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KINAI LAKŪNAI PUOLĖ 
JAPONIJOS MIESTĄ

Japonai lakūnai gi bombar
duoja Šanchajų

R

‘ ŠANCHAJUS, rūgs. 2. — 
Gauta nepatvirtintų žinių, kati 
kinų karo lakūnai nuskrido į 
pietinės Japonijos dalį ir Ky- 
pšu saloje bombardavo Ka- 
gošimų miestų ir uostų. Nuo 
Nankino iki to miesto tiesia 
linija yra apie 600 mylių telis. 
Kinai lakūnai turėjo skristi 
per Geltonųjų jūrų.

’,Apie tafgauta žinia, kai ja
ponų lakūnai šiandien vakarų 
iš naujo bombas svaidė ) įvai
rias Šanchajaus dalis. .

Nuo japonų • orinių bombų 
čia daugiausia nukentėjo civi
liai gyventojai, nepaisant ja^ 
ponų pasisakymo, kad jie ven 
gsių žudyti civilius žmones.

Šanchajaus apylinkėse kinų 
kariuomenė daugiausia įsika
sąs i į žemę. Japonams lakū
nams veikiant kareiviai pasis
lepia, o praėjus pavojui išei
na ir vėl veikia prieš japonus.

Kinai atkakliai gina miestų* ■ ' y
ir japonai tik' kai kur mažai 
pasistumia priekyn.

Viduržemio jurnje ties Ispanija 
dintas Anglijos laivas

TAM*'
GAMBUNtNKy VIETOS PUOLAMOS

Ijo kampanijų prieš gamblininkus Chicago ap- 
Mp 'tyrai ir moterys skubiai pašalina gamblinin- 

apie numatytų policijos puolimų. Gambli- 
(Acme Photo.)

Cook apskrities prokuratorija 
linkiniuostMuiesteliuose. Čia 
kavimo įtaisus ties Wignėj plentu, kai pri 
ninkai turi pranešėjų.

 - Į

Vyriausybė išjunda veikti; 
kaltina Italiją

LONDONAS, rūgs. 2. — Is- svarbiausias britų laivams ke-
panijos pakrantėse Vidurže
mio jūroje nežinomas nardan
tis laivas nuskandino su britų 
vėliava plaukusį kubilinį laiyų 
AVoodfordų.

Laivas autorpedtiotas. Nar
dančio laivo niekas nematė ir 
nežino, kas jis per vienas. Bet 
Anglijos vyriausybė kaltina 
Itali jų.

, Nuskandinto laivo antrasis 
inžinierius žuvo ir 6 įgulos 
nariai sužeista.

liag pastodamas.
Tuojau pasiųsta daugiau ka

ro laivų į Ispanijos rytinius 
pakraščius su įsakymu būtinai 
susekti nardančių Jaivo, nacio-

Anglijos vyriausybė subruz
do veikti, kai gyviausias ir

PRANCŪZIJOS RAUOOS 
DĖL VALENCIJOS RA 

DIKALĮĮ LIKIMO

t

SKELBIAMI V 
VARŽYMAI

Viena Chicago tęatrų grhpė iaismavieteų ir kitas vaikų ?tu- 
-ramogas. ; j 1

Vakar mii 
žiaus du k

paskelbė, kad kaip ilgai viefto- rimas pi

• Y? • - i -Be

sios mokyklos mieste bus už
darytos, mokykliniai vaikai iki 
16 metų amžiaus nebus įleid
žiami i..teat

nuo paraly-
'mirė. Užre

gistruoti nauji susirgimai.

VILNIAUS SRITY UŽDAROMOS DV 
“RYTO” GRAIKUOS MOKYKLOS

.VILNIUS (per paštų). — tganai Vilniuje įspėjo “Ryto’ 
draugijų, kad bus. uždai • ■. *Vokiečių telegramų agentūros 

pranešimu, lenkų valdžios er
dvi tos draugijos Vilniau rh 
tyje išlaikomos mokyklos.

ASTIIRAIIAU SAUKIASI TAIKOS SU 
NACIONALISTAIS

HENDAYE, rūgs. 2. -- Ap- Į avi ir išvengti numatytu 
turimomis žiniomis, Ispanijos bausmės.

s sai

KARDINOLAS MIŠIOMIS 
MINĖS KONSTITUCIJOS 

SUKAKTUVES

asturų vadai radikalai ja d ta
riasi pasiduoti naciohalistams, 
kurie nesulaikomai veržiasi į 
Asturijos provincijos miestų 
Dijon.

Jiems norėtųsi užvesti tai
kos derybas su nacionalistais, 
kad išsiderėjus kokias nors 
sųly gas. Jie sutinka paduoti 
Dijon, bet patys pasilikti lai-

Tokios sųlygos nacion a 11 s 
tams nepriimtinos. Astura |M 
jokių sąlygų turi pasid m t 
Negali būti jokių taikos <!♦>r\ 
bų.

Valencijos radikalai, k a 
paprastai, praneša apie 
“laimėjimus” Aragono u 
fronte.

sav

PBTLADELPHIA, s Pa., 
rūgs. 2. — Jo Emin. kardino 
las Dougherty, Philadelphijos 
arkivyskupas, rugsėjo 1£ d.

PREZ. ROOSEVELTAS 
PASIRAŠĖ CUKRAUS 

BILIŲ

NACIONALISTAI NUTEIS
MIRČIAI AMERIKIETĮ 

LAKŪNU 73

gailėti
Prancūzija karštai remia 

Anglijos energinius žygius. 
Ir pareiškia, kad tas piratiz- 
mas Viduržemio jūroje vra I- 
talijos darbas.

Laivas Woodford nuskan
dintas jam plaukiant iš Barce- 
lonos į Valenoijų — ispanų 
radikalams tarnaujant.

prendė, kad. iki praeis “infah- 
tile” paralyžiaus ligbs paVd- 
jus visuose parkuose uždaryti

NAMS KARIŠKUS 
LĖKTUVUS

TOKIO, rūgs. 2. — Japoni)medžiaga ir visakuo, kas tik .
reikalinga kovai au “sukilę- ’>ri“s’W «“vusi' žinl«- j'»d

.o depcuSfc^aU-atJKiijon® U&ya.įškil 
tarnauta® Ąra priešingas mo
kyklų uždarymui. Pažymi, kad

HYDE PARK, N. Y., fugs. 
2. — Prez. Rooseveltas pasi- 

1 v rašė kongreso pravestų taip

HENDAYE, Prane u/.j 
rūgs. 2. — Liepos ,12 d \fai 
ridu fronte nacionalistai 1!

nesama Epidemijos.

MEKSIKOS KATALIKŲ , 
SKAUTAI PAS POPIEŽIŲ

• X K

miTAgn.pi pontifikalines padėko- J nustatoma kvota Hawn 
nės Mišias. Šio miesto katali-, jaUs, Porto Rico ir Virgih sa
kai šiomis pamaldomis minės )y cukraus įvežimui į J. Val-

vadinamų sudraus hilįų^ kriaušė Valeuaiįos radikalųjį 

tuvų ir paėmė nelaisvėn am

PARYŽIUS, rūgs. 2. — 
Prkneūzijos radikalų fronto 
vyriausybė šį kartų dar labiau 
susirūpinusi Valencijos radi
kalų režimo likimu.

•• 4 *Paskutiniuoju laiku Ispani
jos rytinėmis pakrantėmis Vi
duržemio jūroje pradėjo ener
gingai veikti nežinomi nardan
tieji laivai. Eilė laivų su karo 
medžiaga ir maistu Valenci
jos radikalams nuskandinta. 
Prancūzijos vyriausybė įsitiki
nusi, kad tai Mussolinio žygiai 
padėti ispanų nacionalistams 
suklupdyti Valencijos radika
lus.

Kadangi Anglija neturi no-

liais”. Valencijai gi ypač rei
kalinga artilerija ir lėktuvai. 
Ikišiol ji daug • patrankų ir 
lėktuvų praradusi, tad reika
lingas papildymas.

Prancūzijos radikalų fron
to vyriausybė tuo būdu ir vėl 
dumia akis pasauliui, kad būk 
ji ikišiol turinti uždariusi sie
nų ir Valencija nieko negau
nanti per Pirenėjų kalnus. 
Tuo tarpu nėra jokia paslap
tis, kad Barcelonos ir Valenci
jos radikalai visų laikų iš 
Prancūzijos per atlapų sienų 
apturi viskų, kas tik jiems rei
kalinga. B

Bet iš to maža naudos. Va- 
iencijos “teieėtog vyriausy 
bės” jėgos nuolat menkėja, 
nacionalistams visur 
pažangų. Tad ir yra ko rūpin- 

reikia

Rusijos bolševikai kirvaitis 
siunčia 200 kariškų lėktuvų. 
Tai kinų. bolševikų padarytos 
slaptos kariškos sutarties pa
sėkos.

VATIKANAS, rūgs. 2. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI to- 
mis dienomis viešoje meldžio- 
nių audiencijoje pirmųjų vie
tų pripažino Meksikos 30-iai 
katalikų skautų berniukų. Tai 
dėl to, sakė Jo Šventenybė, 
kad šie berniukai iš toli atvy
ko ir kad jie yra iš tčs ša
lies, kur vykdomi katalikų 
persekiojimai. Dėl to jiems ir

Šešiolika bolševikų ’ lakūnų* dalinga pagarba. Pasaulis 
jau išsiųsta į Kinijų. 76 lėktu
vai jau pristatyti Į ftensio 
provincijų.

tepamato, kad, nepaisant prie 
spaudos, ten katalikai pasilie
ka ištikimi savo Bažnyčiai ir 
tikėjimui.

--------------------- — Tų pat laikų kitos padėko-
VIESULAS IŠTIKO HONG , nės Mišios bus laikomos Šv.

150 metų sukaktuvep, kaip pri 
pažinta Amerikos J. Valsty
bių šiandieninė konstitucija. 
Bus dėkojama (Visagaliui už 
apturėtų iš konstitucijos nau
dų.-

Harrisburgo vyskupas G. L. 
Leech sakys pamokslų.

Konstitucijos sukaktuvių mi 
nėjimo Pennsylvanijos komite 
to nuosprendžiu valstybės gu
bernatorius Earle pakvietė Jo 
Eminencijų surengti pamal
das.

Numatyta, kad į šias pamal
das susirinks daugiau kaip 
200,000 žmonių. Prieš

stybes. Tuo keliu su tų posesi
jų cukraus gamintojų varžy
mais apdraudžiami šalies cuk
raus gamintojai, kurie, esu, 
reikalingi didesnio pelno.

Dėl to, aiškiai numatomas 
cukraus pabrangimas, nes enk 
raus t rustas apsaugotas nuo 
konkurencijos.

ANGLIJOS KARO LAIVAI 
IEŠKO NARDANČIO LAIVO

LONDONAS, nigs. 2. — Is
panijos rytinėse pakrantėse 
nežinia kokios šalies nardan- 

Mišias tis laivas kėsinosi torpeduoti
vietos katalikų organizacijos britų Laro laivų Havock. Ta-

ro gelbėti Valencijos radika
lus, Prancūzija sakosi ji pati tis. Už nepasisekimus
viena veiksianti. Girdi, Pran kų nors kaltinti ir grasinti
cūzijos pareiga neleisti Ispa
nijos “teisėtai vyriausybei’
kentėti vargus, stingant mais
to ir karo medžiagoj kas iki
šiol jai buvo pristatoma jūra. 
Jei Mussolinio pastangomis 
tie pristatymai uždaromi, 
Prancūzija per savo sienų 
tų “teisėtų vyriausybę” aprū
pins maistu, ginklais, karo

Kaltina Italijų ir grasina “a 
tidaryti” atlapų pasienį. Atla
pas pasienis nereikalingas a- 
tidarymo.

■■■

, LIETUVOJE LANKftS! 
TARPTAUTINIO DARBO 

BIURO ATSTOVAS

KAUNAS. — Rugpiūčio 5 
d. iš Rygos traukiniu atvyko 
tarptautinio darbo birtro že
mės ūkio skyriaus direktorius 
von Bulovas. Kitų dienų jis 
išvyko į Suvalkiją, kur susi-

, ’ ’ pažino su naujakurių, viduti-darant *7^. \ . .
nių ir stambių ūkininkų ūkiais 
ir darbininkų būkle tuose ū- 
kiuose. Ta pačia proga aplan
kė Kvieti Akio žemės ūkio mo
kyklų ir cukraus fabrikų Ma
rijampolėje.

MASKVjA, rūgs. 2. — Lai
kraščiai trumpai praneša, kad 
sovietų Ukrainos prezidentas 
Liubčenko nusižudęs. Jig buvo 
įtartas neištikimimu Maskvai.

H

surengs vaikštynės miesto gat i čiau laivas išsisuko iš gresian- 
vėmis į stadijonų. Įčioe nelaimės.

Anglijos vyriausybės įsaky-

KONGĄ, KINIJOJE Stepono bažnyčioje. Tai tiems,

HONGKONGAS, nigs. 2. — 
Nepaprastai smarkus viesu
las (taifūnas) ištiko šių britų 
valdomų kolonijų, kur yra su
plūdę daug dėl karo nukentė
jusių kinų.

Visas pajūrys užlietas. Par
duotuvės ir namai panardyti. 
Spėjama, bug daug žuvusiųjų, 
ypač su laivais artimomis pa
krantėmis

mu britų karo laivai energin
gai ieško nežinomo nardančio

kurie negalės dalyvauti pamal laivo. Laivams įsakyta be jo- 
dose stadijone. Į kio klausimo sunaikinti tų už-

;-------------------------puolikų, jei jis bus kur paste-
UETUVOS CUKRAUS FA
BRIKAI PAGAMINS 25 MI
LIJONUS KG. CUKRAUS

KAUNAS. — Šįmet abu 
Lietuvos cukraus fabrikai per-

betas.

KĄ JAPONAI SIEKIA 
KINIJOJE

Paskutinę savo viešėjimo 
dienų aplankė centrines eko
nomines organizacijas, susipa - 
žino su jų veikla ir po atsis
veikinimo pietų išvyko iŠ Lie
tuvos tiesiog į savo nuolati
ne darbo vietų Ženevoje.

KOVA PRIEŠ 1935 M. 
MOKESTIS

Chicago gyventojų grupės 
advokatas kreipės Cooko aps
krities teisman sugriauti dalį 
1935 m. mokesčių. Pažymima, 
kad neteisėtai tas skirta.

rikietį lakūnų Haroldų Dahl 
Champaign, III. Salamu n 
nacionalistų karo teispis; n 
teisė jį sušaudyti. j

Amerikos J. Valstybių a 
basadorius Ispanijai CI a u*' y
Bowers tuojau įsikišo 
kalų. Jis stengiasi įtikinti Y 
Iencijos radikalų režimų, $ 
nuteistas mirti amerikiętis; 
tų pakeistas pRkliuvusiuo 
radikalų nelaisvėn nacional 
tų lakūnu. Yra sumanys 
pasikeisti keliais lakūnais.

