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ISPANUOS POETINIO KARO žEMELAPiS

AN SEBĄSTIAN

—gijimų šj kartų dar'nieko ne
su- žinoma Gali būti visaip, 
įso- Ambasadorius skubiai va
iro- /javo. Automobilį valdė britų 

kariškas palydovas pulk. Lo- 
*' i- vat-Fraser. Be to mašinoj bu- 
31S vo dar ir ambasadoriaus pri- 
ngi vatus sekretorius.
j Nepaisant to, kad automobi

lio priešakyje buvo aiškiai ma-
__ tomą britų vėliava, vienas ja-

ponų lėktuvas kai vištvanagis 
jog metėsi žemyn ir paleido dar- 

ban kulkosvaidį. Pašautas am- 
va ^asadorius sukniubo, o užpuo- 

likas lakūnas nuskrido 'savais
>en_ keliais.

Greitai sukeltas aliarmas. 
Britų viršininkai tuojau pra- 

vog nešė Londonui. Japonų konsu- 
į lag ir kariškiai greitai subruz- 

, įr da įvykį apgailėti ir atgiprašb 
ran n^* ^uo tarPu pašautasis- nu- 
uįg vežtas į artimiausių ligoninę.

eko Japonai aiškinasi, kad lakū
nas nepastebėjo ambasado- 

ers- riaus automobilio priešakyje
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Šis žemėlapis rodo, kokių IspanijosAcbftį valdo nacionalistai ir kokių radikalai. Ko
ne pusiaavisų šalį jie turi pasidalinę- Re^pa pripažint i, kad žemėlapis ^yra_kerėpliil^a». 
Iš jo atspindi daugiau radikalų, propagandos,, negu teisybės. Nuo Toledo“ karo fronto lini
ja pietų link turėtų būti tiesesnė. Angliški laikraščiai to nepaiso.

BOLŠEVIKAI UŽDARĖ LIE 
TUVIU STATYTI 

BAŽNYČIA

ŠANKIA JUS, rngp. 26. — 
Anądien tarptautinėj srity 
staiga susprogęs nežinia iš 
kur paleistas milžiniškas šovi
nys sugriovė dvi departamen- 
tines parduotuves ir užmušė 
daugiau kaip 400 asmenų.

Randama, kad tai kinų lakū
nų darbas. Sakoma, jie iš 15,- 
000 pėdų dausų paskridę orinę 
bombų, skirtų japonų karo 
haivams upėje. Deja, bomba 
nukritus į miesto centrų.

NAUJAS VATIKANO 
GENERALVIKARAS

VATIKANAS, rugp. 26. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI 
nauju Vatikano generalvikaru 

* paskyrė kun. Alfonsų Šamilio 
r de Romanis, augustijonų.
| Kun. de Romanig bus kon- 
ksekruotas tituliniu Porfireone 
tvyskopu.

Chicagos konsoliduotų par
kų valdyba sugalvojo pasista
tydinti milžiniškus parkų ad
ministracijai namus Grant par < 
ke vertės apie Hu milijonus do 
lerių. • i 'm41

Valdyba iš legislatūros rei
kalavo lėšų. Gubernatoriaus 
pastangomis tas jai nepripa
žinta, kadangi Chicagos par
kuose yna puikiausių pastatų, 
kurių vienas gali būti-naudo
jamas administracijos reika
lams.

Dabar iš Washingtono pra- 
nešta, kad WPĮA sutiko skirti 
879,545 dol. parkų valdybos 
planuojamų namų statymui, 
Trūkstamas išlaidas, atrodo, 
Chicagos piliečiai turės pa
dengti mokestimis.

Parkų valdybos žygiai yra 
vienas įdomiausių dalykų. 
Parkai eukonsoliduoti išlaidų 
mažinimui. Dabar gi išlaidos 
didinamos.

d i radikalų k&r*i uome na nežino
jo apie miesto paėmimą

HENDAYE, Prancūzija,,pietrytuose nuo Santandevo. 
rugp. 26. — Ispanijos nacio- šia milicininkai taip pat jau 
nalistų karo vadovybė per ra- kaip ir paimti.
dij» iš Salamaakos pranešė, Dgug jr mofenJ 8O vaį 
kad joa kariuomenė šiandien kai8 -j#ra . artimian.
iškilmingai Įėjo , Santandero 8iug prancfteijoa pakraWlM.

Jie pasakoja, baisius dalykus
K vakaro naciousdistmus ten apie tgyTent% Santan(iere

pasidavė apie 15,000 radikalų - __
milicininką. 0 apie 50,000 ki- anBrchwt’ ‘eror«- «-
tų riĮilicininkų, kurie iki Man- Pie «n‘i " troškulį, apie šau- 
dien nežinojo apie miesto pa- dymus gatvėse ir radikalų vy- 
ėmimų, nacionalistai apsupo kdomus plėšinius.

KANADAI PASKIRTI DU 
NAUJI VYSKUPAI

GELEŽINKELININKAI NUS
PRENDĖ SUKELTI 

' STREIKĄ

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

Su šiais tUdetais galite 
įeiti j daržą ir dar galite 
laimėti vieną ii šimto gra- 

įžių dovanų.

PER NEATSARGUMĄ NU 
ŠOVĖ KAREIVI

VATIKANAS, rugp. 26. 
Kanadai paskirti du nauji vys
kupai. . • • ; ,

Kun. man s. C. L. Nelligan, 
Edmonto arkidiocezijog gene
ralvikaras, paskirtas Pem- 
broke vyskupu.

Kristaus Karaliaus kated
ros adminietratorius Hamilto
ne, Ontario, kun. dr. J. F. 
Ryan, paskirtas Hamiltono 
vyskupu.

Penkios geležinkelininkų or
ganizacijos nusprendė sukelti 
streikų kompanijoms atsisa
kius didinti atlyginimų iki 20 
nuošimčių.

Šalies vyriausybė imasi prie 
monit) abi puses kaip nors su
taikinti.

ŠIAULIAI. — Joniškiu 
valsč. jPošupių kun. V. Mačiū
nas per neatsargumų nušovė 
revolverio šūviu kareivį Stasį 
Stankaitį, 21 m. amž, kilusį iš 
Melnių km. /

NEW YORK, rugp. 26. — 
Jo Enrin. kardinolas Hayes, 
New Yorko arkivyskupas, ap
leido Šv. -Vincento ligoninę, ir 
grįžo į savo rezidenciją greta 
Sv. Patriko katedros.

KEISTI GATVIŲ PAVA- 
* - DINIMAI

ŠIAULIAI — Čia yra visa 
eilė netikusią gatvių pavadini
mų, kaip, pav., Pagyžių, Pak
luonių, Krienų, Parkų bulva
rai ir kb Yra gražesnių ir 
prasmingų vardų šioms gat
vėms.

i t

Kup dingęs šios armijos vadas 
: maršalas BliucherisP

TOKIO, rugp. 26. -1- Ži n i o- das maršalas Bliucheris su
miš i& Hsinkingo, Mandžuko šaudytas, 
ecs tinės, Tolimųjų Rytų rau-1 Paskiau italų spauda gayu- 
donojoj armijoj kilo maištai, si žinių, kad maršalas Bliųche

Iš Čitos atvykę keleiviai į ris išvykęs^ Kiniją, kaip. tik" 
Mandžuli, Mandžuke, praneša, pasireiškė japonų kinų nesusi- 
kad sukilusi sovietų karinome- pratimai. Sakoma, jie ten tu
ne ten per penkias valandas iš- ri pasitarimus su diktatorium 
laikius jų traukinį. ■ Čiangkaišeku. Sovietų Rusijai

Pažymima, kad maištų didu-, labai norisi duoti paramų Ri
mas nėra žinomas. > Rijai kovoje su japonais. < ’

Lietuvos spauda praneša, 
kad Leningrade už Nevps Var
tų (Nevskaja Zastava) liepos 
mėnesį sovietų valdžia iš kata
likų atėmė ir uždarė Švč. Jė
zaus širdies bažnyčių, kurių 
statė buyusieji jos klebonai 
lietuviai* kun. J. Senkus ir 
vyskupas Matulionis. Prie 
šios bažnyčios pastatymo dau
giausia prisidėjo lietuviai.

'Karo laikais už Nevos Var
tų rajone gyveno daugiau 
kaip 3,500 lietuvių. IV dabar 
jų yra ten pasilikusiųjų apie 
pusantro tūkstančio.

Praėjusiais metais sudegė 
tos bažnyčios stogas. Katali
kai daug kartų prašė leidimo 
įremontuoti bažnyčių. Bet leidi
mas negautas ir pagaliau baž
nyčia atimta.

Paskiau bolševikai suėmė lr 
ųios parapijos klebonų kun. B. 
Akulovų, katalikybėn perėjusį 
buvusį pravoslavų vienuolį. 
Prieš tai jis apie devynerius 
metus išbuvo įvairiuose sovie
tų kalėjimuose ir koncentraci
jos stovyklose. Jajn grįžus 
trumpų laikų buvo lemta rū-, 
pintis katalikų reikalais.

Dabar Leningrade liko vie- 
nmtėlis katalikų kunigas do
minikonas. Ir šiam yra pavo
jaus,

PLATDTOTl “DRAUGĄ

'■5.Z s.,’//.
r, fcM

IŠ DAUGŲ PADANGfiSJAPONŲ VADAS ŽUVO 
ŠIAURĖS KINIJOJ

„_______  ' Stakliškių’ vikaras kun. P.
TOKIO, rugp. 26. — Do- Budrauskas paskirtas į Dan
ei (japonų) žinių agentūra gus. f
aneša, kad kinų didžiosios Atvykę ekskursija iš Ame- 
»nos š|ąuriniam šone žuvo ja rikos kun. Bakšys ir kun. Pet- 
»nų ir mandžukų sujungtų raitis kurį laikų sustojo sve- 
mijų vadas gen. maj. S, Fu- čiuose pas kleb. .Sabaliauskų.
. Kinai jį nušovė darant Svečiai laisvalaikį prdleidžia 
m gavo vadovaujamų pajėgų Daugų ežere meškeTrodami 
lių žvalgybų. spiningu ir blizge.

Depešoje dar pažymima, kad • Šįmet ypatingai žmonės pa-' 
ponų kariuomenė Kalgano mėgo plaukyti po ežerų ir bliz 
ne daro pažangų. ge gaudyti žuvis. Mat, nese-

niai vienas, pil. tokiu būdu s u j. 
gavo lydekų 20 kg. svarumo^ 
Plaukia sau laivelis ežero pa
viršiumi, meškerė velkasi ui

DAYTON, O., rugp. 26. — 50 mtr. paskui, o žmogaus pir. 
Čia atlikita sėkmingas lėktuvo štas arba ausis jaučia žuvies 
skridimas. Lėktuvas automs-( užsikabinimų ant kablio, čjpor 
tiškai buvo valdomas, taip va- tas, malonumas ir nauda, 
dinamuoįu “robot” inatru- taigia piaoti me.
menttt LSktttvas automatiška, žin8 jr Rugi„ ,auku0.
nutupė is kalno nustatvton w jau neIna^tj Kasdieninis 
vieton. , ; neduoda valyti javu.

Atrodo, kad ateityje lėktų- nuo laukų. Dar daug matyti 
vams vairininkai gal bus ne- moterų vargstant su piautu-' 
reikalingi. Juo8 valdys airpor vais laukuose. Lupai jau rau
tuose įtaisytos stotys. jamd. Bulvės ir daržai geri.

SĖKMINGI LĖKTUVŲ 
SKRIDIMO BANDYMAI

SANGAJUJE YRA 45,000 
KATALIKŲ

WASHINGTON, rugp. 26. 
— Karo prislėgtam Šangajous 
mieste ir apylinkėse yra apie 
3,500,000 gyventojų ir jų tar
pe — apie 45,000 katalikų.

