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ANGLUA, PRANCŪZIJA KOVOS 
PRIEŠ POVANDENINIUS LAIVUS

Daugiau karo laivų siunčia į 
Viduržemio jūrą

LITVINOVAS PRANEŠĖ, KAD MASKVA 
PATI KOVOS PRIEŠ PIRATUS

NYON, Šveicarija, rūgs. 10. į talijų, kuri, girdi, užsiima plė
— Valstybių konferencija ati
daryta be Italijos ir Vokieti
jos dalyvavimo.

Šiandien nutarta, kad Angli 
jos ir Prancūzijos karo laivai 
patruliuotų Viduržemio jūrų, 
nuo Maltos salos ligi Gibral
taro. šio žygio smulkmenos jos savastys būtų 
bus pagamintos rytojaus die-

t tr,* • ••j-F)
Anglija ir Prancūzija nus

prendė daugiau karo laivų pa
siųsti j Viduržemio jūrų eu į- 
sakymu skandyti kur nors pa
stebėtus povandeninius lai
vus.

Sov. Rusijos užsienių reika
lų komisaras Litvinovas karš
tai pareiškė, kad Rusija pati 
viena “apsidirbsianti” su po
vandeniniais laivais, kurie vy
kdo “piratizmų” atviroje jū
roje. : • f .#

Litvinovas neišvardino Ita
lijos, bet konferencijos daly
viams buvo žinoma, prieš kų 
jis šūkauja ir kam grasina. 
Maskva anksčiau išvardino I-

šikaviniais jūroje.
Kaip jo vyriausybė, taip ir 

jis pats, Litvinovas, vis gi ne
pasakė, kaip Maskva pati vie
na apsidirbs su Italija, kaip 
jis sakė, “piratiška vyriausy
be”. Girdi, Rusija neleis, kad 

naikinamos
Viduržemio jūroje.

Prieš tai kalbėjo Anglijos 
užs. reikalų sekretorius Ede
nas ir Prancūzijos užs. reikalų 
ministeris Delbosas. Jiedu 
kalbėjo atsargiai, kad neįžeis
ti Italijos. Jiedu reiškė vil
ties, kad kaip bus padaryti 
nuodugnūs planai kovoti prieš 
povandeninius laivus, prie ko
vos prisidės ne vien Italija, 
bet dar ir Vokietija.

Delbos pažymėjo, kad kova 
prieš povandeninius laivus V i- 
duržemio jūroje yra skubus ir 
neatidėliotinas reikalas.

Šios konferencijos nutari
mai bus referuojami T. Są
jungos suvažiavimui.

GYDYTOJAI TIRIA PALINKIMUS PRIE PIKTADARYBIŲ

Ir tUF 4 it, :
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Gydytojai specialistai galvoja, kad piktadarių polinkiui prie piktųjų darbų yra ne 
kas daugiau, kaip tik “liga”. Ši liga ar tik nebus žmogaus nugarkauly. Ir, štai, Chieagoj, 
vienam kaliniui iš nugarkaulio ištraukiamas sulties lašelis^ kurs bus nuodugniai studijuo 
jamas. Jei polinkis prie pikto bus pripažinta “liga”, bus rasti ir vaistai piktadarių išgy
dymui. (Acme Photo.)

KAIP BUS SUREGISTRUO
JAMI BEDARBIAI J. 

VALSTYBĖSE

VYRIAUSYBĖ UŽTIKRI
NA SAUGA AMERIKIE

ČIAMS KINIJOJE

Kabinės mokyktosCbeagoj te 
uždarytos ligi rūgs. 20 d.

Chieago arkivyskupijos mo- čiamos “infantile paralysis”

MEKSIKOJ DIPLOMATAI 
PAGERBĖ šVTBflp 

LIMA

SUTRIUSKtNTI kino KARSIME!
SAUKIA JAPONU PREMJERAS

* -

Tik paskui Japonija draugingai 
sugyvens su Kinija

TOKIO, rūgs. 10. -— Japo- draugingas sugyvenimas, kaip 
nų premjeras, princas Konoye (ilgai veiks dabartinė Nankino 
atsišaukia į Japonijos gyvento vyriausybė ir kaip ilgai jos
jus, kad jie bendromis pas
tangomis padėtų vyriausybei 
sutriuškinti kinų kariuomenę 
ir sudaryti glaudžius santy
kius su Kinija.

Japonų vyriausybė randa, 
kad dabartinė Kinijos vyriau-

valdoma kariuomenė bus gau
singa ir įsigalėjusi ir sėbrau
sią su Maskvos bolševikais. 
Tik sugriovus Nankino vyriau 
sybę ir sutriuškinus dabartinę 
kinų kariuomenę japonams 
bus progos užmegsti draugin ]

eybė yra didžiausia japonų gus santykius su Kinija ir 
priešė. Gen. Čiankaišeko va- bendrai rūpintis Azijos Rytuo 
dova ujama gausinga kariuo J se pastovia taika ir gerbūviu, 
menė įsąmoninta atkakliai ko- j Premjeras princas už šian- 
voti prieš japonus, šiandien dieninius japonų kruvinuosius 
ji taip ir elgias. Anot premje- žygius Kinijoje kaltina pačių 
ro princo, su kinais negalimas Kinijų.

100,000 konaiaista jungiasi si 
prieš japonas

KANKINAS, Kinija, rūgs. 
10. — Čia oficialiai paskelbta, 
kad Kinijos komunistų 100,000 
vyrų armija padarė taikų su 
Kinijos centro vyriausybe, ji 
pakeista 8-ųja armija ir jun-

gaujos kovojo prieš centro vy 
riausybę ir užsiėmė plėšimais 
kai kuriose provincijose. Nan- 
kino vyriausybės kariuomenė 
keletu kartų bandė sutriuškin
ti tas gaujasi, bet nepavyko.

giasi su kinų kariuomene kovo' Šias gaujas visų laikų Maskva

WASHINGTON, rūgs. 10. 
— Pereita kongreso sesija 
autorizavo prez. Rooseveltų 
suregistruoti šalyje visus be
darbius. Dabar apgalvojami 
būdai, kaip tas sėkmingiausia 
būtų galima atlikti.

Vienas geriausias būdas, tai 
bedarbius suregistruoti sa 
viena diena lygiai taip, kaįp 
vykdomi rinkimai. Skirtų die
ną visi bedarbiai savanoriai 
eina į savo precinktus ir ten 
jie, kaip per balsavimus, įre
gistruojami. - • <’

Kalbama, kad prez. Roose
veltas yra palankus šiam su
manymui. Sako, tik tokiu bū
du būtų patirtas tikrasis be
darbių skaičius aplamai ir 
kiekvienam centre atskirai.

WASHINGTON, rūgs. 10. 
— Valstybės sekretorius Hull 
pareiškia, kad kaip ilgai ame
rikiečiams Kinijoje bus pavo
jus, J. Valstybių karinės pa
jėgos iš ten nebus ištrauktos.

kyklų valdyba vakar nuspren
dė dar vienai savaitei atidėti 
mokyklų atidarymą dėl siau-

KATALIKIŲ MOTERŲ 
SUVAŽIAVIMAS

WASHINGTON, rūgs. 10. 
— Šio rugsėjo mėnesio gale 
čia įvyks Moterų Katalikių 
Nacionalės Tarybos suvažiavi
mas.

Suvažiavimas bus atidary
tas iškilmingomis Mišiomis. 
Pranešta, kad apaštališkas do 
legatas, Jo Eksc. A. G. Cicog
nani, laikys pontifikalines Mi
šias nacionalėj šventovėj — 
Nekultojo Prasidėjimo laažny- 
čioje.

ligos.
Nutarta, katalikiškas mokyk 

las atidaryti rugsėjo 20 d.

TAS PAPRASTA NACiy 
PROPAGANDA

NEW YORK, nigs. 9. - 
Andai amerikoniška spauda 
paskelbė iš Berlyno žinių, kad 
būk diktatorius Hitleris esąs 
pasirengęs daryti taiką su Va 
tikanu.

Katalikiškam savaitraštyje 
Brooklyn Tablet R. C. Wolfe 
rašo, kad minėta žinia iš Ber

MEXICO CITY. — Meksi
kos primas, Jo Eksc. arkivys
kupas L. M. Martinez y Rodri 
guez, pontifikavo iškilmingas 
Mišias Šv. Rožės iš Lima pa
garbai. Pamaldose buvo Peru 
respublikos amliatsadorius su 
žmona. Šio ambasadoriaus pa
stangomis surengtos pamal
dos. Jis į pamaldas kvietė ir 
kitų šalių diplomatus.

Pamaldos įvyko katedroje 
ir buvo šių šalių diplomatai: 
Brazilijos, Švedijos, Hondura
šo, Kolombijos, Salvadoro, 
Bolivijos, Nikaraguos,
mos, Kubos, Paragvajaus, D. 
Britanijos, ,Am. J. Valstybių,

NACIAI SIŪLOSI VADAU- 
TI EUROPAI

NUREMBERGAS, Vokie
tija, nigs. 10. — Nacių parti
jos suvažiavime propagandos 
ministeris Goebbelsas kalbėda 
mas pasisiūlė vadauti visai Eu 
ropai. Jis sakė, kad tik naciai 
gali Europų apvalyti nuo ko
munistų ir žydų.

Nurodė, kad karas Ispanijo 
je ir Tolimuose Rytuose yra 
komunistų padarinys.

Šis valstybės sekretoriaus 
pareiškimas kablegrama pa
siųstas Šanchajaus amerikie
čiams. Pažymėta, kad jiems 
sauga užtikrinta. Bet be to jie 
patys ir gi turi imtis priemo
nių savo saugai. Nes jei pa
tys nesi saugos, kam kitam ne 
bus lengva tai daryti

Prieš keletu dienų šalies 
vyriausybė numojo į ameri
kiečių reikalaujamų saugumų.
Buvo sumanymas iš Šancha-; '^^upų 
jaus ištraukti karo laivus. Nu
rodyta, kad amerikiečiai įspė
ti apleisti Kinijų. Nepaklausę 
tesižino.

Iš Šanchajaus pasipylė pro 
testai. To sekinėje šalies vy
riausybė ir nusistatė Kinijoje 
saugoti ne tik amerikiečius, 
bet ir šalies vėliavų, su kuria 
ten ypačiai japonai ėmė nesis
kaityti

Sekretorius Hull be kitko 
pareiškia, kad vyriausybės pa 
reiga yra saugoti svetur gyve
nančius savo piliečius.

Mrs. Bella Butman, 45 m. 
amž., teismo nubausta du me-

PLA TINKITE “DRAUGĄ” bus kalėti' Bridewelly.

ti prieš japonus.
prieš japonus.

Komunistų armijos vyriau
sias vadas yra Čutehas. Nan
kino vyriausybė jį tuo vadu 
pripažino jau rugpiūčio 22 d.

Kaip žinoma, ligšiol komu

rėmė Kinijos sovietinimo su
metimu. Be abejonės, Maskva 
ir toliau rems Kinijos rau
donuosius prieš japonus.

Neįdomu, jei japonų vyriau
sybė išjudina visų savo tautų 
pakilti ir sumalti dabartinę 
Kinijos kariuomenę, kuri su-, 

priešais'
nistų armija buvo susiskaldžiu 
si j atskiras grupes ir ilgiam sideda su žmonijos 
kaip per dešimtį metų šioskomunistais.

KATALIKAI BUS PARA 
GINTI REMTI MISIJAS

UŽDRAUSTI LOŠIMAI 
CHICAGOJ TARPSTA

Rytojaus dienų Chicagos ar- Įstatymais uždrausti visoki 
kivyskupijos bažnyčiose per lošimai (gamblerystės) Chica-I
pamaldas tikintieji bus para
ginti ir pakviesti prisidėti 
prie misijų rėmimo.

Pageidaujama, kad visi ge-
Pana- ros valios katalikai būtų Tikė-

goj tarpsta ir nieku būdu ne
išnaikinami. Policija kasdien 
daro puolimus, areštuoja ran
damus lošimų dalyvius, o tei
smai visus paleidžia, nes po-

jimo Platinimo draugijos na- licija neturi ganėtinų kaltini- 
dėl. areštuotųjųlyno yra paprasta nacių pro

paganda, kairi nurodyti ameri- Danijoj Prancūzijos ir Por- 
kiečiams, kari katalikams Vo-, tugalijos.

Sakydamas pamokslą kun. 
J. Castiello pareiškė, kad Šv. 
Rožė iš Lima yra ne vien nau- 

Wolfe nurodo, kad iš Berly-Į jojo pasaulio, bet ir Meksikos 
ne nieku būdu neišleidžiama universitetų studentų globėja.
tikrų žinių apie Katalikų Baž----------------------- ’
nyčioe stovį. Tikrų žinių aptu- PARAGVAJUJ SUKILIMAI

Pamaldose ir suvažiavime kietijoje nesama taip bloga, 
dalyvaus eilė arkivyskupų ir [kaip užsienių katalikų spaudoj 

• i skelbiama

IŠVYKS J KINIJĄ MISIO- 
NIERIAUTI

MONTREALIS, Kanada, 
rūgs. 10. — Rugsėjo 28 d. gar
laivis Empress of Asia iš
plauks į Tolimuosius Rytus. 
Juo keliaus ir 6 kanadiečiai 
jėzuitai skirti misionieriauti 
Kinijoje.

PRANCŪZŲ MAROKOJ 
NERAMUMAI

PARYŽIUS, rūgs. 10.— 
Spauda praneša, kad prancū
zų Morokpį reiškiasi gyvento
jų neramumai ir gali įvykti 
sukilimai.

rimą tik iš gretimų Vokieti
jai šalių, kur patys vokiečiai 
katalikai jų nuneša.

Hitleris negali daryti taikos 
su Vatikanu pirmiau neatpil- 
dęs padarytų skriaudų Kata
likų Bažnyčiai ir katalikams, 
o ypačiai katalikų jaunimui. 
Reikalingas labai didelis ga- 
napadarymas, o Hitleris nėra 
pozicijoje daryti tų atpildų.

NEPASISEKĘ

ASUNCION, nigs. 10 
Paragvajaus revoliucinė 
riausybė numalšino kariuome
nės sukilimus ir visoj respub
likoj paskelbė dviems mėne
siams karo stovį.

vv-

VIRBALIO STOTYJE DI
DELI DARBAI

KYBARTAI. — Virbalio 
stotyje ikišiol nebuvo įrengti 
paiukščiams gardeliai ir rude
nį, kai prasideda paukščių ek
sportas, būdavo tikras vargas 
su jais. Šiais metais su paukš
čiais bus daug lengviau, nes y- 
jau pradėta statyti specialūs- 
gardeliai ir baseinai.

šta

mo įrodymų 
nusikaltimo.

Aiškiai žinoma, kad patys 
žmonės lošimų reikalauja, ne
siskaito su įstatymais ir loši
mus palaiko. Įstatymai negali 
būti sėkmingai vykdomi, jei 
neturima .visuomenės pritari
mo.

NACIONALISTAI UŽfiMč 
COVADONGA KALNO 

VIRŠŪNĘ

HENDiAYE, rūgs. IĮ). 
Nacionalistų kariuomenė ūžė-, 
mė Oovadonga kalno viršūnę

New Yorke eina kampanija 
majoro rinkimų reikale.

WASHINiGTON, rūgs. 10. 
— Iždo departamentas šian
dien paskelbė, kad rugsėjo 8 
d. Amerikos J. Valstybių na
cionalės skolos pakilo ligi 37,- 
211,842,492 dolerių.

Prie vagonų dirbtuvių 
tomą nauja patalpa.

Keleivinis namas iš vidaus 
pagrindinai remontuojamas. iuž 30 mylHj nuo Gijon, 
Stoties muitinės revizijos sa- joį
lė bus pertaisyta. Garvežių pa —_ 
siūrėje atnaujinamos betoni- Į 
nės duobės. Atliekamas eina- ORAS
masls kelio remontas. Pertvar 
komi tarnautojų valdiniai bu
tai. Ir kiti darbai dirbami. 
Dirba apie 80 darbininkų.

CHICAGO SRITIS. — Nr 
matoma giedra ir vėsiau.

Saulė teka 6:26, leidžia^ 
si 7:07.
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Mokyklos Ir Vaikų Ligos

Vaikų paralyžiaus epidemija pravertė 
Chicagos mokyklų vadovybę mokslo metus 
pradėti vėliau. Tai padaryta sveikatos de 
partamentui patarus. Yra žmonių, kurie į 
tų patvarkymų kritiškai žiūri. Jie įtarinėja, 
kad tas žingsnis padaryta kažin kokiais po
litiškais sumetimais. Tačiau tėvai turi būti 
dėkingi sveikatos departamentui, kad jis rū
pinasi jų vaikų sveikatingumu ir saugumu.