Nežinoma, ar abi pusėųj 
tiks daryti pasikeitimus. 1

Ambasadorius Bowers B 
lakūno Dahl likimų pranešė 
vo vyriausybei Washmgto 
Dahl laikomas Salamankos 
Įėjime.

IMPERATORIUS -MH 
DŽIAS1 UŽ KARO 

PAVYKIMĄ
TOKIO, rūgs 

imperatorius Hirohito 
mingai atlankė tris pagok 
kas šventoves. Meldėsi už 
ponų karo pavykimų Kinijė

YKIMĄ
i. 2 — jajKi 
Hirohito iš)

ATVYKO MISIONIERIŲ
TOKIO, rūgs. 2. — Japonai

dirbo apie 160,000 tonų cukri- pagaliau pripažįsta, kad
mų runkelių. Marijampolės 
cukraus fabrikui augintojai 
pasižadėjo pristatyti 79,842 to 
nas runkelių, o Pavenčių fabr 
rikui augintojai pasižadėjo 
80,082 tonas cukrinių runke
lių. Cukrinių runkelių iš viso 
augina 5676 ūkininkai. Dau
giausia cukrinių runkelių au
gintojų yra Marijampolės, 
Šiaulių, Vilkaviškio ir Kėdai
nių apskrityse.

pirmiausia Kinijoje siekia su 
griauti Čiankaišeko vyriausy
bę ir sudaryti sau palankų re
žimų, tokį kurs japonams pa
taikautų.

Iš Kinijos į Chicagų. atvj 
jie misionierius prelatas A

Pinger. Chicagos karaR 
jį konsekruos vyskupu. ĮR 
21 d. 1
=—■ i ifiini

ORAS
PREZIDENTAS VYKSTA 

MEŠKERIOTI
HYDE PARK, N. Y., tugs. 

2. — Prez. Rooseveltas vyks
ta į Long Island pakrantes ke
turioms dienoms meškerioti, sd 7:20.

CHICAGO SRITIS. — 
besuota; popiet 
lietus su griausmais 
temperatūros atmaina.

Saulė teka 6?18, leidi

numatoi
nais; ni

.-.U.
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Bandradarblams lr koreapondentania raštų na*rųtlna,
1 atprašoma tai padaryti lr neprlsiunčlama tam tiks
li pašto tankių. Redakcija pasilaiko sau tetas tal- 
|ti lr trumpinti visus prisiųstus raštus lr ypač ko- 
Vponteucljas suly* savo nnotlflroa Korespondentų 
m*p rašyti trumpai lr aiškiai (Jai galima rašomaja 
kašlnšle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven- 
banl polemikos lr asmeniškumų. Pasanuslos kores- 
aadenoUos laikrašttn nededamoa
Redaktorius priima — nuo 4 vai. 11*1 * vai. popiet. 
PRENUMERATOS KAINA: J. Ainerlkoe valstyMee: 
etams — *6.00; Pusei metų — *3.50; Trims mėne
sini — *2.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose val- 
YHbs preuumerata: Metame — *7.00; Pusei metų 
- *4.00. Pavienis num. Sc.
Skelbimų karnos prisiunčiamos pareikalavus. -

raitė atsakė lietuviškai — šešių auksinų. 
Ta ponia supyko ir pasakė: “Przeklęta lit- 
winka”. Lietuvaitė atsakė atvirkščiai. Taip 
abi ir persiskyrė. Tačiau netrukus ta ponia 
atėjo su kažkokiais vyrais ir J, Akstinai t ę 
nusivedė j Druskininkų policijų. Ten ta lie
tuvaite buvo ištardyta, jai surašytas proto- 
kolas ir kelias valandas išlaikyta areštinėje.

Ijenkaftiis, matyt, dar nepakanka to, kad 
jie uždarė visas' lietuvių mokyklas, visas 
organizacijas, konfiskuoja lietuvių laikraš
čius, šalina lietuvius mokytojus iš mokyklų,

. — Skruostus ne vien žmo- į kas paisė j tai, jog vasarų ta- 
gus, bet ir šiaip jau kiekvie- une pat- name reikia įk kailio
nas gyvūnas turi. Kur tik a- 
kis, ten ir skruostus. Apvaiz
da, matyt, žinojo kų daro. 
Skruostas, mat, vasarų -pri-

sodina į kalėjimus lietuvius veikėjus arba iaįko nuo akies jįirakaitų. šal- sakoja, jog tai labai lengvas

Penktadienis, rugsėjo 3, 1937

nertis per šilumų. Už tagi 
dabar jau labai rimtai galvo
jama, kaip namų vasarų pa
daryti vėsiu. Žinovai nupa-

Parapijų Mokyklos

juos ištremia, o dabar jau pradeda areštuoti 
ir už lietuvių kalbų. - _

Atsižvelgdami į tų visų, pasirūpinkime 
visur suorganizuoti spalių 9 ,<Į. minėjimų ir 
išnešk ime griežčiausius protestus prieš len
kus, kurie tiesiog barbariškai persekioja 
mūsų tautiečius pavergtame Vilniaus krašte.

. Amerikos katalikų vyskupų noras yra, 
ad prie kiekvienos bažnyčios būtų ir mo
kykla. Į mokyklas tiek daug kreipiama dė- 
nesio, kad kai kuriose vyskupijose visai ne- 
eidžiama statyti bažnyčių, kol nebus pasta- 
ytos mokyklos. Tokio nusistatymo dėka 
laRgtinėse Valstybėse yra apie dešimts tūk- 
itančių parapijinių mokyklų, kurias lanko 
įpie pustrečio milijono vaikų.

Kaip žiboma, valdžia katalikiškųjų mo
kyklų ne tik nešelpia, bet tarpais kai ku- 
iose paskirose valstybėse mėgina joms tru
kdyti. Tačiau, nežiūrint to, kad mokyklas 
•eikia'patiems žmonėms savo lėšomis pasi
statyti, jas užlaikyti, mokėti mokyklai mo- 
resčius už vaikus, pirkti knygas ir visokius 
kitokius sunkumus nugalėti, parapijinės ka
talikų mokyklos gerai laikosi, jose mokslas 
yra aukštai pastatytas, jos turi lygias tei
ses su valdžios užlaikomomis mokyklomis.

Katalikams išlaikyti savas mokyklas y- 
rg didelis reikalas. Valdžios, arba, kaip pa
prastai sakome, viešosios mokyklos tikėji 
mo dalykų nedėsto ir neveda sistematingo 
abklėjirno. Jas lankų vaikai negirdi apie 
Dievų, negaunu jokio supratimo apie tikrų
jų gyvenimo prasmę, negirdi apie dorovę. 
TįĮs mokyklas lanko visokių tikėjimų, viso
kių pažiūrų tėvų vaikai. Patekę į tokiųap-^ 
link urnų katalikų vaikai išauga indiferęn-

Katalikų Bažnyčia, žinodama/ kad reli

Įvertina Katalikų Veiklų

Katalikiškoji Žmonių Labo Draugija 
Saųtwarko (Anglijoje) provincijoje šventė 
savo auksinės sukaktuves. Jų dalyviai buvo 
ir vyriausybės su miesto įstaigomis atstovai. 
Sukaktuves atidarė Londono burmistras. Sa
vo prakalba jis visuomeninei katalikų dar
buotei pripažino didelius auopelnus. Jis pa
sakė, kad draugija per šių paskutinę šimt
mečio pusę esanti priglaudusi 28,000 bernai
čių ir mergaičių. Ji juos globojusi ne vien 
tik vaikystėje, — ji jiems ir gyveniman ke
lių praskynusi ir niekuomet jų Dievo valiaj 
nepalikusi. Ji savo globotiniams ko uoliau
siai rūpinosi surasti darbo ir iš darbdavių 
reikalaujanti aprūpinti ne tik jų medžiagi
nius reikalus, bet ir dvasinius. “Todėl”, 
sako buhuistras, “jie yra labai verti valsty
bės ir josios įstaigų paramos”. z

tvje, — vėjų. Tamsoje prįgel-t būdas. Tas pat pečius, kų pri- 
bati geriau jausti. Šviesoje, — Į šildo namų žiemų, gali taip
Įkilemia nereikalingus spin
dulius. Juo didesni skruostai, 
tuo sveikesnės akys.

Kai kurie asmenys, gražu
mų vaikydami, skruostus trau 
ko, karpo arba.-ir 8^u’
La. Pasėkos tų fc&na, akies nu
silpimas ir galutinai mažiau 
matymo. Šių vas&rų veik kas 
antras žmogus vienos ar ki
tos rūšies akiniais pridangs- 
tt akie. Išsižiūri, jog akis be 
skruostų, kai paukštis be plu
nksnų : turi sparnus, bet ne
gali lėkti.

pat atvėdinti vasarų. Ko rei
kia, tai, — žiemų anglies, o 
vasarų ledų. Vamzdžiai gali 
palikti tįe patys. Šiuo klau
simo visuomenė domisi.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS irietos ėjo pasisveikinti su ca-
—_-----  ru. Tarp caro* svečių buvo ir

Clevelando cicilistiškos Gri.1 kunigaikštis Menčnikovas, 
go bitės padavė skundų Dos-} žmogus iš principo nenorįs už
temo cicilistų generolui Mai- imti bet kokia tarnyba ir tu
tsiui ant Clevelando lietuvių H® pašiepiantį liežuvį. Kreip- 
katalikų, kam jie v i e n i,1 damasis į carų Mečnikovas
nieko niekam nesakę, su nie- tarė:

Iš Tų šiaudų Nebus Grūdų...
j ... .4 ....... ’ y

Yra faktas, kad ir lenkai nori taikos su 
Lietuva. Tik, žinoma, taikų jie supranta ki
taip negu mes, lietuviai. Jie norėtų -taikoje' 
gyventi su Lietuva, tačiau nenori atitaisyti 
Lietuvai padarytų skriaudų, nenori grąžinti 
Lietuvai Vilnių, kurį jie 1920 metais smur
to keliu pagrobė.
"'"'NesėbiaT lenkų profesorius Bucharskis 

lankėsi Kaune. Rygos istorikų kongrese jis

— Mikasangelo, įžymiausia 
pasaulio tepliorius, garsiau
sius savo vaizcfaa'-nutepė prie
tamsoje. Sistinų koplyčių puo 
šdamas, atsiguldavo aukštie- 
ninkas, priailipdydavo žvakę 
ant kaktos ir taip nekartų 
kiaurų naktį dirbo. Ilgainiui 
nž tat prarado sveikatų. Ir 
norėdamas, išsitiesti negąlėda 
vo/ akys apžvairo, m&tygufc 
aptemo. Dirbo naktimis vien 
dėl to, kad naktį žimog&us 
galva, kai auto motoras, re
čiau 'sukasi, o toliau nuveža.

turėjęs ilgų pasikalbėjihių su Lietuvos at
giję yra žmonių gyvenimo pagrindas ir di- | stovais, dalyvavusiais kongrese. Kalbėtasi
džiausiąs tautų ramstis, iš visų savo jėgų 
stengiasi užlaikyti katalikiškas mokyklas ir 
griežtai įsako katalikams tėvams į tas mo
kyklas leisti savo vaikus. - _

Ręikia gailėtis, kad iš 130 lietuvių pa
rapijų tik apie pusė teįstengia užlaikyti mo
kyklas. Z . • * < ’ > t
> Jei yra svarbu kitiems steigti privatines 
katalikiškas mokyklas, tai tuo labiau svar
ba mums, lietuviams. Mes turime išlaikyti 
katalikybę ir taip pat savo tautybę. Dėl to 
Aūsų parapijų 'mokyklos'“ pasidaro ne vien 
religijos, bet ir tautybės tvirtovėmis. Mūsų 

į«*ri:yklose be bendrojo mokslo/ be religijos 
dalykų dėstymo ir religinio auklėjimo, mo
koma lietuvių kalba, Lietuvoj istorija, ve. 
dama tautiškojo auklėjimo linija. Dėl to 

^parapijų mokyklos mums visais atžvilgiais 
yra brangios ir tik atsilikėlis ir tamsuolis 
lietuvis jų neįvertina. Kiekvienas sąmonin
gas lietuvis katalikas skaito savo šventa 
pareiga vaikus leisti 1 lietuviškų, katalikiš
kų • parapijinę mokyklų.’

•* C.'pcagos lietuviai esame tuo laimingi, 
kpd prie visų savo parapijų turime mokyk
las. Tos visos mokyklos yra vedamos pilnai 
jevalifikuotų mokytojų — Seserų Kazimie- 

r tbč>ų, jos turi visas valdiškas teises ir jas

&
ųsieji jaunuoliai be jokių sutrukdymų 

stoti į aukštesnes mokyklas. Dėl to, 
įvertinkime savo mokyklas, nez tai didelė 
•btatgenybė ir religiniu ir tautiniu atžvil
giu. Remkime jas, o svarbiausia — ‘leiski
me į jas savo vaikelius.

kultūrinių santykių klausimu. Bet, kaip pra
nešama, tuo tarpu šie pasikalbėjimai jokių 
pozityvių rezultatų nedavė. Kitaip ir nega
lėjo būti. Kol lenkai neeugrųžing Vilnių Lie
tuvai, tel jokių santykių su jais mūsų tauta 
negalės turėti. Dėl to ir apie paskutines jų 
pastangas ir kalbas apie taikų. galima pa
sakyti, kad iš tų šiaudų, nebus grūdų.

Irgi Organizatorius

Lietuvos liaudininkų dienraštis “L. Ži
niom” paskelbė, kad “Amerikos lietuvių ka
talikų bažnyčios arkivyskupas” Geniotis 
Mažeikiuose, Repšių kaime, mėgina įsteigti 
“parapijų”, kuri palaikytų santykius su 
“Amerikos lietuvių katalikų Organizacija”.

Žinoma, iš Geniočio pastangų Lietuvoje 
nieko neišeis. Jis neturi tokiam darbui jokio 
pagrindo: nei mokslo, nei organizacijos. To
kios įstaigos, kaip “Amerikos lietuvių ka
talikų bažnyčia” nėra. ir pats “arkiy y sko
pus” parapijos čia neturi. Tiesa, yra kelios 
vadinamos nezaležninkų “parapijos”, bet 
jos veikia atskirai ir Geniotis nieko bendro 
su jomis neturi. - •

Mes tik stebimės, kad kai kurie Lietu
vos laikraščiai mato reikalo Geniotį gar
sinti. Ypač stebimės iš “Liet. Aido”, kuria 
apie jį deda žinias. Matyt, jie tai daro tuo 
tikslu, kad daryti nesmagumus katalikams. 
Panašiu tikslu ir Amerikos laisvamanių lai
kraščiai nezaležninkams padeda ir juos gar
sina.