Ten per ilgus metus darbuo 
jasi eilė įvairių kongregacijų* 
misionierių.

Visoj Kinijoj yra daugiau 
kaip 2,934,000 katalikų.

LOS ANGELES, Cal. rugp. 
26. — Teismas pripažino kaltu 
A- Dyer, 3p m. amž., trijų mer 
gaičių nužudymu. Jam gresia 
mirties bausmė.

SPRINGFIEŲD, III., rugp. 
27. — Gaisras šiame mieste su 
naikino visų namų blokų.

Gaisro ištiktuose namuose, 
6328 Egglestone avė., rastas 
dar vienas žuvusio vyro vardu 
Leaeh lavonas.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — II 

dalies debesuota; nepastovus 
oras; maža temperatūros at
maina.

Saulė teka 6:11, leidžia
si 7:32.
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Ueina kasdien, l&ekyrus sekmadienio*. 
Bendradarbiams Ir korespondentams raitu nejroMna. 

(SI neprašoma tol padaryti 1» neprlslundlatua tfcm Uks
ini pakto lenkių. Redakcija pasilaiko sko teisų tai
syti lr trumpinti visus prisiųstus raitus lr ypač ko
respondencijas sulyg savo nuotlūroa Korespondentų 
pikio ra*ytl trumpai lr aUklol (Jei galinu

Lynčo įstatymas neaplenki* ten nei balty 
jų prasikaltėlių. z

Daug sykių buvo bandoma išleisti įsta* 
tymų prieš lynšavimus. Tokio įstatymo pro
jektas buvo įneštas ir praėjusiame kongrese, 
bet neperėjo. * * ‘ , »

Gal ne vienas yra susimąstęs apie tai, 
kodėl įstatymas prieš lynČavimų nepereina 
kongrese f j

Pastarųjų laikų įvykiai Chicagoj mota 
Šviesos į šį' klausimų. Kiek šia apsireiškė 
nenormalio lytinio ištvirkimo ir visokių kri-
minalybty. Jei miesto vyriausybė nesuge- _ krį|$<»ių kaFUl
bšs kriminalistų 'nubausti jr piktadarybėms K<rag uralaimštas : ir'danu 
kelia nastoti. tai ar bus stebėtina, jei Imo-. ”7- , aTT®

toj, kai ^J rrftį/ trPMp'Prdugas’’ iš- 
pegero paaMgrė, už viskų ka-įeitų' sekmadienių išvaizdoje, 
Iti buVo krikščionys. Nelija
ir sausra tynę deginti bai

raštį,' ir, 
eitų' seki
ru’škia, nedaliais —5 Federa
cija leidinys, kak matai pa- 

gia — krikščionių kalkė. Daug ^Idaryilų ryiertbš' it dap nors 
Uja ir Tibraį ifcfkraštui' pa- fcdįema plunksnos mėgėjams. PO SVIETĄ PASIDAIRIUS \ žmogus, nec jis parašė “išvy

kau atostogauti,’* o ne “iš
vykau atostogų.“ Tos pačios

) paliekant didelius „tarpus patale?*****, w«fcr 
milto* lr umenUktmu. Pasenusio* korėmit polemikos lr asmenUknmų. 

dencljos lalkraitln nededamo*.
Redaktorius priima — nuo* 4 vai. Ugi 6 vaL popiet. 
PRJfcNUMKRATOS KAINA: J. Amerikos valstybdse: 

Metams — |6.00; Pusei metų — (1.60; Trim* mlne- 
k-™. — (t.00; Vienam mlaeslul — 76a Kilota val- 
■tyMs* pranamerata: Metam* — (T.Ot; Pusei metų 
— (4.0*. Pavieni* num lo.

Skelbtinų kainos prieiuadlamos parelkalsvua

pondencl
i 71.i

Geležinkeliečių Unijos Reikalauja 
Algų Pakėlimo

u Geležinkeliečių penkios unijos, vadina
mos “Big Five”, reikalauja pakelti algas 

120 nuoš. > ..,
Kompanijos griežtai atsisakė algas pa

kelti, o unijos griežtai, atsisako sutikti dirb
ti už dabartines algas. Be to sako, kad ne
sutiks ant mažesnio, negu 20 nuoš. pakėli
mo. Vienas getežinkelieČių vadas pareiškė: 
“Mes nenorime penkių nuošimčių. Mes ne
norime dešimties nnoš. Tai nėra derybų die-

'■noe”. '
Apie algų pakėlimo reikalavimus girdi

me n uola tai. Ir reikalauja vis tie darbinin
kai, kurie jau neblogai uždirba, kuria už
dirba tiek, kad gali žmoniškai pragyventi. 

s'Prie' to varosi tie darbininkai, kurie smi- 
t'dganizavę į unijas. Algų pakėlimų seka gy- 
f venuno pabrangimas. Taigi matome, kad 
I unijų išreikadaviitias vis Aukštesnių algų 
; blogina vargingųjų darbininkų padėtį. Juk 
> yra apskaičiuota, kad 21 nuoš. Amerikos 

darbininkų uždirba po mažiau, negu po 
$1,000 per metus. Apie šitokių darbininkų 

| pastangas pagerinti savo būvį negirdime.
» Negirdime dėlto, kad jie persitpni. Organi
ni adot i darbininkai, gerai uždirbantieji, už- 
ž miršta apie savo atsilikusius brolius ir rei- 
4 kalauja dar geresnio gyvenimo. Jie nenori 

; ipatyti, kad tuomi blogina padėtį vargingu
oju savo brolių. . , 4 , ’ '« I, f . Į

Darbininkų luomas, siekdamas pagerini-
? mo, neina visu frontu pirmyn. Kai kurie 
• iš jų pusėtinai pasivaro pirmyn ir sudaro 

taip vadinamų darbininkijos aristokratijų. 
O kita darbininkijos dalis nei žingsnio ne
daro pirmyn pagerinimų link. Tai apsireiški
mas, kuriuo negalima džiaugtis.

kelių pastoti, tai ar bus stebėtina, jei Imo-. 
nės, kantrybės netekę, pradės kriminalistui 
imti į savo rankas ir taikytį jiems Lytcho 
įstatymų! Kai valdžia per apsileidimų ne
teikia žmonėms saugumo, tai tada. patys 
žmonės ima rūpintis apsigynimu.,

Ne vienas gal stebėjosi, kodėl kažkur 
eina judėjimas už sterilizacijų. Tokio judė
jimo priežastys irgi reiškiasi Chicagoj- Jei 
lytiniai ištvirkėliai nebus prideramai nubau
sti ir jei toe rūšies kriminalai reikšis ir lu-' 
liau, tai ar bus stebėtina, jei žmonės kns

gyvybių žuvo —- krikščionių 
kaltė. Tr dėl, to-’ Ule nei 
lis laikė sau; bŽ didžiausį
pelnų audriF 
geriau ir Atytyttoj

3-* Kai kūtfe gyvuliai ir
vabalailai ; įuoddų s palvi 

ųkių. oiepftKenčia.

Draugai Grigaitis, Pruseika
vos nei įr Tysliava — visi redakto-

Visados pieno mažiau 
gausi, jei juodame rūbe mel- 
šj. Budresni ūkininkai tai at

p. Tysliavcs teorijos dėsniai
imkim rjai gavo poperose atidarė va- rodo, jog ir p. Tysliava nėra

išvedžioja. j^Urbė siaučia, ; juoda
Daug bedarbių apie kampu* r spalvų karvių neenųna.
stūkso — ateivių kaltė. Vie
kas pabrango lr da brangsta 
—- ateivių kalti. Rinkiniai sa
vaip uošleivąjo — ateivių ha-,

Tik pasirodyk juodai apsi
rengęs prie bičių avilio,'o bi
tės kai matai' nusigąsta. Vie-

reikalauti sterilizuoti moterų ir merginų ui- fi^įg skoloraa nerias —Į H?® krauti, tarpe sa-
puolikus!

Kaip Jie Gali Pragyventi

Tyrinėjimai rodo, kad 21 nuoš. Ameii- 
kos darbinipkų į metus uždirba mažiau, ne-*
gu $1,000. Kaip tokie daitainkai gaii pra įleistos. prie'miasėi, loA- 
gyventit Kuo jie turi maityfa, ku, rtdjr- n#Įfca m K.
t,s ,r kuu gyvent, I , 'giauaį m«sU, kuris nekart,
♦ . Tokie darbininkai priversti gyventi taip j , .. .
vadinamuose “slumsuose“, griūnančtose to- u£{au a mes ynai, negu 
šnose, nešvariose apylinkėse. Jie turi mm- ’ žmogaus burnai, suvalgo a- 
iintis pusbadžiai, rėdytis elgetiškai. Jteiviai. Pigiausius dalbos at-

Ksi *"■>““*# ,ka;i ę*"“’ '•ruekcstį gauna ateiviai. Ve
tai prez. Roosevelt varosi prie to, kad būtų ‘ . 0 ..
išleistas įstatymas, nustatantis minimom ab <*' k°«. . *** kantrybės uo
gas ir maximum darbo valandas. Kad nai-1 bile ™kl^8e pirmoje 
kinti miestuose “slomsua” ir pUgclMti Šatyj^j® stovi. Kadangi, matf 
-nėms geresnius namus statytis^ tai jau pla- pralaimėti neturi kų, o išlal
ėjusioje kongreso sesijoje perleistas buvo mėti tikis. Tik padėkit atei- 
“hoosing bill“. ‘ Irius ant sau lygios papėdės,

o matysite, kai nerangiai jie

„ , . . _ . . , . ,'tys peštis pradeda. Mažai ka
.atenų kal» Jau pne to ho.|(b Im
gia prieiti, kad, girdi, reikia, baltai
visus ateivius per rubežrų 
lauk išmesti. Tik, užsimiršta

apsirengusi.

tie, kų taip svajoja, jog jiems 
visųpirma reikėtų neštis.

~ Zelandijoj mažai kas 
dera. Ten daugiausiai laiko
masi prie ganymo. Bet už tat 
visiems žinomo šabelbono an
kštis kai kdda iki šešių pėdų 
ilgio išauga.

sarinę škulę, kurioje jie pa
tys mokinasi lietuviškos rašo
mosios kalbos. Bet kadangi 
jie neturi akuratno tyčerio, 
tai per egzaminus visi trys 
švakai pasirodė.

Pirmas su egzaminu išėjo 
d r g. Pruseika. Jam parašius 
sakinį “atostoguoti išvažia
vo,’* drg. Grigaitis rado, kad 
toks parašymas nėra korekt ir 
padarė pataisų; “atostogauti 
išvažiavo.” Poetiškai nusitei
kęs drg. Tysliava išfigeriavo, 
kad ir drg. Grigaičio parašy
mas hera korekt; reikia ra
šyti “atostogų išvažiavo.”
Ksų, “žmonės taip nerašo.” Nors K. S. Karpius, kaip 
Vadinas, Tysliava net išfige- pasirodo, nėra pavydelninkas,

žmogus, nes jo redaguojama
me laikrašty rašoma taip, 
kaip “žmonės nerašo.”

Matot, kas išeina kai nėra 
gero tyčerio. Besimokydami 
lietuviškos rašliavos visi trys 
redaktoriai ne tik neišdavė 
egzaminų, ale dar priėjo prie 
figerio, kad jie net nėra 
žmonės.

Clevelando Gedimino kava
lierius, K. S. Karpius, įdėjęs 
į savo poperų pikeerį trijų 
pusplykių merginų, klausia: 
“Ar tas nevilioja jus į Cleve- 
landų!’