Ligšiol jau žinoma, kad keli šimtai vai
kų yra užsikrėtusių paralyžium. O kiek yra 
dar nesusektų? Nėra abejonės, kad mokyk
loms atsidarius, daug vaikų, ta epidemija 
ttžsikrėtusių, eitų į mokyklų ir tuo būdu tūk
stančius užkrėstų. Dėl to mokyklos neturėtų 

' atidaryti durų tol, kol vaikų paralyžiaus 
epidemijos pavojai visai nepraeis.

Žinoma, savaitė, kita mokslo žvilgsniu 
nemažų skirtumų padaro. Bet tėvai turi žiū
rėti, kad vaikai namie, kiek galėdami mo
kintus. Jie gali pakartoti bent tų, kų pernai 
mokėsi.

Bet kokiai ligų epidemijai siaučiant, tė
vai turi žiūrėti, kad jų vaikai nebūt užkrės
ti ir jei tokia nelaimė įvyksta, vaikų jokiu 
būdu negalima leisti į mokyklų, kol gydy
tojas nepatars to daryti. Reikia saugoti ne 
tik savo, bet ir kitų vaikų sveikatingumų.

Mogilevo ir kitose Baltgudijos apygardose 
trockininkai išvaiko kolchoznikus.

, ‘‘C. P.” rašo, kad buvusis teisingumo 
komisaras Krylenko, kuris buvo daugelio 
prieš dvasininkus iškeltų procesų autorius, 
dabar neteko dar vieno titulo — "garbės 
bedievio”. Net jo knyga "Mes ir kova su 
bažnyčia”, kuri buvo išleista 1934 metais, 
dabar uždrausta. Be Krylenkos, šis "titu
las” atimtas iš buvusio užsienių reikalų ko
misaro Krestinskio, buvusio Sovietų pasiun
tinio Madride Rosenbergo ir buvusio Ispa
nijos ministerio pirmininko Largo C&ballero, 
fiės jie visi apkaltinti esu trockininkai.

Kaip “Gelbsti” Ispaniją

Kai kurios organizacijos Amerikoj rin
ko ir teberenka aukas Ispanijai. Surinktieji 
pinigai turėjo eiti gelbėjimui to krašto nuo 
fašizmo, gelbėjimui demokratybės, vaikų mai
tinimai ir ntedikalinei pagalbai. Taip skelbė 
aukų rinkėjai.

(Bet kiek iš tų surinktų pinigų pasiekė 
Ispaniją, tai yra didelis klausimas. Šiek tiek 
žinių šiuo reikalu paduoda Jungtinių Val
stybių vienas iš valdžios departamentų.

Kun. g*. P. Knelžys

KRIKŠČIONYBE IR DARBININKAI

(Iš Federacijos Kongreso Knygos)

(Tęsinys) slegia neturtingų, daro prie-
Popiežiai ir Darbininkai kaistY Jo Sotvėn-jui... Skrian- 

Kalubkų Bažnyčios Popie- lIa Pa<lary,a beturčiai yru 
žiu, sekdami Kristaus ir A-'Dlevo lžw,,imas- Kas atna- 
paštalų .noksi,, visais amžiais ““j“ aukY i5 b<'<urfio iobio’ 
aukštino darbininkę loom«, ilygus yra **"■> kuris sniau' PO SVIETĄ PASIDAIRIUS 
gynė juos nno neteisingo ka<gla *> akyse- Kas 
pitalistę ir nnrodč, kaip j,prakaite uždirbt, duo-
reikalai turėtų būti tvarko
mi. Tai Liudija išleistos enci
klikos Leono XIII ir Pijaus 
XI darbininkų klansilnais.

"Katalikų Bažnyčia mo 
ko”, sako Popiežius Leonas
XIII, “kad darbininkai nėra'darai darbininkus 
darbdavių vergam; darbdaviai isaQ turtus štai kaiP skaudžiai 
privalo gerbti darbininko) pasmerkiami: “Nagi dabar,

ti ne į arklių lenktynes, bet j 
ar klydęs, nes arklydžių kva
pas jiems primena asilus, o 

svaiginančiai juos
Po italų žurnalisto upsilan

nQ> lygns kuris u2muša Rymo Lietuvoje ir vėliau Lie- visa tai 
savo artimų... Kas kraujų iš- tuvos apšmeižimo fašistų ofi- veikia.
ieja ir kas skriaudžia darbi- e-()Zj? “Ga&.itta dėl Papolo,”) ‘‘3. Jei toki paklydėliai žur-

ninkų, tie yra broliai” (Plkii 
34, 24).

O turtuoliai, kurie skriaus- 
susikrovė

turtingieji, verkite dejuodami 
dėl nelaimių, kurios jums a 
teis. Jūsų turtai supuvo ir 
jūsų drabužiai kandžių suės-

žmogaus aukštų vertę, dar 
labiau Krikščionybės paaukš
tinimų — to reikalauja ir p&- 

To departamento žiniomis, aukas Ispa- ti teigybė> If veikas žmonių, 
nijai rinko 23 organizacijos. Jos surinko i protas ir Krikščioniškas mo-iJūs1? aaksas b sidabras su 
$376,926. Iš tos pinigų sumos Ispanijon pa- s- = v_- - j
siųsta tik $139,193, $124,986 išteista publi-
kacijai ir aokų rinkimo darbu admioirira-, kmras kaip agnia. Jūs krovė-

nes tas darbas yra dora prie sau Jūstybės^turtus pasku- 
monė savo gyvybei palaikyti.

vimui, o $133,006 turėta ižde.
Šie faktai turėtų atidaryti aukotojams

akis. Juk tai nėra pagalba Ispanijai, bet 
visokiems propagandistams ir agitatoriams. 
Ar kas yra girdėjęs, kad tokios didelės su
mos būtų išleista aukų rinkimui?

Labai gerai, kad vyriausybė pradėjo 
reikalauti iš aukų rinkėjų atskaitų. Bus ma
žiau išnaudojimo ir atidarys visuomenei akis.

Kaip žinoma, lietuvių tarpe if aukas Is
panijai” renka lietuviai komunistai. Jie 
taip pat nepraneša, kiek tų aukų surenka 
ir kiek pasiunčia į Ispaniją. Aukotojai tu
rėtų apie tai jų paklausti.

Apie Savas Mokyklas

Kauno “Kuntaplis” (Kun- nalistai kartais prašytų pini- 
taplis yra linksmo stono ga- gų už palankius Lietuvai
zieta) rašo:

‘‘Kuntaplio seimelio nariai 
neima atostogų, nevažinėja 
po Ameriką, o seka gyvenimo 
įvykius ir daro nutarimus. 
Žinoma, ar su tais nutarimais 
skaitomasi, ar ne — kitas rei
kalas. i , 1 ,i

ii

Užtat gėda it nežmoniška iš
naudoti žmones kaip kokius 
daiktus, norint pralobti ir tik 
tiek juos tevertinti, kiek jų 
darbo jėga gali duoti jiems 
naudos” (RN).

Taigi darbdaviai turi žino
ti, kad darbininkas žmogus, 
kai ir kiti, turi aukštų pasky
rimų Dievo plane ir jo neva
lia niekinti ar išnaudoti.

tinėse dienose. Štai, jūsų dar
bininkų užniokesnis, kurį jūs 
sulaikėte, šaukia, ir jų šauks
mas pasiekė Viešpaties ausį” 
(Jok. 5, 1).

Šv. Povilas apaštalas taip 
pat sako ir reikalauja, kad 
darbininkui būtų duodamas 
tinkamas pragyvenibias. "Ar 
jūs nežinote, kad kurie dar
buojasi šventykloje, valgo,

straipsnius, duoti jiems ne 
daugiau 5 centų, kaip priim
ta duoti padoriam ubagui Lie
tuvoje.

"4. Per dvidešimt keturias 
valandas iškraustyti iš Loza
nos neapolietSus — manufak-i 
tūlos pradavinėtojus, kurių'

-r • . Lietuvoj yra nemaža ir kurieAlnsų pasedinmkai nutarė / J
pardavinėdami erzacus pelno
si sau duonų.

"5. Dėti visas pastangas, 
kad kauniečiai eidami pro i- 
tališkus ledus tris kart nusi- 
spautų.

"6. Visokiais būdais steng-

reaguoti. ISusirinko ąžuolyne, 
praėjo Vidūno alėja pro 10 , 
Nr., pašvilpė ir nuėjo darbo; 
dirbti. Neilgame posėdy nu-l 
tarta štai kas:

"1. Jei kartais į Lietuvų J-i 
sdgeistų atvykti italų kurna-)
listai, jiems reikia duoti ne tis neprileisti prie italų Obuo- 
I kl. bilietas visais Lietuvos į levičiaus, kuris juos vaišina, 
geležinkeliais į abu galus, o j vežiojo po provincijų ir tuo-
vilko bilietas į vienų galų ir 
į antrų galų įkrėsti su gumi 
knipeliu.

"2. Jei vis dėlto kokiu nors
kas yra iš šventyklos; ir ku- būdu italų žurnalistai į Lie

mi, patys matot, kaip pasitar
nauja Lietuvai. '

‘ ‘ Šiuos nutarimus stropiai 
vykdyti tol, kol bus iš drau
gingų pagal kepures italų pa

Ne Lietuvybei, Bet Komunizmui

Lietuviai komunistai samanė leisti lie
tuvių jaunimui anglų kalba mėnesinį laik
raštį — žurnalų, kuriam duodamas vardas 
"Voice of Lithuanian Americans”.

Komunistų vadai, žinodami, kad lietu
vių jaunimo tarpe yra daug tautiško senti
mento, sumanė jį panaudoti savo bizniui ir 
propagandai. Jie skelbia, kad, girdi, žurna
las eisiųs lietuvybės palaikymui. Gražus tiks
las, ar ne? Tik gaila, kad tai yra tik prie
danga pasigauti lietuvių jaunimų į komunis
tines pinkles. Tas laikraštis netarnaus Lietu
viškumui palaikyti, bet aklai vergaus Mask
vai, varys komunistiškų propagandų.

Būsimo žurnalo "Voice of Lithuanian 
į- Americans” priešakyje stovi komunistų šu

las J. Ormanas, kuris buvo išsiųstas Mask
von dar daugiau komunistiškų "gudrybių” 

> pasisemti, kad jomis vylioti lietuvių jauni
mą į komunistų judėjimų.

Šia pačia proga galima priminti kų sa
ko trockininkų laikraštis apie Ormano lie
tuvybę. "N-ji G-nė” rašo, kad Ormanas 
"vienas pačių uoliausių Bimbos Žalnierių, 
buvęs Sovietų Sųjungoje... Stalino nykštį 
linčiavęs”, rengiasi leisti žnmalų "lietuvy
bei palaikyti”. Tas trockininkų laikraštis 
teisingai pasako, kad tai niekas kitas, kaip 
"blofrnimas svieto”, nes esu "...Iš Ormano 
toks lietuvybės palaikytojas, kaip iš ano 
Idio muzikantas”.

Tai aišku. Komunistai iš visų savo jėgų 
dirbo ir tebedirba prieš Lietuvos nepriklau- 
•Olrrybę, taip pat jie dirba ir prieš lietuvybę 
Amerikoje. Tautiškai susipratęs lietuvių jau
nimas, be abejonės, nepuls taip greit prie 
naujo slieko ant komunistų meškerės.

Darbininkų Pragyvenimas
Sulig Visagalio Dievo sura

dimo, kiekvienas žmogus pri
valo tiek turėti ^emiškų ge
rybių, kad galėtų žmogiškai

Klaipėdoje leidžiamas laikraštis "Va
karai” įdėjo vedamąjį straipsnį, kuriame lie
tuvius ragina vaikus leisti į savas, lietuviš
kas mokyklas. Straipsnyje visai teisingai pa-1 pragyventi. Ir kadangi žmo-
stebima, kad tie krašto lietuviai, kurie savo 
vaikus leidžia į svetimas mokyklas, skaudžiai 
nusideda savo tėvynės atžvilgiu. Tiesa, gerb
tina yra kiekviena kultūra ir kiekviena kal
ba, tačiau sava kultūra ir sava kalba yra 
brangiausia ir vertingiausia, tai ilgų amžių 
mūsų protėvių dvasinis palikimas, kuris ge
riausiai tinka ir auklėjimo> bei mokymo 
reikalams. 'Tiems Auonėms, kurie sako, kad 
su lietuvių kalba toli nenueisi, galima atsa
kyti, kad apskritai nė su viena kalba toli 
nenueisi jei nebūsi doras, sąžiningas, darbš
tus ir pareigingas. O šių gerųjų žmogaus

gus yra sutvertas dirbti, tai 
iš savo darbo vaisių jis turi 
imtis sau pragyvenimą. Jei 
žmogus dirba kitam, tai jis 
už savo darbą turi teisę gau
ti tinkamą atlyginimą.

Atlyginimo klausime Jėzus 
Kristus yra pasakęs keletą 
didžiai reikšmingų žodžių. 
Jis sakė: "Darbininkas ver
tas savo užmokesnio” (Luk. 
10, 7). Tai trumpas sakinys, 
bet pilnas gilios reikšmės.būdo ypatybių geriausiai ir lengviausiai &ali i 

jaunimui įkvėpti sava mokykla, nes jos dva-! Darbininkas turi teisę gauti 
šia artimiaūsia yra to jaunimo dvasiai ir1 užmokesnį. Ir ta teisė parei-
esmei. Pagaliau juk svetimas kalbas jauni
mas gali išmokti ir savoje mokykloje. Ir čia 
viską nulemia darbštumas ir pareigingumas.
Tačiau svetima mokykla niekada negali jau
nimui duoti savosios tautos asmeninės dva
sios kultūros, kuri yra patsai brangiausias 
ir vertingiausias žmogaus turtas.

Šie teisingi žodžiai labai tinka ir mums, 
Amerikos lietuviams. Rodos, kad straipsnio 1 ®
autorius turėjo galvoje ne tik Klaipėdos kra
što, bet ir Amerikos lietuvius.

Mfoėkime Reikšmingas 
Sukaktuves

tuvų atvyktų, juos reikia vež-tsės atitaisyta skriauda.”

WA PARŪPINA MUZIKOS AMERIKOS 
MILIJONAMS

• y •4 ?

rie tarnauja altoriui, gauna 
dalį iš altoriaus”. Ir jis pa
sako, kad darbininko atlygi
nimas nėra dovana ar malo 
nė, bet teisingumo pareiga.
"Tam, kuris dirba, alga ne- Amerikos žmonės mėgsta 
paskaitoma kaip malonė, bet muzikų. Iki šiol milijonai žmo 
kaip skola”, (Rom. 4, 4). Ir nįų mažai turėjo progos pa- 
kitoje vietoje jis sako: "Dar- siklausyti geros muzikos. Or- 
bininkas turi pirmas gauti kestros buvo tik keliuose mie- 
savo darbo vaisius... Kiekvie- Stuose ir koncertų įžangos 
nas turi gauti užmokesnį, ko-) aukštos. Daug gerų, nedirba-

na nuo jo darbo. Jei jis dir
bo, tai privalo gauti užmokes
nį.

įvairiose Šventojo Rašto vie 
tose randame aiškius nurody- 
mus, kad darbininkas privalo 
gauti už savo darbų teisingų

" Neužlaikysi algos vargdie 
niui ir beturčiui savo broliui 
ar ateiviui, kuris su tavim 
pasilieka žemėje prie tavo va
rtų, bet tų pačių dienų, sau
lei dar nenusileidus, atiduosi 
užmokesnį už jo darbų, nes 
jis neturtingas ir tuo jis lai
ko savo gyvybę, kad nesišau- 

ir

Visai dar nedaug Amerikos lietuvių ko
lonijų minėjo Lietuvos krikšto 550 metų su-
kaktuves. Žinoma, ne visor tai buvo galima įįj'įriei'tave”i’vieįatį .. 
,vyk.rtt. vasaros meto. Už tat dabar oru.. pakaityta nueidė-
atvėsus, reiktų pradėti rūpintis tų reiksmin-

Likviduojatni Kolchozai

"Pravda” rašo, kad pastaruoju laiku 
prasidėjęs masinis kolchozų liktidavimasis. 
Danitovo apygardoje raikomo pirmininkas 
ir penki kolchozų pirmininkai buvo teismo 
pasmerkti kalėti už kolchozų sauvališką pa
naikinimų. Esą, dabar toks kolchozų likvi
davimas vėl pasikartojo Uglicko rajone ir 

^Voronežo apylinkėse, kur likvidavosi kelio
likų kolchozų. Toliau laikraštis rašo, kad

gųjų sukaktuvių minėjimu.
Labai yra svarbu surengti ne tik baž

nytines pamaldas, bet reikia surengti pra
kalbų ar paskaitų eilę, išaiškinti krikšto 
reikšmę mūsų tautai. Nors Chicagoj tos su
kaktuvės jau buvo minėta, bet Federacijos 
apskritys matė reikalo surengti paskaitų eik
lių. Tos paskaitos bus rengiamos spalių mė
nesyje. Chicagos Federacijos gražų pavyzdį 
turėtų pasekti ir kitos kolonijos.

