėti 
dą buvusį premjerą AA itosą, I negUgjpTatimų su. Vokietija, 
kuriam visokia veikla suvar

ęiUPINŲ VYSIMAI TU- 

RĖJO SUSIRINKIMĄ

M APSUPO 30,000 JAPONŲ 
SALIA PAPINGO

150,000 japonų karių Kinijoje; 
dar daugiau siunčiama

ŠANGAJUS, rugp. 24. — Į Vėliausiomis žiniomis iŠ 
— Kinai skelbia, kad devyni Šangajaus, japonų karinome- 
japonų lėktuvai puolė Nanki- nė Kinijoje visais frontais pa-? 
ną. Neužilgo kinarlakūnai puo šėlusiai blaško kinus ir visur 
Įėjus išblaškė, numušdami du daro žymią pažangą 
jų lėktuvus.

ŠANGAJUS, rugp. 24.
TOKIO, rugp. 24. «— Impe- j Japonai iš laįvų išlaipdino a- i 

rato riau s pasirašytu sprendi- pie 50,000 karių iš Yangtze u? 
mu nepapraston sesijon su- pės arti AV-oosungo miesto -X
šaukiamas japoną parlaroen- netoli AVhangpoo upės žiočių.
tas.

_________________________  rinktinosios kariuomenės prie-
įsakinės sargybos pietvakaruo-

KATALIKįJ KUNIGAS PA" «e nuo Peipingo iš dviejų šo

’ ;'Apie tai jau vakar praneštą. ;“1
----------------------- ' | Kinai bandė pakenkti japo-

TIENTSINAS, Kinija, ru-’nų kariuomenės iškėlimui iŠ 
gp. 24. — Kinų,narsiosios ir laivų. Prieš tai panaudojo ar

tileriją. Tuo būdu mieste su
kelti gaisrai.

Pranešta, kad. kinų artileri-
SKIRTAS KAPELIONU

■VYRESNIUOJU ■

nų netikėtai surėmė lietaus iš
blaškytą apie 30,000 japonų 
kariuomenę ir kilo kautynės. 

Čia pranešta, kad japonams

ja. tenai — Yangtze upėje, 
nuskandino vieną japonų karo 
laivą.

Žinovai apskaičiuoja, kad

AVASHINGTON, rugp. 24. 
— J. Valstybių kariuomenės 
kapelionų vyresniuoju prez.

gresia pavojus. J sukto ai gali Japonija Kinijoje turi jau a-

žyta. Ikišiol policija ir kariuo
menė jau 47 valstiečius nuko
vė ir daugiau kaip vieną šim
tą areštavo.

Dabar patirta, kad valstie
čių streikai virto maištais 
prieš vyriausybę ir šie mais
tai jau persimeta į visas Len
kijos dalis. Vyriausybė labai 
susirūpinusi.

»
KUN. COUGHLIN IŠVYKO 

SVEIKATOS ATGAUTI

SALOS GYVENTOJAI 
ŠAUKIAS PAGALBOS

MANILA, rugp. 24. —- Ne
didelę'Filipinų salaitę Alabat 
žemės drebėjimai baigia ardy
ti. Yra baimės, kad salaitė ga
li būti panardyta jūron.

Apie 2,000 gyventojų šau
kias Filipinų vyriausybės pa
galbos, kad jie būtų nukelti iš 
salaitėe, kur pasiauba siaučia.

MANILA., (per . paštą). — 
Filipinų salų katalikų- vysku
pai čiaLurėjo metinę konfe
renciją vietos arkivyskupo 
O’Doherby rezidencijoje.

Dalyvavo: du arkivyskupai, 
astuoni vyskupai ir du apaš
tališki prefektai.

Du vyskupai, vienas jų a- 
paštališkag prefektas, negalė
jo dalyvauti dėl siautusių vie
sulų ir potvynių.

AVASHINGTON, rugp. 24.
eto-

rius Hull 'pareiškia, kad Rytų 
Azijojp ątovis^..yta tikrai rim
tas .ir visos pasaulio didžio
sios valstybės susirūpinusios 
padėtimi. Visas pasaulis krei
pias į Japoniją ir Kiniją. Ra
gina, kad jos nutrauktų vedu
sioj 7neoficialų karą.

Atsižvelgus į tai, valstybės 
sekretorius Hull pasiuntė dar 
vieną kinams ir jopouams ra-

pie 150,000 karių. Ir vis dar 
daugiau siunčiama. Spėjama, 
japonai iš AVoosungo šono tuo
jau pradės puolimą.

Iš paties Šangajaus* ir visos

skaudžiai nukentėti, arba pa
kliūti nelaisvėn.

Japonų karo vadovybė sus- 
Boosevdtte paskyrė katalikų kat0 j c prtemonil) prieS H.

u"' • ° . Inus. Iš kitų Peipingo srities. — a-a— *» ■
Paskirtas turės pulkininko dalįų jfcpo- Įsrities svetimšalių ištrauki mas

1 • x ' i n9 kariuomenė i> lakūnai pa- V toliau tęsiamas. Kaskart
.Pirmą kartą šią vietą už- flnrerntįedB,įenjK vis didesnis bėglių skaudus

ims katalikų kunigas.

JAPONAI NUSPRENDĖ 
GREITAI APSIDIRBTI 

SU KINIJA

( Pasirodo, kad kinai ir kituo
se frontuose pradeda puoli
mus prieš japonus ir kai kur 
japonams tikrai yra pavojaus

KINAI PADEGĖ POO 
TUNGĄ

atsiranda.

JAPONAI PAĖMĖ 
KALGANĄ

TOKIO, Japonija, rugp. 24. 
Japonų karo ministerijaginimą, kad jie, neplėstų ten .

karo, kadangi abiejų purių ka- Sland,en P4®llelbė, OT°n» 
vyriausybė pasiryžo ko veikiauriški veiksmai yra pavojingi 

pasaulio taikai.

DETROIT, Mich., rugp. 24. i 
— Kun. C. E. Coughlino gy
dytojas dr. V. P. Ruesell pas
kelbė, kad radijo kunigas iš
vyko į nenurodomą vietą svei
katos atgauti ir kokį laiką ne
bus namie.

ŽUVO 12 VOKIEČIŲ 
UGNIAGESIŲ

PERIZIDENTAS ŽADA NE
MAŽINTI VVPA DARBŲ

Reikia atsiminti, kad Kini
joj gyvena daug svetimšalių. 
Jiems saugomas yra būtinas. 
Ir jei nė viena pusė to saugu
mo nepaisys, krizė nebus Iš
vengiama.

apsidirbti su kinais ir užbaig
ti neoficialų karą Kinijoje.
- Karo ministerija pažymi, 
kad ji pasiryžo energingai vei 
kti, kad neleidus kinams įsis
maginti nors į vieną kokį di
desnį puolimą prieš japonus; 
Japonai imąis visų galimų 
priemonių, kad karą ko vei
kiau likviduoti. Sako, tas bus

ŠANGjAJUS, rugp. 24. — 
Šiandien anksti rytą kilo gai
srai Pootunge — AVhangpoo 
upės pakraščias, skersai ntio 
tarptautinės miesto dalies.

Spėjama, kinai padegė ten
sandėlius, kuriuose sukrauta j 
milijonai dolerių vertės pre
kių. Bijota, kad tos prekės ga
lėjo pakliūti japonams.

TIENTSINAS, rugp. 24. 
— Japonų karo vadovybe 
šiaurinėj Kinijoj skelbia, laki 
japonų karinomenė paėmė Kai 
ganą — šiauivakarų link nuo 
Nankowo perėjos? . • j

Pasirodo, japonai pa< mę
Kakjaną dabar gauna progos 
-NaakoivOW) perėją pulti iš kito 
galt). Tikisi greit laimėti ki
nus surėmus iš abiejų perėjos 
gali

NAUJAS VALSTYBES 
PASEKRETORIUS

BERLYNAS, rugp. 24. — 
Gesinant gaisrą parako fabri
ke, Unterluese, už 150 mylių 
vakarų link nuo Berlyno, išti
ko sprogimas. Žuvo 12 ugnia
gesių.

AVASHINGTON,. rupį. 24. 
— Valstybės posekfetorium 
paskirtas H. R. Wilson, buvęs 
atstovas Šveicarijai.

Jau atspausdinti “Drau
go” pikniko tikietai. Gali
te juos Įsigyti “Draugo” 
redakcijoj arba nuo ‘Drau
go” išnešiotojų.

Su šiais tikietais galite 
Įeiti j daržą Ir dar galite 
laimėti vieną iš šimto gra
žių dovanų.

DAUG EKSKURSANTŲ

KLAIPĖDA. — Rugpiūčio 
1 d. — žadėtąją Jūros Šven
tės dieną — Klaipėdoj buvo 
ypatingai daug ekskursantų. Iš 
ryto, anksti, dainuodami plau
kė traukiniais ir autobusais. 
Autobusai buvo net iš Seirijų, 
o jaunieji ūkininkai iš Ukmer
gės. Palangoj stovyklavusios

AVASHINGTON, rpgp. 24. 
— Prez. Roosevelto , sekreto
rius Mclntyre priėmė WPA 
paleistų darbininkų roaršuotoi- 
jų komitetą. Mclntyre prane
šė, kad prezidentas žadėjo ne
siaurinti AVPA darbų iki dar
bininkams bus užtikrinti pri
vačiai darbai.

IŠ KATALIKŲ FEDERACI
JOS KONGRESO

(Telegrama).
LAAVRENCE, Mass., rugp. 

24. — Kongrese šimtas dele-

4

Amerika pageidauja, kad Ja 
ponija veikiau išlygintų savo 
nęsusipratimus su Kinija ir Jnaudiųgp abiem pusėm, 
pasaulio valstybių neįtrauktų 
karan.

KAREIVIŲ CHORAS

KLAIPĖDA. — 6 p. pulko 
kariai neseniai suorganizavo

I-1 i,

A.D. FEDERACIJOS TARY
BOS SUVAŽIAVIMAS -

ATLANTIC CITY, N. J., 
urgp. 24. —• Amerikos Darbo 
federacijos pildomoji taryba 
•turi suvažiavimą. Svarstoma 
nepakenčiama federacijai C.I. 
0 veikla.

KASININKAS PRIPA
ŽINTAS KALTU

KŪDIKIS RASTAS PA
MESTAS

Chicago vidumiesty užva
kar pagrobtas trijų mėnesių 
senumo kūdikis mergaitė — 
Diane Carol Lucas. Motina 
kūdikį buvo palikusi vežimėly
je, o pati buvo įėjusi į parduo
tuvę. [Į

Policija ėmėsi energingai 
ieškoti. Ir, štai, vakar popiet 
kūdikiu rastas pamestas ties• . a *
namais, 7400 No. Damen avė.

ADMIROLAS PRANEŠA, 
KAD KALTININKAI 

NESUSEKAMI

AVASHINGTON, rugp 24.
tanų chorų, kurių per Miriau “ J- Am- Valstybių aziaMM 
gražiai gieda paprastas giea-lkttr° Wvyn0 v#d“ adDlir",a’ 

mes. Ypačiai gražiai gali pa
giedoti “Tėve mūsų”. Kai 
jie pjadėjo giedoti, ir žmonių 
9 vai. bažnyčion daugiau pri
sirenka,.

šaulės — vadės stovyklą bai-igatų. Pradžia iškilminga. Vy- 
gė ektdeursija į Klaipėdą, kur fkupas dalyvauja aktyviai, 
po šv. Mišių aplankė orkestro Pirmininkauja Aleksis, iVaiš- 
lydimos kapines ir prie žuvu- noras, Kalinauskas. Sekreto- 
sių didvyrių kapo 'padėjo vai- fiauja Bigėms, Vaišnoras, 
nikų. v , Šimutis,— I M »

Teismas pripažino kaltu mie 
sto vandens biūro kasininko 
pagelbininką T. F. Donohue, 
34 m. aml, kure išeikvojo šio 
biūro 2,767 doL

Numatyta bausmė nuo 1 iki 
15 metų kalėti.

UNITED AUTOMOBILE 
VVORKERS SUVAŽIA

VIMAS

VIETOMIS BŪNA IR LEDŲ

MARIJAMPOLĖ, — Mari
jampolės apylinkėse šiomis 
dienomis labai dažnai lyja. 
"Vietomis ši^ lietūs būna net 
su ledais, todėl padaro nema
ža nuostolių. Taip (VII. 28, kai 
kurių kaimų gyventojai irgi 
nukentėjo. :

Yarnell raportuoją kfero lai
vyno departamentui, kad iki
šiol nėra galimumo) susekti, 
kuri šalis paleido šovinį į \ 
liavinį karo laivą Augustą 
Šangajaus upėje.