Net Prie To Priėjo

Z Vilniaus krašto lietuvių persekiojimas 
jau priėjo prie to, kad lenkai lietuvius per- 
sekipja už tai, kad jie kalba lietuviškai.

Jei tam netikit, šie jums faktai:
' Neseniai Druskininkuose, kaip rašo ‘Vi

lniaus Rytojus’ Nr. 64, buvo toks įvykis. 
Vietos lietuvaitė Julė Akstinaitė nunešė į 
Ifeuskininkus jiarduoti grybų. Turguje prie 
jos priėjo kažkokia ponia ir lenkiškai pa- 

, klausė, kiek ji nori ūž grybus. Julė Aksti-!» las.

— Jūsų Didenybe, leiskite 
man pasijuokti iš arkivysku-

ku nesitarę surengė Lietuvių 
Dienų didžiųjų ežerų ekspozi
cijoj ir išpildė gražių progra- po. t

geliui ligonių sveikatų išmel-įn,ę, kurioj dainuota lietuvis-1 _ Gerai, — sako caras, — 
dė. Kai kurie elgetos, kų mi-įkos dainos ir šokta tautiniai bet būk atsargus, nes arki 
to eidami per -žmones ir žaiz-
das rodydami, kad daugiau 
gautų, vengė šventojo, kai 
ugnies. Manydami,(jei ir jiem 
sveikatos išgaus, kaip jie pa
skui prie žmonių prieis, ne
turėdami kų parodyt! Daryk 
kitam gerai!

— Šventas Martynas dau-

šo&iai. Ir, šiur, nakalijos tie 
Clevelando lietuviai, katali
kai! Kų ne kų, ale cicilistų 
tik jau neturėjo praleisti neį-

vyskupas yra gudrus ir gali 
sukirsti.

Arkivyskupas priėjęs svei
kinos su caru ir visadg sve-

traukę į programų, o ypač Įgįajg Menčnikovas pašiepian- 
Bcetono cicilistų Maikio. Juk £įaįs žodžiais prabilo; 
pademonstravimas tokio inži-

I
—-. Kaip greiti Da tik ro

dos neseniai prezidentų Roo
seveltų amerikiečiai ant ran
kų nešiojo. Jo kalbų kartojo. 
Jo išmintį gyrė. Jį karaliumi 
padaryti rimtai manė. Gi 
dabar jau baigia, nuo jo užsi- 
grįžti. Iš visų pusių vien pa- 
peikos žodžiai byra. Manyta, 
kad jisai Amerikų pažįsta, ir 
taip greitai pagyros įtakai 
nepasiduos. Kai pasirodė vie
nok ir jis atsargumo neteko 
ir užtoli 'minios nuoširdumui 
palinko. Ta pati minia dabar 
jį be pasigailėjimo tik. pašąi- 
pus žodžiais akėja- Kokis bus 
galas, jau iš anksto aišku.

nieriško mandrumo, kaip įve
dimas po žėmę elektriškų dra
tų į savo namų žiūrovams — 
lietuviams ir svetimtaučiams 
— būtų buvus didesnė atrak
cija, negu, choro dainos ir tau
tiniai šokiai.

Vadinas, Clevelando ekspo
zicijoj misinta labai svarbus 
lietuvių pasirodymas.

— Haydn, austrų - anglų 
menininkas, pirm neg prisės
davo muzikų dėstyti, nusi- 
prausdavo ir taip gražiai ir
žvariai ap»iren<d«vo. It, i Nora W nieko naujo. Ameri

koj niekados nebuvo kitaip.dos, kur ten į geriausius sve
čius eitų.

— Geriausi pasaulio veika
lai, ar tai muzikos, ar tai te
ptuko, ar tai skaptuko, ar ir 
plunksnos užsimojimas, suki
nėjasi apie kokį nors šventų 
dalykų. Iki kol,, tobuliausias 
plunksnos užsimojimas, tai 
knyga Izajaus. Ji sudaro Šve
ntąjį Raštų. Įdomiausi vaiz
dai, — spalvų ar medžiagos, 
— sukinėjasi apie Švenčiau
sių Panelę. Saldžiausios ope
ros, kurių negalinta atsiklau
syti, jungiasi su Bažnyčia. 
Kaip graži tikyba, — jos gie
smės, procesijos, altoriai, pa
maldos, — operoj, kai veid
rodyje viskas kuoaiškiausiai 
matos.

— Šventoji Tė»esė įsakyda
vo savo vienuoliams nuduoti 
linksmai. Nors tai rodos ne
būtų nieko ypatingo. Mūsų 
Išganytojas irgi tai pat sa
kydavo. Patarė, atgailos ei
goje, veidus nuprausti, šva
resnį rūbų užsivilkti, džiu
giai kalbėti, kad niekas nei 
neišpręstų, jog Dievo tarny
boje 'esi. Ištikrųjų, kas turė
jo laimės vienuolius arčiau 
pažinti, žino kaip linksmi jie 

iesų. Nors nieko neturi ir tu
rėti nenori, o betgi jų mina

Čia minia tokių atmainų tig 
ir laukia. Įžymus asmuo jai, 
kai čigonui arklys, — vis tik 
iki sekančiam kermošiui. Či
gonui įsivaizduoti mugę ne
mainius arklio, — neįmano
mas dalykas. Taip ir čia. Ne 
dėl to, kad Rooseveltas nebū
tų atsakantis, o tik dėl to, 
kad sekančiuose rinkiniuose 
reikia kitų pasįrinkti.* Bal 
suoti už tų patį, nesusidaro 
ūpo. Būtinai reikia kito. G 
kitas visuomet iškyla iš tų, kų 
daugiausiai peikia dabartinį. 
Tai Amerikos istorija. Kitaip 
galvoti neapsimoka. Šiame 
kiaųsime Amerika jokiai pa
žangai reikalo nemato.

Kai dar ant Rasiejaus po- 
navojo caras Nikalojus I, Mo- 
gilevo arkivyskupu • buvo Ig
nas Holovinskis, kuris buvo 
labai gerbiamas caro ir turė
jo teisę visados pas Jj atsi
lankyti? Sykį arkivyskupas 
atvažiavo 4-tų juodų arklių ir 
pamatė rusų carų Nikalojų I 
su svita žiemes ' pilies sode. 
Arki, turėdamas teisę visuo-

— Kaip keičiasi laikai! Ar
kivyskupas juk yra Kristaus 
sekėjas ir važinėja 4-ta ark
lių, o Jėzus visuomet vaikš
čiojo pėsčias, — vienų kartų 
jojo ir tąsyk tik ant asilo.
' — Čia kaltas Jūsų Dide
nybė, — atsakė arkivyskupas, 
kreipdamasis į carų.

— Kaip tai! — paklausė 
caras.

— Visus asilus surinkote 
pas save ir visame Petrapily 
negalėjau surasti nė vieno, dėl 
tp ir turėjau važiuoti arkliais, 
•*— atsakė arkivyskupas,

Mokytuos: — Pasakykite 
man pavyzdį, kada žmogaus 
pastangos nueina niekais.

Mokinys’. — Pavyzdžiui, jei
jis stengiasi kokia no^s bai- 

met susitikti su caru, nepra- sia pasaka tiek įgųsdinti pli- 
leido progos ir šįsyk su jūojkį, kad jam ant galvos plau- 
nepasikalbėjęs. Išlipęs iš ka-.kai pasišiauštų.

te
KAIP PASISEKS LIETUVOS SAULIAMS 

SUOMIJOJEr

Šiais laikais girdime daug kalbant ir 
rašant apie socialini teisingumų. Kas yra 
socialinis teisingumas! Tai yra susirūpini
mas bendra žmonijos gerove, vykdymas to
kios santvarkas, kad visiems būt gera gy- -v. « ...
venti, kad gera balų visai bendruomenei, nckart» bnk8n,ei,n(! ui n>'1‘ 
kad visi darbininkai gautų teisingų atlygi- (j°nieril4^ 
nimų už savo darbų.

• '. • e
Tėvai, neužmirškit savo pareigos lei

sti vaikus į lietuviškas, katalikiškas mokyk-

— Iki šiol kieto tik apie ži
lumų žiemų nampose gaįvo- 
ta. Jei tik naiųų žiemų šilta, 
tai ir ątliktaa kriukis. Mažai

“Atėjo Laikas, Kada 
Reikia Kalbėti Aiškiau”

Muncheno arkivysk. kard. 
Faulhaberis švento Mikalo
jaus bažnyčioje pasakė pa
mokslų, kuriame be kitko pa
brėžė: “Atėjo laikas, kada 
reikia kalbėti aiškiau. Rasis
tai pradėjo atvirų žygį prieš 
kutai. Bažnyčių ir krikščio
nių religijų. Iš aukštųjų val
džios lūpų mes girdėjome, kad 
dabar vyriausias valstybės 
giau nebekalba nei apie bol
ševikus, nei apie marksistus. 
Dabar priešas tik mes. Mums 
išmušė labai rimta valanda. 
Krikščionybė kenčia didžiau
sių persekiojimų. Mus kalti- 
na, kad užsienių spaudai duo
dame žinias. Takiau juk Vo- 
priešas, tai {Bažnyčia. Jie dau

Po to p’.:ę ic paties stie
bo atsistojo mūsų šaulys Gie
drintas, laimėjęs olimpinių pi
stoletų šaudyme 2 vietą. Ir 
vėl mūsų y ėlinva pakilo. Ir 
vėl sveikinimai. Žiūrovai irgi 
sveikina Inu. ėtojus plojimu. 
Fotografai iš visų pusių ap
spitę fotografuoja nugalėto
jus.

VIII. 9 d. įvyko iškilmin
gas dovanų išdalinimas. Net 
ir vadovų bei žurnalistų šau
dymo varžybose dalyvavę Li 

Nakntis ir Karčiauskas. Tuo- tuvos ekipos atstovai, kaip 
jau pat, Suomijos himnų grieĮ gavę gerus rezultatus, irgi 
Žiant,* virš jų galvų iš lėto gavo atitinkamus prizus. Tie-

Suomijoje, įvykusiose pa
saulinėse šaudymo pirmeny
bėse dalyvavo’ ir Lietuvos 
Šauliai. Mūsų šauliai iš šių 
pirmenybių negrįžo nei vienas 
be prizinių dovanų. Garsinant 
užbaigtų varžybų laimėtojus, 
aut stiebų net du kartus pa- 
Kilo Lietuvos vėliava.

Firmų kartą prie dešiniojo 
stiebo, antros vietos laimėto- 
jav.is skirto, išsirikiavo mūsų 
pistoletinės ekipos dalyviai: 
Gitdrimas, Sruoga, Mažeikis,

pakilo mūsų trispalvė vėlia
va. Himno garsams nutilus, 
tui plautinės Šaudymo sųjun
gos pirm. Cornot pasveikino 
rankos paspaudimu visus eki
pos dalyvius ir, pasinaudoda
mas ta proga palinkėjo Lie
tuvos šauliams kitose tarp
tautinėse šaudymo rungtynė
se užimti dar garbingesnes 
vietas ir pasiekti dar geres
nių pasekmių. >

kietijoje esantieji užsienių 
spaudos atstovai taip pat nė
ra nei akLi, nei kurti. Jie pa
tys mato, kas pas mus daro
si ir* kokioje padėty yra Baž
nyčia”.

i-

t
so, daugumas tų prizų nėra 
iš pirmutiniųjų, tačiau jie 
rodo, jog visi mūsų šauliai, 
net labai dideliame geresnių 
šaubų skaičiuje, visai suge
bėjo užimti atitinkamas vie
tas, parodė, jog ir Lietuvoje 
esama gerų šaulių. Juk ir ma
žojo kalibro šautuvų varžy
bose serijomis, iš 300 šaulių 
su viršum, mūsų šaulio Pa- 
liulionio užimtoji 20 vieta, 
palyginti labai gera, o Kar
čiausko* laimėtas auksinis mei
sterio ženklas rodo, jog jis 
jau yra puikus šaulys.

GARSINKITĖS “DRAUGE’
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Daa&s Pumputis

LENKIJAI

O Lenkija,' tu vargo gėle,
Nežinoma, bevarde,
Kuri tiek daug skriaudų pakėlei,
Kuri klūpai, kaip vergė;

O Lenkija pilkų sermėgų,
Medinių klumpių, vyžų, i
Kuri skriaudų skriaudomis rėdais,
O laimė juokias nusigrįžus;

O Lenkija, tark savo žodį.
Tark žodį, vargo sese!
Nejau ir tau, ir tau taip rodos,
Kad mes neteisūs esam t

Nejau tau parašas — tik nulis!
Nejau skriauda — tau niekis?
Pažvelk, kaip blaškosi liėtuviĄ 
Skausme neranda vietos.

Nejaugi tau žandai nekaista,
Kai atmeni Suvalkus? —
Pakelk, Lenkija, didį maištą,
Lūšnelės, jūs pakelkit!

Atsiskaitykit lig žemės sprindžio,
Lig žodžio su kaimynais! t 
Išrauk gaires ir jas sumindžiok,
Kad nepalikt nė žymės!

Nes tavo sienos randų randais 
Kaimynų veidus žymi.
Jų nenuplaus nė Vyslos vandens,;
Jei tu jų išsigynei.

I ,

Tu nusileąk tiktai Temidal 
Ir parašui Suvalkų, —
Mes sudraskysim skriaudų knygą 
Ir eisim laisvės kelti.

LIETUVOS PRAMONE IR ŽALIAVOS

/
f

Lietuva, nors ir neturi dau- kai kurios įmonės net ir vi
gelio žaliavos rūšių, tačiau sai gerų prekių.
nuolat savo pramonę plečia, 
nors ir importuodama žaliavą 
iš užsienių. Šitas reiškinys y- 
ra pateisinamas: gauna pra
gyvenimo šaltinį darbininkai, 
kurie tą žaliavą apdirba, ir 
nereikia kiekvieno daikto, 
nors ir smulkaus, prašyti iš 
užsienio. Užsienis iš viso mė- 
g»ta svetimiems kraštams ga
minti blogesnius gaminius, nes 
žino, kati savų neturėdami, 
jie pirks kas bus pasiūlyta. 
Dėl to savo pramonės ugdy
mas turi dar ir tą gerą pusę, 
kad galima pasigaminti no
rimos ir vartotojų pageidau
jamos kokybės prekių. Žino
ma, ne visada tatai pavyks
ta, tačiau Lietuvos pramonė 
metai iš metų žengia priekin

žaliavų nebuvimas savame 
krašte trukdo sparčiai vysty
tis daugeliui pramonės šakų. 
Tačiau šių spragą stengiama
si užkišti importu iš užsie
nin. Taigi ir įdomu pažiūrėti, 
kaip atrodo šis klausimas Lie 
tuvoje.