Čia dar primokame, kad Lietuvos 550 
metų krikšto sukaktuvės minėti paragino ir 
Federacijos XXVI kongresas.

jfcnu” (Deut. XXIV, 14, 15).
"Kas tik bus tau šį-tų pa

daręs, tuojau atiduok jam už- 
inokesnį, ir tavo samdininko 
alga tenepasilieka pas tave.

"Žiūrėk, kad tu niekada 
nedarytum kitam tai, ko tn 
nekenti, kad kitas tau dary
tų” (Tob. 4, 15).

Ir kaip aštriai pasmerkia
mi Šventame Rašte tie, kuria 
skriaudžia dar’ irinkus. "Kas

kis buvo jo darbas”.

Popiežiai Atlyginimo 
klausimu

Popiežius Leonas XIII sa
ko: "Kiekvienas turi teisės 
ieškoti savo gyvybei reikalin
gų dalykų, kurių įsigyti kiek
vienam darbininkui duoda už- 
mokesnis už jo darbų”. Tai
gi darbdavys privalo mokėti 
darbininkui teisingų atlygini
mų iš kurio jis galėtų pado- Federal Music project
riai ir žmogiškai pragyventi, pro^j^
Toliau Popiežius sako. Kartais ši muzika buvo nu-

Sakysim, kad darbininkas negta klausytojams, kurie ne- 
ii daibda\)s laistai padaro ga|į atvykti pasiklausyti — 
sutartį, būtent, susitaria de! i paiiegėliams vaikams viešose 
u&nokesnio didumo, toliau įsta.jgoSe, hnonėms ligoninė-

nč.ių muzikantų vedė prie į- 
steigimo WPA orkestrų. Da
ug žmonių manė, kad tai tik 
leidimas jneliodijų į tuščią 
orų. Bet atsiliepimas į tai yra 
milžiniškas ir entuziastiškas. 

Rasta, kad Amerikos žmo-

prie Music Project. WPA si
mfonijos orkestrą turi net 
45 miestai ir koncertų orkes
tras net 110 miestų. Yra 4 
operos kompanijos, 84 benai, 
85 šokių orkestras, 35 chori
nės grupės, 40 taip vadinamų 
“cliamber ensembles”, ir la
bai daug amaturiškų grupių.

Garsūs muzikantai priside
da prie WPA orkestrų, kai
po svečiai artistai, solistai ir 
vedėjai. Ypatingai garsios si-

vis dėl to visada turi galios 
įgimties dėsnis, kuris aukš
tesnis ir pirmesnis už susita-

. . „ . mfonijos orkestras yra Nemi
nės nori pasiklausyti ne tik x c? vrJ . i I orke, Bostone, Syracuse, Ne--muziko.,, bet ir geros nmz.-! Bic,imond clevelan.

kos. Jie nori eiti i koncertus. , T>, . ,.. . m .„ • AMnnnnnn * - t de> Plnladelphijoje, Clucago-
. f , . ’ ’ , . , , i je, Portlande, Salt Lake City,

pereitais dviem metais lanke T , -i, • m i m i vi , >r • • . Jacksonville ir Tulsa Oklaho-
soma įstaiga .. _

WPA muzikos mokytojai 
atsakinėja į klausimus iš mu
zikos Srities viešose ir para
pijinėse mokyklose. 1,300 Šių 
mokytojų prie 260 muzikos 
projektų kas savaitę pasie
kia net pusę milijono1 žmonių. 
Ne tik vaikus, bet ir augu
sius tolimose kaimų vietose 
ir prigrūstuose miestų distri- 
ktuose. Oklahoma ir Missis- 
sippi tnri didelį skaičių pri
sirašiusių prie šitų klasių.

Federal Music Project daug 
naudos atnešė ALnerikos kom
pozitoriams. Jie gavo progų 
išgirsti savo veikalus. New 
York mieste vienų sekmadie
nio vakarų kas mėnęsį WPA 
simfonijos orkestrą siūlo ‘nau 
jo talento programų”, kuri 
yra pašvęsta jauniems Ame
rikos muzikantams, kompozi
toriams, vedėjams ir solista-

se, seniems žmonėms apskri
čių namuose (prieglaudose) ir 
vaikams CCC stovyklose. Ži-

riančiųjų norus ir, kuriuo ei- nonia) perstatymai teikiami
nant, užmokesnis privalo bii 
ti nemažesnis, kaip kad rei
kia taupiam ir padoriam dar
bininkui pragyventi. Kad da
rbininkas, būtinumo verčia
mas ar dar blogesnio vargo 
bijodamas, sunkesnes sąlygas 
priima, kurias nors ir nenori, 
tnri priimti ir kurias darb
davys, ar tarpininkas jam 
primeta, tai yra prievarta, 
prieš kurią šaukia teisybė”.

Toliau Popiežius pastebi, 
kad darbininko uŽmokesnis 
privalo būti toks, kad jis ga
lėtų tinkamai užlaikyti save j bet ir tinkąs žmogiškam pra- 
ir savo šeimų. Jo atlyginimas1 gyvenimui, 
privalo būti ne tik teisingas,! (Bus daugiau)

dykai. Daug koncertų irgi 
dykai duodami, bet ir popula- 
rės įžangos būna visiems pri
einamos ir atveda daug klau
sytojų į federalins koncertus.

WPA samdo muzikantus ne 
tik prie orkestrų, bet kaipo 
direktorius, vedėjus solistus, 
narius instrumentalių ir vo
kelių koncerto grupių, kom
pozitorius, nurašinėtojus, mu
zikos tvarkytojus, tonuotojus, 
pataisytojus ir mokytojus. Da 
bar yra apie 13,000 žmonių

ras.

(Tęsinys 3 pusi.)
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Mergaičių Mokslo Ir Auklėjimo Rūmai — 
— Šv. Kazimiero Akademija

s atostogoms praslin-; lietuviškoje dvasioje. Visas 
ijiems mokslo meta- mokslas yra sustatytas sulig

Vasaros 

kus, nauj

ms prasidėjus, vieni mokslei- North Central Association ir 
viai grįš tęsti savo pradėtąjį Universatv of Illinois normų.
darbų, kiti, ypač baigusieji 
pradžios mokyklas, stos į au
kštesnes mokyklas. Šiems pa
stariesiems atsistoja prieš a- 
kis klausimas: Kur studijuo- 
ti ir kodėl f

Renkantis mokyklų, reik y- 
patingai kreipti dėmesį į au
klėjimų. Kun. D. Lord, S. J. 
yra pasakęs; “Jei šiais su
irimo laikais, mokslus einųs 
jaunuolis ar jaunuolė, yra do- 
r škai nepakrikęs, jei jis su
pranta, kad reikia sųžiningai kyti savo studijas, kų pasi- 
ir garbingai elgtis su savo i rinkti savo specialybei, kaip 
tikėjimu, savo religinėmis pa-, tvarkyti savo darbo laikų, 
reigomis, jei jis nesibijo grie- kad baigusios akademijų galė- 
šėiausio ir radikaliausio kri- tų stoti į darbų arba į uni-

jškumo, jei jis arusiai pasiry- versitetų toliau siekti gyve

ai

Klasių ir pamokų kiekiu tai
koma sumesti mokinėms rei
kalingus kursus J keturių me
tų programų. Akademijoj dė
stomus dalykus galima sus-į 
kirstyti į š:as grupes: Tiky
bos, Gamtos, Istorijos, Kal
bos, Komercijos, Matematikos, 
Meno, Muzikos, Namų Ruo
šos ir Fizinės Kultūros.

Kiekvienų metų pradžioje 
mokinėms yra duodama pra
ktinių nurodymų, kaip sutver

ęs veikti visuomenės labui, 
ai dėkui mūsų katalikiškoms 
įstaigoms“.

Šv. Kaziniero Akademija

nime užsibrėžtų tikslų.
Mūsų jaunoji moksleivija y-

ra pilna ugningos jaunatvės 
dvasios. Ji yra pasiryžus au-

dirba grynai katalikiškoje,1 droš vilčių žaibais skirti sau

f
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Aliejum Kūrenamus

ŠILDOMUS PEČIUS
VISŲ GERŲJŲ IŠDIRBYSČIŲ

pažangos kelias veda į didį- drus ir švelnus: “Aš esu Tiekelių, veržtis prie idealo. Tė
veliai, Jūs suprantate, kad 
amžinųjų idealų nušviestas

jį Apvaizdos skirtų gyvenimo sa, Kelias ir Gyvenimas
vo dukreles į savo lietuviškų 
Šv. Kazlniero Akademijų. Jū-

tikslų. 0 tas kelias toks skai- pasakė Kristus. Leiskite sa- sų dukrelės bus visuomet dė

Kaip tobulinami Klaipėdos ir Šventosios uostai daugiau lėšų, praeitais, o ypač jau 1929 metais padarytas tri

kingos.
Mokslas akademijoj prasi

dės pirmadienį, rugsėjo 13 d

Klaipėda dabar jau yra ne 
ta, kuri buvo prieš kelerius 
metus. Klaipėda nepaprastai 
auga., statosi. Anksčiau apie 
Klaipėdos geležinkelio stotį 

j vasarojus žaliavo, priemiesty
je Smeltėjei, kur yra “Lietu
vos Eksportas“ buvo tušti 
laukai, o dabar jau ten išdygo 

Į ir tebedygsta gražūs nauji 
pastatai.

Didelė, statyba

Šiais'metais ypač yra dide
lė statyba Klaipėdoje. Priva
ti statyba šįmet smarkiu tem
pu eina kareivinių, Rumpiš- 

! kių, Smeltės ir Luizės dvaro 
I rajonuose. Ruošiamai statyti 
Pedagoginio Instituto milži- 

J niška sporto salė. “Lietuvos 
Eksportas“ stato du naujus 
sandėlius. Be to, “Lietūkis“ 
baigia statyti didžiausių Klai- 

, pėdoje keturių aukštų sandėlį, 
lr uosto muitinė sugriovė at
pirktus Busenico sandėlius ir 
ruošiasi statyti trijų aukštų

Atidarymui sezono Progress Krautuvė nustatė specialiai IĮ j sandėlius. Statyba eina, Išlai
žomas kainas, lengviausiais išmokėjimais. Pasiskirkit Ir pėdos geližinkelio stotyje ir 
sau pečių dabar, įmokėkit tik mažų dalelę—ir pečius bus ||Į jos ra/one. Tiesiama antra bė

gių linija tarp Klaipėdos ir 
Girulių. Plečiama ir Girulių

rų bus užpilama smėliu ir už- 
inkaruojama. O visa krantinė 
bus baigta kitais metais.

Be to, prie naujai statomos 
krantinės daromas locų mo
las. Nuardomas ir žvejų uos
to pietinis i molas padaromi 
specialūs penkiolikos metrų 
pločio vartai įplaukti į žvejų 
uostų.

Darbus atlieka pati Uosto 
Valdyba ūkio būdu, kad ma
žiau kaštuotų, bet vistiek nau
josios krantinės įrengimas kaš 
tuos apie pusketvirto milijono 
litų. Dar reikia įskaityti ir 
kranus, akmens grindis, elek
tros apšvietimų, vandentiekį, 
kanalizacijų ir privažiavimo 
aikštę.

Švevvtcisios uosto statybos 
darbai

šiais metais vėl buvo su dide
liu atsidėjimu pradėta rūpin
tis ir vykdyti Šventosios uos
to statyba- šiuo laiku eina di
delio masto statybos darbai.

Visų pirma, paruoštas uosto 
ir naujai kuriamo miesto iš
planavimas. Nustatyti svarbe
sniųjų vietų rajonai ir kt. uo
sto, dirbtuvių, administraci
jos patalpų, geležinkelio sto
ties, svarbesnių pastatų ir tt. 
Antra — nustatyta uosto 
svarbiausioji paskirtis, t. y. 
pirmoje eilėje taip sutvarkyti 
uostų, kad jis būtų tinkamas

jų kilometrų vieškelis, einųs 
nuo Palangos — Liepojos 
plento iki pat pajūrio — Šven
tosios uosto. Šiais metais pa
vasarį uosto administracijos 
pastangomis ir rūpesčiu pas
tatytas apie vieno klm. uosio'

PARŪPINA MUZIKOS AME
RIKOS MILIJONAMS

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
Muzika šios šalies muzika

ntų parašyta užima garbingų 
vietų. Beveik 5 tūkstančiai 
atskirų kompozicijų 1,480 mu-

plentas. šiais metais atlikta | zikantų parašyta jau buvo 
apie 10 ha sodinimas pajūrio j perstatyta. Vietinė Amerikos 
kopose ir numatytam uosto j muzika renkama ir užlaiko- 
parkui; taip pat apsodinti vi- t ma. Perrašyta apie 2,500 liau
si naujaa pravesti keliai ir j dies dainų. Muzikantai iš vie- 
pajūrio pasivaikščiojimo ta-, šųjų knygynų gali pasisko-
kai. Š. m. balandžio-kovo mėn. 
pastatytos uosto dirbtuvių pa

imti muzikos ir’ keli šimtai 
muzikos nurašinėtojų, tvarky-

ir patogus plėstis mūsų žve- statybos ir remonto dirbtuvės, 
jybai ir padėtų greičiau išvy
styti ir raciG<ializuoti MOS
pramonę, kuria verčiasi dau
gumas mūsų pajūrio gyvento
jų-

Šventosios uosto i'ieškelis

talpos ir įrengta žvejų laivų^^ų ir knygininkų paskirti 
prie WPA projektų šitam da
rbui.Daug padaryta ir uosto 

statyboje. Visu pirma iki šiol 
padaryta apie 50.000 kub. 
metrų, kasimų uostui pagilinti

Federal Music Project turi 
rėmėjų, kurių tarpe yra daug 
garsių šalies universitetų, mie

rezervuotas pristatymui kada pareikalausit.

šimtai Pasirinkimui
Aliejum kūrenami šildytuvai nuo 50 iki $100.00

Anglim ir malkom kūrenami nuo

Kombinuoti geaui ir anglim pečiai

‘29
12
‘49

50 i’ri 75.00

.50 iki 150.00

Didelė nuolaida už senų pečių mainant ant naujo 
LENGVI TŠMOKEJIMAI

URE C9
3224 So. Halsted Street
J. KALEDINSKAS, Vedėjas 

Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois

l-iisiUliMi-vUlt mū-Ų feraiauo IActuvIško Programo rytoj, Nedėtoj,
11 vai. ryte, U Htottea WGE8, 18«0 klloryclea.

— Daugelis šiandienin’L 1 — Bet daugelis ir žūva per
kultūros ir civilizacijos vadų daug pasitikėdami pirmu pa
buvo beturčiai vaikai. sisekimu.

j geležinkelio stotis. Tai daro
ma sųryšyje su prekių rūšia- 

) vimo steties iškėlimu iš Klai
pėdos. Stotyje jau pertvarko
mi butai, geležinkeliečių vasa
rinėje įrengiamas trečias au
kštas.

Taip pat dar bus atlikta ir 
kiti įvairūs naujų pastatų bei 
tvarkymo darbai. ^Anksčiau 
buvo labai bloga prekiniams 
laivams, nes didesnio tonažo 

paivai prie krantinių negalėjo 
'priplaukti, tekdavo ant inkaro 
marėse sustoti ir prekes iš
krauti į šala,ndas ar baidokus 
ir vežti prie kranto. Dabar 
uostas bus pagilintas iki 10 
metrų. Statomos uoste ir 
krantinės.

Naujos krantinės darbas

Naujosios krantinės darbai 
pradėti šį pavasarį ir jau pa
statytas apie keturių šimtų 
metrų polinis tiltas. Naujo
sios krantinės špuntinė už
tvara manoma baigti dar šį 
rudenį. Baigus špuntinę užtva-

Be Klaipėdos uosto Lietu
va dar turi ir antrųjį uostų, 
kuriuo daugiausia naudojasi 
žvejai. Tai Šventosios uostas. 
Jau uuo 1924 m. pradėta rū
pintis jo įrengimu ir jo sta
tyba. Tačiau kurį laikų šis rei
kalas buvo. atidėtas į šalį ir 
mi'žai kas buvo daroma. Vie
na ir svarbiausioji šio atidėji
mo priežastis, tai stoka lėšų, 
kurių klausimas ypač sunkiai 
galėjo boti teigiamai spreud- Į 
žiamas ekonominės krizės me- j 
tu. Vos tiktai pagerėjus šiek i 
tuk reikalams ir atsiradus

Kiekvienam žinoma kokia 
didelė reikšmė uostui yra tu
rėti gerus kelius, aplinkumų ir 
kt. Todėl ir Šventosios uoste

KENTĖJO ŠEŠIS METUS 
NUO UŽKIETĖJIMO

“Pcr šešis metus aš kentėjau 
nuo užketėjimo ir aš pa-iryžau iš
bandyti All-Bran. Aš jo vartojau 
kartą j dieną per keturis metus ir 
jia ištikrųjų pa<la>? kaa reikia.’’ —

♦ ♦♦♦♦♦♦

r:nktynės mintys j

KIEKVIENAI DIENAI
vertė

Kun. Ant. M. Karui Skis

ir praplėsti. Tuo larpu yra 8t>) konusijy ir tarybų, apskr. 
kalami poliai deSiniajame'Ir viet,nui komitetų, apšvie- 
šventosios upės žioėių sustip-1*08 taryb«, pasilinksminimo 
rinimui. Prie šio darbo dik! ”Sen,ar,»- Pirk|yh«» komisijų 
ba kasdien? dvi pamainos dar I s“ k<»P«™cija konservatorijų 

i ir kitų muzikos organizacijų. 
(Nukelta ant 6 pusi.) WPA.

jausti kas yra būti nemariu. kįu savo Ne tu pats,
— Mountford.