Dvasinis Perversmas Rusijoj

Žiauri Rusijos Stalino kova prieš troo- 
kiainkus iš .pamatų sujudino komunistų par
tijų. Visoje partijoje apsireiškė vienų ki
čais nepasitikėjimas, įtarinėjimas ir išdavi
mas. Komunistų partija randasi, kaip po
Baisios audros.’l*as komunistus per tai įvy- 

v ko dvasinis perversmas.

Iki'StacUno “ablųvos“ prieš trockinin- 
-' kas kiekvienas susipratęs komunistas skaitė 
[ save aukštesnės rūšies esybe. Skaitė save 
į naujo gyvenimo kūrėju, naujo surėdymo kū- 
> Rytoju. Vardan to idealo jie galėjo pašiau- [

loti, pakentėti. ‘-f
t Dabar tas idealizmas išblaškytas. Dabar 

komunistai, ypač .žymesnieji pamatė, kad 
juos gali sekti PttyMia, Tuųhačevskio ir kitų 

< nugalabintų vadų likimas. Dirbus visų <wn:
žiu revoliucijai ir būti savų draugų apšauk- 

5 tam judošium ir būti sušaudytam, tai va 
kas gali ištikti bet kurį komunistų Rusijoj.
JJiekas ne liuosas nuo įtarimo. Iškasami se
nieji išsitarimai lr veikimai ir. pagal tai. 
daromi apkaltinimai. ' '

Dabar Rusijoj apie kokios nors skirtin
gos nuomonės reiškimų nei kalbos būti ne
gali. pBet ir tyliatįcji yra nužiūrimi. Jei tyli, 
tai reiškia nepritari, kų norą priešingo ma
nai, todėl esi neištikimas. (Ž kartų komunis
tas patenka nuožiūron, tai jįau nėra rūbe
lių jo tyrinėjimams ir kankinimams.

------------------ -, -1 -
Kodėl Nepanaikinamas 

Lynčavinuo

Nuo seniai girdima apie lynčaviiuus pie
tinėse valstijose. Paprastai laikraščiuose 
išperiami tie lynčavimai, kur negrai gala 
bijami už išgėdinimų baltų moterų. Bet

Katalikų Bažnyčia Plečia Darbuotę 
Negrų TarpeV, <

Jungtinėse Valstybėse randasi apie 10 
milijonų negrų. Komunistai pamėgo varyti 
propagandų tų juodukų tarpe. Negrai ne
turi jokio palinkimo prie komunistinių teo
rijų, bet jiems tinka komunistų skelbia
moji lygybė ir brolybe.

Katalikų Bažnyčia, kovodama prieš be
dieviškų komunizmų, atkreipė savo dėmesį 
,į negrus ir didina misijas jų tarpe. Negrai 
išgirs tada apie tikrųjų lygybę ir brolybę. 
Išgirs apie tai, kad komunistų lygybė ir 
brolybė yra tik savųjų tarpe, o jei nesu
tinki su jų nuomone, tai jų vienybė ir bro
lybė baigiasi tuo, kad nesutinkantiems gal
vas kapoja. Nuo tokios lygybės. Ir brolybės 
ir negrai bėgs kai nuo mano.

Ispanijos Raudonieji Žada Laisvę

Ispanijos raudonųjų vyriausybė skelbia, 
kad sutriksianti laisvę katalikams tikybų 
praktikuoti. Žada duoti kunigams leidimus 
eiti savo pareigas. Žada leisti atidaryti baž
nyčias. Kol kas tai vis dar tik pažadai. Ant
ra vartus, kodėl tų laisvę jie atėmė!

Kai dabar pamate, kad jiems riestai da« 
rosi, tai pradėjo kalbėti apie laisvę kata
likams.

— Nors sykį! Kai kurie 
Amerikos Vyskupai jau pra
deda ateiviams jų kalbų sa
vo bažnyčiose palaikyti. Kan
didatams į kunigus pataria 
savos kalbos atydžiau mokin
tis. Kai kuriose seminarijose 
palaiko tam tyčia reikalin
gas pamokas. Klebonus ragi- 
>na į. savo žmones jų kalba 
tfulbėti.' Yaikučius tėvų kal
boje tikybos, mokinti, ir taip
'“’feOįidtyHlksfeyjptik
priešingai^ elgesį. Būta ir to
kių, kų.da ir dabar tautiškų 
parapijų savo apygardose ne-

£čiū Dievui ir mūsų1 įjąiieMŽžia. Pagal jų nuovokų, 
sj^iudoje vis £as kart dan- ueieikia, kadangi čia kitoms 
giau ir daugiau jaunesnių
diegų pasirodo. Kas būt da-

riavo, kad di*g. Grigaitis ir 
Pruseika nėra žmonės.

Tysliava jau buvo nykščius 
už kamizelkos užkišęs ir, kru
tinę išpūtęs prieš Grigaitį 
ir Pruseikų, jautėsi pilniau
siai , egzaminus išdavęs. Ale 
čia įsikišo mano tavorščius 
Brųklyno “Amerikos” Dėdė

ale, jei jau mane merginos 
viliotų, tai geriau važiuočiau 
ne į Clevelandų, ale į Holy- 
Vudų; ten,yra gražesnių.

riaušių priešųkin rangysis 
Žodžiu, ši šplis ,be ateivių, 
kai žemė be lietaus, poros 
metų netesėtų. \ >

Amerikos atsišaukimas nepagelbės
. s

Jungtinių Valstybių valstybinis sekre-* 
torius Hull kreipėsi į Japonijos if Kūnijos 
vyriausybes, kviesdamas jas riti prie > ra
maus išrišimo savo nesūri pratimų. Tai An
glijos vyriausybė išreiškė pasitenkinimo to-

Praeitų sekmadienį su kai
mynų Sliekaičių šeima buvau 
nuvykęs į Lincoln parkų. Pra
einant pro zoo, mažas Slie
kaičių sūneliu pamatė garnį. 

Šermukšninė ir Tysliavai pa- patempęs mamai už dresės 
sako:

— Mamytė, kas tai per žvė-
darė tokių pataisų:

“Vienybės redaktoriui turėtų 
būti žinoma, kad jokg saki
nys negali būti nei teisingas, 
nei neteisingas. Antra, Vieny
bės redaktorius turėtų būti 
nuoseklus ir savo “mokslų“ 
praktikuoti. To paties Vieny
bės numerio puslapiuose adv.kalboms ateities" nėra. Pasi

rodė, vienok, jų nusistaty- 
ieidęs, jog iš Amerikoj gimti-»n){lt5 neturėjo pagrindo. Kur 
šio jaunimo tokių atsirastų! parapijų nėj*a, ten'sako: “išvykau atostogauti

K. Jurgėla, rašydamas apie mažytk 
savo kelionę Kanadoje, taip

ris! .
— Tai garnys, vaikeli, ku

ris naktimis vaikus į namus 
atneša, — atsakė mama.

— Tai kaip jis įlenda į na
mų!

— Pro atdarų langų, mano

Atsiranda. Irrot, kai matai 
jie ravo rūšies užklausimų 
sudaro. Kų <mes su jais pada
rysim! r

Kaimynai turi daugiau spau 
dos. ir dėl to tryi daugiau 
išlaidos jauniams ravo ražė- 
jams. Tegul tik rašo. Mūsų 
spauda taip mažytė, kad kur 
kas jos jaunesnei rašėjų kar
tai neištenka. Taip, kaip da
bar stovim, jokios vilties ne
simato. f1

O betgi kų nors pradėti rei-

bedievybė kai baravykas de
ra. Kur bažnyčia yra,, bet 
jose jau anglų kalba veble
nama, parapijonys greitai ma 
žėja. Kai kur jau ant tiek 
sumažėjo, kad nėra iš ko baž
nyčių palaikyti. Grynai ame- 
iikoftiškos parapijos irgi a- 
naiptol vien dėl to nepakilo.

Kanadon.” Pagal p. Tyslia- 
Vos tteorijų, p. • Jurgėla nėra

— Aha, — sako vaikas. — 
Dabar žinosiu, dėl ko mama 
naktimis laikai atdarų lan- 
g4-

LIETUVOS UNIVERSITETAS SURINKO 
2000 VABZDŽIŲ

Jau daugiau kaip 10 metų 
Vytauto Didžiojo Universite
to gamtos muziejus renka mū 

Norėdami pasidaryti geriau, k 1 aš to vabzdžius. Lietuvos
pasidarė kur kau blogiau. Ro- gty gyvių yra apie 10,-
dos, kad ši žinia net ir pa
čių Romų pasiekė. Matyt ir iš 

[ten patarta su ateiviais žmo-
kėtų. Tai kųV Vaigi; panoro- nį8kiau apseiti. Gal būt de, 
kim trupinėliais phšįdalintį., priežasčių viskas mūsų 
Mažytė mūsų typauda? yto kė- svyrą. Neužilgo ragins
lių asmenų įtakoje atairanda.; ateivius savo bažnyčiose sa- 
Sleji asmenys įtal gefaį žino. vajp giedoti, o ne drausti, — 
Ir dėl to savo padėtį godžiai taip, kaip iki šiol kad būva 
saugo. Duoda ‘ suprasti, jog Suprantama. Su giesme grįš 
jie sudaro spRudos viršūnes. .naidll knygelė, ražantėlis,
Ir kad be jų ąpseiti negalima. 
Tegul tik kas pamėgina sa 
jais nesitaikyt, — galas! Ta
rpusavyje, save giria; Vieni 
kitų nuomones pakartoja ir

škaplieris, ir, galų gale, pa
tys žmonės. Ar girdit, lietu-

' ».ra •’ Ai * *»' ’ '•*naif •

kiu Amerikos žygiu, bet išreiškė abejoūę a-, skaitytojams suprasti* duoda, Didelis Sodų Derlius
pie to atsišaukimo geras pasekmes. Sako, 
kad Japonija nepaisys to atsišaukimo ir eis 
prie ravo užsibriežto tikslo.

Tuoj po Labor Day prasidės mokslo 
metai. Apskaičiuojama, kad Šiemet į pirmas 
mokyklų skyrius mokinių toįstosią mažiau, 
negu per kairių praėjusių metų. Apskaičiuo
jama, kad dėl depresijos artį milijono vai
kinų turėjo atidėti vedybas. Dėl šitos tai 
priežasties Šiemet į mokyklas įstos tnaž’au 
mokinių, negu per koletų praėjusių metų.

ve, koki jie vyrai! Gi tuo 
tarpu bendradarbį laiko už 
niekų. ’ .;J

Tokia padėtll sudaro Ai<1- 
ž’ausiu kliūtį įtik kų prasi
plakusiam plunksnos mėgėjui 
Ne vienas nasitneipk kartų ant 
ritadoi. Arba!'prie svetinių 
pi ištaiko. , j

Jeipu , Federbcija pasirink
tų “Draugų’’ c už savo laik-

- MARKIAI Mažeikių a-

(JOJ įvairių rūšių. Juos visus 
auganti, apibudinti nėra taip 
lengva: Tai eilės metų dar- 
fx»s, ne? yra ir tokių vabzdžių, 
kurie tegyvena dvi tris die
nas, kiti retai tesugaunami, 
ne? tik trumpam laikui at
skrenda iš Vokietijos, Čeko
slovakijos, Prancūzijos, Ispa
nijon, Italijon ar Afrikos. 
Prof. T. Ivanausko vadovy
bėje entomologas k. Palionis
ir kiti surinko nemaža mūsų*
krašto gyvių. A. Palionis ke
lelius metus lankėsi Varėno
je, Ežerėtyje, Žuvintu ežero 
apylinkėse ir kt. Šiemet šis

Lietuvoje retkarčiais augau 
narna didelių vabzdžių, kurie 
tnri ilgesnius sparnus net už 
kai koriuos mažesniuosius 
paukščiuą. |

Įvairių drugių į Lietuvą 
atskrenda beveik iš vięų Eu
ropos kraštų. Bet daugiau?} 
jų atskrenda iš palkanų vf 
stybių, Krymo ir Viduržemio 
jūros. Taip pat daug įvairių 
drugių ir šiaip kitų vabzdžių 
Lietuvoje pasirodo net iš Af- 
rikoe ir Azijos.