Jau yra paskelbti galutini 
1136 m. svarbesnių Lietuvos 
pramonės šakų gamybos, su- 

i vartotos žaliavos ir kuro duo- 
į enys. Jie, be kita ko,* vaiz
džiai parodo, kiek mūsų pra-

Vaizdas laikinosios sostinės. — Laikinosios Lietuvos sostinės Kauno vaizdas iš Alek
soto kalno funikulieriaus. Kadangi Kaunas turi daug aukštų kalnų, tai su kai kuriais 
iš jų susisiekimas palaikomas funikulieriais. Vieną iš tokių funikulierių matome šio at
vaizdo apačioj.

pinės, plytų, dokalkų, koklių sieninės., Toks pat vaizdas ir
ir pan. dirbinių gamybos į- 
monės, degtukų fabrikai, mui
lo fabrikai, odinių dirbinių 
gamybos įmonės, šerių ir a- 
šutų apdirbimo įmonės, linų 
ir džiuto audyklos, fanero į- 
fnonės, baldų dirbtuvės, kitų 
medžio dirbtinių dirbtuvės, ce
liuliozės, kartono ir popie
riaus gamyklos, spaustuvės ir 
cinkografijos, malūnai, kepy
klos ir cukrainės, cukraus fa- 

mont yra pagrįsta savąja ža- i brikai, saldainių ir šokolado
Lava ir kiek turi jos įsigabe- 
nti iš užsienio.

Kvri'js įmonės naudoja 
daugiausia žaliavos

Daugiau kaip pusę vietinės
ir pagamina vis geresnių, o žaliavos 1936 m. naudojo dur-

kaip Kristus gyveno ir jis 
ras kad jo gyvenimas bus 
kryžiaus kelias. Šis buvo Kri
staus idealas — kad Jo mo
kytiniai atnaujintų Jo liuos- 
norią užvaduotiną auką iki lko audyklos. 

: nuodėmė nebus išvaryta iš 
: pasaulio. Jis niekad nemanė

gamyklos, mėsos bei žuvų ga
minių ir konservų gamyklos, 
kavos, surogatų gamyklos^ spi 
rito varyklos, mielių fabrikai, 
alaus daryklos, mineralinių 
vandenų gamyklos ir avaly
nės gamyklos. Visą šią savą 
žaliavą vartojo linų apdirbi
mo Įmonės ir lentpiūvės. Vi
sos kitos pramonės įmonės 
dangian kaip pusę vartojo už
sieninės žaliavos, iš jų vien 
užsienine žaliava naudojosi ši-

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Ant. M. Karužiškis ________  ____ _________ __

Pav. mėsos gaminių pramo-
Rugsėjo Trečia Diena jo kryžių boti kokio'magiška 1,8 vietin88 žal“V08o J j j 't „s QfiQQnrwm i:*,, ~

“Mes turime guldyti gyvy
bę už brolius’’ — 1 Sv. Jono
III, 16.

“Guldyti gyvybę už bro
lius’’. Taip, kas nors pasa
kys, tas yra puikus jausmas, 
bet proga jo išpildymui yra 
reta. Mes galimai nebūsime 
pašaukti paguldyti mūsų gy
vybes. Jei būtume pašaukti, 
tuomet turėtume būti gana 
didvyriški tą padaryti. Tšip, 
ir ši yra kiekvieno iš mūsų 
proga. Neretas pašaukimas 
keliems, bet kasdieninė pa
reiga visiems.

ženklu į kurį mes žiūrėtume 
ir būtume išgelbėti, bet kad 
jis būtų nuolatine ^tikrenybe 
jo pasekėjų gyvenimuose. Kry 
žilis buvo Jo gyvybės įstaty
mas; jis turi taipgi būti gy
vybės įstatymu kiekvienam 
tikram Jo 'mokytiniui. Jis bu
vo Jo išaukštinimo įrankis. 
Jis taipgi turį būti mūsų iš
aukštinimo įrankiu. — J. T. 
McTarland.

O m^lės širdys! O sielos 
kurios kreipiatės kaip saulė- 
grįžis į nekalčiausią ir ge
riausią! Jums tiesa yri ma
toma: nes tie Kristaus sielą 
mato kurie glaudžiasi, kaip

už 36,880,000 litų, o užsieni 
nės tik už 460,000 litų, cuk
raus fabrikai ūž 7,998,600 lt. 
vietinės ir už 585,000 lt. ūž

Tegul kurs nors Shiogus pa- Jonės, prie Jo krūtinės. — 
siryžusiai išsijuosia gyventi | Whittier.

Vaistinė Užimariti t no i*lro- Stai kaiP sumanus j
1 .j jr i. M. t žthogus moka išnaudoti iria

e a J prdstą smiltingą žemę. Jis
jau tiek Įsigyveno, kad įsten
gė nusipirkti 80 ha ūkį ir ten 
mąno užvesti panašių augalų 
ūkį.

šalia Sudergio {Panevėžiu 
apskr.) gyvena ūkininkas Pa
le jus, kuris savo 11 ha ūkį 
yra pavertęs vaistine. Visi jo 
laukai apsėti vaistinėmis žolė
mis : kalendromis, valeri jo- 

ramunėlėinis, cikorija,nam,

KAUNAS. — Šiomis die- 
nomis Rumšiškių apylinkėse,

tūlėmis ir kitais augalais.. dešiniame Nemuno krante,
nas Simanovis rado RomosTuose laukuose per visą va

sarą gauna kelios dešimtys 
žmonių darbo, kai reikia su
linkti žiedus. Žiedai yra džio
vinami, o paskui pardavinėja
mi j vaistines. Tas ūkininkas

laiką pinigų. Pinigus užtiko 
smėlėtoje vietoje. Du sidabi 
niai pinigai gerokai apsit 
nę ir parašai sunkiai išsl 
tomi. Ant vieno pinigo* J'

iš kiekvieno ba žemės gaunąs tyti žmogaus profilis, o 
per metus po 1000 litų gry- šuje parašas, “imp. const...”

Į Labdarių Pikniką 
Iš West Side

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

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

Iš t ik imas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

Į Labdarybės Pil

BRIDGEPORT. — Į 
darių pikniką, rugsėjo 5 
Liesio trokas išeis su darbi 
ninkais ir piknikieriais 11 v. 
ry to. Piknikieriai prašomi 
anksto registruotis Gudų ki 
tuvėj, 901 W. 33 st.

NAUJAS GIESMYNĖUS
Žodžius ir melodijas parašė

Seirijų Juozas.

I dalis — Adventinės ir 
Kalėdinės giesmės, harm. 
žilevmius. 34 giesmės 5Co

II dalis — Gavėnios ir 
lykų giesmės, harm. Al. 
čąn&uskas. 30 giesmė? 50c.

III dalis-a) Gegužės niėn. 
giesmės, harm. Al. Kačana

monėš šakų užsienine žaliava, 
yra pagrįsta metalų dirbinių 
ir mašinų, susisiekimo prie
menių, gumos ir kitų chemi
jos produktų, vilnų ir medvil
nes audinių, šilko audinių, ta
bako ir papirosų, mezginių ir 
liikotažo dirbinių gamykla.

Visame pasaulyje dabar vy
ksi a judėjimas už tai, kad 
žaliavų būtų gaunama pakan-

visoj kitoj pramonėj, kuri pe
rdirba Lietuvos žemės ūkio 
gaminius. Blogesnė padėtis 
ten, kur pramonė priversta 
naudoti užsienio žaliavas. Pa
vyzdžiui, vilnų ir medvilnės 
pramonė sunaudoja žaliavos 
už 20,5 milijonus litų; iš šios 
sumos importuotai žaliavai 
tenka daugiau kaip 19 mil.j
litų. Čia tenka pasakyti, ka<l kalnai kraite TaSiau
ši suma galėtų būti mažesnė, 
jei Lietuvoje būtų tinkamai 
sutvarkytas avių auginimo
klausimas. Dabar iiia linkme k,lio(l ,,ideKma va|styWm8 
doroma daug pastangų, ir rei- papj|d() trOksta,nag įaUav, 
kia manyti, kad po keleto -1(,srgaa Ta{iaa iSmokam„s 
metų būklė pagerės. ( .„Vieniui už žaliavas pinigus

Iš pačių stambiausiųjų, ža- visais būdajs stengiamasi su 
liavos už milijonus litų suvar-

Spauda — tai galinga jėga.
Tą jėgą gerai panaudoję, su
kursime kultūros židinius, ap- 
ginsime tikėjimų, pergalėsime ka3 JSc
tautos priešus Susipratę kata
likai ramia pinigais ir raštais 
katalikišką spaudą.

U etų va to- niekada negalės 
jKisiekti, nes ji neturi gamtos 
luitų, neturi savo . kolonijų,

to jaučių, pramonės šakų sa
vąja žaliava, yra pagrįsta mui 
i s gamyba, linų apdirbimas, 
lentpjūvių darbas, faneros, ce 
’.ii'liozės, spaustuvės ir cinko- 
grafijos, malūnų, kepyklų ir 
cukrainės, cukraus, saldainių 
ir šokolado, mėsos bei žuvų 
gaminių ir konservų, spirito 
varyklų, mielių ir avalynės 
gamyba. Iš tokių pat stam- 
b'-rusiųjų, žaliavos už milijo
nus litų suvartojančių, pra-

mažinti, savo krašte skatinant 
tas ūkio sritis, kurios gali 
daugiau suteikti savo pramo
nei žaliavos.

Sąryšyje su beprasidedan 
čio i s rudens laukų darbais 
jau pradedamos įvežti trąšos. 
Praeitą savaitę atplaukusiu 
iaivu “Laengsee” atvežta a- 
pie 1,500 t. tomamilčių, kurie 
iškraunami į vagonus if iš 
uosto siunčiami į trąšų sande

The 7 
Kraft 

Cheese

now in new-design 
Swankyswig glassstf

• Sparkling glasses «trewn with 
brightstara... the ntw Swanky- 
swig8. VouTl want to oollect 4 
whole sėt And while you’re dofog 

\ it, get acquainted 
' wlth all aeyen 

of the delicioua 
Kraft Cheeae 
Spreads. They’re 
marveloua for 
aand«ichea,aalada 
and appetizers.

III dalis-b) — Svenč. Sak
ramento giesmės, harm. Al. 
Kačgnauskas. 9 giesmės 15c.

III dalis-c) — Birželio mė
nesio giesmės, harm, Al. Ka 
čanauskas. 3G giesmės 50c.

IV dalis-a) — Gieslhės , 
Lievą, harm. Al. Kačanaus- 
kas. 18 giesmių 25c.

“DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė.

Chica&o, HL 
arba pas autorių

KUN. J. ŽID ANAVUSIUS 
260 East Main Street

Ameterdam, N. j

Taipgi galima gauti 
TUVItKŲ ŠOKIŲ ALB1
nupiginta kaina — Piano 
kitiems instrumentams po 
50c. ,

MATYKITE
HEAL

IĮ ŠIANDIENI
TH-MOR

VACUUM-OLEANKR 
ATLIEKA 12 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes
Reikia tik našankti CENtral 9051. arba rašvti laiška. o
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias tuinOtes išaiškins HEALTH- 
MOR magiką. Saukite pardavėją J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Avė., Chicago.
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TUSTI LAUKAI TOLIMUOSIUOSE 
RYTUOSE

šia, jjagloato, gnyba, o įvai-1 r duot i odų ir avių kailius I 
rietus skaičiams išreikšti va-, — Niekuomet! sušuko
rtoju pirštus, kuriuos tai su- (Jcngis. — Mas esam Lamos 
lenkia, tai ištiesia. Paguliau pasekėjai. Mūsų religija d r ap
imsi juokiu ji© skambančiu ha tižia užmušinėjimų. Mūsų kra- 
Isu, utitravkia rankas ir pu štus yra did&iauuia odų eks-

(Žųrnalisto Įspūdžiai Maudžuke ir Mongolijoj)

Apie penktų valandų rytų vargšui Mongolai turi pagrin « .. . . *
sMau į aibiriSk«į traukinį I d, dldžiuoti. savo krašto diJ “'keuoa oostaruojo tabako Ž.U- „orto salt. v.soj Aatjoj.
ChaNant, toje Mongolijos da-1 durnu ir turtingumu, ne. Mon' wl'‘- BuUrt“ J’“ •“*»■ pru0-

ryta! nuo gyvi Pų, jšgaisusių natu-
Vienų dienų užėjau Uengj.’ raliu mirtimi, Kiti 10 procen-

lyję, kuri stovi tolimoje šiau- golija yra nuostabiai didelė 
j-ėg vakarų vietoje, Mandžuke, šalis. Tolimoji Mongolija yra 
japonų globojamoje valstybė- rusų įtakoj. Vidurinės Mon- 
je. Iš pirmo žvilgsnio pama- golijos pusė priklauso Kini-
niau atsidūręs Ilolyvudo kra 
šte, kur filmuojami turčių va
karų \ vaizdai, nes kų ak ma
čiau, m an atrodė tikras “gar
ui turas” kovbojų miesto. Prie 
kuplų buvo pririšti arkliai; 
įpolio gatvės buvo nutryptos 
arklių kanopų; krautuvė, kū

jai, o antra pusė sudaro -Man- 
džuko dalį. Mongolai svajoja 
dar apie tas dienas, kada visu 
Mongolija virs nepriklausoma 
valstybe.

Mongolijoj gyvena 5 .mili
jonai žmonių. Pati šalis yra 
maždaug tokio dydžio, kaip

jaunų ungliškai kulbantį mo 
ngolų. Kai mos jojome prie 
jo rančas, užl'poiue ant vienc 
negyvo tukliu, su k ruio ku 
mavosi du kovboja'. Vienas

tų yra nuo tų gyvulių, ku
ruos nupirko netikintieji ir 
IMiškui užmušė.