Kaip maži vaikai aptemdi
ntame dideliame kambaryje 
Kalėdų metu už atsidarančių

bei Dievo suturėjimas, sulai
ko piktadarystės augimui. — 
Whitti<J.

O Nuodėmė, kų tu padarei 
.šiai puikiai žemei? — Dana

a » • *11 1 1*
durų, godūs eiti laimių lan-
komomis grindimis aplink į Atsimink, kad puolei nev-

Įmedį su geromis dovanomis salos didesnėmis nuodėmėmis, 
•visiems, dažnai tamsoje kits kurias pasaulis pastebi, bet 
kitų šaukti — besitengdami *. t visiškomis nuodėmėmis, gu- 

“ I -ar neapsireiškė, kas bu- atspėti jų laimę iškalno — ar- driornis ir slapiomis, kurios 
rime. Mes žinome, jog, kuo- }>a žinanti senesnieji godž ai nepalieka jokio sutepimo ant 
met apsireikš, būsime į jį pa- maldauja, kad pasakytų, ko- čiorinio gyvenimo. — Kardi-

♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦♦ *♦♦♦♦♦ e»
Rugsėjo 11-ta Diena

nušus.” — 1 šv. Jono III, 2.

Mūsų aukščiausios mintys 
nesiekia mūsų lailningumo ly
gumos aname pasaulyje. Nes 
kiekviena valandžiukė jis bus 
kilnesnis nekaip pirmas išgi-

kia bus jų laimė: taip mes nolųs Manning.
laukiame Laiko apitamsame i Uolus darbas ir tvirta pas- 
ir siaurame kambaryje ir srfjnnga dvasios, kuri viduje i- 
keistais įsivaizdinimais arba* muši su žinomu nedorumu ir
kito mintimi, stengiamės at
spėti stebėtinų vaizdų pirm

»«Krųjų p»<u,... M? - Klimas vargonų York Minis-! uželanga pakyla, užmirš-
Mra. Hermnn Futreli, 905 \V. Onk jautresnis nekaip įsimy-' (larn*, kad nykumas turi ne-

Bandymai rodo, kad Kellogg’s Įėjusių užsitikėjimas, uolesnis užilgo bėgti nuo to, ko am-
All-Bran yra aauąua ir veiklus pa- • bet kokg g j. žiai ieškojo — Tėvo ilgai pla-
šalinime peprnKo užkietėjimo. r •___ _

Viduriuose All-Bran sugeria du uukavimo veiksmas. O, tos nnotoe Rojaus dovanos.
sykiu daugisu vandens negu pats j u kurias aS žinosiu Ug Karolis Enrikas Crandill. 
sveria ir Švelniai mankština ir valo , ’ •_ tj_ s-i •. a.iu:_ _ i_____x:. u..-; 4:^ •----------------- — ■

Rugsėjo 12-ta Diena
vidurius. Jis taipgi teikia vitnminų 1 grožis, klll’į matysiu ir tie 
£1($™ fi“ Vi<,Uri’W ir du<xla; Pateliai, kuriuos turėsiu 1 Iš

Tik vartok po du Siaukštn dienoj, 
arba kaipo augmer.kų valgį su pie
nu ar grietine arba virtuose val
giuose. Tris sykius dienoj slinkuose 
atsitikimuose. Jūs pamatysite, kad 
tas maistas geriau veikia, negu į 
paprotį įeinančios pilės ir vaistai. 
All-Bran jiardavinėjamas groeemė- 
se. Gamina Kellogg iš Battle Creck.

syk mūsų amz nas gyvenimas 
bus kaip vasaros diena, taip 
ramus, ir gražus, ir ilgas; jis 
tęsis ir tęsis ir tęsis. Ir kuo-j 
met neateis jokių nakčių, tuo
met biskį po biskį, pradėsi
me, pagarboje ir su nuostaba,

“Nusidėjau“. — Jobo VU,
20.

Nuodėmė

Ar tu nežinai, kad tavo šir
dyje visi pikto gemalai lau-

t psėdančia nuodėme. — Whit- 
tJer.

Visa neatgailėta nuodėmė 
turi būti nubausta; ir net kuo 
kenksming:ausi piktadariai, 
Dievo ir Jo sutvėrimų prie
šai, nėra nenaudingi pasauly
je, bet atsako baisų, bet lab
daringų siekį įspėjimo visų 
kitų sutvėrimų prieš neklus
numų, kurs įveltų juos tame 
pačiame skurde, lygiai kaip 
nugalabm?mas kelių piktada
rių žmogiškose valdžiose yra 
plataus patarnavimo visiems 
kitiems pavaldiniams. — Ly- 
man Bsecher.



'A DRAUGI® Šeštadienis rugsėjo 11, 1937

Teisių Skyrius
Rašo Chas Kai, 6322 8. Westerft Avė., Chicago

KLAUSIMAS. Savo dres? KLAUSIMAS: Po vyro ml 
23 dol. vertės nt nešiau pa.4 rties jo popierose radau ‘Pto- 
siuvėjų, kad ją Išvulytų. Jis tnisaiy Note’ už tris Šimtu• 
išdavė rasytę, kur parašyta: dolerių. Ant notos pasirašę' 
“Masįmuni liabliity for flre vienas velion’o geras drau 
and tlieft six dollare”, Pa- gus Ar aš galiu iškoloktuM 
bar jis dresės nesuranda. Man ir kokiu būdui l

siūlo šešis dolerius ir kad, ATgAKYMAS: Pagal įsta-1 
jc.n sugrąžinčiau rasytę. So- |ylnUH> kadangi nota yra ina-, 
ko, jei teisman ttauksi, nieko ^jau kaį šimtai dolerių, i
negausi. | (at nereiks eit in Probate'

ATSAKYMAS: Reikės įro- Court. Reikalaukit iš skoUhi- 
d> t, kiek dresė buvo verta, nko, kad jis atmokėtų, o jei 
kad, patraukus teisman, gau- neatmokės, tada galite pa 
tumėt pilnų atlyginimų. Bet tiaukti j teismų.
tuma vra labai maža, tat pa-!. . r. i KLAUSIMAS: Mano meftan iau geruoju susitaikyt jei- lx_ , .,.. o .v , . gaite dirbo radio dirbtuvėje,g U gaLlintt. RflSVtČS lSUHVllnilo

. .... r . , kur gręžiama mašina pagavopadmo Imitacijų. Jei butų , , ® , . „ , f® ,
, ._ , i drabužius ir suzeide. Ant josugnis arba vagystė įvykus,1

tada gautumėt tiek, kiek ra
šyk j pažymi.

KLAUSIMAS: Mano kai
mynas turi tavem. Tarpe jo

PUIKIAI PASIRODĖ LIETUVOS 
ŠACHMATININKAI

kaktos paliko didelis ženklas 
Daktaro nuomone, ženklas nie 
kad neišnyks. Darbdavys siū
lė jai 30 dolerių ir reikalavo,

v kati pasirašytų kokių tai blsi- 
įr mano namo yra beveik se- . . . . ■ • „ •. Tiku. Ar patariama jai pas*
šios pėdos, bet kiekvienų na- j
ktį jis su savo “kostume-
riais” baladojasi, dainuoja iv ATSAKYMAS}; Jos kelsas 
vartoja visokius šlykščius žo- -vra VVerkmans Compensation 
džius. Kaip būt galima šį da- kuriuo duodafena pusė al-
iykų sutvarkyti f £<«• ’JeiSu J* uždirba penkio

lika dolerių į savaitę, ji turi
ATSAKYMAS: Klausimas 

yra gana keblus. Patarčiau
gauti septynis ir pusę dole-

i betils 0,3:3,5, Čekoslovakijai 
,0,5:3,5, Olandijai 1:3, Lenki- 

________ Į jai 1,5:2,5 ir Islandijai 1,5:
Rugpiūčio 14 d. Švedijos lygiomis ir su 6 valstybėm s 

sostinėj Stokholme pasibagė pralaimėjo, būtent: Į Iš 72 galimų, Lietuvos ko-
pusaulio šachmatų olitnpiada, laimėjo: — su Jugoslavija niun L surinko 41,5 taškų, t. 
kurioje dalyvavo ir Lietuvos 2,5:1:5, su Belgija 4:0, su Bu- Y’ bemaž 58 nuoš.
komanda. Lietuvos šacbmati- nija 3:1, su Latvija 3,5:0,5,---------------------------------------

i ninkai puikiai pasirodė ir lai- su Estija 2,5:1,.,, su Italija LIETUVIAI DAKTARAI
, mėjo septintų vietų. į 4:0, su Škotija 4:0 ir su Nor- n n n ATi/flAtiilI Att

(Įsiutini Stokholmo šacli- vegja 4.0; i Ulli Iii AlKUClUIlAo
matų ol mpiados rezultatai y- lygiomis: — su Vengrija, 
ra tokie:

I. Amerikos Jungt
hfts — 54,6 taškų, II. Vengri- prala nrjc: -- Argentinai Pau‘‘<L Kered » Subąt. auo 2—9 » 
ja — 48,5 taškų, III. ir IV. 1:3, Amerikos Jungt. Valst 
Argentina ir Lenkija po 47 ----

DANTISTAS
i S-..omija, Anglija ir Švedija C,cJn,’1Hl*

, •* litai ii., Ket» ir pctn. 10—9 vai. v
V aisty 2:2; į S|4-, Bo Halsted dv, Chicago

taškus, V. Čekoslovakija — 
45 taškai, VI. Olandija — 44 
taškai, VII. ir VIII. Lietuva 
ir Estija — po 41,5 taškų

Naujos Chicagos policininkės. Šiomis dienomis prišalk- Į taškų,
dintos penkios naujos Chicagos policin:nkės. Žiūrint iš kairės i X' ®vealJa ta®kų, XI.
į dešinę: Ruth Reister, Mary Sinithwick, Marie Hughes, Fra- | Latvija — 37,.) taškų, XII. ir 
neės (Iregor ir Leis lliggins. Lieut. llarry M. Costello duodu iį XIII. Anglija ir Suomija 
paskutines instrukcijas.

0

. po 34 taškus. Toliau seka I- 10~12 D’*®- 
I , ... .. . , ... .

Tel. OfiMj:
LAlsyette 4017

Tel. namų:
HEMlotk m

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M.
Res. -tiso vai.: 10—12 A. M. 

ft 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieuiais 

i>sirai sntart1_________

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON

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

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

Kės. 2126 S. oth Avė.. Maywood Av. 
Phone 31a)'wood 2113

Res.:
24r6 W. 69 81

I5ET11V1Ą1 DAKTARAI

OR. A. J. MANIKAS
OVDYTOJAS IE 'THIRITR9A8 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 f*o|.ict ir 7—8 v. v. 

Kasdieu išskyrus seredą, 
sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liejios ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo

c ‘ talija, Danija, Islandija, Bei TaL CANal 2S4E
j vi- čių lietuvių, ypač jaunimo bn- gija, Norvegija n paskutinėje ! [JĮ{( f, (J( WINSS(l!NAS 

« ir iriai plauktų į Lietuvą ir čia j vietoje Škotija. , gydytojai ir cutruroas

yiug .nuo tokio su manymo
siškai dar nėra atsisakę
mano jį ateityje realizuoti. j joje visa gerai pamatytų. Bū-

T . . , ,...................... i tina yra, kad apie dabartinęLietuvos lakūnai vi«ai run- J . .. . v . . . .. Lietuva amerikiečiai lietuviaitai yra kviečiami į Ameriką........ , . m , plačiausiai būtų įnforniuoja-atvykti ir kitais metais. Tada ... .... .... .... ... mi. Senosios nuomonės, pa-jie gale-tų atlikti eile įvairių .. . , 1 ., , žiūros apie Lietuva jau senainaujų numerių, kortų reali- . v. .. < ..... i turinčios išnykti.zuoti ir tą sumanymą. O vyk- *
ti ir kitais metais į Ameriką,
jei tik bus visos reikiamos sų- SKAITYKITE BIZNIERIŲ

Lietuva šachmatų oliamp:a- 
doje pasiekė 8 laimėjimų, 4

;ia gana, aeuiua. rraitucmu • .. . . ’
kreipti, prie sveikatos depą-1 ’ s lygos, J. Pyragius yra tvlr-
VgMOto. Taip pat patariu ■alsal 'Brb‘E Ta.'P pat. “ M
attiklaust savo advokato, ka daičius nuostolius. Dėl ženk-
dangii čia įeina miesto įstaiy-! un* kaktos, ji gali gaut

tai pasiryžęs ir mano kartu su 
savimi pasiimti ir didesnį ki
tų Lietuvos lakūnų būrį.

30 MITŲ PRITYRIMAS 
Akys egzamioaojamOc — akinla 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien ano 9 iki 12:

ano 1:30 iki 8 vai. rak.
TeL OANal 0523 

-------------------- -------- »... —

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS
2158 W. Cermuk kuad 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais pairai sutarti
2305 So. leavitt St. 

Tel. CANal 0402

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

TąL LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTI8TA8

4300 So. Fairfield Avenue

mai, Zoning klausimas ir svei j aUy8inim» tokį, kokį teismai' APic nesportinius dalyku.
katos skyrius. pripažins.

AKIŲ GYDYTOJAI

KITAIS METAIS LIETUVOS LAKŪNAI 
VĖL RIMTAI GALĮ VYKTI Į AMERIKĄ

’ v *“*------------Grįžęs iš Amerikos lakūnas figūromis, amerikiečius
J. Pyragius, Lietuvos žurna
listams nedaug kų sakosi ga-

nustebinę.
Viso Lietuvos

J. Pyragius visai atsisako kal
bėti, tačiau jais taip pat ne
mažiau yra susidomėjęs. Už
sienio lietuvių idėja, jos tin
kamas kėlimaa jam taip pat y- 
ra labai aktualūs dalykai.
Daugiausia, jo nuomone, lie- t,ai8njfVin8 *Kiy Įwmp.mą. Kur,

1 tuvvla'i išeivi ioie na.laikvti |es^ prie2a“ttml galvos skaudėjimo,,. ną tuvy IMI išeivijoje pdiainyii |WaiRimo. akiu aptemimo, nervuotu-
skiandyto

.. u,.......u.i.u. 2^.i trumparegystę ir toliregystę. Priren-
ganda ir supažindinimas su g,a telsln«al akintus, visuose atsiti-

LIETUV1A1 ADVOKATAI
Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockuell Street 

Telepbone: REPubiic' 9723

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryto iki 9 vak vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal S atarti

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETKICALLT AKIŲ 
SPECIALISTAS

SuvlrS 20 metą praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins aklų įtempimą, kuri 
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 

liivaifcimo. akių aptemimo, nervuotu-

lįs ftpie savo kelionę pasakyti, jams teko pasirodyti dviejose 
Lietuvos sklandytojams Ame- vietose: Elmiroje ir Čikagoje 
rikoje, kaip sužinoma, sekęsi1 Elmiroje tarptautiniame sklan 
neblogai. Jie tinkamai pasiro- dytcjų sąskridyje ir Čikagoje 
dę. Savo pasirodymais plačiai aviacijos, dienoje. Iš Elmiros 
sudominę ne tik ^Amerikos lie-j į Čikagą buvo kilusi mintis 
tuvius, bet ir visus kitus ame- Lietuvos sklandytuvus su jų kad kasmet didžiausi amerikic

kinuose egzaminavimas daromas su
dabartine Lietuva. Daugelis elektra, parodančią maž.uusiąs kiai-

° das. Specialė atyda atkr.y piama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Va'nndos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedalioj pagal sutarti- Daugely 
atsitikimų akys atkalsimo., be aki
nių. Kainos pigios kaip pirmiau.

Amerikos lietuvių dabartinės 
Lietuvos nepažįsta ir tai daug 
padeda lietuvybei, ypač jauni
nto tarpe, nykti. Būtina vra.

rikiečius. Daug lietuviams 
trukdę tai, kad jie neturėję 
specialių vežimėlių sklandytu-

sklandytojais nuvilkti oru. - 
Tai būt,ų buvęs laliai didelis 
efektas. Tuo sumanymu ypač

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

JOHN B. BŪRDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir PėtnyčiuB 

vakarais nno 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPubiic 9600

Pel. Calomet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienins

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
_____ chicaou, njx................... ..