Jei taip, tai nėra prieš ką 
ir protestuoti. Tačiau ’ulm. 
Yarnell sakosi įspėjęs abi lot* 
liaujančias šalis, kad jos *au- 
gotusi apšaudyti amerikoauĮ) 
kus karo laivus.

PLATINKITE “DRAUGĄ

ORAS
MILAVAUKEE, Wis., rugp. 

24. — United Automobile Wor 
ker» unija čia turi suvažiavi
mą.

Chicagoj gyvenantieji kinai 
sudarė 95,000 dol. fondą Kini
jos vyriausybei kovoti prieš
japonus.

CHICAGO SRITIS. — Nu
matoma giedra ir kiek š$MKau,

Saulė teka 6:08, leidžia
si 7:36.
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Nauji Parėdymai Vokietijoj

Berlyno parkuose tapo sužymėti suolai. 
Iš kas 10 suolų 8 yra skiriami gryniems vo- 

. kiečiums, o ant kitų gali sėsti bet kas. To
liau knygų sankrovoms įsakyta pardavinėti 
tik grynų vokiečių knygas. Draudžiama lai- 

5 kyti ypač žydų rašytų knygų.
Kuomet Vokietijoj toliau eiūalna į na

cio na lizino kraštutinybes, tai Austrijoj ėmė 
didėti anti-hitleriunas. Austrijoj knygų san
krovos pradeda atsisakyti pardavinėti Hit
lerio knygų “Mein Kampf”. Ta knyga yra 
nelyginant nacių biblija. Hitleris tų savo 
knygų tokioje pagarboje laiko, kad uždraudė 
jų versti į “pagoniškų” prancūzų kalbų. Įš- 
tikrųjų, vienok,* uždraudė versti dėlto, kad 
Hitleris joje prancūzus labai iškoneveikė. 
Hitleris tąje knygoje rašė, kad Prancūzija 
yra nepermaldaujamas Vokietijos priešinin
kas, kad jų reikia sunaikinti, o paskui atsi
sukti į rytus, į Baltijos valstybes ir Rusijų. 
Sunaikinta Prancūzija nedarys Vokietijai 
pavojaus iš užpakalio. Su Anglija, rašo Hit- 

r leris, Vokietija privalo laikytis draugingai. 
Todėl Hitleris ir nedraudė savo knygų leisti 
išversti į anglų kalbų. i

Hitleris norėtų, kad austrai penuimtų 
jo idėjomis ir pakryptų į Vokietijų. Kai da
bai Austrijoj knygų sankrovų savininkai

žiau veiklūs savo fronte, negu mūsų prieši
ninkai. Žinome, kad judrumu pasižymi ko
munistai, laisvamaniai ir kitokie panašūs 
gaivalai. Jų darbas yra įtikinti žmones, kad 
jų pusėje yra teisybė ir todėl girdi sn jais 
ir reikia eiti. Susipratę katalikai žino, kadi 
jų pusėje yra teisybė. Ta teisybė yrtf įskie
pyta žmonėse. Mūsų priešininkai, vienok, 
prie žmonių prieis, kai jie išmuš iš jų protų 
mūsų pasaulėžiūros tiesas. Tad šitose rung
tynėse to bos viršus, kag bus judresnis ir 
veiklesnis. Katalikai, norėdami' atsilaikyti, 
privalo ne tik neatsilikti veiklume, o net 
viršyti mūsų idėjos priešininkus.

Mažiau Darbo Ieškančių

kadDarbo sekretorė Perkins skelbia, 
šioje šalyje darbo ieškančių skaičius 
ja. Skelbia, kad taip buvo per 10 pastarųjų 
mėnesių. Liepos mėnesį užsiregistravusių 
darbo ieškotojų buvo 4,938,996. Tai 1.5 nuoš. 
mažiau, negu jų buvo birželio mėnesį ir 26.7 
nuoš. Amžiau, negu buvo birželio m., 1936.

Morkus

Iš Po Mano Balanos

~ Buvo laikas, kuomet žiū-i — Australijoj tiek daug 
reta į dėlę, kaipo didžiausių, kiškių esama, kad nežinia, 
sveikatos šaltinį. Daug jų į-' kų su jais daryti. Jie jau taip 
vežta iš Europos. Ir, prie kie- J įkyrėjo, kad niekas nenori jų 
kvienos progos, kraujų jomis | daugiau nei valgyt. Blaškos* 
leista. Patsai Washingtonas,! po girias ir dirvonus čielais 
gal, da nebūtų miręs, jei ne {tūriais, kai debesys, ir viskų

Trečiadienis, rugp. 25, 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

pradėjo atsisakyti pardavinėti 'Mein Kampf’, 
tai be abejonės tas Hitleriui bus labai. ne
malonus reiškinys.

Kai naciai griežtai bando išpopuleri- 
zuoti savotiškų nacionalizmų, tai kartu jie 
randa tam griežtų pasipriešinflnų.

Apie Lietuvę

Didelis Amerikos liuksusinis mėnraštis 
“Travel” rugpiūčio mėnesio laidoje turi 
nepaprastai įdomų straipsnį apie Lietuvų 
ir nepaprastai įdomių paveikslų. Vienas įdo
miausių paveikslų yra tai Šiluvos bažnyčios 
vidus, nufotografuotas laike garsiųjų atlai
dų pamokslo metu.

Straipsnyje pareiškiama, kad lietuviai 
Pabalti joj gyveno per tris tūkstančius metų, 
o Lietuvos respublika teveda savo pradžių 
nuo 1918 m. Pabrėžiama, kad karo metu, 
Lietuva nukentėjo labiau, negu (Belgija, sa
vo gyvavimų pradėjo be jokio kareivio, be 
centro ižde, o šiandie vienas Anglijos eko
nomistas Lietuvų priskiria prie trijų ge
riausia stovinčių pasaulio valstybių.

dėlės. Snnegalėjus, tuojau dė
lėmis kraujų nuleista. Kai 

i paskui pasirėdė', kraujo nu
sekime mirčiai durie atida- 
rė. Ar tokia gydymo būdas 
kam sveikatų gražino, labai 
abejotina;'bet, kad jis daugy
bę po žemele pakišo, tai aiš
ku. . ''

Medžiai ir žaliumynai 
prie namų ne vien kiemų da-

kų nugriebę nukanda, nuėda, 
nulaužo. Jų palikti nuosto
liai siekia į Inilijonus dole 
lių. Visaip jų atsikratyti ba
ndoma Mesx turku jų med
žiokliai'nuskirtų laikų. O ten 
gali šaudyt juos, kada tik 
Dori. Ne tik niekas nedrau
džia, bet da -Valdžia ir dova
nų suteikia už kiekvienų nu 
muštų zuikį.

Čia einasi tik apie tuos darbo ieškoto
jus, kurie buvo užsiregistravę federaliuose C"' *T*7 • ~i —, K v bina, ^t ir garsus slopina.

Ypač medžiai. Be darželio ir 
medžių namas, kai skripka 
skamba. Mažiausias trinktelė
jimas, rodos, kas namų grian- 
ja. Gi* apie namų medžiais 
apsodintų kad-įr iš kanuolių

Iki šiol aš, beeinu, ir jūs 
mislijot, kad seimų, mitingų, 
ar balšavikų maršavimus gali 
tik policija išvaikyti. Ale ar 
teko jums girdėti, kad kokį 
nors seimų, ar mitingų būtų 
musės išvaikiusios! O toks at
sitikimas buvo, dar gi Ameri-I ,
ke ir šių vasarų.

Mays. Landing, N. J., Sun- 
shine parke neseniai nudistai 
buvo sušaukę seimų. Suva-

Da niekad Amerike ne- žiavo 75 delegatai, išsirengė 
buvo matyti tiek daug paukš-’ nuogai ir atidarė seimų. Ale 
čių, kiek jų matosi šių vasa- fcur buvusios kur nebuvusios 
rų. Ypač žvirblių. Ne tai kur delegatus užpuolė musės. Jūs j

bolę zupės. Veiterkai atnešus 
zupę, kostiume ris sako:

— Nešk zupę atgal į kičinų. 
— Dėl ko? ’
— Ji šalta...
— O iš kur žinai?
— Jei būtų karšta, nešda

ma nelaikytum įkišus pirštų.

Kę Pasakė Federacijos Prezidentas

Amerikos Darbo Federacijos preziden
tas Green reiškė džiaugsmo, kad kongreųąs 
prieš išsiskirstymų perleido taip vadinamų 
“federal housing bill”. Tuo bilium vyriau
sybė palengvins žmonėms namų statybų.'

• a*
Prez. Green sakė, kad šio biliaus dėka 

sekamais metais šioje šalyje bus pastatyta 
150,000 namų. Be to visuose didmiesčiuose 
bus varomas “slum elearance” darbas, tai 
yra bus griaunamos miestuose lūšnos ir jų 
vietose statomi žmoniški namui* Dalinai tas 
darbas jau eina, o dabar jis dar sparčiau 
bus varomas. •’ .

— Tėveli, nupirk man kny
gutę apie mažų vaikų auklė
jimų.

—į O kam tau, Juozuk, ji 
reikalinga?

— As norėčiau įsitikinti 
tėvelis mane rinkamai ankl 
ja. . (XX)

Jii
ten gijose, bet ir prie pat 
namų, O net ir ant kelio, čie

patys, beeinu, žinote, koks į- 
kyrus sutvėrimas yra musė ir

lais pulkais, kai vabalai, čiau- kaip n,aionu, kai ji pradeda
varyti ir tai pakęsti galima. Skia- Greičiausiai, gal, dėl to, 
Ne tik tiek. Prie namų me- kad Pytoji žiema labai iii-
džiai vasarų pavėsį teikia, žie
mų vėjus prilaiko; dulkes nu
bloškia ir orų išvalo. ,

Sau Metų Streikai

Per pirmąjį pusmetį siautė streikų ban
gos. Lygiai prieš 10 metų, tai yra 1927 me
tais, taipgi būta didelių streikų. Po to, de
presijai prasidėjus, streikai susmuko. Lai
kams gerėjant, streikai didėjo. Šiemet bir
želio mėnesį streikavo 400,000 darbininkų. 
Iš viso per pirmąjį pusmetį per streikus 
darbininkai neteko 18 milijonų darbo die^ 
nų. Jei ne John L. Lenris su savo C. I. O., 
tai tiek streikų«nebūtų buvę.

J
Biznio

Vasaros metu bizniai visada sumažėja. 
Tas biznio atslūgimas visoje pilnumoje ap
sireiškia rugpiūčio mėnesyje, kuomet, dau
guma žmonjų ima vakącijas. Šių metų vi- 
durvasarinis biznio atslūgimas, vienok, bu 
vo mažesnis, negu pernai.

Vasarinis biznio atslūgimas apima mie
stas. Kai kurie iš tokio dalykų^ stovio nau
dojasi. Štai geležinkelių kompanijos skelbia, 
kad šiemet atostogaujančių traukiniais va
žiavo daugiau, negu pernai.

' Lenkijos ir Lietuvos Skolos

Pačių lenkų apskaičiavimu Lenkijos vy
riausybė skolų turi tiek, kad ant kiekvieno 
jos žmogaus atseina po 140 zlotų. Taa reiš
kia tų, kad jei Lenkijoj kiekvienas? vyras, 
moteris ir vaikas aukotų vyriausybei po 140 
stotų, tai su šitaip sudėtais pinigais vyriau- 
eybė atmokėtų savo skolas.

Totemu lenkų apskaičiavimu Lietuvos 
vyriausybės skotoe yra tokios, kad atseina 
po 40 zlotų kiekvienam Lietuvos gyventojui. 
Reiškia Lenkijos skolos yra daugiau, negu 
tris sykius didesnės, negu Lietuvos. Galop 
reikia atminti tų, kad apskritai Imant Lie
tuvos žmonės geriau gyvena, negu Lenki
jos. Tai yra, jei Lietuvos skolos būtų tokioj 
pat, kaip Lenkijos, tai ir tada lietuves žmo* 
nes ta našta mažiau slėgtų, nega dabar Len
kijos. r.*- • ’ y ,

------------------- ,------
Ko Reikia, Kad Atsilaikytutnėm• 4 .

Kad mes katalikai atsi laikytumėm prieš 
daugeriopus savo priešininkus, tai ko mums 
reikia? Mums reikia to, kad būtume neina-

Nauja Kongreso

Kongresas išsiskirstė ir reguliariškai se
kančiai sesijai jisai turėtų būt sušauktas po 
Naujų Metų. Vienok, kilo kalbif kad pre
zidentas Rooseveltas gal sušauks nepapras
tų kongreso sesijų. Sakoma, kad sušauks 
lapkričio 1 d.

Vienas iš svarbiausių nepaprastos kon
greso sesejos darbų būtų tai perleisti darbo 
valandų ir algų bilių.