Šiuo metu Vytauto- Didžio
jo Universiteto minimas en
tomologas Palionis yra suga
vęs Lietuvoje svetinių kraštų 
vabzdžius: margaspalvį kau 
koldrugį, oleaodrinį sfinksų, 
vobuoa arkliokus ir kt.

Šie vabzdžiai tiek ravo kū-
entomologas vabzdžius gaudo ino sudėtimi, tiek savo gyi>e-

pėkrity šiais metais sodų de
rlius-matosi gan’ didelis. Ypa- 
tingai daug vairių yra ant 

*- vasarinių obelių ii? kriaušių* 
ūkininkai matydami pilnus 
vūiMnbdHas vairių džiaugias.!, 
bet kartu ir rūpinasi jų su
dorojimu. * »

Kajune. Beveik kas vasarų vis 
sugauna*naujų rūšių vabzdžių, 
kurie apibudinami ir dedami 
į Vytauto Didžiojo Universi- 
toto gamtos muziejų. Sis jau 
turi daugelio pasaulio valsty
bių retų kolekcijų. Tačiau ir 
mūsų krašte sutinkama įdo
mių vabzdžių.

nimu yra gana įdomūs. 
Paskutiniuoju lalkn pavyko

sugauti ir skėrių. Pasftodė, 
kad jų pagauta tuo pačin Rie
tu įvairiose Lietuvos vietojo. 
Jais ypač susidomėjo ftkinin 
kai ir agronomai. Mat pei 
pastaruosius 50 metų skėrių 
Lietuvoje dar nebuvo pasiro
dę. . -
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Penkiadienis,

vauti Kongrese. Kai kurie no 
rėjo prisidėti, bet nežinojo, 
kur ir kada ateiti. Net afi
šose nebuvo nurodytos smul-’7 
kesnės KongTeso tvarkos. * .£.< 

—r Laimingas tamsta, kad 
dar esi toks vaikiškas. Bet aš 
tamstai noriu pasakyti vieną 

i paslaptį. Sužinojęs tapsi iš- 
j mintingesnis, bet nelaimingas, 
nes kiekviena tiesa yra nuo
dai, stiprūs nuodai, dar pa
vojingesni už tuos, kurie lai
komi raštinėse atskirose spi
ntelėse užrakinti, su parašu 
“Venena”. Aš turiu tiesos 
raktą ir galiu tamstai leisti 
ten žvilgterėti. Norit

Aš tylėjau. Tada jis tarė:
— Žinai gi, kad nuo am- 

žią m«r kovojame: aš ir Jis.
Ir mano kariuomenė didėja. 
Gal nebetoli tas laikas, kada 
aš vienas viešpatausiu, o Jis 
sugėdintas turės pasitraukti. 
Man nereikia tokių triukš
mingų manifestacijų. Aš vie- 

i nu nusišypsojimu, vienu iro
nišku žodžiu daugiau pasie
kiu, negu jūs savo procesijo
mis, giesmėmis ir pamoks- 

( lais. Žmogus man priklauso. 
Tegu jis dabar klaupiasi prieš 
monstranciją: jis tuojau puls 

(Nukelta į 4 pusi.)

Todėl nebijosime, kad Ir ; 
žemė drebėtų. Ir kalnai virs-. 
t,u | Jūrų gilumu. x

Iš Psalmės.
Dabar belieka veikti mums , 

slapčių. gudrybe Ir klasts 
laimėti tai, ko Jėgos net»- , 
etėjo.
SMOOM (Prara-'ta.-b, Rojus) 1

Maciau Panevėžy Eucharis
tinį Vyrų Kongresą, didelį 
katalikybės triumfą. Gatvės, 
bažnyčios, paskaitų salės pil- i 
nos žmonių, mūsų brolių lie- < 
tuvių, kaimiečių ir miestelė- : 
nų, senų ir jaunų, suvargusių, 
prakaituotų, bet su nuoširdžiu 
tikėjimu širdyje.

Vakarinėje adoracijoje prie 
Nevėžio kranto užsidega tūk
stančiai žvakių ir. žibintų — 
Dievo meile liepsnojančių šir
džių simbolis. Tylia, plačia 
upe per visą miestą tie žibin
tai *plaukia į Altorių susilieti 
^Dieviškąja Širdimi, Plrma- 

Gyvybės šaltiniu.
^^Sekmadienį, kepinant sau
lei, toje pačioje aikštėje su
ma su vysk. Bučio pamoks
lu, su galingu tūkstantiniu 
choru. Procesija svarbiausio
mis miesto gatvėmis, per dul
kes, per karštį, pro žioplių 
minias. Žygiuoja kariuomenė, 
savanoriai, šauliai ir būrių 
būriai vyrų su vėliavomis, su 
plakatais, ant kurių išrašyti 
skambūs žūčiai, kilnios min
tys. /

Eina jie rimtai, tvarkingai, 
išsirikiavę po keturis, veda
mi kolonų ir būrių vadų. Ei
na miežiškiečiai, naujamies
tiečiai, joniškėliečiai, obelie- 
čiai, vadaktiečiai —' ir kas 
juos besuskaitys ir atsimins! 
Eina seni ir jauni, sveiki ir 
ligoti, pusamžiai vyrai ir vai- 

,kinukai. Skamba orkestro ga
rsai, plaukia galinga giesmės 
melodija.

Todėl nebijosime kad ir že
mė drebėtų,

Ir kalnai ..virstų į jūrų gi
lumas.

Ištisą valandą žygiuoja ta 
kilni Kristaus kariuomenė.

Sukilėlių kontrolėj, Santander, paskutinis duįžiansias šiaurinės Ispanijos pakraščių miestas, kurį’užėmė gen. Fran
co kariuomenė. Kadangi radikalai nerodė didelio pasiprieši nimo, tai miestas mažai nukentėjo. Santander turi netoli 
91,000 gyventojų.

ba atsižadėk Kristaus, arba1 šuolių nė dešimties ųeatsiras- 
mirk (taip beveik niekados tų.
neatsitinka), — tai gal įspū- — Kam taip griežtai imti!

stų pavojus netekti turto, lai
svės, garbės, gyvybės! Kata
likai inteligentai! Kur jie! 
Štai paskui baldakjmą eina 
keletas aukštų karininkų ir 
vienas kitas aukštesnis valdi
ninkas. O kur tie šimtai į- 
vairių įstaigų tarnautojų — 
sekretorių, raštininkų, iždini
nkų, skyr. vedėjų ir kitų! Juk 
90 nuoš. jų yra katalikų. Kur

gi pagaliau • mokytojai! Jei 
tie žmonės, tie katalikai, ne
išdrįsta per. miestą palydėti 
savo Dievą, tai kaip jie galės 
didesnį pasiaukojimą parody-

' Aš vis dar spyriausi. .
— Nėra taip bloga, kaip 

tamsta manai. Nei mokytojų, 
nei kitų valdininkų niekas 
nepakvietė, neparagino daly-

seniai. Dabar, dvidešimtame kios ekstazės. Bet gyvenime, 
amžiuje, tikiuosi, tamsta esi kasdieniniame, pilkame gyve- 
kitoks, negn kadaise vidun-1 nimę, kai reikia apginti Ba
niais amžiais. Daug kas pas1 va įsitikinimus (tai pasitai- 
mus labai palankiai atsilie- ko labai dažnai), — ar jie tu
pia apie tamstą, ypač garbi- rėš bent minimum' katalikiš- 
na tamstos proto gilumą, ob- kos drąsos! Kiek iš tų kata- 
jektyvumą, toleranciją. Nore- likų vyrų išdrįs sugėdinti tą, 
čiau sužinoti tamstos nuomo- kurio lūpomis aš pajuoksiu 
nę apie Eucharistinį Vyrų tikėjimą! O ką bekalbėti apie 
Kongresą. Nors tamsta esi tai, kad reiktų išsižadėti savo 
kiek kitokių pažiūrų, ibet ti- tui^o, savo laisvės ar net gy- 
kiuosi išgirsti nešališką nuor vybės dėl idėjos 1 Tokių drą-
monę. ■ . .......... . . ——

— Reikia pripažinti, -r- at- 1/ZA..
sakė jis man, — pirmas įspū- |||l|| IRIGSlI) UT"90 
dis neblogas; gražiai viskas . «__ a ®
sutvarkyta, efektinga, didin-
ga. Bet ar tamsta manai, kad vlMHlj
ta dešimties tūkstančių arini- --------------

ja lemiamą valandą tikrai bus , Tūkstančiai “Draugo’* ska- 
• pasiryžus paaukoti savo gy- j įtytojų , gyvena įvairiuose 
vybę už tikėjimą! miestuose, ,toli' nuo Chicagos.

Žinomai Jei ne visi, tai jje būdu negali atvyktai 
bent pusė tikrai nebijos mirti į “Draugo” -pikniką. Be a- 
už Kristų, bejonės jiems labai

Taip, jei dabar "taiga gmagU j^tų patefctį ptuoe 
būtų duota tokia dilema: ar- “Dronoro” .vasarinina . narėn-

FREDERICK BROS. Ine
• ‘ • < •

Puikus Buteliuose Alus
PAINTĖMIS IR ’/2 GALIONO

MUSŲ NAUJAS 0100,000BOTTLING FABRIKAS 
tas su vėliausia mašinerija, o musų greiti išvežiojimui trokai 
galimybės patarnauti jums neatidėliojant." Mes esame ex, 
distributoriai šių rūšių:

• FREDERICK BROS. FOUR

■ AMBROSIA LAGER BEER

tinimas supurto mūsų namą, 
ir virs galvos jo stogas nu
vysiąs ir sienos pasileidžia. 
Ir tuomet štai dangus yra vėl 
matomas, ir begalybiai atvi
ras aplink mus, ir dieviškos 
malonės rasos gali vėl kristi 
ant mūsų, ir vėl mes jaučia
mės po Dievo pasigailėjimu, 
būti pasigailėti nuo šalčio, ir 
audrų, ir priešų. Ir tat, tarp 
mūsų puikybės griuvėsių, mes 
išaugame būti kao Aukščiau
sio mylinti vaikai vietoje pa
saulinių sutvėrimų. — MounV 
ford.

Mano Jėzau, kaip Tavo va
lia: nors įmatoma per daugy
bę ašarų, tenepritema arba 
neišnyksta Tavo vilties žvai
gždė. Kadangi tu dažnai ver
kei ir liūdėjai ant žemės vie
nų vienas, jei aš turiu verkti 
su Tavimi, mano- Viešpatie, 
tebūnie Tavo valia. —Ben
jaminas Schmolke.

vertė
Knn. Ant. M. Karužiškis

Mūsų alus visų rūšių absoliučiai tyras, ir yra 
daromas iš puikiausio ir parinktiniausio malto 
ir importuotų apynių. Cukrus ir malasai, bei ki
tokį pasaldinti priemaišai nevartojama.Rugpiūčio 27-ta Diena

DISTRIĘUTORIAI IR DYLERIAI RANDA PA 
RANKU TURĖT REIKALĄ SU MUMIS

“Palaimintas žmogus, kurį 
k. Viešpatie, perspėji ir mo- 
E jį savo įstatymo”. —

Issūm. XCm, 12.

Jei mes galėtume būti pu
siau pakankami san, mes 
tuoj prarastume slaptą pri
klausymo nuo Dievo jausmą. 
Mes tveriame* aplink save 
savo planus, ir taip užsida
rome nuo dangaus akyvaiz- 
dos, ir sakome sau mes būsi
me linksmi su gėrybėmis, ku
rias būsime susikrovę pas sa
ve.