Ras. 6958 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2423 W. Marųuette Road

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

Subatoma ClceroJ 
144S So. 4»tb Ct 

Nuo « Iki • vai 

vams vežioti. Tai buvusi ne- buvo susidomėjusi Amerikos
maža. kliūtis, nes tuo jie daug 
turėjo nustoti laiko, galop, pa
prastu būdu pervežto jan t ne
retai sklandytuvai ir apgadi
nami, Tačiau, nežiūrint to, 
Lietuvos sklandytojai pasiro
dę tinkamai, daug kuo, ypač

sklandymo sąjunga. Jos, taip 
pat Lietuvos ministerio Ža- 
deikio rūpesčiu, tam buvo iš
rūpintas jau ir leidimas. Ta
čiau, Lietuvos sportininkų va
dovui pageidaujant, nuo to bu 
vo atsisakyta. Tačiau J. Pyta

MATYKITE JI ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

!Sh'

VACUUM-CLEANER 
ATLIEKA 82 DARBU8

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

Panedėli, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nno 2 iki 6 v. v 
Subatoj nno 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012
Tel. Republic 6047

Offiee Hours
2 to 4 and / to 9 P. M.

Sunday by Appoirttmeht

DR. STRIKOL-IS
PHYSIOIAN and SDRGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedaliomis pagal sutarti 

Ofiao Telef. BOUlevard 7820 
Namu Telef. PROspert 1930

Tel CAN*' 0257
Ree. PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Sor Halsted Street
Rezidebcija: 6600 8d. Arteeian Avė. 
VALANDO8: 11 fyto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

TaL Office Wentwortk 6330 
Rta. lydė Park 8395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterą ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandoe 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
:Salrrma ••rodomi* iv ■nh*t«mi«

ĮVAIRŪS DAKTARAI

fet UANal 6122

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRTJRGAB 
2201 W. Cermak Road

Valoadoe: 1—3 ir 7—8 
Meredomia ir Nedčl. pagal sutarti

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPubiic 7868

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street

Cliicaco, Illinois 
TeL HEMlock 6111 

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po piet Ir 
7 Iki 9 vakare

Tročladiemals Ir fleStadleniats 
pagal sutarti

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJA BIHCKį!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denetnark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Del to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK,
Buick - Cadillac - LaSalle

! 3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100
, <■ .......... i.,|ir.cažas

DR. CHARLES SEGAL
OVT8A8

4729 So. Ashland Avė.
2 labos

CHICAGO, ILL.
Telefonu lDDiray 2880

OFISO VALAND08: 
vakaro. NedAlioraia nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. y

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS flt CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TaL YARdl 0M4 

Mat.: TaL PLAu 2400
VILANDO81

Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 if 7-8 v. vak. 
Nedaliomis nno 10 iki 12 dieną

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO 

U
Meoirtnoe Mokslo Seimo, Atlantic City

Praktikuoja S0 metų 
Rmmatizma* Ir Alrdlcn Ugne 

Jo Spertnlybė.
Valandoe 11-11 A M., S-4. 7-8 P. M. 

Rasidenclje 1488 80. BOtk Avė.
Tel. Cicero Mft«

Ofloaa 4880 W«.t lSth Rtree* 
ClęerOj^JIĮ^

Offiee Pilone Rea. and Ofliee
PROepeet 1028 2359 S. Leavitt St
Vai. 1-4 pp. Ir 7-a vak. CAMal 07Wa

OR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

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

Nedėllom Ir Trečiadieniai* 
Pa«a1 Rutartl

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LAFayeHe 8016

VALANDO8:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

rrečiadienaie ir Sekmadieniais 
navai nutartį

Tel. Ofc. REPablIe tau 
Park 830

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAB

2423 West Marąuette Road
Antrad., ketvtriad. Ir penktadieniai. 
_»-12 v. rytą; 1-8 P- p.; «-» v. v. 
teMaAlehlala nuo • v. r. Iki J p. p

161 Broadvraj 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki 8 vai. vakaro 

Aegtadlenials nuo S v. Iki • v v. 
SUUrn.r1l.nl. t» ■ P"™.1 .utartle.

Tai. POUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

TaL Ofiso BOUlevard 6913-14 
Res. KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. auo 1—3; nno 6:30—8:31 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Reaidencijos TaL BEVerly 2244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Recideneija
8939 So. Olaramont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nerišliem., natr.l .atarti

Chicagos lietuviu iv. Kryiiaus li
gonini, kaip ją pripaiino American 
Medical Aeeociation ir American 
Oollege of Snrgeone, yra Claes A 
rfliiee. Tai yra, ankAčianti Ameri
kos medikaliai autoritetai mftaą li
goninę priskyrt prie garlansiu Ame
rikos ligoniniu. Reikale naudokiMa 
jos patarnavimu 2700 W. 69th SU 
tai. HEMlock 8700

Naudokitės patarnavimu tą daktarų, dentisty, advokatų ir biznio* 
įį i rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.

SUUrn.r1l.nl
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WI$C0NSIN0 LIETUVIŲ 2INIŪS
Mokslo Pradžia Ik" 1, 8 P^ios kttip ir P*rei 

'tais metais, būtent: S. M. Ro
------------ I zalija, S. M. Gracija, S. M.

KENOSHA, WlS. — Pe- pjj.pa. Namų prižiūrėtoja 
reitų trečiadieni, mflsų para- taipgi ta pati, būtent: S. M.' 
pijinėje mokykloje oficialiai Anastazija.
prasidėjo nauji mokslo me- Sesutėms mokytojoms ir 
tai. Po vasarinių atostogų, at- vaikučiams linkine kuo- ge- 
gaivintomis jėgomis, vaiku- ! viausioa kloties ir paaiseki- 
čiui vėl stojo darban. Pirma- l(,o. Tikimės, kud nepritruks 
dien j ir antradienį buvo re- darbštumo, uolumo ir kant- 
gistravkno dienos. Trečiadie-J lybes. Mes gi kartas nuo kar- 
nio rytų, visi vaikai pribuvo į0 bent trumpai pasimelski- 
iškilmingoms M.šioms ir kar- Pie prašydami šiam svarbiam 
štai pasimeldė. Tėvelis Kie- auklėjimo ir mokslinilno dar- 
bonas atlaikė Mišias ir paša- |,ui Dievo palaimos, 
kė gražų, vaikučiams pritai- Užbaigtuvės
kintų pamokslų. Po pamaldų, g: sekmadienį, bažnyčios 
visi suėjo į mokyklos kam
barius. Viskas labai gražiai

kieme įvyks vasaros darbų 
užbaigtuvės. Tuojau po pas- 

prirengta. Mūsų Seselės taip|kutiniių Mišių> m,s pagventln* 
sutą sė, kad viskas butų tvar-į Ticsenįaį užbaigta suvesti 
koje mokslo pradžiai. Pačios nauja bažnyčioje šildymo si- 
pasirūpino gauti “varniškio”
ir pačios visų mokslo kamba
rių grindis, langus ir duris

si eina ir air-conditioner. Po 
pa. midų, kieme bus parengi
mas, kad tinkamai ir gražiai 

ar.ai pa taip sėkmingai užbaigtų dar- 
puošti, langai švariai nuplau-! bą apvaikščiojus. Norintieji
ti, stalukai spindi, grindys turės progos pamatyti pada- 
tiefiog žvilga. Tokiose ap^n-' rytuosius pagerinimus ir juos 
kvbėse, vaikui ne vien galės apžiūrėti. Iš visa ko galima

išvarnišiavo. Kamb

gerai 'mokytis, bet šalia to 
tikrai pripras prie švaros,

tikėtis gražios ir linksmos 
pramogėlės. Tarp kita ko bus

gražaus užsilaikymo ir tvar- ir “Kenoshos Valdiškas Be- 
kingumo, Atėję į tokius kam
barius, vaikučiai nesijaus pri
slėgti, baimės perimti, bet 
ras tikrų namų nuotaikų, — 
o i ai yra viena pedagoginių 
taisyklių, turinti savo svar
bų.

ras”, kurio nariai yra gerai 
išmokinti ir išlavinti, tad be-
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Po kratės gemblernėj. Po padarytos kratos vienoj Chicagos gemblemėj, adr. 117 N. 
Clark st., policininkas egzaminuoja visokį gembleriavimui įrengimų. Cook apskr. proku-

KEPSIM VISĄ JAUTĮ
Sekmad., Rūgs -Sept. 19 d.

1937
‘PASIUNTINIO” PIKNIKE

BIRUT48 DARŽE, 79th ST. IR AROBER AVE.
Komisija: ponios: R. Maziliauskienė, M- Tamanauskie- 

nė, O. Alelifinienė, Rekienė, O. Balčiūnienė, E. Statkienė, 
Ia Paliulienė, p-lės: E. Lukas, S. Jurgaitytė ir p-nia 
Pivorunienė suorganizuos profesionalus.

Garbės svečiai ir statistikos darbuotojai prie garbės* 
svečiams skirtų stalų.
Jaučio pietus ir alus veltui už dovanų 50c; užkandžiai 
15c, 'muzika, šokis, žaidimai, dovanos. Įžanga Veltui.

Veltui bilietas iŠ anksto laimėti įžangos dovanas. 
Parlor Suit $69.50, Floor Lamp $15.00 aukotos Roosevelt 
FuTniture Oo. Darže gi laimėjimo bilietai pavieni 10c, 
šeimynai 25c.

Jei Ne Kunigas, Butų 
Įvykę Kaip Crown 

Point, Indianoj

ĮSIGĖRUSIAM — PAVOJUS 
APSIVESTI...

abejo sugebės savo muzika su-! poras Courtney smarkiai puola -majorų Kelly, kad jis leidžia mieste plisti gemblerystei.

Sesutės mokytojos viso li- Kučauskas.

sirinkUsius palinksminti. 
Piknike taipgi dalyvaus

naujos šildymo sistemos ir 
air-conditioning ekspertas, K.

ŽINIOS lt MOm, ILLINOIS
Vestuvės

ROOSEVELT FURNITURE 
KOMPANIJA 

YRA RADIO ttNTRAS

ZENITH Radio yra vienas 
geriausių Radio

Su juo pasieksit ne tik Ame
rikų, bet ir Europą. Jo spea- 
keris yra daug didesns negu 

kitų radios, o kaina nėra nė 

kiek didesnė.

Roosevelt Fumiture Kom
panijoj yra visas pasirinkimas 

ZENITH. Galite mainyti sa
vo senų ant naujo ZENITH 

Radio.

Ruosevelt Furniture Cu.
2310 W. Roosevelt Road

CHICAGO, ILLINOIS
TELEFONAS B1ELEY 8760

Rugsėjo 5 d. buvo vestuves 
Ievos Kulvinskaites ir Jono 
Sanvaičio per Mišias 10 vai. 
ryto. Altoriai buvo gražiai pa 
puošti seselių Kazimieriečių. 
Per šv. Mišias giedojo didy
sis choras vedamas Kotrinos 
Noreikaitės, kuri ir pati la
bai gražiai giedojo “Ave Ma
ria”. Prieš šv. Mišias soda
liečių pirmininkė atminčiai 
nuo sodaliečių įteikė dovanų 
— krystalinį rožančių, nes 

.Ieva buvo sodalietė per ilgus 
metus.

Parapijos svetainėje bnvo 
iškelta didelė puota giminėms.

Misijast * •' "
Prasidedant mokslo metui, 

mūs parapijoj vaikučiai turės 
progos ir dvasiškai atsinau
jinti. Pats gerb. klebonas 
duos jiems misijas trečiadie
nį, ketvirtadienį ir penkta
dienį. Kiekvienų dienų bus 
Šv. Sakramentu palaiminimas 
ir pamokinimai, o penktadie
nį baigsis Švento Tėvo palai
minimu ir krikšto įžadų at
naujinimu. Jo Ekscelencija 
vyskupas Hoban užgyrė šį 
sumanymų ir džiaugiasi ener
gingu kunigu savo dieceajoj.

1937 AlRmnieUg

Ar tikėsite, ar ne, bet ne
girdėtas dalykas įvyko mūsų

Vargšo Padėka

MANISTEE, MICH. — Ne
išpasakytai gerai daro tie 
žmonės, kurie visokiais bū
dais remia “Draugų”, nes jis 
rūpinas mūs visų reikalais.

Ir aš, vargšas ligonis, daug 
kartų per “Draugų” atsišau
kęs, apturėjau aukų net nuo 
tokių žmonių, kurie yra toli,

MARIJAMPOLĖ. — Vie
nas marijampolietis, dar jau
nas, apie 23 metų vyrukas, 
susidraugavo su apysene mo
terimi kuri darė visokių žy
gių, kad jaunas vyrukas tap
tų tikru jos vyru... Jaunasis 
vestis nesiskubino- ir drau
gams skųsdavosi, kad jis nuo 
“pašėlusios” moters jokiu bū 
du negali atsikratyti. Tų jo 
šaltumų pajuto ir jo> mylimo
ji. Ji sugalvojo žūt būt grei. 
čiau ištekėti, kad jaunasis jos 
nepamestų. Vienų dienų gud
rioji moteris su savo pažįsta
mais jaunųjį vyrukų geroka: 
nugirdė ir prikalbino jį eiti 
į klebonijų padaryti jungtu
vių akto, o vėliau pas kuni
gų... Viskas ėjo gerai, tik ku
nigas atsisakė įsigėrnsį jau
nikį įsileisti į bažnyčių ir pa
tarė išsipagirioti. Taip jung
tuvės ir neįvyko. Išsiblaivęs

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK—KLAIPĖDA
(Per Gothenburgą., Švediją)

Laivu Išplausimai iš New Yorko

KUNOSHOLM — — rufra. 14 
DROTTNINGHOLM — rūgs. 2* 
GRIPSHOLM — — rug* 20
KUNOSHOLM----------- spalių 22

Sutaupysi pinigų pirkdamas | 
laivokortę ten if atgal

Reikalaukite mūsų bendros apie 
kelionę brošiūrėles ir katnoraMlB, 
Gaunama nemokamai pas Visus 
mūsų autorizuotus agentus, arba

Svvedish American Line
181 No. Michigan Ate., Chiengo

, . jaunikis suprato -moters pink-
manęs nepažįsta, ir sueit su . ,. . , , les ir amžinai nuo jos atsalo.

VM linksmai pasisvečiavo ir tarp8 perei,? birfe|į repty. 
įteikė daug gražių dovanų

jais negalia, o jie mane šel
pia ir aplanko.

Dabar, būnant mineralinių 
vanų ligoninėje, aplankė chi- 
cagiečiai: Jonas ir Elena Šva- 
bai ir aukojo $1.50; K. ICet- 
kevičienė ir Joana ir Hono- 
reta Bučinskaitės, q per laiš
kelius sušelpė Adolfina Rimi 
daitė $5.00 ir Teodora An- 
driuškienė $1.00. Ciceros Na 
mų Savininkų klūbas aukoje 
$5.00, Grand Coal Co., A. tBe- 
raadišius $3.00, Lietuvių ka

EXTRA EXTR

nios mergaitės baigė mūs mo
kyklų, o šiandie turime di-

Linkime jaunavedžiams pa- d,i>tl8i djiang8mę> ne8 vis08' reivių draugija $5.00, N. P.
‘ ' lanko katalikių, aukštesnę P'

* per Daunytę ir Stulgmskaitę
mokyklų Muldoon High

jaunavedžiams.

sisekimo naujam luome.

Naujae Klūbaa

Rockforde susiorganizavo Sehool. Dabar laikome pirme-
naujas klūbas vardu “Lith- 
uanian Democratic Club of 
Rockford, Iii.” Sekmadienį, 
rugsėjo 12 d., klūbas rengia 
šokius parapijos naudai ir 
kad padaugijius narių skaičių. 
Visi prašomi dalyvauti ir su
sipažinti su visais nariais. 
Klūbui priklauso ne tik se
nesnieji, bet ir jaunimas. A- 
pie klūbo veikimų vėliau dau
giau bus parašyta.

Lankytojai

Netikėtai pirmadienį atsi
lankė mūs buvęs klebonas

nybę ir tikimės laimęti 100 
nuoš. “banner”.

Valio, mergaitės! Laikyki
tės ir kelkite .6v. Petro ir 
Povilo mokyklos vardų!

Mėlynakė

Aviacijos Diena

Lietuvių Nacion. Aero Kliu- 
bas rengia rytoj, Rugsėjo-Sep- 
tember 12 d. Fordo airporte 
Lansing, III. Programas pra
sidės 2:30 vai. po pietų sharp.

Bus labai gražus progra
mas. Įžanga veltui. Visiems

$1.00.