— Ypač laikraščiai galėtų 
daugiau paduoti žinių iš gy
venimo garsių ir garsesnių 
lietuvių. Kalbam lr rašom a- 
pie visų istorijas, gi tuo tar
pu apie saviškę užsimirštam,

— Ar buvai teistas? — 
klausia teisėjas žmogelio.

— Ne.
— Bet man rodos, kad aš 

esu tamstų kur nors matęs, — 
sako teisėjas.

— Gali būti. Esu panakti
nis ir nesykį teko man teisė
jų namo parvesti.

sportuoti ant nuogo kūno. 
Gainioji jų ir pagatavas pa
siųsti iš pykčio. Ale musės 
tuo nepabaidysi: nuginei nuo 
vienos vietos, ji nutnpė ant 
kitos. Taigi tų nudistų seimų 
užpuolė musės. Klausydami 
vieno pryčerio, Robert Moore, 
kuris buvo apsirengęs, pas
kaitos, kad “only the inden- 
cent people think nudism is 
indeneent,” delegatai delnais 
ir svateriais pliaukšinėjo sau 
per blauzdas, pilvus ir kitur 
gainiodami muses. Ale nieko 
nemačijo.- musės paėmė viršų 
ir seimų išvaikė. t

Taigi, tavoršeiai, pasirodo, 
kitaip dabar. Nepaisant kas'kai kai (kada ir mūSė reika- 
atvažšavo. Ar rašytojas ar lįnga.
sportininkas, ar pasaulionis,

ta buvo ir paukščių būklės 
neapsunkino.

— Rodos, da tik visai ne
seniai, pasirodžius bile' sve
čiui įš Lietuvos, Amerikos 
lietuviui ko širdis iš krūtinės 
neiškrito. Atidaryta tokiam 
svetainės, bažnyčios, namų 
durys, —viskas buvo jo. Va
rgiai senovės Juozapas Egip-kad yra. It, rodos, joje nieko 

gero nebūtų. Yra. Jei tik ri-!te Patyrė daugiau vaišingu-
č __ __ _. •   • • V T _ _ A__nitai ir su geru noru jon pa- negu pirmesni is Lietu

....... . . Tt-„„..k..žiūri. Tokie asmenys, kai ve, 
Daukantas, Kudirka; Mairo-

vos svečiai. Dalintųsi pasku
tiniais trupiaėUė^-.Nemftty-

Per koncertų, kuomet artis
tas . skambino pijann, į salę 
įbėga du policmonai.

— Ko tamstos norite? — 
paklausė durininkas.

— Telefonuota į stotį, kad 
čia kas tai smaugia kokį tai 
Bėethovenų. ' .gi į

Lietuvos Banke aukso siekia apie 77 
milijonus litų, užsienio valiuta per 2 ir pusę 
milijonų litų. Banknotų apyvartoj apie 110 
milijonų litų, kurie paremti 70 nuoš. aukso 
ir apie 2,3 nuoš. užsienio valiutos.

/ • • e
Lenkijoj pačių lenkų apskaičiavimu yra 

23,750,000 gyventojų. Jų tarpe ’esų 4,800,000 
nkrainų, 2,900,000 žydų, 1,870,000 gudų ir 
tateišų, 32,000 čekų, 760,009 vokiečių, 140,-
000 rusų, lietuvių tepripažįsta 90,000.

• • •
Marijampolėje rengiamasi statyti pami

nklų Rygiškių Jonui - Jablonskiui. Pamin
klo planas jau gatavas ir renkamos aukos 
statybai. -

nis, Jakštas, jBaronas, nekal- tas širdingumas. Kur kas jau 
bant apie Gediminų, Vytautų 
ir jiems panašius, galėtų bū
ti. kasdieniu laikraščio minė
jimu. Juk ir jų gyvenimai ir 
darbai pamokinančio įvairu
mo pilni. Gi dabar, vietoje 
to, visai skysti vyrukai neva 
nuveiktais savo darbais laik
raščių skiltis velia. Vienas 
giriasi tiek ir tiek nuveikęs, 
kitas jam nepasiduoda ir da 
daugiau, sako, padaręs. Kai 
kurie, matyt, tam tyčia rašė- 
jus įsigija, kad kaip nors pla
čiau save išsigarsinus.

Iš šalies žiūrinčiam atro
do ve kaip: kaip visur, taip ir 
čia viešas kuklumas savo vie
tų turi. Visnpirma, mūsų tik 
saujelė. Vieni kitus veik as-

ar dvasiškis, ar paprastas lie
tuvis ar didžiausis politikas, 
nei vienas daugiau to svetinr 
gurno jau nesutinka. Del kod 
Visaip aiškinama. Kai kas 
norėtų suversti viskų ant da
bartinės valdžios sprando. Va
rgiai. Liaudis, aiškus daly
kas, mažai tuo įdomauja. Kas 
ir kaip valdosi Lietuva, tai 
tik kelių asmenų taškas. Ar 
tik ne dėl to, tai yra, kad pi
rmieji svečiai, kų su tokiais 
dideliais ir plačiais Lietuvai 
tikslais į šičion atvyko, kai 
paskui pasirodė, buvo tokię, 
įžymiausi Lietuvos padaužos, 
kuriems ne Lietuvą, o tik pa-

t-*

Ąnų dien vienam restorane 
valgau hamfjurgerį. Įeina ki
tas kostiumea-is ir užshsako

— Žinai kų! Anoji pora, kų 
eina gatve jau 20 metų kai 
ženota, o iki šiol dar viens 
kitam nėra pasakę nei vieno 
blogo žodžio. /

— Nejaugi? A, tai negali 
būti.

— Šiur. Mat abu nebyliai.

ŽMOGUS, SUŽIEDAVĘS TŪKSTANČIUS 
PAUKŠČIŲ

Iškišulys Nemuno ir Kur- ja prie iškyšulio ir tokiu bū 
šių marių susibėgime vadina du nejučiom patenka į paruc- 
mas Ventės Ragu. Iš čia tie
siai per marias neaiškiai ma
tosi esanti jau Vokietijos pu- gis su keliais padėjėjais (stu- 

’ Lsėje — Rasytė, o dešiniau Lie dentais) išima po paukštį, de-

štus tinkins, o iš ten į atka
binamas dėžes. Tada Pozin-

meniai pasipaŽįstam. Jei taip, čių Jų skilandis rūpėjo. Ir 
tai kam, rodos, reikėtų dar- da vienas kitas tokis jx> A- 
kyti laikraščio špaltas ir skai merikų slapstosi. Kuogrelčian 
lytojų laikų ir da kartų save Lietuva. nft© tokių- apsįdraus, 
išgarsinant ? Taikos keletas
tokių, kų prie visai menkutės 
progos, tik, žiūrėk, jau ir vėl 
gaTsinas. Tbkis nereikalingas 
ii betikslis savęs pagarsini- 
mas nedaro gero tam pačiam 
asmeniui, da mažiau spaudai, 
o skaitytojus tiesiog piktu- 
man įvaro. Lauki laikraščio 
ateinant čielų savaitę. Lauki 
dėl to, kad tikiesi jame kų 
gerų užtikti. Bet kai ateina 
ir vietoje ko gero, paduoda 
jau daugelį kartų matytų kie
no vaizdų ir su plačiausiu ap
rašymu ir dažniausiai tuščiais 
pagyrais o net ir melais už- 
baltytų, — jautiesi it nemie
gojęs. Iš netyčių dažnai gir
dimas posakis pateisina save: 
o kas gero tuose lietuviškuo
se laikraščiuose yra?

0 ± i
4 ; ”

Žmogus, Kuris Auga 
Mažyn

New Yorko laikraščiai pra- 
.neša apie kokį ten Joakimų 
Vianna, kuris nuolat auga 
mažyn. Neseniai jis patvirti
no, kad septynių metų laiko
tarpy Jis sumažėjo 15 cm. 
ir nustojo 30 angliškų svarų 
svorio, tuo tarpu kai jo fi
gūra pasilieka tiesi ir nor
mali. Atrodo, kad tas mažė
jimas nekenkia jo sveikatai. 
J; tyrinėję gydytojai niekaip 
nesuranda šios ligos priežas
ties, nė rūšies.*

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

tuvos kurortai Nida, Juod
krantė ir kt.

Rasytė ar Rožytė yra gar
si savo paukščių tyrimo sto
timi. Nuo jos neatsilieka ir 
mūsų panaši stotis Ventės Ra
gas. Ant Ventės Rago yra ir 
švyturys. Tame švyturyje gy
vena malonus švyturininkaa 
Pozingis. Naktį jis švyturiu 
žybčioja, o dienų paukščius 
gaudo. Rudenį jis paukščių

da žiedų ant kojos sa Gamtos 
Tyrimo Stoties ženklais - 
lyg asmens pasų, ar tolimie
ms kraštams pasveikinimų 
paleidžia į ten, kur jis ne 
rint nei gyvenimo, nei mi 
ties vistiek buvo pasiruošę 
skristi.

Beveik kasmet Pozingis su
žymi po 5-8 tūkstančius pauk
ščių, kurių būna 30-50 rūšių. 
Daugiausia sužymimi špokai,

nie-
j -

niii^^r

gaudymui pradeda akylai ruo pa to raudonuodegės, devyn-
štis: taiso tinklus iš vielų, ka
la dėžes, ruošia žiedus.

Įdomių dalykų Pozingis pa
sakoja apie paukščių trans- 
jūrinį skridimų. Ventės Ra
gas yra paskutinis sausumos

balsės ir kiti smulkieji

Ši paukščių kontrolės sto
tie* yra įsteigta tikslu nusta
tyti paukščių skridimo kelių. 
Ir reikia pasakyti, kad -fšig 
darbas duoda gražių vaisių,

punktas prieš ilgų, varginam ĮTozingis kasmet gauna Siru
čių ir rizikingų kelionę. Taigi 
paukščiai ištisomis masėmis, 
šimtais tūkstančių nusileidžia 
Ventės Rage pasilsėti ir mai
stu pasistiprinti. Čia neišgir
si jokių dainų, jokios links
mybės.

Paukščiai nūtupia dar gc* 
rokai nuo kranto, bet maistų 
berinkdami jie tolydžio artė

tus pranešimų apie paukščius 
sn jo uždėtais žiedaįs. Pra 
nešimai iš labai įvairių ir to
limų vietų: Bulgarijos, Ispn 
nijos, Italijos, Šveicarijos, Al- 
žiro, Anglijos, Norvegijos ir 
kt. Pranešimų apie špoku® 
daugiausia gaunama iš An
glijos, o pranešimų apie de. 
vynbalsę net iš Alžyro.
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SVETIMTAUČIŲ SPAUDA APIE 
LIETUVIUS

Lenkų Laikraštis Pripąžįsta, Kad Lietuva Turi 
Mažiausia Skolos

Pastaruoju laiku, peržval- 
ginėdamas nelietuvių spaudą, 
užtikau lenkų katalikų savait
rašty, leidžiamam New Bri- 
tain, Conn. “Przewodnik Ka- 
tolicki” 20 d. rugp. mėn. Mai
ronio atvaizdų ir eiles apie jį, 
pabrėžtas 5 metų mirties su
kaktuvių proga.•

Karpatorusų “Pravdoje” 
54 num., leidžiamam Phila- 
delphijoje tilpo pranešimas a- 
pie tai, kad 12 d. rugpiūčio 
pirmų kartų atlankė Pbiladel-

visų Lietuvos gyventojų, antf
kiekvieno žmogaus, skaitant 
zlotais, išeitų po 40 zlotų. Oi 
tuo tarpu . Latvijos — po 45 
zlotus, Lenkijoj — po 140 
zlotų, Suomijos — po 140 zlo
tų, Estijos — po 170 zlotų, 
Vengrijos — po 200 zlotų, 
Japonijos — po 210 zlotų, 
Jugdslavijos — po 240 zlotų, 
Rumunijos — po 290 zlotų, 
Ispanijos — po 300 zlotų, Vo
kietijos — po 400 zlotų, Če
koslovakijos — po 480 zlotų,

MARIJANAPOLIO KOLEGIJOS 1934 METŲ ĘEISBOLININKAI

laivininkystės tradicijų. Kiek
vienų rytų saulei tekant pake
liama vėliavo ir saulei leid
žiantis, nuleidžiama. Garlaivių

tuvos savininkų baidokų vidu
tinis tonažas siekia 350 t.

Visais baidokais pernai pre
kių vežta maždaug po 80.000t.

tarnautojai dar turi ir kitų pavandeniui ir prieš vandenį.
tradicijų.