Mongolijoj ganomieji ark
liai yra gražūs gyvuliai, tru-

piovė plaukus nuo uodegos, o pūtį mažesni, bet labai stip- 
antrasis atplovė mėsos gaba

rioj galima visko nusipirkti,' ir Amerikos Vakarai. Šian- 
o vitrinoj buvo išstatyta daug. dien šalis turi daugiau kaip 
balnų. Taip pat buvo vienas 2 milijonu arklių, 2 milijonu
bufetas. Jau anksti rytų vy
ko smarki arklių prekyba. Vi-

raguoč.ių, 500,000 kuprių ir 
12 milijonų avių ir ožkų. Taip

aur vaikščiojo kovbojai, žino- pat ten laksto nesuskaitoma 
ma, smarkūs ir siauraakiai,1 daugybė kailinių žvėrių: la- 
bet nemažiau narsūs kovbo-Į pių, vilkų, meškų, tigrų, lū-

/ I 9 • •
jai, kokius sutinkame šian- j šių, šeškų, voverių, kalninių 
dien išnykusiuose tolimuose švilpikų, sabalių ir šerniunė-

Valkata Kate Uždegi 
Namus

stogas visai sudegė, sienos a- 
pdegė ir šiaip daug invento
riaus sugadinta.

Pasiruošus lenktynėms. Ja

Neperšokęs per griovį, ne
sakyk op!

Šarka medyje, o jau iešmų 
drožia.

nis. Visus metus jie minta 
žole, negaudami šieno ir grū- 
ųd, o žjemų jie patys susi
ieško žolės po sniegu. Netu-

mc-sų Tamsta gausi pietums! i i j.e jokių namų, kuriuose Į CqUeline Cochrane, (dešinėj) 
Ak vyrai užmušė arklį! būtų priglausti nuo negailės-Į vlenatįnė moteris lakūnė įsto-* 

tingo šiaurės vėjo ir speigų.

lų.

kų,
Helius vežame j Amori- 

— aiškino (leng.is. — O

lių. Penkmetis mandžūrų val
džios planas numato dar 2 
milijonu arklių, 4 milijonus 
avių ir 700^000 kitokių galvi
jų. Visi šie gyvuliai bus iŠ 
geriausios giminės.

Mongolas raitelis nešioja 
batus, kurie jam perdideli y- 

Juos žiemų iškloja vilno

Amerikos Vakaruose.
Mieste buvo tik vienas au

tomobilis, kurį aš išnuomavau 
• visai dienai- Šoferiui pasa
kiau, kad npriu pamatyti ra
guočių bandas ir mongolus.
Jis, atrodė, suprato. Kai mes
Išvažiavom iš miesto, jis pa
suko mašinų tolyn. Paskui jis 
ifaisuko, iš k?įįo, ir važiavo kad M 
«5 km. graibi, per valand, netinka vaik5aojimuii „ tik 
Uliunes Jūra , kažk» rud» joj#J)t> kad bflt, šiKiaa įui.

šus kojas į balno kilpas. Mo
ngolas ant arklio nugaros yra 
lyg namie. Jau keturių metų

-v , vaikai jodinėja. Septynmečiai 
akaibavęs. Po korio laiko m- . dalyvnuja 30 kl„. lenktynėm 
vydome PUk» masę. Kai pri-_ PriežastiSj kodE1 ulongo|a8 ne. 
martuiom arčiau Jjmmtėme aina Dai daržovių nei javų, 
laukuose arklių daugybes.

km. greičiu per valandų 
urnos jūra į kažką ruda 

horizonte.
Ta rudumą, pasirodo, buvo 

galvijai, kurių tiek daug bu
vo, kad niekaip nebūčiau šu

Horizonte pastebėjome maž
daug mylios masto .apklotų. 
Tai buvo baltosios avys. Tarp 
jų matėm dvikuprių bandas. 
Šias dideles gyvulių kariuo
menes saugojo greit mokų jo-

ni

— paklausiau įtariamai.
— O ne, — sakė Ueng’s. —

Gyvulių mes niekuomet ne
žudome. Jie gaišta paprastai 
patys nuo vienos ar kitos li
gos, taip kad mums mėsos vi
suomet pakanka.

— Bet Tamstos turite gy 
vulius užmušti, kai norite pa

Temperatūra, būna iki 40 1. 
žemiau nulio. Šaltis ir kaitra 
jiems nieko nereiškia.

Avies pienas ir iš jo gauti 
dalykai yra pagrindinis mo
ngolo pragyvenimo šaltinis. 
Jis renka rūgštų pienų, rūgš-

(Tęsinys 5 pusi.)

c

yra ta, khd jis nesugeba Val
dyti kastuvo arba kaplio, ne
sėdėdamas balne!

Mongolas savo turtų skaito 
pagal galvijų bandų didumų, 
o ne pagal pinigus, kurie jam 
esti retai tereikalingi. Visas

ti mongolų kovbojai, apsigin-Į pirkimas vyksta mainais. Tū- 
klavę ilgomis, penkių m. laz- katančius savo galvijų išmai 
domis, kurių galuose kybu
riavo ilga virvės kilpa, kurių 
vartodavo kaip laso.

Vietoj namų stovėjo grupės 
apskritų jurtų arba palapi
nių. Čia gyvena bandų savi
ninkai ir jų šeimos čigonišku 
būda. Kai kurie šių mongolų 
yra nepaprastai turtingi, ta
čiau ir jie dažniausiai gyve
na savose jurtose, lyg būdam.

no savininkai, nevartodami 
pinigų ir nęsiginčydami. Abu 
vertelgos sėdi ramiai rūkyda
mi, uždėję kiekvienas savo 
rankų ant vienas kito ranko
vės. Žiūrovai jbos palaikytų 
pusiau iniegaųčiais, tačiau, 
nors jų lūpos nejuda, pirštui 
yra kalba. Abudu naudojasi 
pirmykšte mongolų prekybos 
tradicija. Jie spaudžia, ištie-

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

SALTIMIBRO
RADIO PROGAMŲ Iš STOTIES YVJH.F.C. (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 iki 10:30 vaL vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 fld 9t30 vai. vak.

UFE’SJBriVAyS

LEKEČIAI, šukių apskr. 
Neseniai jikininko Stankaičio, 
gyv. Krėtkampio km., valka
ta katė buvo įlindusi j vir
tuvės ugnekurio liūktus. Šei
mininkei užkūrus ugnį, katė - 
pajutusi karštį šoko lai-k ir 
užbėgo ant aukšto, kartu už-r 
nešdama ir ugnies, nuo ko 
namus užsidegė. Netoli dirbę 
Kretkump'o dvaro darbiniu 
kai ir šiaip žmonės subėgę 
ga’srų likvidavo, bet namo

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. A. J. .MANIKAS
GYDYTOJAS 11 CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
v.

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct.. Cicero, III. 
Iltarn., Ket» ir Petn. 10—9 vai. v 

314'. So. Halated St., Chicago 
Pftrie><t ir Unhnt ano 9—0 »

Ret.:
2456 W. 69 8t

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

sekmadienį susitarus.
... v. ... j- • zra, (Birželio, Liepos ir Rugpjūčio mėne

sines Šį penktadienį, Cleve- i siais nebus valandų popiet, bet nuo

jusi į nacijonales oro (lėktu
vais^ lenktynes, kurios pra-

land, Ohio, Bendhco dovanai 
laimėti. Kairėj kino artistė 
Marian Marsh, lenktynių ga
rbės karalienė.

DR.

S0 MBTŲ PRITYRIMAS 
Lkys egzamlonojamoa — akinta

IANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos:'kasdien nuo 9 iki 12: 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0628

10—12 ryto.

tai. OANal 2346

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

Ketvertais paual sutartį
2305 So. Leavitt St. 

TaL OANal 0402

»u B '

LIĘTUVIAI ADVOKATAI 
....----------- --------- .
Telephone: ' BOUlevafcd 28tX ■

JOSEHH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Rockvell Street 
Telephone: REPublic 9723

Tel. Ofiso: «
LALayette 4017

Tel. namų:
HEMlock 6288

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

paarsi eutartr

DR. W. V. NORAK
PHYSIOIAN AND SURGEON

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

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

Rca. 212< s. .".Ui Avė., Maywood Av. 
Pitone Mayw<xxl 2413

t
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien puo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredoa ir Pčtnyčioa

vakarais nno 6 iki 9 
Telefonai OANal 1176

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPuhiic 9609

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

1 6322 So. Western Avenue
VALANDOS:

Panedėlj, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakar*.

Seredoj ir Petnyčioj nno 2 iki 6 v. v 
Snbatoj nno 12 iki 6 V./f.

T«L Prė^Mt 1012 
Raa. TaL Rejmhlic 6047

ĮVAIRŪS DAKTARAI

Tel. LAFsyette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTI8TAS

4300 So. Falrfleld Avenue
OFISO VALANDOS: 

i L0 vai. ryto iki, 9 vai. vakaro 
Sekmadieninis ir Trečiadieniai! 

Pagal 8ntartj
f«L Oalnmat 6974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare įtekinant sek

madienius ir trečiadienius

DR. I. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
frgiPAflP, Hji-

Office Honr»
2 to 4 and ! to 9 P. M 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSIOIAN and 8URGBON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofieo ValanOoe

Nno 2 iki 4 i^ nuo 6 iki 8 vak 
Aedčliomia pagnl sutepti 

Ofiso Talef. BOUlevard 7820 
Namų Telef. PROapect 1930

OANal 6122

DR. S. 8IEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road

TaL 0AN»’ 0267
t Kea- PROspeet 6669

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
m-sideneiįa: 6600 So. Arteaian Ava. 
VALANDOS: U ryto iki 8 popiet 

6 iki 8 vaL vakaro

Tel. Office Wentworth 6380 
Res. Hyde Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
.takvrna >r ■nheton...

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i

OFISAS IR REZIDENCIJA > 
2898 West 63rd Street

Chicago, Illinois 
Tel. HEMlock 6111 

Ofiso Valandos: 2 Iki 4 po plet Ir 
7 Iki 9 vakare

Trečiadieniais Ir Se&tadlenlaia 
pagal sutarti

Tel. POUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEl'lS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. $ 
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal nutarti

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMDL 
DENEMARK, INC... TEN JO S 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, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAKŲ...MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick > Cadillac - LaSalle <

3860 Ogden Avė. ’ Tel. Crawford 4100

DR. CHARLES SEGAL
OH8A8

4729 Sa Ashland Avė.
I labos

CHICAGO, UJU.
Tatefraai MIDway 28M

OFISO VALANPO8: 
vakaro. NedftUomia nno 10 iki 12 
Nno 16 iki 13 vaj. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7 iki v v

DR. MADRIGE KAHR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

* 4631 Sa Ashland Avė.
f gi. YARdf 0664 

B«AI M. PUaa 8400 
VALANDOS:

Nuo 10-13 v. rytoj 3-8 ir 7-8 *. vak. 
Nodčlioųiiii nuo lO iki 12 dieną

DR. J. SRIN6LMAN
14 TIK SUGRIIO 

18
Meotcteoa Mokrio Setene. Atlantic City 

Praktikuoja IS metų 
fteamatlamoa tr Mrdteo Ligos 

jo R perlai y hA
Vainndoe 11-11 A.. M., J-4. 7-1 P. M. 

Resldenctl* 1818 gp. SOth Avė.
Tel. Oteero MM
4MO Veat l«th Stoeet 

111

Valaadoe: 1—3 ir 7—8. 
Seredomis1 ir Nedėl. pagal sutartį 

REZIDENCIJAI
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

Office Phone Res. and Offiee
PROspeet 1028 8369 S. Leavitt St.
VaL 1-4 pp. tr 7-9 vak. OANal O7M

DR. J. J. KOWAR
<X0WARMA8)

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

Nedėllom Ir Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Falrfleld Avė. 
TeL LATayaMe 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakaro 

Trečiadisnaie ir Sekmadieniais 
Pacai sutarti.

Tel. Ofc. ŪEPobUc 7BBS

DR. rR.wLAURAITIS
DBNTISTA6

2439 We«t Marųnetta Road * 
Antrad., ketvlrtad. ir nenktadlenlah
•Ui v. rytų; l-| p. p.; V-9 v. v. 

fteitadlenlal’j nuo 9 v. r. Iki 1 P. p. 
161 Broadiray 

MELROSE PARK, ILL.
Plrmadlentale Ir trečiadieniais nno 

19 v. r? Iki t vai. vakaro 
iettadlentale nuo S v. Iki t v. v. 

Sekma dienia I* pa gal nu t a rttea.

Tel. Ofiso BOUlevard 6918-14 
ttes. KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:39 

756 VVest 35th Street
, Ofiso Tel. VI
Reaidencijos TaL

inia 0036
Varly 8244

DR. T. OUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Reaideaeija , «
8939 So. Olaremoųt Ava. (

Valandas 9—10 A M. 
Nedaliomis pepral nutarti

l it
Res. 6968 So. Talman Ava 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 W. Marųuette Road

Vai. 2-4 ir 7-6 vak.
Ketv. ir Nedaliomis nusitarus 1 

Bubėtoms Cicero)
1441 80. 49tb Ct

Nuo 4 Iki 9 vai, vak
Chicagos lietuvių Iv. Kryiians li

gonini, kaip Jų pripaiino American 
Medical Aaaociatlon ir American 
Oollege of Snrgeona, yra Olass A 
rOUea. Tai yra, anUčiauai Ameri
kos medikaliai antoritetai mfieų li- 
goninų priskyrė prie geriausių Ame
rikos Hgųntnių. Reikale naudokitės 
Jm patarnavimu 2700 W 698k SL, 
tel.’ HEMlock 6700

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie- 
įrių, kurių skelbimus matute DRAUGE.
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TUSTI LAUKAI TOLIMUO 
SB RYTUOSE

f

(Tęsinys iš 4 pusi.)

čią varškę, rūgščius sūrius, 
apkartus! sviestu ir putojan
tį pieno gėrimą, kuris išde
gina vakariečiui gomurį, lyg 
žibalas. Paskesnių metu Mo
ngolijoj atsirado daug pieni
nių, o jose padarytas svies
tas lx>ndone rado didžiausį 
pamėgimą. Šis sviestas, taip 
pat pienas ir sūriai dabar iš- 
vežiojami į visas Azijos da
lis, ypač į Japoniją ir Kini
ją. Žema kaina ir gera ko
kybė sviesto atidarė kelią net 
ir į sūrio ir sviesto kraštus 
Europoj.

Vakare radome mes mote
ris prie darbo. Dama, kuri 
rengė mums vakarienę, mai
gė savo rankose pusiau su
tirtėjusį kumelės pieną, no
rėdama išvirti tešlainių. Kai 
pradėjo kunkuliuoti pasūdy
tas vanduo geležiniame puo
de, įmetė į jį keletą mėsos 
gabalų nusibaigusio arklio, į- 
maišė gabalą raguočio, avino, 
kiaulės mėsos ir keletą gaba-

Hollywoodo įžymybės. Iš dešinės į kairę: Lily Pons, Jeanette MacDonald, Grace Moore, 
John McCoflmick ir Gladys Swathout. Visos kino artistės ir kai kurios Metropolitan ir 
Chicago Civic operų dainininkės.
---  , ■ .............. „--------------------- ----- ------- ___  ---• - -

KAIP MOŠŲ BICIULIfl! REMIA PIKNIKĄ
Jos. F. Budrikas dovanų i nkim J. Budrikui ilgiausių liai darbuojasi ir kad kiti

KANADOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Palengvino Emigraciję garėtų. Būt ir daugiau nuos

tolio padaręs, bet užgirdęsIš Kanados į Ameriką

“Draugo” Labor Day pikni
kui davė Midget radio 918.00. 