Bet koks Apvaizdos supur-

TO REGAI N ENERGY 
AFTER THE FLU

INCORPORATED
Phone-r-BOUlėvard 2537

E RILEY By Richard Lee

MATYKITE JI ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACUUM-CLEANER ,
ATLIEKA 33 DARBUS

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

THE MANOAPlN 
VVRIST AND 

1S)N THGRATBD

Ambrai9''
ilaček .1

U3U!3M«.ia.
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LIETUVOS SKIRTŲ STIPENDIJŲ 
APLIKANTAMS PRANEŠIMAS .

. Pradžioje šių metų Ameri
kos lietuvių spaudoje prane
šiau, kad Lietuvos vyriausy
bė paskyrė penkias stipendi
jas jauniems Amerikos lietu
viams studentams eiti moks
lus Vytauto Didžojo univer-

3. Pučinskaite Johanna, iš 
Chicago, Ilk

4. Portfovlttate rainom 
iš Binukiyn, H, t,

5. Kraupulis Atekeandtas k 
iš liehoaba, \Vls-.

6. Labanauskas Longinas iš

15. Šimkūs donas d. iŠ 
Chieago, Pi.

Ig. ftemetauska* Steponus 
V. iŠ Lefrieton, Ma.‘ lt Pbillip Pottoe J. <« 
Madison, Wia.

11 Pmninskedte Marijona 
iŠ Chieago, ttĮ

ŽINIOS IS WAUKEGANO U 2 IR Pilti

Lietuvių Diena daužymo kontestas ir kitos 
įvairenybės.

Aštuntų valandų gražiam 
Foss Parko paviljone bus šo
kiai. Grieš gera orkestrą. A- 
pie tų laikų įvyks laimėjimai

sitete ir pakviečiau Amerikos j CnicagO, Iii.
lietuvius studentus pasinau- 1 7. Lukas Alfonsas iŠ Chi
doti ta proga. ' cago, Iii.

Nuo atsišaukimo pasirody
mo spaudoje, iki gegužės mė
nesio atsiliepė 41 jaunuolių. 
lietuvių, prašydami aplikaci
jų. Aplikacijos visiems buvo 
pasiųstos, bet ne visi jas gra
žino. Iki tugp. mėnesio 1 d. 
aplikacijas pridavė š\e Ame- 
rikot lietuviui jaunuoliai, ku
ri® pasiryžę stoti Vytauto Di
džiojo universitetan: 
i 1. AŽUkafi Aibihas J. iš 
^hlougo, Ui.

2. AldiUUas Adolfas iš Čhi- 
čago, 111,

emii> i.iaa .■■h-,

8. Matulaitis Petras iŠ 
ScrantOU, Pa. •

9. Itaudonaitis Vytautas iš 
New York, N. Y. '

10. Stulgaitis Kazimieras iš 
Kenosha, Wis.

Sehiai rengiama v įsų vie-
. __ tinių katalikiškų draugijų

19, ViŠtartaite Zofija O. iŠ Sėtuvių Diena jau tonai, tai 
Chieago, tth . M nedėidienį, rugp. 29 _ ■■

29. žemaitis duotas iš Wll-iį» Park, North Chieago.' dovanų: refrigeratorio, ang- 
kes - Barre, Pa. , Į™*** ehirietnaa naujos Sv. lių, ir kitų.,

Viso 20 aplikacijų. Viwos 
lm aplikacijos su visais prie^ 
dais ir Aplikahtų kvalifikaci
jomis, dokumentais, 12 rugp. 
įduotos Amerikoj viešėjusiam 
Lietuvos Seimo Prezidiumo

{TęisUyB iš 3 pus!.}

aut kelių prieš mane, jei aš 
jam pasiūlysiu pinigų? jis 
šliaužios palvu prieš mane, jei 
aš jam parodysiu kekšę. O, 
kaip aš nekenčiu tos ištižu- 
sios kiaulės,kuri turi žmogaus 
vardų! Vis dėlto aš jo neati
duosiu Jam. Ir ąuantum satis 
Kristaus kraujo uepakaks jam 
išvaduoti iš mano valdžios.

PaitrainiejaUs hažbvčios sta- *. <
Vyt™ fondui. BUny«. «* po-,. ** ,^‘ren«““ »«« « .«• 
ros Jau bus pmdšta 7a',intl v,sus vieto., lietuvius,i J,s iįnyko. As stovėjau, lyg

w r r»B9riiinnnc ta J noi vion«Q • *
statyti

Iš įvairių komisijų raportų 
aišku, jog kiškas jau priren

sekretoriui Mečiui Kvikliui, gte tei dienai. Laukiama tik 
kuris įduos Švietimo Mihis- gražios dienos it skaitlingos

11. Styrą Eduardas J. Iš terij&i. Ministerija visas ap-' publikos. Nėrių abejonės, jog
AYoodhaven, L. I. N. Y.

12. Stulginskiūtė Jadvygą 
Vincenta, iš Waterbury, Conn.

13. Stasiliūnafltė Airca iš 
j Waterbur.y, Cotin.
1 14. StriUogihaitė Albina iš
| Cicero, Iii.

~ ii'nn . ..... i'i -

■B ROOSEVELTO RAKANDU KOMPANIJOS 
DOVANOS “DRAUGO” LABOR DAT PIKNIKO!

likacijas peržiūrės ir spręs, 
kuriems skirti stipendijas, iš 
20 aplikacijų bus išskirta pe
nkios, nes tik penkios stipen
dijos yra paskirtos.

Tad aplikacijų priėmimo lai 
kas jau pasibaigęs ir daugiau 
jų nebils priimta, o kurios 
buvo atsiųstos, visos jau yra 
Lietuvoj, Švietimo Ministeri
jos žinioje. Kada Ministerija 
tas aplikacijas išspręs, oficia
liai paskelbs, kurie gauna sti
pendijas ir laimėjusieji bus 
infottttUoti kada turės vykti ti, ypač 
j Lietuvų ir stoti į universi- liūs. 
tetų.

Jonas Bngdžiūnas - fiordėn

turėsime svečių iŠ kaimyninių 
kolonijų.

Dienotvarkė nustatyta plati 
įvairi. Pirmų valandų poir

pietų prasidės parodaviraas 
nuo Lietuvių auditorijos prie 
9-tos ir Lincoln gatvių, ir 
tęsis iki parko. Parade daly
vaus, benai, draugijų nariai,' 
miesto, atstovai, pikniko vai-] 
dybos ir atvykę sveoiai. Para- ’ 
das bus automobiliais, nes to-' 
luinas sieks apie porų mylių 
Parade visi prašomi dalyvau- 

turintieji automobi-

parapijonus, kad nei vienas apsvaigęs, o mano ausyse ska- 
nepaliktų neatsilankęs. Atsi
minkim, jog tai pirmų kartų 
ir tai sunkiu pasidarbavimu 
pasisekė mums, lietuviams, šį 
parkų gauti. Tat ir pasirody- 
kim, jog galime jį užpildyti.
Kviečiami ir apylinkės lietu
viai iš Chicago, Kenosha, Ra
cine ir kitur dalyvauti. Sma
giai dienų pas mus praleisite.
Remkime vieni kitūš. Tada 
parodysim, jog tarp mfl6ų 
viešpatauja vienybė ir bro- 

lliška meilė.

LlLtlJVIAl DAKTARAI
TaL OANal 8*46

00. F, C. HUNAS
GYDYTOJAS IB OHIRURGAS 
2158 W» Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais pė£»l sutarti
2305 So. Leavitt St

TeL OŠNal 0408

Enrikas.

B0 MBfty PRITYRIMAS 
Akys «fsaminaojamos — Akinta1

mbėjo jo paskutinieji žodžiai: 
”Quantum satis Kristaus krau 
jo heišvaduos jo iš mano val
džios”. Bet prisiminiau, kas 
buvo pažadėta: “Pragaro va
rtai Jos nenugalės”, ir nuri
mau. P. R. (“P. Balsas") 

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJA^ Ift 0HIRURGA8 

VIRginia 1116 4076 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien ifekyrus seredą, 
sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liepos it Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto.. fy. - . • »■ . ■ - -

Rea.:
84C6 W. 68 81

Tei. Ofiso:
LAIuyette 4017

Tel. namų: 
iEltlock 6M6

DR. A, 6, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS 

4142 Afther Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—6 P. M. 
Res. ofiso vai.: 10—12 A. M.

A 8-0 d?. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

DR. Ph ATKOCIuN AS
BAMYlBTAfl

1446 So. 49th Ct., Cicero, 11L
(]tarųn ketu ir Pėtn. 10—9 vaL t.

6liy Bo. Halsted fit., Ohh ~ 
Paned,, geyyri. jr 8ębat. ano

SrakW. DR. W. V. NORAI
PHYfcflCIAN AND SURGBON

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

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

Rot. 2126 S. 5t|» Avė., Maywood Av. 
Phone Maywood 2413

PROSINAMA MAŠINA 
Vertės $54.50

Turėkite, namų šeimininkės, savo narnucee proaijamų ma
šinų. Šia mažina jūs suprosyeite visus savo skalbinius pet 
dvi Yhlahdhs, kas paprastai užima visų dienų.

Pašaukite Roosevelt Furniture kompanijų teiefcnu Sccley 
#700. tr atveš tų mašinų išmėginimui, ši demonstracija 
nieko nekainuos.

Nepamirškite, kad be šios mašinos, vertės $54.50, diėbrtiš- 
Čio “Draugo” didžiuliame pikfiike, kuris įvyks rugsėju Š d., 
Vytauto Parke, laimėsite dar dvi lempas vertės po $15.00 iš
Roosevelt furniture company, 2310 west Roo- 
ševeft Road. Telefonas Seeley 8760.

Šnipas Nušovė Pasienio 
Policininką

, Midi trr*
KAUNAS. — Trakų bate 

nežinomi asmenys bandė slap
tai pereiti administracijos li
nijų. Tarnyboje buvęs pasie
nio policininkas Jonas Alek- 
sUndrUViČius jiems pastojo ke 
lių. Nepažįstamieji, kūrių bU- 
vo du, nekreipdami dėmesio 
į du perspėjamuosius šūvius, 
bėgė į okupuotų Lietuvų, ta
čiau policininkas užbėgo jie
ms už akių ir bandė sulaiky
ti. ^Tada vienas iš nepažįsta
mų revolverio šūviu polieitti- 
nkų vietoje nukovė ir pabėgo. 
Spėjama, kad tai Šnipų dar
bas. į i«į j

,ia.. .44^.1, j M

Antrų valandų parke pra 
sidės žaidimas indoor bąli; 
loš ženočiai prieš singelius. 
Žaidimas bus įdomus, nes ife- 
nočiams vadovauja senas mūs 
lošėjas Juozas (Polly) Kuz^ 
mickas. Sako, turės Apie 40 j 
lošėjų.

Ketvirtų valandų prasidės 
programa, kurioj dalyvaus 
Šv. Baltramiejaus choras, Šv. 
Petro parapijos choras iš Ke
nosha, WAs., Saistės Midela iš 
Watikegano ir U. Klevickai
tė iš Kenosha, Wis. Kulbės 
majoras Uromey iš No. Chi- 
cagti ir majoras. Talcott iš 
Waukegam>. Bus ir lietuvių 
kalbėtojų. Taip' pat dalyvaus 
pasauly žinomas 'Ynagikas 1, jis 
daug štukų parodys.

Šeštų valandų bus įvairūs 
žaidimai, lenktynės, baliūnų

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 Si Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nao ’O iki 12.

fane 1:30 iki B vai. vėk.
TaL OAMal 0688 

a. . i* < i
a*.. i, , ■■■>■< t

LIETUVIAI ADVOKATAI
—---- -

Telejjhėtie: BOUIevard , 2000

JOSEPH J. GRISU
.LIETUVIS ADVOKATAS 
463l Stouth Aebland AvehUfc 
Res. 6515 8. Rockwell' Slteėt 

Telephone: RSPuMic 9723
■ M E I ik fcd<i ■ U.