Prekinių garlaivių ir motor
laivių tarnautojų socialinė pa
dėtis irgi sutvarkyta. Šie gar
laiviai beveik išimtinai vežio- 

, ja prekes ir velka baidokus.
Baidokai ir b aid o kiniškų 

gyvenimas

Iš Klaipėdos baidokais veža
ma cementas, trąšos, geležies 
dirbiniai, silkės,' tepalai ir į- 
vairiog smulkesnės gabalinės 
prekės. Pavandeniui daugiau- 

įsia gabenama apdirbta ir pu
siau apdirbta miško medžiaga, 
statybinė medžiaga ir rečiau
kitokios prekės. Visi baidokai 

Nemunu Kauną pasiekia 55 pernai padarė 285 keliones, 
baidokai, iš kurių 34 plaukio-I Kada kuriam tenka plaukti, 
ja po Vokietijos vėliava, nors kada kuris turi darbo, patyą
tų baidokų įgulų sudaro Lie
tuvos piliečiai, daugiausia

pasiskirsto, nusistato eilę. 
Baidokininkai neturi tokios

Klaipėdos krašto gyventojai, .organizacijos kaip garlaiyinin-

pliijų Jonas Budrys, Lietuvos Austrijos — po 540 zlotų,
Generalis Konsulas, ir kad 
sykiu su juo tame mieste bu
vo ir Alfas Chvydis, Lietu-

Seimo vice pirmininkas.
IHL pats pranešimas tilpo
^■philadelphijos lenkų laik
raščiuose: “Jednosc”, 33 nr., 
ir “Gwiazdoje” 22 d. rugpiū-
v •
CIO.

Lenkų dienrašty “Nowy 
Swiat”, leidžiaimam New Yo
rke, 14 d. rugpiūčio, editori- 
jale, rašant apie įvairių val
stybių skolas, pasakyta, kad 
Lietuva turi kuomažiausių 
valstybinę skolų. Na, jei pa- 
daliųus tų skolų lygiai -tjarp

Šveicarijos — po 670 zlotų, 
Italijos — po 700 zlotų, Ola
ndijos — po 1,200 zlotų. Po

TOBULINAMAS SUSISIEKIMAS LIET. VANDENS KELIAIS

Visog Lietuvos upės priklau tyti 2,600 m, medinės kranto 
.. . _ v. . so vandens kelių rajonams, sienos, užpilti apie 11,00 m.
ie pa ir mūsų čia, įeri- Lietuvoje tokie vandens kelių * žemių ir sukalti 130 sulaikymo

koje: Prancūzijos — po 3,100 
zlotų, Anglijos — po 4,400 
zlotų, o Belgijos .net po 6,000 
zlotų. x

Lenkija džiūgauja, kad, pa
lyginus su {Belgija ir kitomis 
šalimis, jos skolos yra ma
žos. Bet, palyginus su Lietu
va, tai ji yra irgi paskendus 
skolose iki viršugalvio ir to
se skolose, rasi, ir paskęs...

Peržvalgininkas

LIETUVOS KNYGŲ LEIDYKLOS STEI 
GIA NAUJAS KNYGŲ SERIJAS

- Lietuvos knygos gyvenimas 
kasmet plinta ir gyvėja: -kas
dien Lietuvos knygos pasau
lyje atsiranda - naujų sričių, 
kurios suranda savo gerbėjų. 
Dar ne taip seniai romanai 
vos vos susirado skaitytojų.

Dabar jau skaitytojai apsi
prato ir ima dairytis ir kito
kios rūšies literatūros. Prieš 
1Q metų nei vienas leidėjas 
būtų neleidęs kelionių apra
šymų, nes tam nebuvo skai 
tytojų. O štai Spaudos Fon
das su Šalčiumi pralaužė šio
se srityse tikrų ledų ir dabar 
jaunimas ir net suaugusieji 
nepaprastai pamėgo kelionių 
aprašymus. Nė kaip buvo ir 
su mokslo populiarizacija, o 
dabar ir ši sritis turi nema
žų savo skaitytojų skaičių.

Plintant knygos gyvenimui, 
ji savaime klasifikuojasi į so- 
rijsa.' Tų pastebėję leidėjai 
ėmė leisti bibliotekas. Saka
lo “Populiarioji biblioteka” 

Aiuaudos Fondo “Literatūros 
jau užkariavo

WHįitytojų prielankumų. 
'■Dabar mums teko sužinoti, 
kad Spaudos Fondas pasiry
žęs įsteigti naujų bibliotekų 
— naujų knygų serijų “Įžy-

Tokios knygos Lietuvoje te 
bėra visiška naujiena, nors 
pavieniui kai kas jau ir yra 
išleidęs vięnų kitų veikalų. 
Žymieji žmonės, tai pavyzd
žiai jaunimui, iš kurių gali 
mokytis kas kilnu, dora, kas 
naudinga tėvynei ir žmonijai.

O tokių garsių žmonių pa
saulis žino šimtus. Reikia pri
pažinti, kad ši biografinė li
teratūra šiuo metu visame pa 
šaulyje turi labai didelį pa
sisekimų. Mat dauguma rašy
tojų žymiuosius žmones apra
šo ne sausai biografiškai, o 
romantiškai, kas palengvina 
skaitymų ir tokiose knygose 
skaitytojas randa ne fantazi
jų, ne pramanytus dalykus, 
o tai, kas iš tikrųjų buvo. Tai 
realizmo literatūra, duodanti 
daug naudos ir protui, ir šir
džiai, ir sąmonei, ir būdų nu
valymui.

rajonai yra du: Kauno ir Ru
snės. Kauno rajonui priklau
so visos Lietuvos plaukomo
sios upės; Tauragės apskr. ir 
Klaipėdos Krupės yra Rus
nės vandens kelių rajono ži
nioje. j į

Vandens kelių rajonai tvar
ko visokį judėjimų .upėmis, L 
y. garlaivių, baidokų, šalan- 
dų valčių, sielių, keltų ir kt. 
Be to, nustato vandkelius, 
juos taiso, prižiūri upių kran- 
tdsPir pan.

Šiais metais numatyta Kau
no rajone sutvirtinti apie 12.- 
000 m. būnu, sųregulįuoti nuo 
Smalninkų uosto aukštyn apie 
2 km. vagos, prie Kauno uos
to pastatyti 2 naujas būnąs ir 
5 senas pratęsti iki reikalingo 
ilgumo, prie tuneliui apvažiuo 
ti geležinkelio šakos sutvirtin
ti apie 14,000 m. Nemuno 
kranto, sutvirtinti (krantų prie 
elevatoriaus ir Lampėdžių kai 
mo, o pradėti lėkštų krantų 
apželdinimų, Kauno' uoste su
tvarkyti šlaitų ir užvožų prie 
Kanto gatvės, ties Kauno van
dens kelių rajonu padaryti 
120 m. ilgumo medinę kranti
nę ir iškelti pakrovimo gatvę, 
užbaigti Veršvų — Lampėd
žių pylimo darbus, apvelėnuo- 
ti jau supiltų Lampėdžių — 
Kaniūkų pylimų, padaryti 
prie Nevėžio žiočių Nemuno 
slėnio nutrauką, prie Jurbar
ko pastatyti naujų betoninę 
prieplaukų.

Rusnės rajone numatoma 
atremontūoti apie 100 būnu,

miųjų žmonių biografijos . rudenį.

Teko sužinoti, kad bus lei ___
džiamos pasaulinių ir mūsų j įstatyti 4,000 m. apardyto, 

tautos žymiųjų žmonių biogra glaį-to. Vilniaus perkase atsta- 
fijos. Knygos būsiančios 200
250 puslapių dydžio. Būsią o- 
rįginalių ir verstinių, žymių 
rašytojų parašytų. Ši serija 
būsianti pradėta leisti jau fį

NELEISK, KAD UŽKIE
TĖJIMAS TAVE 

SUSARGYTįl

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Rugpiūčio 25-ta Diena

“Štai, Viešpaties akis ant 
tų, kurie jo bijo, ir ant tų, 
kurie pasitiki jo pasigailėji
mu”. — Psalm. XXXII, 18.

Tavo ir .mano gyvenimas 
gali būti labai žemai apgaub
tas, tačiau jis turi savo spin- 
dančių galimybių išžiūrą. Mes 

’ esame nereikšmingi kuomet

esame pastatyti šalia garbin
gų vardų. Bet yra tie, su ku
riais palyginus .mes esame 
stiprūs. Su tokiais, kasdieni
nis draugavimas mus labai 
sujmžindina.

Eikite aukštyn ir žemyn, 
šiuo nuvargusiu, kenčiančiu 
pasauliu, su akimis kaip Kri
staus. Tegul išeina iš jūsų 
gyvenimų įtekmė taip palai
minta, kad, nors nebūsite ap-1 
skelbti kaip didieji genties 
gc radėjai, nors jūsų mirtis 
nesukeltų jokio visuotino su- 
judinimo, — pakils prie Die
vo tylus liudijimas tų liūdin
čių sielų, kurias esate sura
minę. — E. A Taaunr.

Padaryk, kad to nebūtų ir pada
ryk Šiandie. Tn gali imti pilių bo 
galo — bet atsimink, kad nnolataa 
vaistų ėmimas nėra į sveikatą ir 
dažnai nustoja aavo veikmės.

Atitaisyk paprastą K užkietėjimą 
natūraliu bfidu, įgaudamas užtekti
nai vitamino B ir kiekybės į Ravo
diet*- p,' .

Kellogg ’s All-Bran suteikia vita
mino B ir reikiamos kiekybės. Kū

me jis sugeria vandens dvigubai 
dangiau, negu pats sveria ir mank
ština ’ir • valo vidurius.

Paliuosuok savo kūną nuo nuo
du ir pamatysi, kaip geriau pajusi. 
Bandyk Kellogg’s All-Bran savai tą 
lako. Jei nepatenkintas, tai Ke
llogg Co. sugrąžins jūsų pinigus. 
Valgyk po da šaukltu dienoj su vai
kiais ar an pienu arba su virtais 
uslgiais. Sunkiuose atsitikimuose 

kiekvieno valgio.
Varduodama kiekvienoj groąemėj 

ir Kellog ii Battle Creek garan
tuoja.

polių, Smalninkų uoste sut
varkyti ledų apardytų pylimų, 
vagos gilinimui bus iškasta a- 
pie 70,000 m smėlio.

Pakalnės ir Rusnaitės upe
lėse išmesta 1,20 m žemės, 
.Vilniaus kanalo krantuose jau 
pastatyta 152 m sienelių, iš
taisyta Rusnės rajone 1,100 m 
paplauto kelio. Nudažyti Vil
niaus kanalo tiltai ir atliktas 
10 tiltų eilinis remontas. Rus
nės uoste pastatytas lytlaužis. 
Kuršmarėse, Atmatos, Rus
nės,’ Skirvytės ir Nemuno u- 
pėse išstatyti farvaterio ženk
lai, krantų apsaugai įkalti po
liai ir pasodintos 142 eglaitės. 

Susisiekimas Nemunu

Susisiekimų Nemunų palai
ko 14 keleivinių ir 5 prekiniai 
garlaiviai, be- ta-,- prekėms ve
žioti dar yra 4 motorlaiviai. 
Didžiausias garlaivių ir kitų 
vandens susisiekimo priemo- 
nių judėjimas yra‘tarp Kau
no ir Smalninkų.

Garlaiviai praeitais metais 
iš viso vežė 305,114 keleivių. 
Keleiviams sustoti, paimti ir 
išleisti yra 12 punktų. Be to 
yra mažesni punktai, kur ke
leiviai iškeliami į krantų arba 
įlaipinami į garlaivį mažesnių 
laivų pagalba.

Garlaiviu priežiūra

Garlaivių ,savininkai buvo 
sudarę bendrovę, vėliau sindi
katų. Tada keleiviai garlaivių 
patarnavimu labai nusiskūda- 
vo. Paskutiniais metais garlai 
viams įvesta leidimų sistema. 
Užtat dabar yra griežta prie
žiūra, dingo sauvaliavimai, 
žiūrima kelevių patogumo, ir į 
kiekvienų pamatuotų keleivio 
nusiskundimų raštu yra rea
guojama ir trūkumai šalinami. 
Visi keleiviniai garlaiviai tu
ri bendrų kasų ir gautos paja
mos dalinamos tarp garlaivių 
savininkų proporcingai, pagal 
garlaivio didumų, jo greitį ir 
pajėgumų. Didesnė garlaivių 
dalis* priklauso žydų savinin
kams. Kelis garlaivius turi 
lietuviai. Klaipėdos krašte 
daugiausia garlaivių turi Vo
kietijos piliečiai. Jie yra Vo
kietijos piliečių kapitalu įgyti 
ir priklauso Karaliaučiaus lai
vų bendrovėms. Visiems tarp 
Kauno ir Smalninkų plaukio
jančių garlaivių savininkams 
vyriausybės įstaigose atsto
vauja ir už laivininkystės tvar 
kų atsako jų įgaliotinis ats. 
pik. Tvaronas.