Visiems tariu širdingiausiai 
ačiū, ačiū.

Mineralinės vanos man pa
lengvino skausmų. Geriau pa
vaikščioju. Kad ilgiau galė
čiau gydytis, tai daugiau pa
sveikčiau. Bet neturiu kuo, 
padengti gydymo lėšų.

Tuo reikalu nuoširdžiai pra 
šau visų lietuvių pagalbos.

J. Lapinskas,
Mercy Hospital and Sani- 

tarium, Manistee, Mich.

Aviacijos Diena
RENGIA

Lietuvių Nacijonalio Aero Kliubas
Rytoj, Rugs.-Sept. 12, 1937

FORDO AIRPORTE, LANSING, ILL.
195 St. ir Burnham Rd.

» Programa prasidės 2:30 vkl. popiet sharp
•

Aeroplanu visoki triksai padangėj. Inžinierius A. Klfe- 
la lakūnas su aeroplanu pasirodys ekrobatiškaj formoj. 
Bus dainos, muzika, ristynes galynės, akordionistas IS 
Petrogrado. Pasažierių vežiojimas.

Kviečia visus atsilankyti Liet. N&cionahs Aoro Kliuksi

GERKIT

SmUrogta 
SOUTH SIDE BREMNG COMPANY

kun. M. Avarlis. Džiaugėsi pa-į į pietus važiuoti iki Route 6
rapijos įvairiais pataisymais 
ir įrengimais. Taip pat ap
lankė mūs gerb. klebonų sa
vo buvusį gerųjį draugų kun. 
Robert Lawrence, O. S. A., iš 
McSherrys Town.

į Rytus iki Burnham Rd. iki 
195tos važiuoti. Ir ten Fordo 
eroti rainas.

Visi važiuokime į aviacijos 
parengimų. Remkime jaunųjų 
kartų. Kotnitija

ZARASAI. — Mokesčių in
spekcijos žiniomis Zarasų ap
skrityje iš viso veikia apie 
1000 įvairių pramonės ir pre
kybos įmonių. Daugiausia y- 
ra įvairių parduotuvių, įvai
rių dirbtuvių, 'malūnų, plyti
nių ir kt.

Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie lino, kad tas 
alus yra padarytas ii geriausios 
rūŠiės produktų.
Urmo (Wholesale) kaitomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet,kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 Wcst 64th Street
r~, . ■
Manto TšltbMM BOUbKVARO 7172 

JUM

L. M. SrottRVS 
tu* BEMLOCK ««
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VISI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI
-i-

Šv. Kristinos Karnivala
UOtas ST. IS HOMAN AVĖ.

Sekm., Rūgs. 12 iki Sekm., Rūgs. 19, 1937
4 IKI 8 V V

DVI NAMIE VIRTOS VAKARIENES

pasirengę prie bažnyčios du-1 Užbaigus molo statybų, bus 
rų užrašyti nauijems skaity- tęsiamas galutinis Šventosios
tojams “Draugų” ir ‘Lai
vų” metams. Taipgi norin-

upės žiočių valymas, kuriam 
atlikti reikalinga padalyti dar

tieji, gali nusipirkti ir pavie- apie 60,000 kub. metrų kasi
nius numerius. Rap.‘mų.

Taip pat numatoma ir atei
nančiais metais tęsti žvejams

Genovaitė Brazaitytė ir Edvardas Oksas, kurie šoks lie
tuviškus šokius šj vakarų 8:00 vai. Rūtos Darže, West Sidėj.

Trečiadienį, Rugsėjo-Sept. 15 d., 7:30 valandą Lietuvių Vakaras 
Suaugusiems 35c, Vaikams 20c.________________________________ Valgykite kiek gaUte

JŪSŲ AUTOMOBILIUS BUS PAŠVENTINTAS DYKAI ABU SEKM.
Šv. Christofer Medaliai duodami dykai kiekvienam jūsų automobiliuje

KUN. STANKEVIČIUS KUN. CONRAD KUN. RBBEDEAU I

Visi kviečiami į ‘Rūtos’ iA. Javarauskas, M. Damb-i Sustiprės Katalikiška

KAIP TOBULINAMI KLAI 
PĖDOS IR ŠVENTOSIOS 

UOSTAI

“DRAUGO” LABOR DAY PIK*TTKO 
1OO DOVANŲ LAIMĖTOJAI

MOGLIUS — dovanų Roo-druska, 12311 Emerald Avė.

iservelt Furniture Kompanijos, •— skustuvų; 2-rų, No. 791 — 
laimėjo No. 532 — Bernice IA. Apielauskas, 4010 So. Roc- 
Ambrose, 6800 So. Arteslan ikwell St. — Wash?Basin; 3-ftių 
Avė. •1 No. 923 — Mrs. M. Jasnauskas

2259 West Oermak Rd. — Ca- 
ke Plate; 4-tų No. 1271 — J. 
Bainaitis, 2224 So. Leavitt st.
— knygų; 5-tų, No. 1184 — 
854 W. 33rd St. — knygų; 
6-tų, No. 1558 — Jadvyga Ste- 
ponkaitė, 2334 So. Oakley A- 
ve. — knygų; 7-tų, No. 1843— 
Mane Waiciunas, 2065 West 
Coulter St. — Salad Bowl; 
8-tų, No. 1347 — Emma Po
cienė, 2145 W. 23rd Place. —- 
skustuvų;

Pianų — dovanų Onos So 
rienės iš Aurora, UI., No. 12- 
58 — T. Norbut, 4540 South 
Washtenaw Avė.

12 dovanų iŠ Peoples Furni
ture Kompanijos: 1-ma, No. 
684 — kun. A. Jeskevi&us, —

Floor Lempa Roosevelt Fur 
Fumiturie Kompanijos. No.
1741 — T. Butkus, 3508 So.
Union Avenue.

. Adding Machine — B. Sa- 
mavičiaus, No. 4509 — A. J.
Payne, 6140 So. Keating Avė.

Lietsargį — V. Ivanausko 
dovanų — No. 1083 Mrs. M.
Aitutis, 2203 West Oermak 

. Floor Lemp — P. Barskio 
Furniture Kompanijos., No.
645 — Adeline Valan&unas,
4417 So. Artesian Avė.

< V. Juknio dovanos: 2 kenai 
— aliejaus No. 3035, 2 kanu 
aliejaus — No. 3035, 2 kenu 
aliejaus — No. 536 V. Brasu- 
tis 4615 Wells St., 2 kenu alie
jaus — No. 4041, Miss Elsie __ __ _____
Roll, 4111 West 31st St.. 2 ke- j Hassoch; 2 ra No'.~4879 — ’ M. 
nūs aliejaus — No. 1576, Ka- Pasvenski. 5021 N. Northcut 

_th»nne Poaemakis, 2154 W. l Avu chicago, UI. —
KJ4th St., 2 kenus aliejaus — gWeeper; 3-&ų No 4503 —

daržą

WEST SIDE. — šiandien 
vakare, “Rūtos” darže ren
giama šokiai žemaičių, aukš- 
tačių ir dzūkų. “Palangos” 
orkestrą, veliama A. Budrio, 
visus atsilankiusius palinks
mins.

Kas dar nėra buvęs ir ne
matęs “Rūtos” daržo, dabar 
turės progos (pamatyti.

Kurie turėjo laimės gauti 
dovanas iš 100 dovanų “Dr- 
go” piknike, šiandie atvykę į 
“Rūtos” daržų galės jas atsi
imti ir naujų dovanų laimėti.

Rap.

rauskas, J. Stankus, Pr. Mele- 
kauskas su savo žmona. B. 
Kučienė su pagelbininkėmis 
prie “Rūtos” saldainių.

Spauda

'namų statybų.
_______ j Kadangi’ Šventosios uostas

(Tęsinys iš 3 pusi.) kartu norima padaryti ir ku-
bininkų po 30 žmonių kiek-'rortiniu miestu, tai greitai nu- 
viena pamaina. matoma pastatyti svetainę su

Toliau numatomi kasimo viešbučiu, valgyklomis, kavi- 
darbai sustabdyti, kol bus ga- ne ’r kitais patogumais, kad 
lutinai baigtas’ statyti molas Padedu atvykti vasarotojai 
ir ištirti Šventosios upės žio-|tur^^ patogiai ir tinkamai 
tys ir jūros pakraščio dugnas, apstoti vietų. Be to, yra iš- 
Šiems tyrimams atlikti reika- matuoti sklypai, kurie bus 
linga daugiau metų laiko. į lengvomis sųlygomis parduo- 

Reikia pažymėti, kad šiuo dami ir skatinama intensyves-
Marąuette Park dabar lie- metu yra baigiama statyti de- n^‘ privatiškų namų ir vilų 

St. i tuvių Gimimo Švenč. P. pa- šimts vienodo tipo mūrinių statyba.
Cibulskis su žmona prie gai-, rupijoj iškilmingai per 8 die- namų, kurie bus atiduoti žve-j Visų Šventosios uosto ir 
dėlių, A. Kardelis prie “Rū-’nas-švenčiama, kaip Lietuvos jams gana nesunkiomis sųly- 'naujai kuriamo miesto darbų

Iš Marąuette Park:

No. 4957 — Caroline Jankau
skas, 1624 S. Ruble St.

, Viedrų — dovanų J. Nervą- 
domskio, No. 4634 — Eliaa- 
heth Svereika, 4249 So. Cam
pbell Avė.

Bed Spread — dovanų R. 
Kairienės, No. 4549 — Ed. 
Kundrat, 4648 So. Ashland
Are.

®ed Spread — dovanų J.

Victor Wavne, 503 W. 65th 
Place — Fancy Pillow; 4-tų 
No. 534 — Mrs. V. Kuchins

“Draugo” nuoširdieji 
darbininkai šauniai 

pasidarbavę piknike
Rūgs. 6 d.

Bridgeporto vyrai prie 'baro
Dimša, Aleliūnas, Banys,

Jakaitis, Balanda, Budrevi- 
čius, Paleliūnas, Pakalnis, 
Puišis, Janušauskas, Jakaitis, 
Bud ris ir kiti gražiai darba
vosi.

Prie šimto dovanų tikietų 
užrašinėjimo pasidarbavo: O-

tų” darželio.
Iš Town of Lake: J. Le- 

sauskas prie rato, sūnus prie 
saldainių, Ona Besauskienė 
restorane, Stugienė ir Gedvi
lienė prie aiskrimo ir rutby- 
rio.

West Side turėjo savo barų 
ir muzikantus. Čia pasidar
bavo: L. Jusevičius, J. Stu- 
jnbris, J. Višniauskas, P. Pa- 
bijonaitis ir kiti Viduj par
ko didžiulį ratų sukinėjo VI.

Šiluvoj oktavųl. Pamokinan
čius visiems pamokslus ry-

nierius Dominikonas Tėvas 
Jankus. Žmonių minios lanko 
bažnyčių ir naudojasi bran
giomis Dievo dovanomis. Y- 
ra 3monių atvykusių net ir 
iš kitų valstybių ir miestų, 
pasižadėjusių aplankyti Šve
nč. P. garsingų stebuklais 
Šiluvoj. j j

Taipgi šiomis dienomis mi-
..... . T n. i t-, . sijonierius paaiškins žmo-Miksys ir J. Glebauskas. Prie _ . , . ...,.v, i v a ta j nems apie gerų katalikiškų sportiškų lazdelių: A. Radze- j i i- Li
vičius, prie straikerio A. Fa
bijonas. Pocienė prie sūrių, 
Aleknienė ir Zalatorienė prie 
užkandžio.

gomis, išsimokėtinai. Šie na- tiesioginiai prižiūri ir vykdo1 
mai, užimdami tain tikrų išti- Finansų Ministerija, kurios

tais ir vakarais sako misijo- sų kvartalų, iš karto duos ga- žinioje yra ir visas* uosto ad-
na gražų ir jaukų vaizdų ir, *ministracinis aparatas 
be to, žvejams sudarys gali
mybę visiškai kultūringai įsi
kurdinti.

kąs, 6501 So. Albany Avė. — J na Kazlauskaitė, J., Šaltimie 
nė, T. Mačikienė.

Prie saldainių: O. Sveikau-
Lempa; 5 ta 406 — E. Stan
kus, 4546 So. Fairfield Avė. 
— Scale; 6-ta No. 1096 — 
Mary Misevick, 10613. Ed- 
hrooke Avė. — lempų; 7-ta 
No. 4816 — A. Walters. 6104

tokio, No. 1889 — K. Luko^tewart Avė. — Game of Skl
iutas, 3311 Evergneen Avė. ~Table;

Oonsole Lemp — dovana ® Brazaus-
Archer Furniture Co.. No. 49 kienė. 1400 So. Cicero Avė. — 

Paveiksią; 10 tų No. 3628 — 
Mrs. P. Dekantas, 3858 West 
16th St. — Beverage Sėt; 
11-ta No. 1408 — J. Kulbis, 
2405 So. Leavitt st. — Bath 
Room Scale; 12-tų No. 153 — 
Card Table.

____________ ___ ___ Plunksnų, dovana A. Leko,
A Turner, 5145 S. Kilboume ~~ Mrs- Mary Miką-
Ave lauskaa. 4027 Prodor St., In-

Laiknodj dovanų — S. D. diana Harbor, Ind.
Telaer, — No. 232 — J. Kisie-

’ litu, 4213 So. California Avė.
Keturias bonkas kvepalu,

31 — F. J. Mclver, 7017 So 
Paulina Avė.

Vyriškus marškinius — do
vanų H. Siegan. No. 4980 — 
L Neniškis, 1660 So. Turner
Avė.

>2.00 cash dovanų, — J. 
svi&ans — No. 4850

skienė, J. Gilienė.
Prie virtuvių ir užkandžių

Budrevičienė, Paleliunienė, 
Gudienė ir kitos.

Šv. Mykolo par. iš North 
Side šeimininkės — Rožan
čiaus dr-jos narės restorane 
skaniais valgiais stebino vi
sus pikniko dalyvius. Joms 
vadovavo Viktorija Daugir
dienė. Darbavos šios: Emili
ja Vilkelienė, Kaz. Kišūnienė, 
Ap. Urbonavičienė, M. Kareč- 
kienė, Sriubienė, O. Šimkienė, 
Elena Rutkauskaitė, Šimkaitė 

Vaistininko J. Rakščio 12 ir kitos. Iš vyrų: Mykolas 
Daugirdas su sūnum, stud.

spaudų, kokių didelę nauda 
gauna tie, kurie skaito ka
talikiškus laikraščius ir kaip 
žemai nupuola tie, kurie

Kas Bus Daromą Ateinančiais 
Metais

Ateinančiais metais numato
ma pirmiausia įvykdyti papil
doma molo statyba. Pagal pa
ruoštų projektą molas iš abie
jų uosto pusių dar turi būti 
pratęstas 440 metrų gilyn į 
jūrų. Molo statybos sųmatoje 
numatyta apie 600,000 litų.

f
skaito ir remia savo centais 

Visų kolonijų, visų trijų bedieviškus laikraškčius, ku
“Draugo” piknikų darbinin
kai užsipelno daug padėkos 
ir visi atvykę šiandie į West 
Side, į “Rūtos” daržų bus 
pavaišinti ir žodžiu bus pa
dėkota už pasidarbavimų ka
talikiškos spaudos labui.

rie platina velnio karalystę 
čia ant žemės ir atitraukia 
žmones nuo tikėjimo ir do
ros. Katalikiško dienraščio 
“Draugo” platintojai, repor-1 
teriai per visas dienas lanko
si į bažnyčių ir visuomet yra

f

j
S

Lietuvos ministeris pirmi
ninkas ir finansų ministeris 
J. Tūbelis šventosios uosto 
statybų nuoširdžiai remia ir 
duoda reikalingų nurodymų.

Kiekvienoje katalikų šeimo
je turi rastis katalikiškas laik
raštis.

Kad visuose dalykuose žmo
nės žiūrėtų galo, neapsigautų 
ir protingiau elgtųsi.

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

6ALTIMIERO
RADIO PROGAMŲ IŠ STOTIES VV.H.F.C. (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo £:00 iki 3:30 vai. vak.
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dovana — J. Koncevičius. 1. 
No. 1801, Vinoent Šoris, 1336 

1 Superior, Aurora, Ulinois, 2. 
No. 3650 — Ona Bambalienė, 
4421 S. Talman Avė.. 3. No. 

1-8652 — A. Urban, Vytautas 
Grove. 4. No. 2071 — M Tam 
kutonis, 6722 So. Campbell 
Avė.
, Klėtkų — dovanų A. Bu 
chas, No. 4682 — Juozas Ga
ruotas, 3349 Lituanica Avė. 

Tikietų siutui išvalyti, do- 
A. Lukošiaus, No. 952—

P. Naujokas, 4228 Princeton

Cigaretų kartonų — dova
nų F. Sunino, No. 528.

Oigaretų kartonų — dovanų 
{ 'A. ftturmo, No. 1501 — Zita 

ftemetulskaitg, 1440 So. 51st
Avė., Ofaero, m.