AMERIKOJ LJ8TBVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Ofc. tU£PwhIic 704

H' LAURAITIS
DĖHtlBfAE

848? Mahi«wt» feoU
lįrtrad., tlvtvlriad. h Oenktadlenlab
V12 v. <yt»; i-» ». P-: •-» v. *. 

teStadtanlalą nuo » V. r. lkl 1 p. p. 
161 Broadwar 

MfilAOfcfc PAAK, ILL.
PtnMdfentaM te trt2U<m»ua nuo 

10 v. r. lkl » vai. vakaro 
Aettadlenlaia nuo 2 v. Iki ♦ ė. k. 

a>Įfn\wdlynlah parai. auUrtleo.

Ras. 6958 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
OiUce Tel. HEMIock 4648

DR. J. J. SIMONAITIS
' SYDYTOJAS nt CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Retv. ir Nędėliomia enaitama

Sabatoms Cicere]
1441 So. 4>th Ct.Nuo t iti t.vai. iMn, ....

Teh Ofinre Wentwerth 6390 
Ras. Hyde Park 3396

Detroito Lietuvių Žinios
Sęjungiečiy Domesiui

Prašomos visos Moterų Sų- 
gos 54 kuopos narės dalyvAu- 
ti mėnesiniam susirinkime, ru
gsėjo 2 d., 7:30 vai. vakhte,

■ i a ji i » ny a

mokyklos svetainėj. Delegatės 
grįžusios iš 18 seimo, Chica
go, Ilk, turi daug kų naujo 
pranešti, išduoti raportų iŠ 
seimo.

Kuopos knresp. J. H. M.
a.a«k<i

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki S 
Panedėlio, Seredos ir Pčtnyčiol 

vakarais nuo 6 iki 6 
tilefonM OANal 1176 

Namai: 6459 S. Rockvrtll St
Telefonag REPubiic 9600

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Wesfeftt AvehUė
VALANDOS:

Panedėlį, Utaminke ir Ketverge 
tane 2 iki 9 vai. vakarė.

Seredoj ir Petnyčioj nao 2 iki 6 
Snbatoj nno 12 iki 6 ▼.

, TM. PtMpeėt 1011 
R«. TaL Be»«Miė 6G47

»

KTsteus

dehtistao
4300 So. Fairfield Avenue

OFISO VALANDOB:
10 Vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
9ekmadieniėia ir Trečiadieniais

~ ------ JPaatt.fafrrii... ........ . .
TeL Oalnmdk 6874

OFISO VALANDOS:
9 Vytė iki 8 vakare i&skirlant sek 

madienioB ir Irečihdienina

DR. A. P. STULGA
DAN*rŲ QTDYT0JA8

3259 S. Halsted Street 
cBjcĄgo. nix

IVAlfeftft DJLKTAW
........... . .................. t.

&

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIU BUVO EMIL 
DENEMARK, INC....TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA« 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, DSC PIRM NEGU PIRKSI VAR
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ...MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKETT... LENGVIOS ' IŠLYGOS... PERKANT " 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick • Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100
4

DR, SUSANNA SLAKIS
Moterų Ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 2—4 po rietu. 7—8 v. vak.
Wėrednh,ė> iv wnbetnreni

DR. R. J. ZDBRICKAS
gydytojas ir chirurgas

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street 

Chicago, Illinois 
TeL HEMIock 6111 

Oflao Valandos: 2 lkl 4 po piet Ir 
7 lkl 9 vakare

Trečiadieniais Ir šeštadieniais 
pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
4729 So? Akhtartd Avė. 

a nriM
CHICAGO, idl

Offiee Honre
Z h) t abd/lfl t P. m. 
Snndiy by Appoitatmėbt

DR. STRIKOL’IS
PHYBtėlAit ind BURGROK

4646 Šo. Ašbland Avttiue 
Ottkė ViUtotaba

Nnė 2 iki 4 it are 6 iki 8 rėk 
Nedčfhmis mal sutartį 

Telef. BOUIevard 7880 
TMėt. RROtpnrt 1806

TM fcOUlevard 7048

DR. C, L VEZEL’IS
DANTIBTA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nno 8 tyto iki 8 vakar*
........rotart*

TM Ofiso BOUIevard 6918-14 
ftee. KENtrood 6107

M*

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedčliomia nno 10 tiri 14 
Nno 10 tiri 12 vai. tyto. tino R iki 4 
v>L .ri.ėtt jy ano, 7 iki 8:30 v. v

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAM Mt OEAtmGAA
4631 Šo. Ashland Avė. 

M. t AAAi 0994 
Mkl T«L PLAsa 8400

VALANDOS:
Ntaė 10-12 t. ryte; 2-3 ik 7-8 v. vak. 

Įtjl^jįioe8i» PPO-te Tki 12 dieną

DR. J. SHINGLMANs 4 Tik auGKĮto
tfaMcinoa ifcbkafb Beftan, Atlantic City 

Praktlkuojė 80 metų
ama» » MMIea IJgoa 
|o Specialybė

VUandea 11-12 A. M. 2-4. 7-8 P. M. 
Rtartde^ctja UI88 Ik). 80th Avė.

I 4ėšo istit
cjcere. UI.

ortaaa Street

TM. ČANal eiB

DR. S. BIEŽIS
eYDYrtoAa.pl ottatoBeAs
2201 W> Cenrtah ftoM

Valaadoa: 1—8 ir 7—8 
Seredomta ir Nedėl. pagal enttfrti 

RfcZJDENCUA
6631 S. Cotltomia Avė. 

TUMetefc RhPttblfc 7*80
Offioe Phdbb Red. kad GffiM

KKtattart 1088 »» < Ltavltt ftt
VaL 1-4 pp. te V-a rtta. OAMal 07M

DR, J. J, KOWAR
tKGVHtSKAfi) 

•TDYYOJAA IB OHiRUBOAJ 
2403 W. 6»d SL, Chicago-

Medėllom Ir Trefiladlenlala 
-------------------Patai sutarti ..

DR. A. J, SHIMKUS
GYDYTOJAS Ift OMfltUftOAB '

Ofisas 4300-S. Fairfield Avė. 
TM LAFayttte «bl6

VALANDOS:
2—4 popiet 7—8 vakfcr* 

Tmttaidienais ir SekteadieMata 
paakį eiUrtj.

DR. A. J. BERTASH
b vai. ano 1—3: nno 6:36—8 
ĮS6, West ,35ih Street
Ofiso Tel.

Rdtidendjoe 1' OR. f. DUNDULI
Gydytojas Dt omnuRGAfi 

4157 Archer Avenue 
Ofiso v*L: 2-4 ir S-8 p. m. 

Reridenri |*
8990 Bo. OtaktataMt Ava.
Valandos 9—10 A. M. 

Nedaliomis pagal sutarti
TM 0A*a' 0867

Rea. PROspeet 6668

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir chirurgas’ 
1821 So. Halsted Street 

Rekidenetja: 8690 80. Artelian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popi** 

8 iki 8 vaL vakare
Chlcagoi lietuvių kV. Kryiiang li

goninė, kaip Jų pripažino American 
Medical Associstion Ir American 
Oolleie of Surreons, yra Claaa A raitės. Tai yra, ankičiansi Ameri
kos medikallai autoritetai mūsų H- 
toninę priskyrė prie gnriansių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos retsmafimu 8700 W. Atk su, 
tel. HEMIock 6700.

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

k.

eYDYrtoAa.pl


Penktadienis,

•t, Etaiuood Park. Jis, Ali- 
ce ir Jdhn Rybickas, 1732 W. 
18 Kt., dviračiais buvo išvykę 
į Lągle River. Grįžtant namo 
nnt R. Bugerskio užvažiavo 
automobilius, kurį valdė EL 
Pfister iš Ratine, Wfe., ir 
ant vietos užmušė.

Grįžtantį K Atostogų 
Automobilius 

Užmušė

A KONGRESO ATSTOVAI; 3-JŲ1 
L PIKNIKE DARYS PRANEŠIMĄ

Didžiuojamės Visą 
Laikę Turėję Svečię CHRYSLER

antogdenave.
ranaiKo dtuemo 

FtHTAlHYTI IH UIUNTCOTI
VARTOTI KARAI

MATYKIT MUOS 
KARUS

Pirmutines žinias is Fede
racijos Kongreso, kuria šie- Be 
mis dienomis įvyko Lavrrence, būna 
Mase., išgirsime trijų apskri- nike 
šių piknike, rugp. 29 d., Da- ma. 1 
mbrausko darže, Willow Spri- lietuv 
ngs, III. Pranešimus , padarys buvo 
L. Šimutis, dr. A. Rakauskas, tų, k 
kun. A. Linkus ir kiti Chiea- pamii 
gos delegatai. Be to, pėkniko iių h 
laimingieji gaus dovanų $200 vinis 
vertės, tik reikia iš anksto ras ti 
nusipirkti tikietų už 15c., ku- uos. 
ris geras bus ir įėjimui į da- py. 
ržų. Dovanos yra šios: orkes

1-ma — elektrikinis saldy- šia 
tavas (Frigidaire) imtas H siems 
Peoples Furniįure Co. (<ka<t- kietų,
žšausia lietuvių rakandų įstai liukui•>
ga Chicagoj), 4183 Archer a- kuinu 
ve. ir 2536 W. 63rd at. ši vanų 

l^vana yra vertės $100.00. tpietų

PT^ra — 1937 metų modelio, 

ckordi jonas fintas iš ' Prog- 
ress Fumiture Co. (taip pat 
didelė lietuvių įstaiga), 3222 
So. Halsted st. Ši dovana $35 
vertės.

< , 3-eia — rankinis laikrodi 
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- 
jpios mažesnės dovanos.
; Šioms dovanoms laimėti di
delių pinigų nereikia. Tikin
tas tik 15 centų ir su juo kie
kvienas galės įeiti į daržų.

BRIDGEPORT. — Vizita
vimo laiku J. B. vysk. Rei
nys Chicagoj buvo apsistojęs 
pas prelatų Krušų. Bridgepor- 
tiečiai svečių sutiko didele 
pagarba ir didžiavosi turėda
mi jį svečiuos. Prelatas Kru
šas svečiui aprodė Chicagos 
įdomybes ir žymesnes vietas.

RaP. N.

DRAUGĄChrysler Dylerj 
3910 OGDEN AVĖ.

Alpi crawfohd
<- / ’7""T -
0BRT8LU ’37 lageriai

išdirbėjai ąukSteanėa rūStea 
parniūki** Ir grabnamiųPraplatino Biznį DmI radi®, *

taatar, defoetav ftoatakad *
•» ........................ 795
FLYMOUTK ’37 ft-paaa. (ta tave 
tau. 8*4an — vartotas .. 5951
FLYMOUTH ’36 ,5-pao. 
ta tam tau. Seda* .... 365
FLYMOUTB ’34 6-pue.
de tam taur. Sėdau ----- 265
įoLDSMOBILS ’36 5-paas. 
de lnxe tear. Sedan .... 543

Idodoi '» »->mx 
de tam tau. Sedan .... 463
DODGE ’35 5-uaaa. 
da taxe toui. Sedan (345 
CHEVROLET 36 5-prn. 
ta tam tau. Sedan .... 465

ĮOHEVROLBT ’34 5-pasa. 
įde lože tour. Sedan .... 285
FORD ‘36 5-para.