Jos. F. Budrik pagarsėjęp 
lėlių dvokiančio sūrio. Ant pt) visą Chicagą ir apylinkes

metų ir dėkojam už visokią 
dienraščiui paramą.

kitos ugnies virė arbata iš ne vien lietuvių tarpe, b ir 
plytų arbatos, kuri yra pa- tąrp Bvetimtaučių visada gau- 
daryta iš dulkių ir lapų lie- sįai paremia 4‘Draugo” pik- 
kanų. Plytų arbata vadinasi nikus. t H j
dėl to, kad ji yra supresuota, Vasariniam piknikui, kurs
kaip plyta. Kartais ji susto
davo ir įmesdavo į skardinę 
k rosnį ‘ ‘ argolio ’ ’ (išdžiovin
to mėšlo, kuris yra vieninte
lė kuro priemonė Mongolijoj). 
Nuo plytos atpiovė keletą ru
tulėlių ir pusę valandos pa
virino piene, kuriame buvo 
primaišyta druskos ir svies
to. Šis jurtose paruoštasis 
“sviestas” yra kažkas tarp 
sviesto, sūrio, varškės, išrū
gų ir paprastojo pieno. Vai 
gant visi susėdom ratu ant 
žemės. Užpakaly mūsų urzgė 
pikti ir akylus šunes, pasi-

buvo Sunset Parke J. Budri- 
kas buvo dovanojęs washing 
inachine, vertės $69.00 ir vieT 
ną floor lamp, vertės $10.00.

Dabar Budrikas rudeniniam 
“Draugo” piknikui paskyrė 
Midget radio penkių tūbų ve

VIrdas Neffas, savininkas 
viešbučio, 2435 So. Leavitt 
st., prisiuntė “Draugo” pik
nikui dovaną. V. Neffas ma
loniai kalbėjosi sn “Draugo” 
raporteriu ir priminė, kad

skiria dovana^tai ir jie ne
nori kitiems pasiduoti. Pri
si’ ntė dovaną $3.00 oaah. Be 
to, paelnė pikniko tikietų, ku
liuos praplątins tarp kostu- 
merių ir svetimtaučių sales- 
manų, nuo kurių tikimės gau
sios paramos piknikui.

Kaminskai užlaiko pirmos 
kietos bučernę ir grosernę a-

TORONTO, KANADA. — 
Dabar nėra didelių kliūčių 
tiems, kurie turi giminių A- 
merjkoj. Jeigu tik giminės 
kviečia, gali išvažiuoti.

Šiemet iš Toronto išvažiavo 
į Ameriką apie dešimts lietu
vių, daugiausia pavienių.

Matyt, pagerėja laikai A- 
merikoj.

Butuoktuvėi
Rugpiūčio 14 d. susituokė 

Juozas Samulevičius su Vero
nika Butkadičaite. Vedybos į- 
vyko lietuvių bažnyčioje. Ve
stuvių pokyly dalyvavo gra
žus būrelis svečių.

Jaunavedžiai yra pažangūs 
lietuviai, dalyvauja lietuviš
kame veikime.

Naujai porelei linkiu sau
lėtų dienų.

APiplėšė krautuvę
Iš J. Grubavičiaus, 881 Du- 

ndar st. W., per šonines du
ris įsiplėšęs vagis į krautu
vę išnešė už $60.00 vertės ci-

ant antro aukšto vaikščiojant 
nuomininkus, pabėgo.
, Užsiima negražiu darbu

“Naujienose” iš Toronto 
korespondentas, pasirašęs sla
pyvardžiu J. J., užgiria vie
tinį komunistų laikr. “L. B.” 
ir skaito susipratusius kores
pondentus už tai, kad pasta
ruoju laiku pradėjo per savo 
šlamštą atakuoti lietuvių pa
rapijos kleboną ir kitus.

Matyt, J. J. suskaudo širdis 
apėmė pavydas, kad parapi
jos veikimas šiais metais gy- 
vėja ir didelę pažangą šis kle
bonas padarė, gi socialistų ir 
komunistų eilės retėja. ,

Aš nesitikėjau, kad J. J. 
užsiims tokiu darbu — sklei
sti lietuvių kolonijoj tokią 
neapykentą. J. J. skaito save 
susipratusiu ir pažangiuoju 
lietuvių, o užsiima neprodukci 
iuu darbu. Tik neseniai smer
kė komunistus ir jų taktiką, 
o dabar juos giria. Tai ką 
reiškia tokio žmogaus pasto
vumas. Koresp.

WPA dinosaurpea. Netoli 
Rapid City, S. D., WPA dar-J 
bininkai iš cemento pastate . 
šį priešistorinį driežą, kuris 
jau seniai išnykęs nuo žemės. 
Driežas pastatytas ant Black 
Hill kranto, žiūrįs į miestą. 
Toje vietoje giliai žemėje ra
sti tos rūšies driežo užsilikę 
kaulai. Ir parkas toje vietoj 
pavadintas Dinosauro vardu.

Paitt—Agony Starta To Leave io 
24 Hours

Happy Days Ahsad for You

RHEUMATISM

vestsaidiečiai turėtų “Drau
gui” priduoti daugiau žinių di c su 2300 So. Oakley avė. 
iŠ savo gyvenimo. Neffas bus
“Draugo” piknike su savo 
draugais įr kaimynais.

A. Zaleskis, Universal Shoe 
rtės $18.00. Taipgi pats Bu- krautuvės vedėjas, 'maloniai
drikas pažadėjo būti “Drau
go” Labor Dąy piknike, kurs 
įvyks Vytauto parke. .

Šitoks biznierius, kaip p. 
Badrikas yra vertas visų pa
ramos. Primename, kad Bu-f • • *
drikas neseniai atidarė naują 
rakandų krautuvę adresu:

rengę šokti ir pagriebti mė-134C9 So. Halsted st. Pas J.
sos gabalą. Į vidury stovintį 
puodą kišėme savo šaukštus 
iš masyvaus sidabro, nes ma
žumą savo turtų paskiria si
dabrui.

Pavalgius kiekvienas man
dagiai ir švariai išlaižė savo 
imlus, kurie čia niekuomet 
neplaunami.

Vanduo lygumoje yra taip 
brangus, kad nereikalingas jo 
eikvojimas būtų didžiausia 
u jodėme. Vienoje mongolų 
mokyklų, kurią aš vėliau Ap
lankiau, princesė parodė na
mų ruošos pamokoj, kaip teš
lotas rankas nuplauti su vie- 

u vandens gurkšniu!

Paprastai nė vienoje mon
golų jurtoje nėra lovų. Kai
liais ištiestos grindys sudaro 
guolį.

Naujose mokyklose mongo
lai patirs apie daržovių ir 
javų auginimą, taip pat ir a- 
pie medžių sodinimą. Jei tik 
jų šalyje suklestės mokslas, 
su laiku liausis jie buvę no
madais. Įvedus Mandžuke ge
ležinkelio liniją, tikimasi, kad 
tuojau pasibaigs meniškos To
limųjų Rytų dienos, kurios 
ilgus amžius klestėjo Mongo
lijos žemėje. (XX|)

(Budri ką galima gauti visko, 
ko tik reikia šios gadynės 
namams įrengti.

“Draugo” piknike bus ir 
p. Valančius, vyriausias Juo
zo Budriko salesmanas. Tai
pgi pasižadėjo būti “Drau
go” piknike Pranciška Ka- 
marauskaitė ir kiti Budriko 
darbininkai. Sveikinam ir li-

fcutiko paremti “Draugo” ši-
R$^r.iFJ3*gky- 

rS į šimto dovanų skaičių 
moteriškų čeveryku porą, ve
rtės $3.00. A. Zaleskis savo 
krautuvėj visada turi didelį 
pasirinkimą avalų vyrams ir 
moterims. Dabar jo krautuvėj 
eina bargeninis išpardavimas. 
Jo krautuvės adresas yra: 
5337 So. Halsted st. Šokėjai 
ir šokėjos giria jo šiušius.

Mata« ir Kotrina Kamins
kai pastebėjo “Drauge”, kad 
pikniko rengimo komisija uo-

Valgio Gaminimas 
ir Namo Pri- 

žiorejimas

Ruoškitės į “Draugo” 
Rudeninį Pikniką, Rug
sėjo 6 d. — Labor Day.

Didelė 223 puslapių knyga 
| su naujausiais receptais į

vairių valgių gamtaimni, 
pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų ir 
preservų darymai, paukš
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra ri 
šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
ii* knygą (atima ginti per pel 
tą arba raštinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

cmCAOO, ILL 

RAIMA SU PEHSIUKTIMU

$11.10 
RASTINĖJE

$11.00

PADAUGINKITE SAVO ŽI
NIAS APIE ŠVENTAS 

VIETAS
Adom^s Stugis pirkęs nau

ją troką pažadėjo būti pikni
ke su savo draugai* ir kos- 
tnmeriais. A. Stugis yra šios 
kolonijos eksprėsininkas, 4642 
So. ^Vood st. Troką pirko iš 
General Truck Co. Su nauju 
tioku Stugis važiuos į ‘Drau
go’ Labor Day pikniką su 
West Sidės piknikieriais.

‘ ‘ Draugo ’ ’ šimto dovanų 
pikniko neužmiršo nei A. L. 
R. K. Federacija. Ta organi
zacija per savo sekretorių p. 
Leonardą Šimutį prisiuntė 
Aušros Vartų paveikslą, at
vežtą iš Lietuvos. 1

Visi ruoškitės į “Drau
go” piknikų Labor Day.

Mes visi katalikai šį tą ži
nome apie krikščionių šven
tąsias vietas. Esame girdėję 
apie Jerųadhną, Betlėjų, Na
zaretą, Alyvų Daržą, Taboro 
kalną, Jordano upę, Rymą, 
Liiirdą ir 11, ir 11.

Kiekvienas pripažįs, kad y- 
ra labai įdomu ir labai svar
bu ko plačiausia susipažinti 
su minėtomis vietomią. Kad 
«ų jomis susipažinti, tai ge
riausia būtų jas aplankyti. Tą 
padaryti tegali labai retas. 
Bet iš knygų susipažinti, tai 
kiekvienas gali. Ar yra tokių 
knygų lietuvių kalboje! Jū
sų džiaugsmui, jūsų pasigerė
jimui ir jūsų žinioms padau
ginti apie šventąsias vietas 
jau yra puiki, didelė ir ne
brangi knyga.

“Keliones {spūdžiai,” &un. 
J. A. Pantiuko parašyta, yra 
minėtam tikslui parašyta'

Tai didelė knyga — turi 
328 puslapių. Popiera labai 
gera, spauda labai aiški, ge
ruose apdaruose.

Bet svarbiausias šios kny
gos papuošalas yra jog pa
veikslai. Lietuvių kalboje nė
ra kitog tokios knygos, kuri 
turėtų tokią gausybę paveik
slų, kaip ši. O svarbiausia, tai 
tas, kad paveikslai didžiai 
svarbūs, įdomūs ir dailiai at
spausdinti. Visi žinome, kad 
geri paveikslai užvaduoją il
giausius aprašymus.

Šią knygą skaitantiems ir 
jos paveikslus žiūrintiems gar
siosios* šventos vietos stoja 
pilnoje aišku moję, kaip kru
tumuose paveiksluose.

Visi įsigykite šią įspūdingą

DRAUGO KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III". ■,

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

Vytauto Parke, su serijų tikietais, kurie parsiduoda po 10c.
Roosevelt Fumiture Co. - tnogliai, vertės 054.50 ir dvi floor lempos po 015.00.
Adv. Kai - keturi jauni paršiukai, po 05.00 ir kitos septynios dovanos.
B. Samavičius - adding machine, vertės 010.00.
Vladas Ivanauskas - lietsargis, vertės 05.00; J. Kass - laikrodis, 05.00; R. An- 

dreliunas - šliubinis žiedas, 05.00; J. Baltutis - dovana vertės 05.00; V. Juknis - 
dovana, vertės 05.00; J. šūkis - dovana vertės 03.50; Jurgis Nevadomskis - dov 
ana, vertės 05.00; Rožė Kairienė - dov. vertės 05.00; Archer Avenue Fumiture 
Co. - console lempa, vertes 02.75; H. Seigan - dov., vertės 03.00; Ignas Pike
lis w dovana, vertės 03.50; Juozas Balse vičius - dovana vertės 03.00; Justinas - 
Mackevičius - cash 02.00; S. D. Telser - laikrodis, vertės 03.00; Antanas Buchas 

dovana 03.00 vertės; Juozas Koncevičius —- dovana 04.00 vertes; Antanas Lu
košius — dovana; Vincas Paukštis r— dovana 02.00 vertės; W. A. Lewis - dre- 
sė 06.99 vertės; FrJnk Siminas - Old Gold cigaretų kartonas; siuvėjas Petras 

Mankin dovana vertės 01.00; V. Kausmauskis - dovana vertės 03.00; P. Bar- 
skis - dovana vertės 011.00; P. Norkus - dovana vertės 03.00; J. Budrikas - do
vana, radio vertes 018.00; Universal Shoe Store - dovana vertes 03.00; Dr. J.
Kowarskas - dovana, casb 01.00 (sidabrinį).

SB

Thlnk of lt—hov thla old vorld 
does mako progreso—now corae. a 
proacrlptlon vhlch ls knovn to phar- 

Ita 48rnaclsts as Allenru and w1thu_ 
bours after you start to take thls 
fcvlft ketins formula paln, agony and 
Inflammation caused by ezceaa urlo 
•cld has startsd to depart.

Allenru doea Ju.t what thla notleo 
aay« lt vili do—lt ta gnaranteed. You 
can get one genomas bottle at lead- 
Ing drugatoraa everyvhere for 88 
centą and If lt doean’t bring the Joy- 
aua results you ezpect—your money 
srhole beartedly returned.

Stop 
Itching 
Skin

Žemo greitai atleidžia Nležlančiąe 
Raabas Ir Bingvom skausmu*
— sustabdo Ecaema, Spuogu Ir 
•natas odos nesmagumus. M 1-

.Ulonai vartojo Žemo per 26 rne-
Jtus, ir visi gyr# Ją .kaipo Svarią, 
(saugią, atsakančią gyduole pa
''lengvinimui odos nleždjimaiaa. 
* ITttvlitvirtinta Oood Housekeeping l 

Bureau. Na 4874. 860. 60a 81.
'«Visose vaistinis®.