Garlaivių įgulos ir tradicijos
» • ■* *

Nemunu kilsuojantieji gar- . , ........... v. kloti po Vokietijoslaiviai turi turėti nemažiau
kaip 5 asmenų įgulų, bet yra. 
ir tokių garlaivių, kurių įgu
los skaičius siekia po 10-15 
asmenų. BBeveik visi įgulos 
nariai gyvena garlaiviuose, 
tik žiemos metu, kada užšąlą 
Nemunas, persikelia gyventi į 
krantų. Garlaivių įgulos šeimų
vaikai, kaip ir visi Lietuvos 
vaikai, turi lankyti mokyklų.

Beveik visi garlaivių įgulos 
nariai yra prityrę, sęni gar
laivių tarnautojai. Daugelis 
iš jų dar jirieŠ Didįjį Karų 
jau plaukiojo įvairiomis di
desnėmis Europos upėmis.

Ligi šių metų garlaivių tar
nautojai beveik neturėjo atos
togų, ne visi buvo draudžiami 
ligonių kasose, neturėjo nus
tatyto minimolinio atlyginimo 
ir kt. Dabar šie visi reikalai

.u sutvarkyti.
Garlaiviuose laikomasi ir

Bet jie yra užtraukę Vokieti
joje ipotekines skolas, priklau 
so Vokietijos kapitalui, turi 
priklausyti Vokietijos laivini- 
ninkystės bendrovėms ir plau- 

vėliava.
Didžiosios Lietuvos piliečiai 
šiuo metu turi 21 baidokų. Šį
met statoma arba baigiama 
statyti dar 10 baidokų. Atei
nančiais metais baidokų staty
ba bus tęsiama. Po kelerių me
tų Nemunu transportinio pa
tarnavimo susisiekimų jau be
veiki išimtinai galės palaikyti 
Lietuvos piliečių baidokai. Vo-- • • ‘-4 .
kietijos lųivininkystės bendro
vėms priklausą baidokai yra 
vidutinio 400 tonažo, kai ku
rie siekia ligi 560 t. Didž. Lie

kai, kai kada vienas kitam 
kainos atžvilgiu ir pakonku- 
ruoja, bet dažniausia laikosi 
vienodo tarifo.

Baidoko įgulų turi sudaryti 
mažiausia trys asmenys. Di
desniųjų baidokų įgula suda
ro ligi 6 asmenų. Įgula gyve
na pačiame baidoke. įgula su
daro ligi 6 asmenų. Įgula gy
vena pačiame baidoke. Kiek
viename baidoke yra virtuvo 
ir vienas arba du kambariai. 
Kambariai taip kruopščiai į- 
rengti, kad išnaudotas mažiau 
sias kampelis kokiam nors 
daiktui padėti, įrengtos spin
telės, lentynėlės ir kt. Kai ku-

' (Nukelta į 4 pusi.)

MATYKITE JJ ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACUUM-CLEANEU
3 ATLIEKA 13 DARBU8

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

4*

DIDELĖS ROOSEVELTO RAKANDŲ KOMPANIJOS 
DOVANOS “DRAUGO” LAOOR DAY PIKNIKO!

FLOOR lempa 
Vertės $15.00

FLOOR LEMPA 
Vertes $15.00

PROSltfAMA MASINA 
Vertės $54.50

Turėkite, namų šeimininkės, savo namuese p rosi j amų mašinų. Šia mašina jūs su- 
prosysite visus Ravo skalbinius per dvi valandas, kas ’paprastei užima visų dienų.

Pašaukite Roosevelt Furniture kompanijų telefonu Seeley 8760. Ir atveš tų mar 
šinų išmėginimui, ši demonstracija nieke nekainuos.

Nepamirškite, kad be šios mašinos, vertės $54.50, dienraščio “Draugo” didžiuliame 
piknike, kuris įvyks rugsėjo 6 d., Vytauto Parke, laimėsite dar čia atvaioduotag dvi 
lempas vertės po $15.00 • ROOSEVELT FURNITURE COMPANY, 2310 Wes< 
Roosevelt Road. Tel. Seeley 8760.
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LIETUVOS PAJŪRIO ŽVEJAI IR 
7 ŽVEJYBA i

Ten, kur Baltijos jūra niū-j Bo kalnų besitraukdami, so Į 
pų tėvynės krantus pla uja, dus ir daržus pAjikę, savo tro 
kor smėlių Sachara tarp Kur
šmarių ir jūros siaura juos
ta tiesiasi, kur briedis pla- 
ciaragis pelkėtose giriose vie
špatauja, kur gulbių, žųsų,

beles ir visų mantų beveik 
visų ‘mylių j pietus turėjo 
“peivilkti”. Tuojau už jos 
raudame vyriausių briedžių 
buveinę'Preilų ir palvuose pie-

jvai rių įvairiausių paukščių tuose, lekiančio smėlio kalne
li* paukštelių nesuskaitomi i liais apsuptų, gražiomis tro- 
kūriai ir būreliai pavasarį —_ helėmis ir aukštu švyturiu 
šiaurėn, o rudens metu — pie padabintų ramiųjų Nidų. 
tuosna traukia, čia nuo ne
atmenamų laikų lietuvis ir 
kuršis žvejys, tarp smėlynų 
našesnės žemės sklypelį atra-

^iliojanti gamta

Visame Baltijos pajūryje 
niekur mes nerasime gražes-

dęs, įsikūrė ir, jūrų - marių „jų vietų įr įvairesnės ir la- 
vandeuyse, žiemų ir vasarų,' j31MU vįiį0 jaučius gamtos, tu
šavo pragyvenimui šaltinį ra-,^ žįOB vietoe, be jokios vi-

Van tenų karalius vainikuoja, ežero karai valo karalaitę. Ryšy su Chieago šimtmečio

Sunkus, bet nepelningas 
darbas

i se susūdo. Bevelk kiekviena 
' žvejų šeima žiemai susisūdo 

Minėjome, žvejų gyvenimas tūkstančius varnų, lai,
yra ne tik pavojingas, sun-' žvejų, yra puiki mėsa. .
kus, bet ir nepelningas. Dėk • — —*--------------
tos priežasties beveik visi Kiekvienam žmogui pasitai- 
Kuršių Neri;oe žvejai valgo ko laimė, bet jos neįgyja, jei 
vainų riiėsų. Rodomais pro prje jog ne|jtina prisirengęs, 
geringų praskrenda į Euro- į

pos vakarus tūkstančiai var-i LIETUVIAI 
uų, kurios gia nutupi* paail- Tel ofiBO. 
sėli. Tas varnas, kaip ir žu
vis, žvejai gaudo tinklais. Pa
gautoms varnoms perkanda 

. viršugalvį ir jų mėsa siatinė-

D AKT AR Al
. Rea:

24T8 W. 90 61.

LIETUVIAI DAKTARAI

i uei
1,d<* bepriklausomos Lietuvos Įjojančios reklamos, savųjų, o jubįiįejuin> užvakar Grant parke suruošta vandens karnivalas, kuriame dalyvavo per 20,-
pusėje, Kuršių kopose yra į- 
sikūrę 5 kaimai; kopų nosies 
smailumoje, prieš pačių Klai
pėdą yra mažasis Kopgalis. 
Toliau, gražių miškų bei kal
nelių apsupta, švendruotu pa
mariu i per pusę mylios išsi
tiesusi, šimtamečių pušų bei 
ąžuolų paunksnėje pasislėpu
si — gražioji Juodkrantė. Per 
smėlių kalnelius ir krdmėtas 
daubas porų mylių pažengę, 
pakelyje būrelius briedžių ir 
stirnų aptikę, sausame marių 
pakraštyje, aptiksime tylių, 
viso svieto pamirštų ir vien 
mokesnių rinkėjo telankomų 
^ervelkų, kurios gyventojų 
tėvų tėvai, prieš visų šimt
metį, nūo beslenkančių smė-

■ ■vr! »-ir įti -  -įį-

TOBULINAMAS SUSISIE
KIMAS LIETUVOS 

VANDENS KELIAIS

dar labiau svetimųjų vasaro- Snionių. Per programų, kaip matome atvaizde, vandenų karalius Neptūnas (Albert 
to*U gausiai laikomos. Darbo &nįte) uždėjo vainikų karnivalo karalaitei — FarSdav Benedict. Sale stovi majoras ir mie- 
ir triukšmo nukamuotas žmo-lgt0 ajv garnet Hodes, kuria laiko Neptūno vandenų v valdžios ženklų — skeptrų, 
gus čia tikrų ramumų, poilsį

TaL OANal 2MB

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAU IK CHIRURGAI!

2158 W. Cermak Road 
VaL: G—4 ir 7—9 vai. vakare

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St 

TA OANal 0402

LAksy.tte 4017 
TaL aonal}:

HEMIock 6286

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso tai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Bee. ofiso vai.: 10—12 A M.

A 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

ir jėgų sustiprinimų randa. 
Saulės spinduliai, grynas o- 
ras ir jūros ošiančios bangos 
čia geriau ir tikriau kūno ir 
dvasios žaizdas gydo, negu 
patentuotų vaistų ištisi kilo
gramai. Ir, kiekvienos vasa
ros pradžioje, žvejai savo gry
čių erdvesnius ir šviesesnius 
kampus miesto svečiams už
leidžia iš to mažų paramų ir 
šiokių tokių naudų turėdami, 
gi blogais * žvejybos metais 
vasarotojai daugiausia ir gel 
bsti žvejus nuo bado, kuris 
neretai į akis jiems žiūri.

Šimtai kilometrų žvejų 
kaimų

Šioje marių pusėje, prade-
7 ' dant nuo Rusnės, Klaipėdos

(Tęisnys iš 3 pusi.) I fokui, taip pat išsimėčiusi 
rie baidokai biri pri-i*veiU kaiua»l &H»t© kilorųetrų
imtuvus. Baidokai pradeda eil€- Tačiau č>a žvejai po tru-

stiprįos ir augalotos yra žve
jų moterys, kurios kartu su 
vyrais vyksta į marias ir jū

vų rūšims reikalingi vis ki- rų metų šių pagalbų žvejams
toki tinklai ir atskiros žve
jojimo priemonės, todėl ir

rų, padėdamos jiems sunkia- kiekvienas žvejys tokių tink
inę ir pavojingame amate. į lų privalo turėti už keletu

' tūkstančių litų. Gi didžiausi, 
Turi geriausias Priemones J k ei etos šimtų metrų ilgumo 

žuvims gaudyti j velkalnieji jūros tinklai, daž-

teikia ekonominių organizaei 
jų įsteigta akc. bendrovė ‘Žu
vis*.

Kopų ir viso pajūrio žve
jai žvejoja ne tiktai mariose, 
bet dar daugiau jūroje, ypa
tinga? Klaipėdos žvejai, kurie 
turi geriausius kutenus ir la
bai gerus įvairių, žuvų gau
dymui pritaikintus tinklus.
Jų žvejybos radiusas yra gan
didelis ir pietuose siekia Da- , ., , . ..... kitos žuvys, kurios nesilaiko
ncigo, o šiaurėje — Rygos p Vq_
lankas ir apie 150 km. link 
Švedijos' pakraščių. Ypatin
gai toli žvejai nuo gimtųjų
krantų nutolsta žiemos pra- „. ... , ,. . K . 4 o žiemos laiku, kada manos
dzioje, kada užeina sproty*. ** i !• ’ x • l. i a. ... . ... v. . ... . . uzsala, visa žvejyba vyksta

SO METŲ PRITYRIMAI!
Aky. ecsamiunejaino. — akiai*' 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. Ashland Avenue
Vaiandoe: kasdien nuo I iki 13: 

nao 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0623

LIETUVIAI ADVOKATAI

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IK OHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Ava

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Kasdien ifakyrus seredą, 

sekmadieni .untarns. 
Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne- 
siaiė nebus valandų popiet, bet nno
10—12 ryto.

DR. P.. ATKOČIŪNAS
* DAHTIBTAS

1446 So. 40th Ct.. Cicero,
ntarn^ Kab. ir Pėtn. 10—9 

#147 So. Halsted
Paned, Bered. ir Subat- aoo

DR. W. V. NORA
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. Broadway, Melrose Park 
Valandos nuo 10 / iki 12 dienų ir 1

iki 4 ir nuo^7 — 9 vakare 
TA Melrose Park 660 

Rea. 2I2S S. 5Ui Avc., Maywood Av. 
Pilone Ma)-woud 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
niausiai, įsigyjami 3-5 žveja
ms susidėjus.