Ida l'ize tou. Sedan .... 395
IDE SOTO ’M 5-pew. 
de tam tou. Sedan v... 495

[CHRYSLER ’S6 5-pasa
ta tam tau. Sedan ___ 545

Į CHRYSLER ’SB Airflra «->. 
de tam tom. Sedan .... 475

įTERRAPLANE ’36 5-pass.
(Sedan. pilnai įrengtas .. 495
HUDSON ’M 5-pase. Sedan,

Įtonr., pilnai įrengtas ___ 595
[Vartotas PACKARD '37 6-cyI. 5 pa 
sažierių de luxe tr. Sedan .. 835 
FORD ’35 de-loze Oonpe .. 295
NASH '36 5-pasa. de tam 

I Sedan ..................... .. ............ 525

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
CnieageJJuozas ir Morta Sandama- 

vičiai, turintieji bučernę ir 
grosernę adresu: 2822 West 
Marąuette Rd., dabar padidi
no savo biznį, tai yra prie 
esamojo biznio įrengė likerių 
skyrių. Turi įvairios rūšies į 
vyno ir degtinės, amerikoniš
kų ir importuotų.

Biznieriai Randama v ičiaj y- 
ra jau seniai .biznyje ir turi 
patyrimo. Moka visus kostu- 
merius patenkinti savo patai- 
navima. Sandamavieiai yra 
sąni “Draugo” skaitytojai iri 
rėmėjai. Jie pareiškė, kad 
būsiu “Draugo’' rudeniniame 
Labor Day piknike, Vytauto 
parke. B*p.

Su virė S 0 metų prityrimo

Pirkite tiesiui U dirbtuvė* IT 
taupykite pinigus

Jis laitnėjo 1100,000. Chi- 
cagietis William R. Staggs, 
laimėjęs pirmų dovanų Old 
Gold cigaretų konteste. šalę 
jo mergina Grace Olasųer, su 
kuria žada neužilgo susituok
ti. Gražų kraitį jis jai duos.

Me* attikime darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių į

ARTI GRAND AVK.

Telefonas 
SEEIey 6103
x . CHICAGO, ILL. ,.

12 Dovanu “Draugo 
Piknikui

Su Vienais Svečiais 
Lošė Bridge, Kitas 
“Svečias” Pavogė 

0500-00

Adv. Irving Greenfield žmo 
na ir svečiui D. D. Carmell, 
Illinois vai. prokuroro asis
tentui, su žmona lošiant fron- 
tiniam kambary bridge, vagis 
įlindęs pro langų į miegkam- 
barį pavogė $500.00. I. Green- 
field gyv. adr. 6846 Chapel 
avė. ' •

.«vūiq

Ambrosia Alus 
Draueo” Piknike

L. M. Norkus, 2413 West 
64 . st., Ambrosia alaus Išve
žioto jas, pristatys alaus 
“Draugo” rudeniniam pikni
kui. Ambrosia alus yra taip 
populerus, kad Norkus dirba 
dienų ir naktį ir vos spėja 
aprūpinti visus savo kostu- 
merios. Tel. Hemlock 6240.

Norintieji užsisakyti Am
brosia alaus buteliuose pašau
kit Boulevard 2537.

Jūsų karas kaip Įmokėjt- 
mas. Bilsmas 12—24 mėn 
90 Dienų Garantija. 30 Din 
nų Važinėjimo Išbandymas 
U am KARORNAI TAIP JT 

, ŠĖMAI {MOKANT, KAIP J

■r* l AID 0 T 0 VI p F DHEIT0RIA1
NARIAI CHICAOOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ UKEKTOMŲ ASOCIACIJOS

1110111 AkIPC patarnavim. nnlDuLHlivL dieną IR nak
F*VV A T KOPLYČIOS VISOSE 
Lf I h.nl MIESTO DALYSE

Būk Arba Biznierius 
Arba Policininkas

VIENŲ MIRTIES SUKAKTIS John L. Brink, prezidentas 
River Forest miestelio, išlei
do įsakymų visiems policinin
kams, kad jie, būdami poli
cininkais, neturi ’ užsiimti pa
šaliniais darbais arba bizniu. 
Patirta, kad vietas polic. O. 
Schultz yra dalininkas galiū
no Benryne, kitas — I». Ree- 
dy operuoja trekais daiktų 
pervežimo biznį, O trecias — 
R. Carr turi gazolino stotį. 
Visi dabar turės pasirinkti 
vienų: biznį arba policininko 
pareigas. , J i«i«a

TAIPGI
FINANCE CO. 

3910 Ogden AvenueALEKSANDRAS ŠTURMAS

Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimų sūnų Aleksandrų Šturmų.

Netekome savo mylimo sūnaus ir brolio rugpiūčio 
28 d., 1836 m. Nots laikas tęsiasi, mes joxniekados 
negalėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas sutei
kia jam amžinų atilsį.

Mes atmindami tų jo liūdnų prasišalmimų iš mūsų 
tarpo, yra užprašytos gedulingos Šv. Mišios už jo sie
lų šeštadienį, rugpiūčio 28 d., Aušros Vartų parapi
jas bažnyčioje, 7:45 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pa
žystamus dalyvauti šiose pamaldose, o paskui į na
mus po numeriu 2462 Blue Island Avė.

Nuliūdę liekame: motina Ona, tėvaa Aleksandras, 
sesuo Aniceta, dėdės Povilą# Stakanis, Pranciškus Jo
nikas, ir jų šeimynos, cttet Marijona IksaoovtMooė

Vietoj Paukštį Nušauti, 
Pats Save Nuaiaove PLATINKITE “DRAUGĄ

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139Kunigai turėtų įsigyti

Vyskupo Petro Prandš- 
kaus'Bfičio, MLC. para
šytą

PAMOKSLŲ
' 400 puslapių knygų.

Į Kaina £1.75

Į“DRAUGAS” 

2334 Sa Oakiey, Avė. 
Chicago, tH.

Leo Devely, 18 m., 2705
Indiana avė., studentas Lane 
Technikai Schooi išvykęs me
džioti į Speneer, Imk, apy
linkes praėjusį antradienį dėl 
neatsargumo su šautum pats 
save nusišovė.

3307 Litaaniea Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct. Cicero 
Phone Cieero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phone ,QROvchiIl 0p42Urba Flower Shoppe 

4180 Archer Avenue
CMta Myltariei** —Vwta*ta8»~.

718 West 18tb Street 
Phons MONroe 8377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203-5566

IR 4704 So. Western A' 
TĖVAS Tek VIRginia 0883LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 3354 So. Halsted St.
Pteme BOUlevard4«»I Didelė 223 puslapių knyga 

su naujausiais receptais >- 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir domių kepi
mui; įvairių konservų ir 
preservų darymai, paukš
tienos kepimui ar virimai, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, Ir tt. Taipgi yra vi« 
šokių naudingu patarimų 
šeimininkėms.
lig karai salima sarti per pal
te arba rartinije:

“DRAUGAS”
2134 fto. Oakiey Avė.

CS1CAOO, ILL 

KAINA SU PERSIUNTIMU

fl.10

Monika msAūanort 
(po tėvais Seruaattl)

Mirė rugpiūčio 23 tL, 1937 m.. 8:40 vai. ryto, su
lauk us 46 metų amžiaus.

Kilo iš Šiaulių apskričio, Baisogalių parapijos, Pa- 
kerželių kaimo. Anferikoje išgyveno 24 metus.

Paliko dideliame nuliūdime vyrų Jonų, dvi dukte
ris: Ona Ir Elena, viena posūni Leonų, marčių Mar
gio, brolį MarceBnų, tris švogerius: Jurgį, Juozapų ir 
Stanislovų Petrauskus, tris švogerkas: Domicėlė Bud
rienę, Gnu Petraitiene ir Magdalena Bertulienę ir jų 
šeimynas Ir daug kitų gimimų. Lietuvoje broli Jonų 
seserį Elenų k jų šeimynas.

Kūnas pašarvotas 431 Kast 471 h Street, tel. Drexel 
6929.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpiūčio 28 d. Iš 
namų 8;00 vai. ryto bus atlydėta į ftv. Kryžiaus pa- 
rapijn«zbalnyč 1 ų. kurio.i įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų. Po pamaldų bus aulydėta į 6v.
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus giminse, draugus-ges 
ir pežvstamuH-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Posūnis, ftvogurini. Ivo- 
fferkos Broliai Sasuo ir Oiminėa.

Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Telefo
nas YARds 1741.

8SNIAU0U XK DID«IAU8IA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
* 4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 Sooth Faktteld Avenue
Tek LAFĄYETTE 0727

2314 Weet 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlmau 1270

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

koplyčios visose 

Chicagos dalyseDYKAI _ MBS.MUM* A BITTIN
paminklų išdirbėjai

‘ 'l!" 'I"! ■ lan

i : ■' * vi
šokli) nk h.•!!,] ir mnili;
f.h ■ • s:no r h ik.

AL^nnHs (kirbas 
3958 West llltb St,

Tulėfnae BBVeriy OOOff
skersai Bv. Kasimiero kapinių vartų.

Ktaniykita mūsų Lietuvių tadio progresu) Piraadientf vakarais, 
10:00 vaL vakaro ii W. Ž. F. 0. rtoties (1120 K.) — FraneMJaa 

P. SALTIMIBBA8

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ PTB.MCTntt.TAT

KELNER — PRUZIN 
Gtariaasiae prtaraarūaM — MetasSs jntemeeįs



Penktadienis, rugp. 27, 1937

kis. Mergina nusigando.
“Tai mano švogeris I Ką 

dabar darysime T!

Sakomas švogeris pareiškė, 
kad čia jau skandalas ir kad j 
senis atsidurs į bėdą už vi
liojimą nepiląametės mergai
tės. “Bet”, sušvelninęs bal
są tęsė sakoąias švogeris, ‘jei
gu sutiksi užmokėti tani tik
rą sumą pinigą, tai apie tą 
skandalą nei lapė nesulos. Kur 
gi, senis,nesutiks atsidūręs to
kioj padėty.

Pirmas peimentas* Čia pat 
buvo $300. Kitą dieną senis 
išuiainęs dalį vertingą pini
gą sakomam švogeriui išmo
kėjo $5,000.00. Vėliau vėl iš
mainęs vertingas popieras iš
mokėjo $4,000.00. Bet sako
mam švogeriui buvo dar per 
maža; pareikalavo daugiau. 
Seniui pasirodė liestai. Jis 
dalyką papasakojo savo bro
keriui Chicagoj, o tas prane
šė"- prokuroro ofisui. Už die

nos sąkomas švogeris atsidū
rė policijos stoty. Pasirodė 

Į esąs tūlas Beršteinas, kuris 
p risi pažinei, kad toji mergi
na nėra jo sesuo ir kad ne 

' 16 bet 22 m. amžiaus. Mergi
na esą išvykus atgal į Daven 
port, la., iš kur praeitais me- 

1 tais buvo atvykus į Chicagą 
ir įtraukus jį į tą suktybę. 
Sako, ji paėmus visus senio
pinigus. Bet vienam vidur- 
miesčio banke saugomojoj dė
žutėj Beršteino vardu policija 
rado $4,000.00 ir tris revol
verius.