Laikrodį — dovanų, A. Pe
tkaus, No. 4527 — A. Juskie, 
5437 So. Aberdeen Avė.

Telšių Pliumpį — dovanų S. 
BaMtanienės. No. 1500 — Mrs. 
Tulcus, 4227 So. Undon Avė

dovanu iš Lietuvos, — 1878
— J. Košt,h. 4508 So. Honore „, o , A , n ... 
St.,- No. 1546 - A Švilpaus- Fxl Sriubas, Ant. Bacevičius, 
kas, 103 N. 20th Avė.. Mel- J. Mickus savo ekspresu at-
rose. Park, IU.; No. 4825 
— C. Mikulis. 7018 So. Ar- 
tr-sian Avė.; No. 4384 — B. 
Popsia. Jr.. 10561 Edbrooke

vežė šeimininkes į piknikų. 
Brighton Park skyrius su-

bitino visus. Šauniai pasidar-
S*-
--t--

V

Avė.; No. 993 — P. APvilonis,'bavo prie karštų “šuniukų
2259 So. Western Avė.; No. 
530 — J. Puplesis. 1818 So. 
Halsted St. ; No. 5000 — Feli
cija Nausėdas. 3228 So. Hals
ted St.; No. 1725 — A Gir- 
džiunas.l 437 So. 48th Ct . Oi 
oero, UI.; No. 995 — N. PuT- 
tokas. 3219 So. Lowe Avė.; 
No. 9 — D. Bunickas. 2134 
W. 23rd Place; No. 386 — 
Mrs. J. Bacevičius, 252 West 
47th St.; No. 4955 — S. Jan
kauskas. 2729 W. S9th Place.

Adv. C. Kai dovanos: oblj. 
No. 4529 - John Jukk. 5437 
So. Aberdeen Av*f: Socket 
Wrench Sėt, No; 845 — D. « 
Klimas, 4441 So. Honore St.; 
galūatuvų, No. 4332 — Mrs. 
F. Stone. 10511 Wabash Avė.; 
Screw driver. No. 4995 — J.

Navickienė, Sadauskienė, Gri- 
raitė, Satunaenė, Ieva Jaku
bauskienė, Ona Gesparienė.
Prie saldainių ratuko: Gubis- štai, paveikslas Jos. F. Budrik naujos ir puikios rakandų krautuvės. Bridgeporto kolonija gali didžiuotis, kml Jos. F. 
ta; prie gėrimo: Valskis, Ku-1 Budrik įtaisė tokių moderniškų ir gražių krautuvę. Kiekvienas eidamas pro šalį, nori ar nenori, turi sustoti ir pa-

Gražiausia Krautuvė Bridgeporte

10 dovanų iš P. Gudo krau ' Alisauskas, Rfd. 2 Lockport, 
tuvės: 1-mų No. 943 — J. An I Hl.

likauskas su sūnum, Zepatlas, 
Paukštis, biznierius J. Šarau
skas savo ekspresu visus pi- 
knko darbininkus atvežė ir 
parvežė. Jis žada visus atvež
ti ir į “Rūtos” daržų šiandie.

Prie tikietų ir tvarkos A. 
Trakšelis, L. Petkelis ir kiti.

Ciceriečiai pasidarbavo prie 
bingo: Maksimilijonas Couble 
su savo žmona ir dukterimis: 
EudaLia ir Regina, gelbėjo ir 
VI. Šemet. Prie naujo biznio

žiūrėti į jos langus.
Krautuvė yra didelė: — 50 pėdų platumo ir 125 pėdų ilgumo.
Įvairių įvairiausių rakandų šioj krautuvėj yra sukrauta vertės už $50,000.00.
Už tokių sumų rakandų vienoj krautuvėj labai retai tepasitaiko. Galite sau įsivaizdinti, kad paairinkimas yra kuo- 

didžiausias. Čionai atsilankęs kiekvienas gali išsirinkti sau rakandus tokius, kokie tik jam patinka. O kainos čia ne
brangios.

Iškilmingas atidarymas šios moderniškos Jos. F. Budrik krautuvės įvyks Sepitember 16 dienų. Kiekvienas, atsilan
kęs į iškilmingų atidarymų, gaus dovanėlę. O tie, kurie kį nors pirks, gaus tikrai gražių ir naudingų dovanų.

Kita Jos. F. Budrik krautuvė yra prie pat šios naujosios, (3417 South Halsted St.). Jewelry krautuvė, 3343 South 
Halsted St. Šioj krautuvėj dabar yra pristatyta visų žinomų išdirbysčių radio. Pasirinkimas didžiausias. Kas turi 
senų radio, verta jį tuojau mainyti į naujų. Pas Jos. F. Budrik jūs gausite gerų nuolaidų už senų radio, mainant į 
naujų.

Sekite “Drauge” Jos. F. Budrik gražius ir svarbius skelhimus. Taipgi tėmykite iškilmingų atidarymų jo nanjos ir 
moderniškos rakandų krautuvės ir Budriko Radio programose. Korespondentas.
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VIETINES ŽINIOS

Morgičių degininio proga 
pasakytu gružių ir turiningų

Praėjusį ‘sekmadienį Lietu k'dl"i S»jun«os Pi™“daka» 
vių K. K. UlKlurių Sųjunga Barevi*ius P“kv “tė
♦ u s:» kalbėti redaktorių L. Simutį,turėjo paskutinį šių vasarų * ”

„ kun. AI. Skrinkų, dr. A. Ra-parengiiniT. lai buvo įsvazia- r '
vintas į uavųjį - labdarių ū- «•“*« ir k“n- ’«• Albanų, 
ki. Tų dienų, tiesa, buvo vė- Jie kalbSJ° ri,"’ai ir 
..oka/oras, bet ,,tasų organi- ™*» kaiP ka»» ir d;del> <*»- 
žarijos rėmėjų nesulaikė nuo rl» <•rba labdar;« s»-"nga. 
atvažiavimo į pknikų. Žmo- •>« ;odiiai8> *°j* s«j“n8» ‘«- 
„i„ suvažiavo netikėtinai da- ri “"Hlaakti ne tik gausingos 
ag. Pnngi.ua ižsisklaidė ro l,!,ra,,los. W ir daug naujų 
gražųjį miškų riešutauti. O mu*». kurie Pad5tli dirMi 
■ u riešutų daugybė. Nors lar ’H:'kM darb«' kuo dau' 
’lo visai nunoko, bet jau pa- ®*an bus ^‘bininkų, tuo grei-
kenčiami. l>ėl to riešutavduo *“•’ bus 8al‘‘"a Prad5t; s‘a’ 
kptrto mėgėjai jų prisirinko ‘y*1 Mn,ai la"kia'lias ir lietu- 

vif.’ils reikalingas prieglau
das.

Išvažiavimas ir šiaip jau 
buvo gyvas ir įvairus. Šį ka
rtų suorganizuota daug viso
kių žaidimų vaikams ir su
augusiems. Tie žaidimai pu
blikai labai patiko.

Dėkojame
Lietuvių R. K. Labdarių 

Sųjungos* centro valdyba nuo
širdžiai dėkoja kuopoms, da-

Po Išvažiavimo

da Jg.
ile»eik visos labdarių kuo

pos atsivežė užkandžių, gėri
ui ir dovanėlių, kurias gavo 
liukmgieji. Suvažiavusieji 

taišin* si, linksniai šnekučiavo 
ir skambias daineles daina
vo. Nuolaika tikrai buvo gra
ži.

Paminėtinas įvykis — tai 
deginimas paskutiniojo inor-
gičio. Uždegtas didelis lau- .... , , • .v i-i T i rbininkams, aukotojams, dazas, rcuin kun. Ig. Albavičius,') . ._ . . _ , . K
sųjungos iždininkas, įdėjo mo-
igičio raštus ir jie liepsnose 
supleškėjo. Vadinas, sąjunga 
išsilaisvino ir visų skolų, ti
kis palieka pilnoje lietuvių 
labdarių sųjungos nuosavybė
je. Tai dar vienas žingsnis 
arčiau prie prieglaudų sta
tomo.

TiBAŪŪAS 

OAST, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

CMrimiKtMa pttarnavimaa — Motėm* f»n tarnauja 
Fkone 9000 020 W I6tb A».

VENETIAN MONUMENT CO, INC.
išdirbėjai aukStemiėg rūSiea 

paminklų lr grubnumių
-------- o---------

Dldžlauaia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Apalpo paskyrus bausmę. Teisėjo Borrelli kameroj bailifas duoda vandens apalpu
siai čikagietei Klarai Mereliaut po to kai teisėjas paskyrė 30 dienų kalėjimo jos vyrui 
(dešinėj) už priiininėjimų vogtų daiktų.

Lankydamas lietuvius Va- Jei vagys, apvogę Hercules
karinėse valstijose, J. E. Vy- Powder and Magazine Co., 
skupas M. Reinys, susipažinęs J Willow Springs, nežinojo kų 

vagia, tai policija juos įspė-su statistikos darbu 
kė:

pareis-

atsargiai elgtųs, nes labai pa
boję statistikos darbas, kuni-'vėjingi. Vagių grobis susidė- 
go Siinano Draugelio (Gary, jo iš 160 svarų dinamitinės 

želatinos ir 1,000 dinamitinių
kepurykių (caps).

lnd.) dirbamas, yra puiki ir

Ed Linsky. Teisėjas patarė 
motinai parsivedus namo jau
navedę gerai jai diržu įkrės
ti į sėdimųjų vietų.

£4180Ai

Pt
LPhone

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

8uvlr8 60 metų prityrimo
------- o-------

Pirkite tiealui 18 dtrbtuvėa tr 
taupykite pinigus 

------- o-------
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERH 
AVENUE

ARTI ŪKANO AVE.

Telefonas
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.J. E. Vysk. M. Reinys Tūr Būt, Nežinojo Kę 
Apie Statistiką V.ag’a

lybiams ir visiems, kurie bet “Lietuvių gyvenimo Ameri• 7 1 • 1 li 1 • v i .1 > •
kuo prisidėjo prie pikniko pa
sisekimo. Dėkojame dienraš
čiui “Draugui” už garsinimų
5r p. Počiulpai už garsiakal- pagrindinė įnaša į Šiaurės A- 
bius. Valdyba menkos lietuvių kultūros is

torijų. Tad šį darbų sveikinu 
ir linkiu sėkmingai išvesti iki 
galo”.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

SUTAUPYSITE *50.00 DABAR
* * ~ PMcd&ii 6 Pždf Didžio Šaldytuvu.... “ “ '

CROSLEY SHELVADOR
Galima pirkti tik mo- 
kant po 15c į dieną. E- 
lektrikinis šaldytuvas 
patsai per save išsimo
kės. Toliau reikės mokė 
ti daug daugiau, nes 
kainos visur kyla aukš
tyn.

5 metų garancija. Se
ną ledaunę ar pianą 
Budrikas ima mainais. 
Dėl Refrigeratorių, Ra
dio, Skalbiamų mašinų 
Prosijamų mašinų, gra
žių namams rakandų, 
Pečių, Vikings Oil but- 
nerfų būtinai pirkite iš 
Budrko krautuvės.

NAUJA BUDRIKO KRAUTUVE 

3409-11 So. Halsted St.

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Blvd. 7010
Rtnlrlkrt ijrhniM pmfnnųc VVCFL — >70 Kll., Nedaliomis kuip 7:>0 vak., dalyvaujant Budriko did
žiulei orkestrai Ir dainininkams.

WAAF — >20 Kil., Panedėlbria tr Pėtnyčlomls kaip 5 vat. vak.
WHFC — 1420 Kil., Ketvergais kaip 7 iki 8 vai. vakare.

.Vyliai: O naujas Budriko kasdtendnls programas ift stoties WGES — 1300 Kll., Kasdien kaip 9 vai. 
ryto. Nepainlrftklte pasiklausyti.

Teisėjas Patarė Jaunajai 
Diržu Įkrėsti

MILWAUKEE, WIS. — A 
pygardos teisėjas J. J. Gre 
gary panaikino metams ve
dybas E. Scliwanini, 16 m.

, ■, • , . amž., kuri dar nebaigus pra-įa, kad su pavogtais daiktais ... ... .. ...J ’ . . , * , , • dzios mokyklos susituokė sn

Vėl Atleido Du 
Lietuvius Mokytojus

VILNIUS. — Pradėtas Vil
niaus krašte lietuvių moky
tojų atleidinėjimo darbas te
bevaromas. Šiomis dienomis, 
kaip praneša*. Vilniaus Žo
dis” Nr. 39, lenkų švietimo 
vadovybė atleido iš valstybi
nės pradžios mokyklos moky- 

I tojo pareigų lietuvį mokyto
jų Steponų Šulijų. Atleistasis 
dirbo Lieponių km., Valkinin
kų valsč.

Taip pat atleistas ir kitas 
valstybinės pradžios mokyk
los mokytojas Stasys Bukau
skas. Jis mokytojavo Konia- 
vos km., Varėnos valsč.

ELŽBIETA PETRAIUENĖ
(po tėvais Zakarauskai,ė)

Mirė rugsėjo 8 d., 1937 m., 
2:40 vai. po pietų, sulaukus 36 
metų aniižaus.

Kilo 18 Panevėžio apsk.. Nau
jamiesčio par., švalnikų dvaro.

Amerikoj išgyveno 3 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą vyrą Domininką, tik
tai gimusią dukrelę Elžbietą, 
dėdę, du dėdlenus, pusseseres 
ir pusbrolius Zakarauskus, Svo- 
gerj Jurgį Evanauską lr Jo Šei
myną: Lietuvoje seną motinėlę, 
sescri Oną. tris brolius: Juoza
pą, Antaną ir Joną, ir brolie
nes, lr daug kitų giminių ir 
draugų.

A. a. Elžbieta priklausė prie 
Amer. Lietuvių Piliečių KHubo.

Kūnas pašarvotas 4721 So. 
Rockwe!l Street.

laidotuvės Jvyks pirmadieni, 
rugsėjo 13 d. 18 namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta i Nekalto 
Pasidėjimo Pan. švč. Marijos 
parap. bažnyčią, kurioj Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta , šv. Kazimiero kapines.

NuoSirdžlai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras Dukrelė, Dė
dė, Dėdlenui, Pusmiserės Pus
broliai, ftvogeris, Motinėlė, Bro
liai, Sesuo Ir Giminės.

I/tidotuvių direktorius J. Liu- 
levlčlua Telefonas Laf. 3572. 

■

AMBULANCE
DYKAI

A. Masalskis
A. Petkus
S. M. Skudas
1.1. Zolp—   — — .g-X

IR 4704 So. Western Ai 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883

P t (Mikas
Laduviez ir Susai

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

3307 Lituanica Ave. 
Pbone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So, Western Ave. 
Phone GROvehill 0142

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

1354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

K!*n?yrit4l fetaų LiettMų radio programą Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro ii W. H. F. 0. etotie> (1430 K.) — PraaeMjde 

P. iALTIMIHRAS

. LIIncViCiBS
4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572

$. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave. 
Phone YARds 1138-1139

, MBS.
A. BITTIN

- . __ . PAMINKI

pntr Ir, . ■••

V/; P'1 '>!• ' • ••' ''
Z?. s',k"> nk.r ••m; ir •:«

|''s;" " $
Atsalcmtu d.ubftP

3958 West Hlth st»
Telefonas BEVerly 0008 

skersai Sv. Kazimiero kapinių vartų.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run — T onas $7.40 
Stambios perkant 5-kis Tonus ar daugiau.
----- -  -4 • . . . o

Pnngi.ua


• Šeštadienis, rugsėjo 11, T9STBRrnojts

JOM ARKAS- PIKNIKAS SV. ANTANO PARAPIJOS, CICERO
SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 12 D., 1937

Vytauto Parke "115 st. tarp Pulaski Rd. - Cicero av.

J
Kad jau bus visko tai bus! Čia viską neišpasakosi, širdingai visus ir iš vi

sur kviečiame. Kas atvyks, tas visad laimingu bus, kurie neatvyks, tie verks
per amžius! Pradžia 12 vaL — Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI.

PASARGA: Ar snigs ar Ils ar taip pasiliki — Cieeros piknikas Vytauto darže bus.

PARDAVIMUI NAMAS

VIETINES ŽINIOS kate, kad rugsėjo 12 d. 1 vai. 
popiet turėsime nepaprastų 

! piknikų, kuris įvyks gražioj
CICERO ŽINIOS Pranešimai

Pavyzdingas Vaiky 
Dėkingumas Savo 

Tėvams

y
■tyčioj, 9 vai. bus atlaikytos 
iškilmingos šv. Mišios — at
minčiai mūsų tėvelių — An
tano ir Onos Bambalų 25 me
tų šeimyninio gyvenimo.