žemo
t- W S I * T , f 4 W I *T TT I f 1

Full-flovored

—porfed 
for cookingl

• ATm/f American hss a mcllovr, 
full-flavored ricbness thst makos 
it perfoct for eamhvichea. And foc 
cooked disbes you can depond <m 
(kis American Cheese to mėlt

OLD PEOPLE find 
waytokeepbreatii 
* wholesome >
HaBtosk (tad breath) ąuickly yUMi 
10 LlSTciinO, BOTO 3ITTl$6ptlC

deodorant
of (tamach dbturhan^. f^d 

tatloa. or tk. nsartng of lak. Uath.
|wepl. (rMjoMtly kars halitosis (bad

> won<Ur atkeri soaaidv tba« a r 
Bot now Seime, hss found that thaMpdar 

nm of Lbtarim w(U oftm ovormm ogeTufr. 
■nouth odom due to th. fersMotation of tiay 
bitą of tood on aouth, tasth, or dmtal plata

ThU aaf. antlmptlc and gulėk deodor.rt 
verks outeldy. It elmoarn mouth, tMtb. aod 
gum aurtacaa. Kaita fvmontatioa and patr. 
faetim. a majnr easm of odom, and th<n 
oounUracts tSa odam tkomaaivaa.

Try uilnc UstariM «wy tvo or thrr- daya 
Smi ko* mueh mora vholovim. lt kam. ymu 
mouth. Bov lt «*Mt«na your braath. lounlMrt 
Pharmaeal Co., St. Uuh, Ida.

Don’t offend others ■ Cktck 
halitosis with LISTERINE
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- Sept. 6 d, - Labor Day

11 S-tos gat tarp
DARŽE e

Rd. ir Cicero Avė.

Per šiuos vartus pirmadienį — Labor Day suvažiuos tūkstančiai 

lietuvių į mūsų dienraščio rudeninį piknikų, kuriame bus išdalinta 

net šimtas brangių dovanų. *

Be visokių kitokių linksmybių BUS IR 

DAINŲ. Dainuos dainininkų grupės ir 

taip pat visa publika. Bus ir rimta dalis KAL
BĖTOJAI PASAKYS KELETĄ KALBŲ.

Pikniko progra

ma prasidės 10 va

landų rytų, kad 

duoti progos ank

sti suvažiuoti ir 

pasilsėti gražiame 

parke. D O V A- 

NŲDALINI- 

MAS GILIU- 
klNGIEMS 

EIS VISĄ 

DIENĄ, PR

ADEDANT 

1 2 VAL.

Maži, bet gabūs ir miklūs šoke;ai — Ge
novaite Braząitytė ir Edvardas Oksas pik
nike šoks lietuviškus šokaus. Dalyvaus ir 
jų mokytojas A. Andrejevas.

Lester Buck muzika pra

dės groti 1 vai. po pietų. 

Gros iki vėlumai.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME TIEMS, KURIE PRISIDEDA PRIE PIKNIKO DOVANOMIS
* 4 : • *
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VIETINES ŽINIOS

IS MARIJONŲ RĖMĖJŲ CHICAGOS 
APSKRITIES SUSIRINKIMO.

Paskutinis Išvažiavimas Bus Rugsėjo 26 d., 
Marijonų Ūkyje

yra baigusi Šv. Kaslmiero a- 
kadentijų. Vestuvių pukylyj, 
pas jaunosios motinėlę, Mo- 
nee, III., dalyvavo daug sve
čių, jų tarpe ir kleb. kun. A. 
C. Martinkus.

keletas nutarimų ir .įduot. iiauaiai vjsjems>
raportai iš įvykusio >8«d>a-1 UilcMl. atvykU į aųairinktmų, 
vi.no labdarių ūkyje. Iš ra- nepaiaydand didalių kar8di,, 
portų pasirodė, kad išvažia-. k grajį|J iS.
vimas pavyko geriausia., ne- važiavime lahdarių ūkyje. jr 
gu tikėtasi, pelno liko 152 vWem8 įr via(w,Sj 
dol., kurie ir įteikti skirtam ailąnkė įr gr#žų
tikslui. Už išvažiavimo pas.- kilnl) Hkdg> įr u 
aakimų priklauso nuoširdžiau- ga nuoiSirdžial kvie£,u „eui.
■r padėka kolonijų skynų atsilankyti rugsėjo 26
■stovams, kurie .s kalno m- d> į Marijonų ak|> i-Moteni 
patino daugybes tikietų. Ant vaaaros.. iSvažiavifllu. j. £ 
tikietų pažymėtos dovanos .___ ___
laimėjusiems išdalintos. , t v • *

Chicago Heights
Tarpė nutarimų turiu pa- X* . “.

žymėti vienų svarbiausių — A^UUOS
tąj paskutinis, taip . sukalt, ~ 7“\.
“(moterų vasaros” išvažiavi- ^URP- I d. įvyko didelis 
mas, kurie įvyks rugsėjo 26 Piknika8 paripijos kieme. Pe- 
d„ Marijonų ūkyje, Hinsdale, '“<> Praryta $215.26.
111. Šiame išvažiavime vienų Tų pačių' dienų kleb. kun. 
sunkiausių ir didžiausių dar- A. C. Martinkus minėjo še- 
bų, tai valgykla, kuriai ap- šių metų klebonavimo suka- 
^ėmė vadovauti mūšų' veik- ktį^Pflįfhike ’dHyvai^b.''išg^" 
liausią darbuotoja ne tik Ma- rė po taurę jo sveikatai ir 
rijonų rėmėjų tarpe, bet ir sušuko tris kartus entuziae- 
visose kitose organizacijose, (iškų valio!!!
tai nenuilstanti veikėja Ona ------------
Krasauskienė, jai gelbės Pe- Rugp. 9 d. ARD vietinis 
tronėlė Dekantienė ir kitos jų skyrius turėjo gražų, gkait- 
draugės. Prie kitų įvairių da- lingu sus-mų kuriame prašinu- 
rbų sutiko darbuotis sekan- šė C naujos narės. Tartasi a- 
tieji: A. Bacevičius, B. Ne- pie piknikėlį '‘skyriaus nau- 
nartonis, C. Druktenis, M. j dai. ■ ■ ii'.
Navickienė, J. Kulbienė, J.
Šliogeris ir daugelis kitų, ku
riuos viršminėti asmenys pa
tys pasikvies į talkų.

Ta pačia proga negaliu pa
miršti nepažymėjęs ir padė
kojęs pp. Miliauskams iš Ci
cero, kurie užlaiko duonos 
kepyklų ir visuomet ne tik 
Marijonų rdmėjų parengima
ms, bet ir kitų organizacijų, 
atsikreipus .prie jų, * suteikia 
skanios duonutės, kuri yra 
plačiai pagarsėjus ne tik Ci
ceroj, bet ir Chicagoj ir jos 
apylinkėse. Už tai pp. Miliau
skams, ciceriškiams, nuošir
džiausiai ačiū.

Ant galo buvo iškeltas irgi 
svarbus klausimas, būtent 

l^įmo reikalas. Kadangi su-

Įdomi dovana

Simonas PilecRus, plačiai 
žinomas buvusis polidmonas, 
prisiuntė ‘‘surprize box”, ku
rį galės atidaryti ir pamaty
ti kas jkme yra tik tas, ku
ris jį laimės. Pats p. Pileokas 
bus piknike su įdomia lazda 
su įvairiais išdrožinėjimais. 
,Jų atsivežė gryždamas iš Lie
davos.

Kaip Jaučiate?
* vakare--Hval/Ut VMarlue-*—Jauskite

Maaklta nnavarsl. DuMilta Oarfleld Ar
batai (tvalytl aaaumaltiu likučius Veikla 
■vaitai ir maloniai. Oarklta kaip papras
ta arbatų 10a — Ha

«■» SAMIU M do^au 
šocMhrtMer—oIm OoriUfd Tm.

*vy slaves wirti w*i«t 
lt savęs

Neralk mokėti >*e u* ( 
dantų Kosti. Usterins l 
Tooth Pasta gaumuna pe J 
J 5c. Tėuoyk, kaip gerai Ji 
Telki* J» rartod*n.M per j 
metu sutoupei (I.**. 1

LISTiRINE 
TOOTH PAŠTE

Bridals Showers

fcrBCONOMY and 
SATISFACTION 

Doubh Tįsto//Dmbfaictionf

KC IMe'a
Full Fack -~N<>SI*ck RIM

MlllIOU OF POUNOS HAVF BEFN 
USfcP iirOUK GOVE RN MENT

Yra bendra nuomonė liau 
dyje, kad neapsimoka būti 
poetų materialiu Žvilgsniu, 
bet poetąs James Witcomb 
jis už savo poezijų: “Senoji 
mano sužieduotinė” gavo “po 
500 dolerių už kiekvienų žo-

PLATINKITE “DRAUGĄ

Urba Rower Shoppe 

4180 Archer Avenue
•Alės Myllntoenaa — Vestuvėms — 

Rapkletams — I slllntil rė** 
PlMM ^AFATCTTS B«O®

nidneys Mušt 
Clean Out Adds

Th. Mlr v.y your kady aaa cImlb ««t

>7 tabM or fllt.ra, but b.«ar. ot eh.ap. 
-..tlo. lrrltatluc drūta. It tuactlon.I 
Idn.y or Bladd.r dlaord.r. mik, you 
Iflor from Oottluc Up Nieku, Norton.- m, LŠM Palas. B.ek.ch., Clrcl.. Und.r 
ym. Dl.ilBMa Rh.umstlo Palša Aold- 
y. Burnine. Bm.rllne or Itchlne, don't 
ko chane... O«t th. Doctor-. es.ran- 
«d prMcrlptlon c.llad Cy.t«s <81..- 
az). Worka (ut, wfe and aure. in 4* 
our. lt mušt brlne aav vltalltr, and le

Asfhma (aušorought ia 3 Mlantea

CONTRACTOR

2223 VVest 23rd Place
Atlieka visokios medžio darbas, 
didelias ir mažas, až prieinamų 
kainų. Apkala namas Bingeliai* 
Dedame stogo*

Turi 36 metu patyrimo.

PLATINKI f 1 "DRAUGĄ.

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

PAMOKSLŲ
400 puslapi, knygą.

Kaina 01.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oaldey, Ave. 

Chicago, III.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Tel. CANal 7514
CHICAGO

NORI PASIMATY 
TIS SU JUMIS

Penktadienio
vakare

Rugsėjo IO d.

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Ave.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

KUm\kite mftių Lietuvių radio prograinų Pirmadienio vakarai*, 
10:00 vaL vakaro ii W. JL P. 0. įtotiea (1420 K.) — PraneMJaa 

P. ŠALTUOS  RAS

OA&T. IND. LAIDOTUVIŲ DIKEKTOBIAI 
KELNER - PRUZIN

Jariamiaa pataroavimaa — Moteris patarnauja

1(. Medesaitė ir W. Sebastian iškilmingos jų vestuvės. Ves- 
atnilankusiein* padėkojo. tuvių «puota bus Marąuette 

II, Medeeaitė yra pavyzdi- Park Hali, 6908 So. VVeeterū 
nga mergaitė, narė Nekalto ave.
Pras. Pan. Šv. sodalicijos. Jaunavedžiams linkime da- 

Rugaėjo 4 d., 4 vai. vak. ug laimės ir pasisekimo nau-
Šv. Kryžiaus bažnyčioj įvyks jame gyvenime. Rap.

IAdUhėJal eukAtesnto rOAlea 
paminklų Ir grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvirk 60 metų prityrimo

Pirkite tiesiai U dirbtuvė* Ir 
» taupykite pinigus

Me* atlikome darb* daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

ARTI URANO AVE.

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

■ET LAIDOTUViy^H F DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

mi i*

UDIII Aline PATARNAVIMAS.MDUUUiu L dieną ir naktį
n W A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I JN-rVl miesto dalyse

4348 So. Californi* Ave. 
Pbone LAFayette 3572

3319 Lituanica Ave, 
Phone YABde 1138-1139

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4138

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So, Western Ave, 
Phone GROvehill 0Į42

718 Wegt 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

IR 4704 So. VVestern A 
TBVAS Tel. VIRginia 0683

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyriui 42-44 E. 106 St. 
Phone PULIman 1270

į'4?■ (muhk ’j v.- t j.es DniJin
liHsirinkimiis paminklų vi- BBBMMOiiin eokių akmeni) ir madų.

jį i Kailine mm $15 00 ir auk.
Atsa k antis darban

3958 VVest lllth St.,
TelefonM BEVerly 0005 

■keraai 6v. Kazimiero kapinių vartų.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 6402

4

F»rdavtgiMI kumpinta narna* kurta 
We taverna tr ręst urano blznla U 
dirbta* kuopulltlaaelal. Parduodam* 
IA priežasties Ilgos. AtaiAauktte M ra 
Anna Bittin. 1»58 VVeat lllth,M 
arba telofonuoklte Bev. 0006.

VTHAI
Automobilių mekanikal .............. 9*0
Orlll Presą operatorius .............. *11
Klektrlklnlų Moterų taisytojai .. **(
Mekanlkų padėjėjai ......................... *11
Ouookeptpt....... . ................. tži-li
Valytojai ’. '. |l|-M
Prltarnautojai ................................. *11

MOTERJ8
Virėjos Restarantuose .. |18-22-*l
Prltarnautojos .............................. *12.1*
Generaliniam namų darbui.

mergaitės ............................................. (8-11
Beauty Operatorlos . . *l*.i» Ir »ukl 
Prosytoja Moterų dresių .... *12
VleAbutyje Patarnautojus .... *61

SHAT EMPLOTMENT AOENCT 
14 West Washlnaton Street 

Chicago, Illinois

Renda (40 1 minėsi, pilnai įrengta* 
tilto vandenio ttluma, po adresu *04 
West *i«t Street Dėl informacijų 
tai. Virglnla 11*1 arba atoUtouklt J 
2j>*8 Archer Ąv*

Manant statyti sau naujų namų 
ar pertaisyti senų, ppiaukita 

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Bolidai,

0739 8a lfaplewood Ave., 
Telefonas PROspeet 1186.