Ręlkallngaa prityręs vyras virėjas, 
turi mokėti UetuvMką kalbą. Rąžy
kite;
“Drąugaą** 2384 So. Oakley Avė.

q»o».
DAKTARO OFISAS RKXDON

. , , . . 07 , ARD piknikas rugpinčio 15Įvyks penktadieni, 27 d. rug- . : .. ,
,.y. . . -• I d., pne Marąuette parko, gra-plucio, parapijos svetainėj. n . ... . ?ir . ». , , ziai pasisekė. Amu gerb.' dva-Kvieciami visą draugiją at- .wi , .

stovai atsilankyti. Taipgi pra- s'5klJil " TlRUOmenei * 
Somos atsilankyti Moterą Są- rnim^ mūsą. pramogą, 
jungos 4 kuopos ir Susivie- ARD skyriai prašomi pik- 
Rijimo 16 kuopos valdybos ir nike uždirbtus pinigus prista- 
nariai, kurie nori važiuoti į tyti vįenuolynan, jeigu, dėl 
•pikniką 22 d. rugpiūčio, į kokią nors kliūčių, savo sky- 
Dambrausko daržą. Kviečia- riaus uždarbio nepridavėte pi- 
mi ateiti ir užsiregistruoti, kniko komisijai, ką kiekvie- 
kad komisija ž|notą, kiek nas,skyrius privalėjo padary- 
amonią važiuos troku, kad ti. Seserys privalo turėti vi- 
visiems būtą ^vietos. Susirin- sus pinigus ir suvesti visas 
kimas prasidės 7 valandą va- sąskaitas prieš rugsėjo 19 d., 
kare. Prašomi nesivėluoti. • kuomet įvyks ARD centro su- 

‘ Valdyba sirinkimas.

Viriui seniai įsteigtos aptlekos, spe- 
clarė nuolaida daktarui, kuris mano 
mainyti ofisą arba daktarui naujai 
pradedant. Reikale atsiiauklt 1 Ap- 
Įteką, 2356 W. 24tb Street.

BEIKĄUNGOtt PARDAVĖJOS

Relkallngoe pardavėjos dėl kotą Ir 
/urs, aukftėlausia Alga Ir commislja. 
Atsiiauklt dabar. Maurice Cloak Co.. 
4728 So. Ashl&nd Avė., tel. YARds

YTRAT
Automobilių mekanikal ............ >30.
Drlll Press operatorius ............ $18,
Elektrlklnlų Motorų taisytojai .. 325.
Mekanlkų padėjėjai ...................... 312.
Duonkepiai...........,......................... 325-35.
Indų plovėjai . ..•:..................... 312-15.
Virėjai ............................................ 218-30.
Valytojai........... .. ............................... 312-16.
Prltarnautojal ....................................... 318.

MOTERYS
Virėjos Restarąntuose .. 118-22-35.
Prttarnautojoa . ....................... 312-16.
Generaliniam namų darbui,

mergaitės ... .i..................... >8-12.
Boauty Operatorlos .. 316.50-ir aukS. 
Prašytoja' Moterų dreslų .312. 

1 Viešbutyje Patarnautojos .... 350. 
8HAY EMPbOYMENT AGENCY 

14 West Wasblngton Street
* Chicago, Illinois a

. Tel. Cėn >300

j Kas nurodys mProną, gaus $1000.00. Chicagos majoras 
Kelly įteikia policijos viršininkui čekį $1000.00 sumai — do
vaną tam asmeniui, kuris nurodys moroną pastaruoju lai
ku atįikąsį eilę kriminalią darbą. . Ub

Automobilio Sužeistas
Mirė Jonas Kasmauskas

.į Rugp. ,(9 d. prie Honore ir
W. 47 gatvių automobilio su
žeistas Evangehcal ligoninėj 

‘mirė brightonparkietis Jonas 
į- .Kasmauskas, 51 m. amž., 2416 

45 PI. Automobilistas E. 
Almerantz, 21 m., 9351 

Lyon avė., katis Kasmauską 
sužeidė, nebuvo sulaikytas. *

ARD. centro vice pirm. iš 
10 skyr., West Sidės, pirm. 
Margareta Dobrovolskienė grį 
žo iš atostogų linksma ir pa
silsėjusi. Atostogavo Spring- 
field, III., kur gyvena jos ma
mytė. Dabar vėl, dideliu ūpu 
rengiasi prie naują darbą A 
RD ir savo skyriuje; kuriame 
šauniai pirmininkauja. Jos 
vadovybėje skyrius auga ir 
tvarkiai veikia.

Kaip 72 m. seniui viena Mergina 
KAINAVO 09300.00

DARBIN

Reikalinga moterie arba <«nergl.iw 
nuolatiniam namų darbui, maža fa- 
mtllja, geras namas, gera alga. Te- 
iefonuoklte Spaulding 9195.

PARDAVIMUI NAMASNe jos kumštis, bet kiti ją 
išgelbėjo. Viršui MiMrerf. Gla- 
ser, 17 m. amž., gyv. 9520 ( 
Escanaba avę., So. Chicago, 
užvakar vakarą grįžus namo 
iš Rivervietv parko ir išlipąs 
iš gatvėkario vienoj apitam- 
sėj gatvėj buvo morofio pa
grobta ir ^stipriu smūgiu ap- 
glūšinta. Mergaitei suklykus, 
netoli važiavę automobiliu du 
vyiai iš Hammond šoko į pa
galbą. Moronas buvo paspru
kęs į elę, bet vyrai jį sugavo 
ir perdavė policijai. Žemiau 
tos mergaitės užpuolikas Gene 
Gianino, 34 m. amž.

Brighton Parke netoli UetuvlSkos 
bažnyčios, 4-S kambarių namas, kar
ėtu vandeniu apšildomas, ga radi lūs. 
Savininkas mainys ant lotų arba 
biznio.*- Perkant (mokėti 2500, ki
tus kaip renda. Turime daug viso
kių kitų bargenų, namų b- farmų. 

C. P. SUROM8KI8 
2502 West 89tb Street,

Tel. GrovehUl 0306.

PARDAVIMUI NAMAS

2 fletų medinis namas, geram sto
vyje, po SeSla kambarius, elektrikas, 
vantos, parsiduoda pigiai, kaina 
32300. Parduodama M priežasties 
senatvės. Namas randasi 3540 Pa,r- 
nell Avc. Atsišaukite pas savininką 
8526 Varneli Avė. 

IŠRJENDAVIMUI TAVERNAS*

Renda 340 J mėnesi, pilnai įrengtas, 
Šilto vandenio Šiluma, po adresu 804 
West 21at Street. Dėl Informacijų 
tel. Vlrglnla 1621 arba atsMauklt J 
2990 Archer Avė. r

Grosemė ir marketas, pigi renda, 
ieit kambariai užpakaly, apšildomas, 
garadžlus, elektrikinis refrlgerato- 
riue, lietuvių aptelinkėje. Neparduo
siu agentams. Telęfbnuoktte Ln.f. 
0470 arba rkiyklte

DRAUGAS. 2324 So. Oakley Avė.. 
____Chicago. III., Box G 317

ty nubaudė kalėjimu ir be to, 
uždraudė per tris mėnesius 
vairuoti ąutomobilių, Miss 
Jetfn Miller,r 3255 Union avė., 
ir Mrs. A. Ravin, 1863 Spring- 
field avė. Jean Miller važia
vo girtai Kada teisėjas pas
kelbė nuosprendį, mergaitė 
pradėjo verkti ir pareiškė, 
kad tas paveiksiąs jos moti
ną, kuri tik ką grįžo iš ligo
ninės, Teisėjas bet gi jai pa
sakė, kad važiuodama girtam 
stovy galėjai kitą žmogą už
mušti.

Tą pačią dieną atimtos tei- 
ągs per tūlą) laiką vairuoti 
automobilius ir' septyniems 
vyrams. «

Emilija Kass (Kazakaus- 
kienė) ^įeseniai grįžus iš 8V. 
Kryžiaus ligoninės dėkdja dr. 
Manikui už padarytą jai sėk
mingą operaciją. Toliau dė
koja seserims ir slaugėms už 
malonų patarnavimą, visiems 
draugams, gimin&ns ir pažį
stamiems už aplankymą ir 
suteiktas dovanas. Dėkoja ir 
seserims mokytojoms Nekalto 
Prasidėjimo parapijos: M. Ka 
zimierai, M. Michalinai ir ki
toms už aplankymą.

Emilija Kasa, 
4216 Archer avc.

Manant statyti san naują namą 
ar pertaisyti seną, pa&ankite 

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Buildar, , 

6739 So. Maplewood Avė. 
Telefonas PROspect 1186;

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui 2 fletų tinkas (Stucco) 
namas. 2 fletal po 5 kambarius, pe
čiu apiljdoml. Randasi Albany avė. 
arti 68elo St. Telefonuoklt Rockwell 
1345 po 8e81ų vak.

PARDAVIMUI EARMA

Gera farma arti gerų kelių ir mies
tukų, 2 mylios nuo Fountaln Mlchl- 
gan. 160 akerių, su gyvuliais arba 
vieną žemę, sodas su 300 medžių, li
pė bėga per visą farmų. Pardavimo 
priežastis liga.

Atsišaukite: M. Mathews, 1605 So. 
49th Avė., Cicero, III. Tel. Cicero 
38Į9M __________________________ ____Pranešimas

BRIDGEPORT. Sv. Pfš- 
nciškaus Vienuolyno Rėmėją 
1 skyriaus susirinkimas įvyks 
penktadįėnį, rugpjūčio 27 d., 
parapijos^ salėj, 7:30 vai. va
kare. Malonėkite viėOB f&nė-i *' » • "f J. ŠI.
jos atsifcmkyti. Turime išrin
kti atstoves j seimą. Valdyba

PAS DR. W1NSKONA 
LANKĖSI GARNYS

New Ytrk City Sub- 
Treatury Building kur 
fatfiortai iiduoti dil 
tvėrimų tolių.

PARDAVIMUI NAMAS

Pigiai perdavimui 2 šukėtų mūrinis 
namas, po Šešis kambarius, steamu 
apšildomas. Atsiiauklt 6307 So. 
Keattng ve., ant pirmo aukšto va
karais. Chicagos Žvėrynas 

Padidės Penkiom 
Antelopom

Pitchfork

PARDAVIMUI OROBKRBfe

Pardavimui pigiai grosemė pili 
rengta, steem aplietoms. mle< 
kambarys Užpakaly krautuvės 
silaukit 1211 So. Cicero Avė. 
l3-toe gat. (Roosevelt Road). 
Žastls pardavimo — liga.

Pirmadienį iš 
Vyo., j' Chicagą lėktuvu bus 
atgabenta penkios antelopos.
Jos bus patalpintos Brook- 
field žvėryne. “Viešnias” at-* Užvakar pas visiems gerai 
lydės C. J. Belden, savinin-1 žinomą dr. Winskūną lankėsi 
kas ūkio (ranch), kur anteld-' garnys ir paliko grąžą 8 sv. 
pos buvo nupirktos. * Isūną.

I JSueliaukite tūkstantį mylių nuo 
namų arba tiktai už kampo...ir pa
matysite kaip žmones pasitenkina su 
Chesterfields.

Chesterfield’s gaivinantis lengvumas 
ir puikesnis kvapsny s ir aroma sutei
kia jums visus rūkymo gerumus. <.

Pardavimui I kambarių 2 aukštų 
namas, 2 karų garadžlus. Telefo
nuoklt Saglnaar 9165 po 6:00 y. v. 
[Namas turi būti parduotas autvar- 
Įkytl palikimą.

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids

u. «ut.a from your 
IMa tlay. d.lloat. kld- 
, bst kavara of chsap, 
drufa. If faactleaai 

1 dlsord.ra mak. you 
Į Uy Nlsbta Norrooo 
lokoeho. Ctrcloo Uador 
MSMStM raina AalS- 
tlag * įtekins, doa't 
tb. Dootor*a (uaraa- 
callad Cratoz (8l.a- 
aaf. and no r.. In 48 

V a.« Tltnllty. asd Is 
ou ap la oao *o«k or
K a of.mpty aęekaso. 

a dar at drucitata

Visi “Rūtos” saldainiųKą iik atėjo iš Lietuvos, 
mėgėjai, pavieniai, draugijos, piknikams* para] 
išvažiavimams ir kitoms pramogoms, kreipkite 
patarnausime,

ONA ALELIUNIENC
3251 So. Union Avė. Tel. Victpry 5635

uiiams
jnielai

'ortas kuris
tugiau rūkymo malonumo

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