Kuršių mariose žvejyba jau 
kitokia, negu jūroje

Čia žvejojamos lydekos, ef-
šeriai, mažosios ir didžiosios
stintos, Vėgėlės, žiobriai, kur- _ , ,
v . • . . , i Telephone: BOUIevard 2800
šiai, ungunai, nunagos .ir; JQJQl|J J

LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Ree. 6515 S. Rockvrell Street 

Telephone: REPublic 9723

sūriame* jūros vandenyje. Va
sarų žvejojama venteriais, 
spendžiamaisiais ir velkamai
siais tinklais ir meškerėmis,

Tel. Ofc. REPu bito 7«N

DR. LR.*"LAURAITIS
DENTISTAS

243S Woet Maranette Road
Antrad., ketvirtai lr eddktadlenlalr 

v. arta; t-» p- »i «-• »• v.
Mtadlantato ano 1 ». t Iki 1 ». p. 

161 Broadvrav 
MELROSE PARK. ILL.

Plrmadlenlala Ir trečiadieniais nuo 
lt v. r. Ud * vai. vakar* 

Aedtadlentala nuo 1 v. Del t v. r.
paaal autartlea 

Kas. 6968 So. Talman Ava.
Bes. Tel. GROvekiU 0617 
Office TA HEMIock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS lt CHIRURGAS 
2423 YV. Marųuette Road

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Subatoms ClceroJ 
14M Se. «»th Ct.

Nuo g Iki » vai, vak.

darbų dar oficialiai navigaci
jai neprasidėjus. Tik išėjus i- 
žui, baidokai jau plaukioja. 
Žiemų baidokininkai stengiasi 
sudaryti 44kaimų” — po ke
liolika baidokų sustoja vienas 
prie kito kurtoje nors dides
nėje upėje, Nemuno intake. 
Daugiausia baidokų žiemoja 
Jurbarke, Mituvos upėje, ke
li Dubysoje ties Seredžiumi ir 
keli Kauno žiemos uoste. Net 
visai Vokietijos piliečiams 

priklausų baidokai stengiasi 
žiemai pasilikti Didž. Lietuvo
je, nes čia pigesnis gyvenimas. 
Beveik visi baidokininkai ir 
žiemų gyvena savo įrengtuose 

‘ butuose.

pūtį ir žemės ūkiu verčiasi 
smėlėtose ir pelkėtose pama
rio dirvose sėdami vasarių 
rugių, avižas ir sodindami 
bulves.

Visuose kopų ir .pamario 
kaiinuose gyyena apie pusan
tro tūkstančio šeimynų ir 
9000 narių. Nors žvejų pra
gyvenimas vargingas, darbas 
sunkus ir pavojingas, tačiau 
visoje Lietuvoje nerasime to
kių stiprių, vandens, vėjo ir 
šalčio užgrūdintų ir ilgaam
žių žmonių kaip čia. Prieš
kariniais taikais, kopų ir pa
mario žvejai sudarė geriau
sių Vokietijos laivyno jūri
ninkų kontingentų. Ypatingai

kilkių, silkučių ir silkių žve
jojimo sezonas. Šios žuvys 
daugiausia laikosi * Dancigo į- 
lankoje ir Piliavos pakraš
čiuose. Žiemos viduryje pra
sideda žvejyba lašišų, lašišai- 
čių ir sygų, kurios mėgsta 
sraunesnes jūros vietas, esan
čias toliau nuo krantų. Orams 
atšilus, pradedamos žvejoti 
plekšnės, mėgstančios ramų 
vandenį ir negįlų — smėlin
gų dugnų. Vasaros pradžioje 
iš marių dumblo krapštosi 
pėr žiemų išmiegojęs ungu
rys, kurio*jau laukia plačiau
si venteriai ir tūkstančiai slie
kais ir kitais padarais ap
maustytų meškerių. Reikalin- %
ga žinoti, kad atskiroms lu

po ledu tinklų panardinus ir 
jį nuo vienos ligi kitos eke
tės ilgiausiomis kartimis be
traukiant*

Kiek pagaunama, žuvies

Kiekvienais metais žuvų pa 
gaunama po vienų su viršum 
milijono kilogramų. Jos par
duodamos vietoje, o taip pat 
eksportuojamos ir į užsienį, 
tačiau žvejų gyvenimas vis 
dėlto yra sunkus.

Iki šiol viso pajūrio žveju* 
jų amatui ir pragyvenimui 
reikalingtais daiktais, pav., 
kanapinėmis virvėmis, pušyne 
smala tinklams ir laivams 
smalinti, buvo aprūpinama iš 
užsienio. Dabar ir ^prieš po-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 YV. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnytioe 

vakarais nno 6 iki 9
Telefonai CANai 1176 

Namai: 6450 5. Rockweil SL 
Telefonas REPnbiic MOO

TA LAFayette 6016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Falrfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vaL vakaro 
Sekmadieniais ir Tręėiadieaiaie

Pagal Sntartj

TeL Office Wentworth 6330 
Rea. Hyde Park 3396

OR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 2—4 po piety, 7—8 v. vak. 
t(.lrvm. wr^mnia ir anhatomia

£

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC...TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ Iš- 
DIRBYSCIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ...MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

RR

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick • Cadillac * LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. CraYvford 4100
£

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. YVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nno 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyėioj nuo 2 iki 6 ▼. V. 
Snbatoj nno 12 iki 6 v. v.

TeL Prospect 1612 
Rea. TA RepuMic 6047

TsL OatemsA 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki S vakare iSskiriant ertt- 
madienina ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3299 S. Halsted Street 
carcAaf* hjl

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street 

Chieago, ‘Ulinoig 
TeL HEMIock 6111 

Ofiao Valandos: 2. Iki 4 po piet Ir 
7 Iki 9 vakara 

Trečiadieniais lr Sefttadlentais 
pagal sutartj

ĮVAIRŪS DAKTARAI

OR. CHARLES SEGAL
OflSAfi

4720 Sa Ashland Avė.
2 labos

CHICAGO, ni*.

Offiee Houra
2 te 4 and / to 9 P. M.

Snnday ky AppotntaMnt

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN Md 8URGSON 

4645 So. Ashland Avenue
OfiM ValaaOoa

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vnk.• •
Nedėliomia pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7120 
Namų Telef. PROspeet 1930

TA BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

OFISO VALANDOS: 
vakaro. NiittHemia nao 10 iki 12
Nno 10 iki 12 vaL ryto. nno 2 iki 6 
vai, no pietg ir nno 7 iki 8:30 v. v.

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS XK OKHUBOAS

4631 So. Ashland Avė.
TA YARda MM

VALANDOS:
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak

Nedėliomia nuo 19 iki 12 dieną

DR. J. SHIN6LMAN
KĄ TIK S V G R t * O

M t
MenMnoo Mokate Seimo. AlUertk-CMy

Praktikuoja to mėty
tr Mrdtoe Ucoe

>e Spaotalrbė
Vaiandoe 11-11 A. M. t-«, 7-t P. M. 

RozldenclJa 1<M Se. 60tb Avo.
Tol. Cicero MM 

OIMm 4MO Wen« Itth Street 
Clęrro. Tll.

TA OANal <121

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

Valaadoa: 1—8 ir 7-8 
Beredomik ir Nedėl. pagal ratartĮ 

REZIDENCIJA 
6631 S. Califomia Avė.

Telefonai REPnbik 7288 

TA Ofiae BOUIevard 6913-14 
Rea. KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vaL ano 1—S; nne 6 

756 West 35th

Offiee Phone
PROspeet 1628 
v«L *-4pp.ir r-«

Rea. and Offiee
23M S. Leavitt St 

rak. OAMalOVed

Ofiso TeL VIRginia 
Residencijot TA BEVerly

DR. T. DUNDULI
GYDYTOJAS £R CHIRURGAS

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

Reeideneija
8939 So. Claremont Ava.

Valandos 9—10 A. H.
Nedėliomis Dairai nutarti

DR. J. J. KŪWAR
(KOWAKSKAS) 

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

Ma Ir TnėloiiUaMMa
Pattąl -Butartj

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS Ot CHIRURGAS ‘

Ofisas 4300 S. Fairfteld Avė. 
TA LATayette MM

VALANDO8:
2—4 popiet — 7—8 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais

TA OANa* 8267
Ras. PROspsst 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halųted Street - 
Reeideneija: 6900 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai. vAaro

Chieago. Betėvių Iv. KrykUrae li
goninė, kaip Jų pripažino American 
Medioal Amociation lr American 
OoUega of Snrgeon., yra Clase A 
rlllim. Tai yra, ankiiianai Ameri- 
koa medikaliai autoritetai mftsų B- 
goninų yriakyri prie gerianaių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitėe 
Jes palarnavian 2709 W. 69th Bk, 
tai. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznio, 
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.



PHitrgsBTrečiadienis, rugp. 25, 1937

Kalėjimas NepataisoWest Pullmano 
Naujienos

pastaruosius menesius •pavo
gęs 500 laiškų. Jo namuose, 
317 S. Tliroop st., policiją 
rado neišiuainytų čekių ir pi
niginių perlaidų daugiau kai 
$1000.00 sumai.

CHRYSLER 
ANT OGDEN AVĖ.

FABRIKO DYLKRIO 
PERTAIKYTI IR GARAM T! OTl

VARTOTI KARAI

MATYK’T SUJOS 
KAkUS

PAS

Chrysler Dylerį 
3010 OGDEN AVĖ.

AUTI CttAUVl'ORD

/lėgiu 20 metų William F. 
Neųmann, 55 m., keturis sy
kius buvo baustas už vogimų 
i aiškų iš pašto dėžučių ir 
issimainpmų juose rastų čef- 
kių ir piniginių perlaidų. Da
bar penktų sykį sugautas. Po
licijai prisipažino per keturis

Pereitų savaitę mūsų gerb. 
kleb. kun. A. Linkus savo au
tomobiliu išvežt'* į rytines val
stijas garbingų svečių J. E. 
vyskupų M. Reinį. Klebonas 
dalyvauja Katalikų Federaci
jos Kongrese, kuris įvyksta 
rugpiūčio 24, 25 ir 26 dd., 
Lawrence, Mass.

Klebonas kitų sek'madienį 
jau bus namie.

JONAS KASMAUSKIS
MIAS rugpiūčio 24 d., 1937

Ul-.m., 5:50 vai. vak., sulau
kęs pusę untžluus.

Kilo ift Tauragės apskričio. 
Kuitinčnų parapijos. Rožių 
kutino,

Amerikoje tftgyveno 30 metų.
Patiko dideliame nuliūdime 

moterj Marijonų, po tėvais Ge
čaitė, sūnų Leonardų, dvi duk
teris: Adolphinų lr Stanislavų, 
du brolius; Petrų Ir Stunlslovų, 
brolienę Uarborų, 'seuurj ItozuE- 
jų, 4 vogė. j Juozapų Kaičių-', 
ftvogerj Praneiftkų Gečų, Jo mo-' 
terj Elenų, tris puab.'Oilus: My
kolų, Antanų i| Jeronimų Mar
cinkus, pusseserę Ievų Rldse- 
vlčlenę ir gimines.

Kūnus pašarvotas 2418 W. 
45th Place.

Laidotuvės Įvyks penktadieni, \ 
rugpiūčio 27 d. Ift naųnų 8:<>0 
vai. ryto bus at.ydėtas | Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Švč. 
pu rup. bažnyčių, kurioj )vyks 
gedulingos puma’dos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas | šv. Kazimiero kapus.

Nuoftirdžiui kviečiame visus 
gimines, draugue-ges Ir pažy- 
stamus-as dalyvauti ftiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūtmls
Dukterys, Broliai, Sesuo, Pus
broliai, Pusseserė tr GLnilnės.

Laidotuvių direktorius Juo
zapas Budeikls lr Tėvas. Tele
fonas Virglnia 08S3.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus ,

CHRYSLER, ’37 Inreral 
vartota; 4 door Sedan,
Dual Eąnippel, radio, 
hsater, defoster fomisbed

i at cost ......................... . 795
! ’LIMOUTH 37 5-pass. de lože 
Įteay. Sadan — vartotas .. 5951
7LYM0UTH ’35 5-pass.

į ie lože tour. Sadan ---- 365 I
’LYMOUIH 34 5-pass.
ie luze tour. Sedan ----- 265 Į
OLDSMOBTLE !36 5-pass.
de luze tour. Sdpan ----- 545
DODOE *35 5-pas L 
de luze tour. Sedan .... 465 '
DODOE ’35 5-pasi. .
de luze tour. Sedan .... , 345 J 
CHEVROLET ’36 5-pass. 
de luze tour. Sedan .... 465
CHEVROLET 84 5-pass. 
de luze tour. Sedan .... 285
FORD ’36 5-pasa.
da 1-jze tour. Sėdau ---- 395
DE SOTO ’36 5-pass. 
de luze tour. Sedan .... 495

! CHRYSLER '36 5-pass.
[de luze tour. Sedan ----- 545j
CHRYSLER '35 Airflow 6-p.
de luze tour. Sedan ___ 475!
TERRAPLANE ’36 5-pas^ 

į Sedan. pilnai įrengtas .. 495
HUDSON ’36 5-pass. Sedan, 
tour., pilnai įrengtas .... 595
Vartotas PACKARD ’37 6-cyl. 5-pa- 

| saiierių de luze tr. Sedan .. 335 
| FORD '35 de-luze Coupe .. 295
į NASH ’36 5-pass. de lože 
ISedaa ............ .................. 525

Itdlrbėjai aukfttesnės rūftles 
- paminklų lr grabnamių

Rugpiūčio 29 d. parapijos 
salėje ir sodelyje bus šaunus 
piknikas, kurį rengia para
pijoje gyvuojančios draugijos, 
kaip tai: Šv. Kryžiaus, Šv. 
Juozapo, Šv. Veronikos, Jau 
nimo klūbas ir kitos.