ĮPAKPAVIMII NAMAS

Pardavimui 2 fletų tinkas (Stucco) 
namas * fletal po 6 kambariu* pa
čiu apAUdoml. Randasi Albany av* 
arti ličio St. Telefonuokit Ročka afi

irti ................
BARPAVO4U1 MAMAS

Pigiai pardavlnrul * auklių marinto 
namas, po AeAis kambariu* eteamu 
epėlldema* Atslšauklt 6*07 So. 
Keatlng ve., ant pirmo aukšto v«- 

......ė....... .......... . ,, i , J

PfM-davlmui pigiai grosernė pUnat J- 
rengta, steam apildoma, miegama* 
kambarys užpakaly krautuvės. Ąt- 
aiftauklt 1*11 8o. Cicero Ave.. arg 
lj-tpe gat. (Roosevelt Road). Prto- 
tastls pardavimo —■ lt<m>

Pardavimui ūkis Rhlnelander, 
Wla, Route I. Bu gyvuliais Ir pa. 
dergei* Už žema kaina. Priežastį* 
naSlė. Kreipkitės:

Petropel* Antanaitis 
Rhlnelander, Wl*

■ ■ . .............. -----------------------------------------------regi
PARDAVIMUI NAMAS

^orklosavlmo bargenaa, 6 fumbar^
modernlžkaa mfirlnls namu po nu
meriu <4S« W. 641h St., Ritu vande
niu apUldema* uždaryti porčlal. a- 
žusto florai, kaina *4,600; (1360
cash, balancas lengvais Išmokėjimai*

ag. F0-. ^".r.AiUe

ŪKIK8 DARBUI TIKTAI APIE NA 
MU8. ATSIiAUKITE 24*6 WE*j 

69TH STREET. . .

■učernė ir grosernė, blanla gerai 1* 
dirbtas per ilgus metus. Parduoaii 
U* teisinga paslttlljima arba malqy 
siu ant m»(o namo.

*44 8o. llth Ave.. Maywood, Iii.

OOAL
Anglys

WILMINGTON
ANGLYS

Linnp . ...................16 00
Mine Run ............. .. 5-75
Egg ........................... 6 00
Nut ................. .. 6 00
Screenings ............... 4-75

PRIOTAfTYMAS MISOTE IR 
PRIEKI ESCIUO8E

TeL ARDmore 6975

FIRE SALEI
011 s r o Hpardavknari 

*100,000 RAKANDŲ

Kainos nepaprastai iemoa! Ko
kybe Ir kainomis sumniaaa

BALANDAI
GARANTUOTI!

Blednl Ir turtingi hm DIDELI 
PAgnUHKIMĄ! GMhttol peMųi. 
apMldymnl aUejinlnl visų komm- 
afių —» DIvonnl, rimto* etofctoftl- 
nds l>ilaiinA«. mriloM .ka.lhykton 
— viską* MmieffklIMt iki pnėyi

z. BASINSKI
1707, taipgi 1741-43 

VVeat 47th Street

Tel. BOULEVARD 175X

Pocahontas Mine Run — Tonas $7.40 
Stambios perkant 5-kfc Tonus ar daugiau.
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LABDARIŲ ŪKYJE 

kuris įvyks

SEKMADIENY, RUGSĖJO 5 D., 1937

Pirma bus morgičių deginimas ir kalbos, paskui vytų bėgimas 100 y ardų, 
moterų bėgimas 50 y ardų. Po to moterys neš kiaušinius ant šaukštų. 
Vaikai valgys pai jus ir obuolius. Bus gera muzika ir garsiakalbis.

RENGIMO KOMISIJA

PadėkaVIETINES ŽINIOS
Sv. Jurgio parapijos pikni

kas, rugpiūčio -5 d., Vytau
to darže, visais atžvilgiais pa
sisekė. Žmonių buvo viduti
niškai ir visi linksmai pralei
do laikų. Parapijai pelno li
ko apie $1,200.

Negalima praleisti nepaini-* 
nėjus darbininkų. Jie dirbo 
kaip ir sau. Naujas dalykas, 
kad už baro dirbo jaunos mo- 
lerys', čia gimusios ir augu- 
sios, Šv. Jurgio klūbietės pui
kiai darbavosi. Virtuvę vedė 
Apaštalystės draugijos narės. 
Jonas Dimšft vaišino svečius 
saldainiais, o sodalietės šalta 
koše ir gėrimais. Mūsų jau
nuoliai C. Y. O. irgi nepasi
liko. Vienu žodžiu, visi gerai 
dirbo.

Lai Dievas atlygina vi
siems darbininkams, darbini
nkėms ir svečiams parapijų- 
nAms.

Pralotas M. Krušas, kleb

us “Draugo” PiknikePrašo Pagalbos Iš 
Lietuvos

Kazimieras ir Pet. Brazai
čiai, tėvai Genovaitės Brazai j 
čifltės, kuri šoks “Draugo”i 
Darbo Dienos piknike, užlaiko ’ 
pirmos rūšies tavernų adresu 
634 W. 59th st. Jie bus ‘Drau 
go’ piknike ir atsivež drau
gų, tarp kurių bus A. Andreff, 
mokytojas šokių, ir sporto. Jis 
vadovaus G. įBrazaičdūtės ir 
E. Okso" šokiams. Jie šoks 
“Noriu miego”, “Klumpako
jį”, “Suktini” ir kitus šo
kius. Rap.

Jūs Galit-y LainrJti Turtą šia 
me Naujame Kont st?

Kad dar nejstoiote i Old 
Gold Kontestų, dabar įstoki
te. Kontestas i ik dabar pra
sideda. 1.000 eash dovanų sie
kiant $250,000 bus duodama 
laimėtojams. Kontestas susi
deda iš pripJdymo atsakymo 
i dykas vietas piešiniuos^ 
Pirma dovana $100,000. 
eikite pas savo eieraretu d^H 
lerį ir isigvkite Old Gold i 
šiniu buletinų DYKAI, sy<Vv 
su pilnais įstatymais ir smulk
menomis. Sek.it patarimus a- 
tydžiai. Išsiųskit įstojimo for
mų tuojau, nelaukit. Dvigubo 
Švelnumo Old Gold pasiūlija 
šį naujų kontestų, kad įsigy- 
jus naujų draugų. Old Gold 
duoda jums antra proera lai
mėti turtų. Tėmykite “DRAU
GĄ” dėl tolesnių skelbimų.

pk.

Iš Šv. Pranciškaus 
Rėmėjų Veikimo Koks greitumas! Vaizdas iš futbolo rungtynių tarpe All-Star (kolegistų) ir Green Bay 

Packers tymų praėjusio trečiadienio vakarų Soldiers Field Chicagoje. Ali S t a r s 
laimėjo žaidimų. Žaidimo žiūrėjo 84;56O futbolo mėgėjų.nautaiene apsiėmė vnacagoj T0WN OF LAKE. — Šv

pasidarbuoti padegėli, nau- vienuolyno Rėmė
dai. Laiškais kreiptis I M. . j sk 8usirinki.
Ivanauskienę, 2252 W. Cer- . , OA , „ .a-r, a a rr. a a r, mSS IVjkO TUgp. 30 d. SUSl-
mak Rd. arba pas Teklę Ba- ... , , ...., • a, , a rinkimas buvo skaitlingas.
ranskaitę 1938 Hyhland Avė., „ Sndeikienž rapor.
Berwyn, III.__________ - tavo, kad išvažiavimag> kurip

Kas Buvo Laimingieji *vyk\,Ifkdar2') ®ky> pe'"°
________ ° * davf $42.25. Nuo bunco par-

Trijų organizacijų: Susivie ty, kuri įvyko rugp. 20 d., 
nymo, Moterų Sųjungos ir Fe- Į Snarskių name, A. Snarskie- 
dcracijos Chicago apskričių pranešimu, pelno davė
pikniko dovanas laimėjo se- $40-00. Bunco reikale daug 
hantieji: šaldytuvų iš Peoples pasidarbavo A. Snarskienė, 
Fiijuiture Co. — Gilbe#as K. Antanaitienė, Mary Anta- 
Mickeliūnas, 6747 So. Arte- naitienė. Daug tikietų išpla- 
-iun avė. Chicago (No. 5177), Snarskienė, U. Mažeikie-

Nėsaugu Nei Viešbučio 
Labėj

•rise Piknikas •moters, kurių du vyrai pa
grobė iš Chicago, Milwaukee 
ir St. Paul geležinkelio In 
glcside stoties. Pagrobę mote
rį įvilko į automobilių ir nu
dilau*.

SKAITYKITE BIZNIERIŲA. Andreff šokių mokykla, 
kurioje mokinasi Genovaitė 
Brazaičiūtė ir Edvardas Ok-, 
sas, kurie linksimai pašoks 
“Draugo” Darbo Dienos pi
knike, rengia “Surprise pik
nikų su programa. Piknikas 
įvyks rugsėjo 12 d., Spaičio 
darže (Shady Tree Inm), Ar
cher avė., skersai nuo O’IIen- 
ty Park, AViHotv Sjiriiigs, III. 
Bus gera muzika fr gera pro
grama. Pradžia 10 vai. ryto. 
Tikietai nuo lc iki 25c. Tro
kai išvažiuoja 10 vai. nuo 814 
W. 33rd Street. Visus kvie
čia komisija. Rip.

Du plėšikai, apsiginklavę 
automatiniu šautuvu, užpuolė 
bū į moterų, sėdinčių Wash- 
ington Pine West apt? vieš
bučio labėj. Neradę ‘ pinigų 
pas moteris, plėšikai atėmė 
iš viešbučio klerko $300 ir 
privertę kasininkę atidaryti 
saugiamųjų dėžę iš kurios pa
grobę dar $100 pabėgo.

Atmetė Prašymą 
Naujam Bylos 
Nagrinėjimui

Kriminalio teismo teisėjas 
Jemme Dunne atmetė prašy
mų iš nauja svarstyti bylų 
T. F. Donohue, kuris kaltina 
mas išeikvojimu $2,767 kuo
met buvo kasininku miesto 
vandens biure. Donohue mie
sto darbų dirbo per 11 metų. 
•Jani gręsia kalėjimas nuo 1 
iki 15 metų.Iš Geležinkelio Stoties 

Žmogvagiai Pagrobė 
Moterį

Pirm. M. Sudeikienė rėmė
jų paveikslų pasiuntė į vie
nuolynų, kaip seselės reika
lavo žurnalui.

Rėmėjų seimas įvyks rug
sėjo 26 d., Pittsburgh, Pa. 3 
sk. atstovaus: pirm. M. Sudei
kienė, A. Snarskienė, J. Sau- 
dvitienė, U. Mažeikienė ir B. 
Cicėnienė. Rėmėja

Lake apskr. šerifai, krečia 
visų Ingleside ir Fqx Lake 
apylinkę ieškodami jaunos

Vyskupo P. P. Bučio, M I. C. “KELIONĖ APLINK PA- 
AŪU” arhe kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS
TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Būčiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti:
Pustonių 244. Audeklo apdarais $1.00.

kun. Pr. J. Vaitukaičio labai Įspūdinga “KELIONĖ
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap- 
tai ais $1.50.

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avenue . Chicago, Illinois
------ ---- ............................. .................... ... .............

Is your hair grey 
Is it going grey ?
Is it drab, faded or streaked ?

Legionierių ir Auxiliary 
Narių Dėmesiui

T-JO W many 

women are 
just dragging them- 
aelves around, all 

igįS tired out with peri- 
IgįSg odic wealcneas and 

pain? They ahould 
tnow that Lydia

Kp E. Pinkliam’* Tab-

gr (eta reliere peri-
odic pai n a ana di*. 

eomfort. SmalI aite only 25 centą.
Mrs. Doraie W*Iliama of Damrilla, 

Illinois, aayt, MI had no ambition 
and eras terribly tterroat. Your Tab- 
leta Belped my periodą and burk ma 
up." Try them neat month.

Šiuomi pranešu, kad legi- 
jonieriams ir moterų auxilia- 
ry nariams, kurie iki spalių 
9 dienos važiuos į Lietuvų, 
kelionės kaina yra nupiginta 
20 nuoš. Kam aplinkybės lei- 

$<lžia, prašomi pasinaudoti šia 
proga. '

Dėl platesnių informacijų 
reikia kreiptis į DariAus-Gi- 
rėno postų No. 271.

B. R. Pietkiewicx,
Post Commander

Vadovaus Baseball 
Rinktinei

Don’t lot these toli-tolo marka of ago romoln. 
They moko you look and feel old beyond your 
years. Erose them quickly and simply wifh 
Clairol wbich shampoos, reconditions and finis 
your hair back to its own natūrai-looking cotor 
...glowing with youthful highlights... in ona 
triple-oction treotment. ------<

Dienraščio “Draugo” rude 
niniame piknike, kuris bus 
rugsėjo 6 d. Vytauto darže, 
lietuviai profesijonalai, adv. 
J. Brenzos vadovaujami, žais 
baseball su jaunaisiais lietu
viais kunigais, kurių rinkti
nės manadžerium apsiėmė bū
ti kun. Petras K&tauskas, Šv. 
Panelės Gimimo per. vikaras.

Susirėmimas bus tikrai į- 
dotnus. Atvykit į piknikų an
ksti, kad galėtumėt matyti 
šias retas rungtynes.

MALDAKNYGES

Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais lap. kraštais, ............................... $3.75

Dievo Malonių Šaltinis, jnod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina ................................... $4.00

Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk-'
suotais lap. kraštais ........................................... $1.75

Angelas Sargas, juod. virš. pauk.............................. $1.50
Maldaknygė ir Bai. Vad. odos virš...........................$1.25
Maldaknygė ir Bai. Vad. raud. lap. kraštais...........60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš.............................. ............$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš. '.......... 75c
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

raidėmis ............................................................... $2.50
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis................. $2.53

(Agentų nepageidaujame)
“DRAUGO“ KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Ulincis

Atk yeur beoutician. Write far FREE booklet, EREI 
advice on care of hair and FREE beauty analytit.

Laukinė Katė Perduota 
Grandžiūrei

Not witb cominon, oH-foihiontJ holr dytt būt 
Naturally. .. witk

BAKING ■VV POVVDER
Aaotc Aite ftc/au- 

9 *s45^*rsAqo
25ounces254

Plėšikų ' gengos padėjėja 
Harah Cascavale, kuri yra va
dinama laukine kate, perduo
ta grandžiūrei. Visi kiti šeši 
plėšikai taip pat perduoti 
grandžiūrei. Iki teismo pa
leisti užstačius $220,000 bon-

Uvarty Klnfl. Clalral. »««., 132 W«a» 46th $»., Naw tark. N. V.

naata m«M FKC Gairei keotle', FKC eU.ke FKC aaatyi*.
Juo anksčiau kelsi, jtfo ii 

gr.&nis bus tavo gyven&nas.

Valandos bėga ir dingsta, o 
jų trūkumas slėgia nm pa
čius. v

lu? •/X. i uTtt.- Sa

AMERICA’S 
LEADER AT

HOSTETTER'5
Stomachic BITTER5

MILLIONS OI POUNOS HAVF B F N 
UStO BY OUH GOVERNMENT

į SMITH 'nt
i e