Visas pikniko pelnas ski
riamas parapdjos trobesių »*- 
Liontui. Bus daug įvairumo 
ir gera muzika. Visi kviečia
mi dalyvauti.

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvlrft 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai lft dirbtuvės lr 
taupykite pinigus

Plėšikas, kurs verkė detektyvų biure. Po apiplėšAno 
vienos krautuvės vidurmiesty policija suėmė Albertų Zūrį 
(dešinėj), jau baustų kalėjimu (nuo 1 iki 14 m.) už pieši
mus ir automobilių vogimų ir paraliuotų po metų laiko. 
Charlotte Stein (kairėj) pažino, kad Zūris taip pat buvo 
apiplėšus ir Lanathan Hosiery Shop,. 13 W. Waslūngton st. 
Jam priskaitoma ir daugiau vidurmiesčio krautuvių apiplė
šimų. Detektyvų biure A. Zūris verkęs, kad vėl turės grįžti 
į kalėjimų.

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

ARTI URANO AVĖ.

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

Urba FIower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Uoukletaras — Laidotuvėms — 
Papuošimams.

Phone I.A1AYETTE 5800

Rugpiūčio 22 d., 1 vai. po 
piet, parapijos ofise įvyko 
parapijos komiteto mėnesinis 
susirinkimas, kurį atidarė ma
lda vikaras kun. S. Gaučias. 
Susirinkime dalyvavo 13 ko- 
miteto narių ir, gyvai svarstė 
darbuotę parapijos naudai. Vi 
karui kun. S. Gaueiui pasiša
linus, komitetas patylomis 
vienbalsiai nutarė surengti 
kun. S. Gaueio priimtuvių "ba- 
nkietų spalių 3 d., parapijos 
svetainėje. Darbuotei išrinkta 
komisija.

Sunkiai serga darbštus pa
rap. komiteto narys — Jonas 
Dočkus. Guli Roseland Com- 
mnnity ligoninėje. Linkime 
Jonui greitai pasveikti. Rap.

Taipgi bus muzika, dainos, [ 
nstynės. Įžanga dykai. Šoki
mas su parašiutais iš lėktu
vų bus kas valandų. Tai at
liks lietuviai — merginos ir 
vaikinai. Programa prasidės 
2:30 valandų popiet (sharp).

Rengimo Komitete

T0WN OF LAKE. — Rug
piūčio 9 d. Jonas Kasmaus- 
kas, WPA. karpenteris, ėjo 
į darbų 5:30 v. v4 Prie 47 ir 
Honore Str. jį užgavo ir par
mušė automobilius. Draiveris 
j j paėmė ir nuvežė į New City 
Police Station. Pasirodė, kad 
Kasmauskas nejautė jokio su
žeidimo. Parėjęs namo jautė
si visai gerai. Bet po trumpo 
laiko pajuto labai blogai. Bu
vo nugabentas į German Dea- 
coness ligoninę, knr padaryta 
operacija. Mirė ketvirtoje die
noje-po opesųęjjos.

Šiandien Juozapo Eudeikio 
ir Tėvo koplyčioje, 4704 So. 
,Western Avė. bus viso daly
ko ištyrinėjimas.

ydarybės Centro 
Susirinkimas Jūsų karas kaip Įmokėji- 

mas. Balansas 12—24 mėn 
90 Dienų Garantija. 30 Dit> 
nų Važinėjimo Išbandymas. 
85 KITI BARGENAI TAIP J p 
ŽEMAI {MOKANT, KAIP ‘TI

Jau sukako 6 mėnesiai. kai 
negailestinga mirti atskyrė 18 
mūsų tarpo mylimų motinėlę 
Elenų Martinaitienę, po tėvalb 
Galkus, po pirmu vyru Plki- 
llenė.

|T L Al D 0 TU VI y 
F DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I .

U D lll Akine PATARNAVIMAS 
luDUL Alibi dieną ir naktį
nv V A T koplyčios visose 
JLr I KAI MESTO dalyse

Netekome savo mylimos mo
tinėlės vasario 26 d„ 1937 m.

Nors > laikas tęsiasi, mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutel
kia jai amžinų atilsj.

Mes atmindami tų jos prasi- 
Salfnlmų ift mūsų tarpo, yra 
užpraSytos gedulingos Sv. Ml- 
ISos už Jos sielų rugpiūčio 28 
d., Sv. Jurgio parapijos baž
nyčioje, 8:00 vai. ryto.

Kviečiame visas gimines, 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti ftiose pamal
dose. .

Nuliūdę liekame: Duktė, Ro
zalija Plckcl.

Chrysler Dyleris
TAIPGI

FINANCE CO. 
3910 Ogden Avenue

Lakūnų Perstatymas 
Padebesyse Lansing 

Ford Aerodrome 
Rugsėjo 12 d. L. R. K. S. A. Chicago 

Apskr. Susirinkimas
PLATINKITE “DRAUGĄ

8319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138-1139

Lietuvių Nacionalis Aero 
klūbas rengia lėktuvais skrai
dymo dienų, kurioj matysim, 
kad mūsų lietuviai lakūnai, 
lakūno Antano Kielos išmo
kyti, gali parodyti savo gabu
mus su lėktuvais padangėse:

L ‘ 1
Mes, lietuviai, nenorime at

silikti nuo kitų kultūringų 
tautų. Orlaivininkystės prog
rese žengiame piiunyn — nuo 
Dariaus - Girėno lail^ų. Tik 
reikia lietuvių visuomenės pa 
gamos. Todėl Aero Naciona
lis klūbas atsišaukia į bran
gius viengenčius lietuvius 
kviesdamas atsilankyti į tos J 
dienos parengimų. Parodyki- 
me kitoms tautoms, kad mes, 
lietuviai, nesame atsilikę nuo 
jų šiame progrese ir kad esar 
me vieningi ir įvertiname tai, 
kas tautos vardų kelia.

Atsilankydaftni į šį paren
gimų suteiksite mums energi
jos ir toliau darbuotis. Mes, 
lietuviai, lakūnai po vadovy
ste mokytojo lakūno Antano 
Kielos, svajojame atidaryti 
lėktuvų dirbtuvę ir lietuvių 
rankomis padirbtu lėktuvu p* 
si rodyti visiems. Mes svajo
jame, kad, pasidirbę lėktuvų, 
perlėksiu) Atlantu ir, nulėkę 
į tėvų žemę, Lietuvę, paro
dysim, kų gali Amerikoje lie
tuviai padaryti.

Apart lietuvių lakūnų, bus 
Aknerikos valdžios kariški lė
ktuvai ir lakūnai. *. v

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

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą.

Kaina 01.75

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.

Ryt, rugp.\ 26 d., 8 vai. 
vak., šaukiamas labai svarbus 
Liet. Romos Kat. Susivieny- 
mo Amerikoj Chicago apskri
ties susirinkimas. Visos kuo
pos turi būt atstovaujamos. 
Reikia rinkti dalį darbininkų 
trijų apskričių piknikui. Yra 
daug ir kitokių reikalų svar
stymui. Sus-mas įvyks Pan. 
Šv. Gimimo parap. salėj, prie 
68 ir S. Washtenaw avė.

Sekr.

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139ŠIANDIEN 

“DRAUGO” 
RADIO PROGRAMA

4 VAU POPIET 
WEDC. 1210 KIL.

Crown Point Vėl 
Nuves į Kalėjimą

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. WesternKAve. 
Phone GROvehill Ojt42

718 W«rt 18th Street 
Phone MOJfroe 3377Skaitykite Biznierių 

Bargenus 1646 Weat 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-1

IR 4704 So. Western A 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSVIENŲ METŲ MIRTIES

John F. Eudeikis 8354 So. Halsted St, 
Phone BOUIevard 4089

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

• AMBULANCE
• DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 R 108 St. 
Phone PULlman 1270

SUKAKTUVES 
DOMICĖLĖ SCHULTZ

Cheese
Spreads

nove in navr-dasign 
Swankytwig glatsasl

Jau sukako vieni metai, kai 
negatlcstlnga mirtis atskyrė U 
mūsų tarpo mylima motiną 
Domicėlę Schuitz, po tėvaia 
Baičlūnytė. . f
Netekome savo mylimos moti
nos rugpiūčio 27 ji., 1938 m.

Nors laikas tęsiasi, mes Joa 
niekados negalėsime uimlrttl 
Lai gailestingas Dievas sutel
kia jai amžiną atilsi.

Mes atmindami tą jos liūd
ną prąslftallntmą ift mūsų tar
po, yra utpraftytos gedulingos 
Sv. Mlftios už jos sielą rngplū- 
člo 28 d.. Gimimo Panelės ftvč. 
parapijos bažnyčioje, 7:45 vai. 
ryto.

Kviečiame vinus gimines, 
draugus kaimynus Ir pažysta
mus dalyvauti ftiose pamaldo-

z- 4348 So. California Ava. 
Phone LAKayette 3572

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse
.____ MBS.

A. BITTIN
...F'v - ■ tff.IAt

... j l'nl nr !.< irt

’) nk.iK-tij ir ivnd'j 
r.,. .. S ■

ALrtnkan’is G.irbim 
3958 Wesl 1 lith SI.,

Telefonaa BEVerly 0005 
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

• Sparkltng glaaftM Itrevrn wlth 
bright stan... the nnt S«*nky- 
nrig*. You*ll want to oollect a 
wfaole sėt. And while you’ra doing 
it, get acquainted
with all aeven Z * 
of the delicious 
Kraft Cheeee > >
Spnada. They’ta , L t < 
asarvelous for I

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 raL vakaro ii W. H. F. 0. stoties (1420 K) — PraneMJas 

P. SALTIMIERAS

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER— PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja

Nailfldę liekame: vyras J«- 
nas, dukterys: Jneephine. Ona 
Tnrker, KirMrlna ZanaaltlM, im
tas Petras lr EHMeta lahan. 
fteataa Prsak. sesuo JuarCa 
Gi«lh>sai—ė lr Cirtsls

and appetisers
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BRIGHTONPARKIETIS W. WENCKUS 
IR BRIDGEPORTIETIS E. CHURAS 

BĖDOJ

Ruošias Parapijos 
Piknikui

DĄKTARO OFISAS RKNDON
Viršui seniai įsteigtos aptlekos, spe
ciali nuolaida daktarui, kuris mano 
mainyti ofisą arba daktarui naujai 
pradedant. Reikale atslšauklt i Ap- 
tleką. 2268 W. 2lth Btreet.

Draugystes: ApaštalysVS
6v. Jurgio klūbietės ir para
pijoj komitetas visu smarku
mu ruošiasi prie savo para
pijos pikniko, kuris įvyks 29 
d., šio mėnerio, Vytauto dar
že. Mat, žmonės atjaučia rei 
kalę paremti savo parapiją. 
Pereitais metais išdek oruota 
bažnyčia, o šią vasarą, seserų 
namas ir uždėti nauji stogai 
mokyklos ir seserų namui. A- 
pait to, dar dedamas “štoke 
xits” j mokyklos boilerį. Rap.

Wenckus, 23 un. amž., 2713 
W. 43rd st., ir Edward Chu- 
ras, 21 m., 3421 Gmerald avė. 
W. Wenckus, kuris vairavo 
automobilių, kaltinamas prie
varta paėmime F. Oksas į 
automobilių prie 44 ir S. We- 
stem avė. . \

Tokios ir panašios pikta
darybės Chicagoj atliekamos 
po vėlybų saliūnuose parių, 
kurios baigiasi ankstį rytą, 
ir po šokių salėse, kur susi
dariusios kompanijos po vi
sam dar yažiuoja į rodauzes 
baigti naktinius išėjimus.

į' Nėw City policija suėmė 
jaunuolių kompaniją, kuri 
'praėjusio sekmadienio - rytą 
prerėse prie 69 st. ir Kolinar 
avė. krlninaliai užpuolė p-lę 
Florence Oksas, 19 m. amž., 
gyvenančią adr. 4445 So. F&įr 
field avė. Suimtieji: Fred 

.Langolf, 21 m. amž., 3428 
merald avė., James Kenneth, 
18 m., 3421 Emerald av^. ir 
John Davis, 20 m., 5048 So. 
Bishop st. Policijos stoty p-lė 
Oksas pažino juos krimina
liam ant jos užpuolime.

'Sykiu su šiais, bėdon pa
teko ir jų draugai: Walter

REIKALINGOS PARDAVĖJOS

Reikalingo* pardavėjos dšl kotų ir 
ture. aukščiausia alga ir comiutatja. 
Atslšauklt dabar.. Maurlce Cloak Co., 
<726 So. Ashland Avė., tel. YARds

VYRAI
Automobilių mekanlkal ............ 830.
Prlil Press operatorius ............ ji8.
Klektrlktnlų Motorų taisytojai .. >29.
Mekanikų padėjėjai ..................... j 12.
Duonkepiai ................................... 825-15.
indų plovėjai ....'..................... 812-15.
Virėjai ...............................   818-30.
Valytojai...................................  812-10.
Prltarnautojai ............................, .. >18.

MOTERY8
Virėjos Restarantuose .. >18-22-35.
Pritarnautojoe ......................... >12-18.
Generaliniam namų darbui,

mergaitė* ................................... >8-12.
Boauly Operatorlo* . . >16.50 Ir aukš. 
Prašytoja Moterų dreslų .... >12.
VieSbutyje Patarnautojos .... j 50.

SHAY EMPLOYMENT AGENCY 
14 Wost Wa*hlngton Street 

Chicago. Illinois 
• Tet Cen 8800 

Pirmutinės Žinios Iš 
Federacijos Kongreso

Pirmutinės žinioj iš Fede
racijos ‘Kongreso, kuris šiuo 
•metu -laikomas LaWrehce, 
Massi, išgirsime trijų apskri
čių piknike, rugp. 29 d., Da
mbrausko darže, Willow Spri
ngs, Ilk Pranešimus patfaryą 
L. Šimutis, dr. A. Rakauskas, 
kun. A. Linkus ir kiti Chica
gos delegatai. Be to, pėknike 
laimingieji, gaus dovanų $200 
vertės, tik reikia iš anksto 
nusipirkti tikietą už 15c., ku
ris geras bus ir įėjimui. į da
ržą. Dovanos yra šios:

1- ma — elektrikinis šaldy
tuvas (Frigidaire) imtas iš 
Peoples Fumiture Co. (did
žiausia lietuvių rakandų įstai 
ga Chicagoj), 4183 Archer n- 
ve. ir 2536 W. 63rd 4t. K: 
dovana yra vertes $100.00. >

2- ra — 1937 metų modelio 
ekordijonas ilntas iš Prog
resą Fumiture Co. (taip pat 
didelė lietuvių įstaiga), 3222 
So. Halsted st. Ši dovana $35 
vertės.*

3- čia — rankinis laikrodė 
lis imtas iš Kass Jewelry 
Store (lietuvio įstaiga), 4216 
Archer avė. Ši dovana $25.00 
vertės. Laikrodėlis bus vyri
škas arba moteriškas, žiūrint 
kas laimės.

Be to, skiriama dar septy
nios mažesnės-dovanos..''r

Šioms dovanoms laimėti di
delių pinigų nereikia. Tikie- 
tas tik 15 centų ir sn juo kie
kvienas galės įeiti į daržą.

Trakais. iš visų kolonijų
Neturintiems automobilių 

geriausia važiuoti trakais. Vi
sų trijų apskričių kuopos prs 
Somos susitarusios iš anksto 
užsakyti • trakus ir paskelbti 
registraciją norinčių važiuoti. 
Pigiau atseis ir visi bus pa 

įtenkinti. North Side jau tai 
atliko. Gavo didelį traką ir

REIKALINGA DARBININKEAr Ieškote Bargenų?egiomenams ir Le 
onierėms žinotina

Reikalinga moteris arba mergina 
nuoldttniam namų darbui, maža fa- 
mllija, geras namas, gera alga. Tej 
lefoliuokite Bpauldlng 21*1______ Jfl__ -Jei ieškote bargenų ant vi

las Amerikos namams rakandų, nu-
vyrų ir mo- v7kite i z«. Basinskio krau-

ys naujų vai- tuv?’ 1707 ar 1741’43 West 
esdinimo sus- 47th str-> kur dabar tęsiamas 
., Hollywood vadinamas “didelis gaisro iš- 
rd st^ 8 vai. pardavimas” (Firę Sale). Čio 

nai rasite parlor setus, rakan- 
• narės, taip dus miegamam kambariui, po- 
jai kviečiami r&ams, taipgi garinius pe- 

ceretoionijas < iue, lodaunes, radias, skal- 
j; šokiai, mu- byklas 'ir kitokių reikalingi; 
tinimas, kurį r amams rakandų. Kainos ne- 
komandierius paprastai žemos. Vykite šian- 
ollywood Inn dien, nes bargenai nesitęs il- 

- * gą laiką. Krautuvės telefonas:
tian, adjutant Bonlevand 1751. Rap.

PARDAVIMUI NAMAS
Brlghton Parke netoli lietuviškai 
bažnyčios. 4-3 kambarių narna*, kar
šiu vandeniu apšildomas, garadžlu*. 
Savininkas - mainys ant lotų arba 
biznio. Perkant Įmoklėti >500. ki
tus kaip renda. Turime daug viso
kių klt,ų bargenų, namų Ir farmų. 

C. P. 8UROM8KI8 
2 502 West 69th Street. 

________Tel. Grovehill 0808._________

PARDAVIMUI NAMAS
Į 2 fjetų medinis namas, geram sto
vyje, po šešis kambarius, elektrikas, 
vantos, parsiduoda pigiai. kaina 
>2800. Parduodama iš priežasties 
senatvės. Namas randasi 3540 Par- 
nell Avė. Atsišaukite pas savininką 
3636 Parnell. Avė. '• 'Nuo gatvės iš vežimėlio PavogtAs kūdikis. Dešihėj- Dorothy Lucas ir Iterinan Lucas, 

Kairėj Diana Cąrol Lucas, 3 mėnesių amžiaus, jų dukrelė. Motinai įėjus “į Hillmans krau
tuvę, 4631 Broadw.ay nusipirkti valgomųjų daiktų ir kūdikį palikus vežilnėl.y prie krau
tuvės durų, po penkiolikos minutų išėjus vežimėlį rado tuščią. Kūdikis buvo pavogtas. Pra
nešta policijai. Lucas gyveria adr. 1261 Argyle st. Vakar anešta, kad kūdikis rastas pames 
tas North Side.

IŠREN DAVIMUI TAVERNAS
Renda >40 j mėnesi, pilnai {rengtas, 
šilto vandenio šiluma, po adresu 804 
West Slst Street. Dėl Informacijų 
tel. Virglnla 1621 arba atsišauk lt j 
2096 Archer Avė. 

REIKALINGA DARBININKE
Mergina arba moteriškiė namų dar
bui mokanti virti Ir prlšiflrėti vai
kus, nėra skalbimo, nereikės būti 
naktimis šešias dienas j savaitę. 
Atslšauklt po, šešių vakarei. 6804 
»P. Rockwell St. . 

dabar registruoja norinčius 
važiuoti. Bę^abejonės tai pa
dalys ir-kitdgf kolonijos.

R. K. Sekr.

Pavogta.) 148 Akordinai kordinus, kurių vertė siekia 
$11,392.

Iš*International Music Įn- 
strument Co. krautuvės, 1014 
Blue Island avė., praėjusią 
savaitę vagys pavogė 148 a-f* 'i >t w • ■. H. 4

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —-
Napoleona3. .

$25.00 NUOLAIDOS
Perkant dabar Oil bumer Quaker 

iš Budriko

GrosernS ir marketos. pigi renda, 
šeši kambariai užpakaly, apšildomos, 
garadžlu*. elektrikinis re f rlgeėa to
rius, lietuvio apleUnkSJe. Neparduo
siu agentams. Rašykit

DRAUGAS, 2384 80. Oakley Avė.. 
Chicago, III., Box G 817

KAITYKI^ ‘.W.W

REDERICK BROS. Ine
Puikus Buteliuose Alus

Manant statyti san naują namą 
ar pertaisyti seną, pakaukite 

JOHN VILIMAS 
Ooatractor and Bnilder, 

6739 So. Maplewood Ava., 
Telefoną* PROapect 1186.

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui 2 Retų tinkas (Stucco) 
namas, t Retai po 5 kambarius, pe-, 
člu apšildomi. Randasi Al ban y avė. 
arti 63člo St- Telefąnuokit Rockwell 
1345 po šešių vak.PAINTĖMIS IR /z GALIONO

MUSŲ NAUJAS 0100,000 BOTTLING FABRIKAS įreng
tas su vėliausia mašinerija, o musų greiti išvęžiojimui trokai duoda 
galimybes patarnauti jums neatidėliojant. Mes esame exclusive 
distributoriai šių rūsių:

• FREDERICK BROS. FOUR -
W 4 CROWN S

• AMBROSIA LAGER BEER ■1 1 eEXTRAPALE £ k
• PILSENER
• SELECT
• export

HMgH • MALT TONIC UfflMI

Gera farma arti gerų kelių ir mies
tukų. 2 mylios nuo Pountain Mlchl- 
gan. 160 akerių,, su gyvuliais arba 
vieną žemą, sodas su 800 medžių. U- 
jJė bėga per visą farmą. Pardavimo 
priežastis liga.

Atsišaukite: M. Mathewa 1805 80. 
49th Avė., Cicero, I1L Tel. Cicero 
888 9 M ._________________________

Pigiai pardavimui 2 aukštų mūrini* 
namas, po šeši* kambariu*, geimu 
apšildoma*. Atslšauklt 5207 8o.
Keating ve., ant pirmo aukšto va-

PARD AVIMU OROSERNE
Pardavimui pigiai grosemė pilnai M 
rengta, steam aplldoma. miegamai 
kambarys užpakaly krautuvės. Al 
sišauktt 1211 So. Cicero Avė., • arti 
12-to* gat. (Rooeevelt Road>. Prle-

Pečiai gražūs, šildomi sa (Oil) aliejų. Kainos

$24 ®^’ *r au^^*au?

Porcelain kietųjų ir minkštųjų anglių Pečiai po $ 0.50

ir aukščiau

Pečiai kukniniai su gasu ir anglimis po ir auk.

Gera maliava verta $1.75 gal., išparduodama po 

į . _ galionas

FIRE SALE!
Gaisro Išpardavimas! 

$100,000 RAKANDŲ
Kainos nepaprastai šemost Ko

kybe Ir kainomis aumušam 
visus sondėHust

RAKANDAI
GARANTUOTI!

Rakandai parteriam, vaigomleaa, 
mtogamlem kambariam, porMam... 
RMtal Ir turtingi ros DIDELI 
PAHTRINKIMĄl Gariniai pėdai, 
ąpfiUtlymai aliejiniai visų kampa- 
■ją — Divonal, ei rotos, dek l riki- 
nė* lodaonfls, radios, skalbyklos 
— viskas. NeašsMkšfclt Iki patyt 
■ąro akimi* nepamatysit.

Z. BASINSKI
1707, taipgi 1741-43 

West 47th Street
Tel. BOULEVARD 1751

PARDAVIMUI NAMĄ*
Pardavimui 8 kambarių 2 aukštų 
namas, 2 karų g»r& džius. Tslefo- 
nuokit 8aginaw 9166 po 5:00 v. v. 
Namas turi būti parduotos sutvar
kyti palikimą.

Mūsų alus visų rūšių absoliučiai tyras, ir yra 
daromas iš puikiausio ir parinktiniausio malto 
ir importuotų apynių. Cukrus ir matasai, bei ki
tokį pasaldinti priemaišai nevartojama.

PLATINKIlB “DRAU

DISTRIBUTORIAI IR DYtERIAI RANDA PA 
RANKU TURĖT REIKALĄ SU MUMIS

OOKTBAOTOR

2223 West 23rd Place
Atlieka visokiai medžio darbas, 
didelius ir mažas, až prieinamą 
toiną. Apkals namas iingeliaia 
Dedame stojos.

Tori 36 matos patyrimo.

3409-11 So. Halsted St. 
Tel. BOUlevard 7010

IN CO R PO R ATE Džymus programos II WCF1> Radio stoties duodamas kas Nedėldtenf, 
nuo 7:30 Iki 8:00 vai. vakare su didele orkestrą.
WAAF — #20 Kll., Ponedėllala tr Pėtnydtoml* kaip I vaL vak. 
WHFC — 1420 Kll., Ketvergato kaip 7 iki I vai. vak. /

811 West 37th Street Phone—BOUlevard 2537 Tel. CANal 7514
CHICAGO

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run — Tonas $7.40 
Stambios perkant 5-kfs Tonus ar daugiau.

✓

...1 a. ■L L.