Yra sakoma, kad pirmas 
šimtas metų žmogaus gyveni
me yra sunkus, bet paskui, 
ateinantieji metai, yra lengvi. 
Taip ir čia, mamytei ir tėve
liui pinmi 25 metai buvo sun
kūs, o dabar tai jau mes, sū
nūs ir duktė, padarysime jie
ms juos lengvesnius. Jiems 
laimė nešvietė visuomet, taip 
kaip ir kitiems. Ir miškas pa
vasarį, nebūtų toks gražus,

BRIGHTON PARK.

CLASSIFIEDi po pietų, parapijos mokyklos 
kambary. Visi nariai malonė

je ite dalyvauti, nes turim da-
MARQUETTE PARK. —

________ Draugija Sv. Barboros laikys; prigirengiiną prie rudeninio
Šį sekmadienį, rugsėjo 12 n,®nes'n( susirinkimų, ru8s^j° t baliaus ir taip toliau.

d., įvyksta Šv. Antano parap 13 U ’ 7:30 vaL vakare- Pra'i 
Užkandžio pagamins patyru- rudeninig ir paskutinis jonui- *ome nanų skaitlin«ai tį
sios šeimininkės. Bus dainų. rkas . piknikas> Vytauto dar- r,nkt,‘ nes bus svarsto,ni sva' 
muzikos ir kitokių pamargi- ?e &am jomarke bus viso-,ybūs reikalaL Valdyba

tie keblumai nugalėti, šviečia j nimų. Atvažiavus eji ras pil klaUsių prašmatnybių: gyvų
jų nuveiktus darbus ir atei-j nų pasitenkini ą. Į ir net raguotŲ gyvūnėlių. Kau BRIUHT0N PABK- ~ Dr
nantį gyvenimų. ; Todėl rengimo komisija nas pristato štopų, Jurbarkas glJa Gvard’ Pirn,a Dlv‘ Sv‘

Nors jau metai jų auksuo-. vietoj ir lengvai privažiuoja- 
tus plaukus padabino sidab-'inoj — prie 87 ir We«terr 
rijiiais, prie kurių ir mes vai- ave. (Ryans miškuose).
kai daug esame prisidėję, 

j nors per tuos 25 metus jie 
Ru-, turėjo kovoti su įvairiais gy-

Išvažiavimas bus įvairus.

Mūsy Piknikas

sėjo 11 d. N. P. P. 6. baž- veninio keblumais, bet dabar] muzikos ir kitokių pamargi gjam jolnarke bus viso-

Todėl
Todėl, Brangūs Tėveliai!; nuoSirdžiai kriecm vinu Chi-; 'cicef eaZi ganlumy". Kazimiero Karai, laikys sa

Mes norime, bet nežinome ea80s lietuvius įvažiuoti priprovas. Čia negalima vi- a,nnkln,» P«nktad en,, rugsė

kaip jums atsilyginti už iš
auklėjimų mūsų katalikiškoje 
ir lietuviškoje dvasioje. Iš 
visos širdies linkime Jums 
daug laimės ir pasisekimo to
lesniame gyvenime.

Ona, Jonas ir Antanas 
Bambalai

paremti V. V. S. reikalams 
rengiamų piknikų.

Komisija

Jubiliejiniai Pietūs

Ar Žinote, Kad:

Artinasi Vilniaus Vadavi-
jei jam nebūtų reikėję kovoti,jno Sųjungos išvažiavimas! 
su žiema. I Jei dar nežinote, tai atsimin-

DIDIS

IŠPARDAVIMAS
Geriausiu

RADIO
PEOPLES KRAUTUVĖSE

Naujų Radio Kainos Sumažintus iki Pusei!

$129.00 Nauji 
Phileo Radios po $69 50

125.00 Nauji 
RCA Radios po 64-50

119.50 Nauji Grunovv 
Radios po ........ 59-50

98.00 RCA
Radios po ........ 44-50

69.00 Naivi Phileo, Ze- 
nith, RCA. Victor ir

' kiti Radios.. po 32-50

I Nauji Midget Radios pa
sirinkimui už pusę kai
nos po $5. $7-50, $9-75,

t J

r

/
Pilnas Pasirinkimas 1938 Radios: PHILCO, 
R.C.A. VICTOR, ZENITH ir kity už Ma- 
žiausias Kainas.
Didelė nuolaida už senus radios į mainus ant naujų. 

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

p-URNITURei
„JANUFACTUHlHa COMSANYl

4179-83 Archer Ave. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. LAFayette 3171 Tel. HEMIock 8400

S. Nakrošis, vedėjas M. T. Kežas, vedėjas

CHICAGO, ILLINOIS

sk, suminėti. Atvyksite, vi- - 10 d- ParaP*ios -mokyklos
kambaryje, 7:30-vai. vakare. 
Visi nariai kviečiami laiku

kų pamatysite. Todėl širdin 
gai kviečiu visus Cieeros lie
tuvius, parapijonus, biznie 
liūs, profesijonalus, bulvariš- 
kius, draugijas, klubus; visu- 
cliieagiečiu8, prietelius, kai
mynus ir pažįstamus į mūsų 
parapijos jomarkų, Vytauto

pribūti. Yra keletas svarbių 
reikalų aptarti. Valdyta

... . • . • Pardavimui kamplnla namas, kurla-Ug reikalų aptart’, kaip tai I mo taverno Ir resturano biznis iš.
dirbtas kuopuikiauslal. Parduodamas 
Iš priežasties Uitos. Atsišaukite Mrs. 
Anna Bittin, 3858 West lllth St., 
arba telofonuoklte Bev. 0005.

Valdyba

TOWN OF LAKE. — Ma
rijonų Rėmėjų 8 skyr. mėn. 
susirinkimas įvyks sekmad.,

IVEATHER STIIII’S
Kam rcikallngra weather strlps apie 
langus arba duris kreipkitės J:

J. PURTOKA8
6425 So. Richmond Street. 

Tel. Hemlock 2573.
IŠRENDAVIMUI TAVERNAS

101 o i _ • a i Renda $40 i mėnesi, pilnai Įrengtas,
1 UgS. 1- d., - Vai. popiet, pa-'šuto vandenio šiluma, po adresu 804 

1 Wesl 31st Stręet. Dėl Informacijų 
tel. Virglnia 1621 arba atsišaukit į 
2896 Archer Ave.

lapijos mokyklos kambary.
Valdyba

PLATINKI 1 E "DRAUDA
PĄRDĄVIMVI.NĄW

NORTH SIDE. — Parapi
jos svet. rengiamas nepapra
stas vakarėlis (su pietumis 
ir šokiais) sekmad. rugsėjo 12 darže.
d. Tai bus jubiliejiniai Auš- Ig anksto širdingai dėkoju 
ros Vartų vyrų dr-jos pietus, visiems už atsilankymų, prie- 

Pietūs prasidės 4 vai. vak.,
c šokiai 8 vai.

Nariai, išpardavę knygutes, 
sužinos, kuris bus laimingas.

Šokiams grieš gera orkest
rą.

Komisija kviečia visus ai 
silankyti. Komisija

lunkumų, paramų ir draugiš
kumų. Pasimatysime.

Kun. H. J*. Vaičūnas.

T0WN OF LAKE. — Šv. 
Kaz. Akad. Rėmėjų 1 skyr. 
mėn. susirinkimas įvyks sek
madienį, rūgs. 12 d., 1 vai. 
popiet, parap. mokyklos ka
mbary. Malonėkite visi na
riai atsilankyti. Valdyba

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

F. Selemonavich 
Svetrių Krautu
vė Atdara Kas 
Diena Ir Vaka
ram — Ir Sek
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 VVest 33rd Street

BRIGHTON PARKE 2x4 frrtmli 
namas su garažu ant konkrlttnlų 
matų. Kaina $4,200.00. 4534
Washtenaw Ave. Savininkas 3944 S. 
Arteslan Ave.

-Sq

RADIO

REIKALINGAS VIRĖJAS

Reikalingas prityręs vyras virėjas, 
turi mokėti lietuvišką kalbą. Rašy
kite;
“.Draugas,“ 2334 So. Oakley Ave. 
Box No. G309.

Manant statyti aaa naają namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Bnilder,

0739 So. Maplewood Ave., 
Telefonas PROspeet 1185.

Seserų Pranciškiečių 
Rėmejy Pramoga

TOWN OF Lake. — Se
serų Pranciškiečių rėmėjų bu
nco pramoga Sudeikių name, 
1632 W. 46th st., įvyks rug
sėjo 17 d., 7 vai. vak.

Sekmadienio vakare, nuo 
7:30 iki 8 vai. iš galingos W 
CFL radio stoties pasiklau
sykite puikios radio progra
mos, kurių duoda Jos. F. Bu
di iko radio ir rakandų krau
tuvės Chicagoje, 3409-3417 S. 
Halsted st. Budriko radio or
kestrą yra pasirengus pavai
šinti klausytojus puikiais mu
zikaliais kūniniais. Taipgi iš
dilsite gražių dainų fr pra-

MARQUETTE PARK. — 
L. R. K. Susiv. 163 kp. mė- J 
nesinis susirinkimas įvyks pe
nktadienį, rugp. 17 d., 7:30 
vai. vak., parapijos salėj vie
toj sekmad. rugp. 12 d. Malo
nėkite visi nariai susirinkti į 
šį svarbų susirinkimų. Taip
gi užsimokėti užsilikusius mo
kesčius.

F. E. Stogiūtė, fin. rašt.

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
OONTRACTOR

2223 VVest 23rd Place
(Atlieka visokios medžio darbas,I 
Įdidelias ir mažos, až prieinamą! 
(kainą. Apkala narnos šingeliais. | 
1 Dedame stogas.
: Tori 35 metas patyrimo.

TeL CANal 7514
CHICAGO

PARDAVIMUI ŪKIS
Pardavimui ūkis Rhlnelander, 

Wls., Route 2. Su gyvuliais Ir pa. 
dargals. Už žemą kainą. Priežastie 
našlė. Kreipkitės:

Petronela Antanaitis 
Rhlnelander, WLs.

Route No. 2. 

STEVENS’ DELTA MO8Tfi gydo 
atdaras votis arba tekančias žaiz
das paeinamas iš varlcose veins 
arba nuo šiokių kitų (žeidimų. 
Kaina $1.00 už puoduką.

STEVENS APTIEKOJE 
l 2850 8. Leavltt St. Seeley 9459

Kviečiami visi seselių pne- 
teliai atsilankyti ir tuo pa- apie Budriko naujos
remti jų reikalus. Bus gražių kinutuvės atidarymų ir dide
dovanų.

Sudeikiai žada svečius ma
loniai priimti ir pavaišinti, j

Rėmėja pradedant ateinančiu pir
madieniu, rugsėjo 13 d., nuo 
) iki 9:30 v. iš ryto bus lei
džiama nauja lietuviška radio 
programa su naujais talen-

iš federalio kalėjimo, Fort tais, naujom žiniom, daino-

Ij “Grand Opening” išparda
vimų. K.

BRIGHTON PARK. — La
bdarių 8 kuopa laikys mėne
sinį susirinkimų sekm. rugsė
jo 12 d., tuojau po pamaldų, 
parap. svetainėj.

Visi nariai ir narės prašo- 
daug reikalų svarstyti. Ir kam 
mi susirinkti, nes turim labai 
rūpi labdaringi darbai, pra
šomi įsirašyti kuopon. B. G.

Kalėjimas Nepataiso

Antrų dienų po paleidimo

Leavenworth, Kas., policija 
suėmė R. DeTamble, 22 m. 
amž., 516 N. Clark st. Polici
jai raportuota, kad DeTamble

mis, muzika, dedikacijomis ir 
panešimais. Tai bus šauniau
sias pusvaland:s kas rytų. Ne- 
n& leiskite šių rytmetinių pro

užkabinėja jaunas mergates.' ejnmų, klausykitės jų, tėmy- 
Kalėjime už vogimų pašto jis kilę žinias. Stotis: WGES,
sėdėjo pustrečių metų.

Paskutinis šiemet 
Piknikas

1560 kil. Laikos': kas rytų nuo 
9 iki 9:30 v. Pranešėjas

Ryt, nedėldienį, 11 valandų 
pi ieš piet užsistatę savo ra- 

INDIANA HARBOR, IND. j dio ant stoties WGES, galė- 
— Šv. Pranciškaus lietuvių šile praleisti tikrai smagių ir 
parapijos paskutinis ir sma I mnlonių valandėlę beklausy- 
giausias šįmet piknikas įvyks darni mūsų gimtos šalies dai 
sekmadienį, rugsėjo 12 d.,
Black Oak Springs darže 
Grieš gera orkestrą. Bus įvai 
rūs žaidimai ir triksai.

Šeimininkės: Šalkauskienė 
su Dragūniene rengia skanių 
valgių. A. Vinikas organizuo
ja visus politikierius, o varg 
A. Glevnža — visas našles.

Todėl kviečiu visus vieti-
| nius ir aplinkinių kolonijų 
! lietuvius atvykti į minėtąjį 
piknikų.

Kon. K. fli&Muku

nų ir muzikos, kurias dainuos 
Naujosios Gadynės choro gru
pė. O teisių patarėjas, kaip ir 
visuomet, patieks daug nau 
dingų patarimų. Taip pat ir 
programos vedėjas Jonas Ro
manas turi dang kų įdomaus 
liasakyti, ypatingai apie na
mų puošimo reikalus, prie ku
rių šių programų leidėjai Pro 
gicsfi Furniture Co. krautuvė 
yia gerai prisirengus. Taigi 
patartina nepraleisti progos 
pasiklausyti. Rap. /.

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
— Dr-jos Sus’vienijimo Bro
lių ir Seserų Lietuvių susi
rinkimas įvyks ateinantį se
kmadienį, rūgs. 12 d., 1 vai.1

; reumatizmas’;
SAUSGELE J

Nesikankyklte savęs skaus
mais: R»nma«lzm,i. 8aiis»rSle, B
Kaulą CMItmų. arba MMIun- * 
rlu — raumenų sunkumu: n«s ™ 
skaudėjimai naikina kflno gy- ■ 
vybę Ir dažnai ant patalo pa
guldo. ■

CAPRTPO COMPOUND mos- ■ 
tis lengvai prašalina viršmin S- g 
tas ligas; mums šiandien dau- 
gybėi žmonių siunčia padtko- ■ 
nes pasveikę. Kaina SOc per a 
pašta 6Rc. vrha dvi nž il.OB. ■ 
Knvga: “ŠA I/TONTR SVEIKA- ■ 
TOH” augalais gydytis, kaina 
80 centų •

Justi n Kulis "
3259 80. HAL8TED ST. ■ 

Ohleaco. KL ■

COAL
Anglys

WILMINGTON
ANGLYS

Lump ...................... $6 00
Mine Run .............. 5 75
Egg .......................... 6-00
Nut .......................... 600
Screenings .............. 4-75
PIRKIT DABARlt KAINOS 

GREITAI KYLA 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

SPAUDOS TALKININKŲ PAGERBIMO 
VAKARĖLIS

JŪS GALITE LAIMĖTI DI
DELĮ TURTĄ, 5100,000
Old Gold Naujas Kontestas 
Duoda Jums Netikėtą Progą

Jūs galite laimėti vienų
WEST SIDE. — Šeštadienį,. go” piknikus kviečiame visų ĮOOO^cash dovanų sieki 

rugsėjo (11 d. 7:30 vai. vaka- |kolonijų “Draugo” agentus, 
re Rūtos darže (West Sidėj)
rengiamas linksmas progra
mas su skania vakariene pa
gerbti 100 biznierių aukoju
sių dovanas “Draugo” Labor 
Day piknikui Vytauto parke.
Taipgi kviečiami 100 giliu- 
kingų piknikierių, kurie tas

“Draugo” piknikų tikietų 
platintojus ir veikėjus atsi
lankyti į Rūtos daržų.

Po vakarienei gros smagi 
Palangos orkestrą, kuri visus 
palinksmins. Taipgi nešoks 
Genovaitė Brazaitytė, Patrici
ja Dunn, Ernestas Gerulis ir

dovanas gavo. Be to, bus gra-1 Edvardas Oksas. Šakar-Makar
žiai pavaišinti visi “Draugo” 
trijų piknikų darbininkai.

Užbaigus šių metų “Drau-

clioras padainuos linksmų dai
nelių. Laukiame visų Rūtos
darže. Rengėjai

PINIGAI LENGVA GAUTI IR LENGVA ATMOKĖTI

GEDIMINAS BUILDING AND LOAN ASSOCIATION- \ _ ■
4425 South Fairfield Avenue

Tel. LAFayette 8248
Siūlo pinigus ant pirmų morgičių, su lengvais atmokėsi
mais per ilgų laikų su mažu nuošimčiu, ant jūsų namų 
Chicagoje ir apielinkėje.

MEMBERS FEDERAL HOME LOAN BANK

$250,000 kada įstosite į naį 
jų Old Gold piešinių Konte^ 
tų. Pirma dovana $100,000. 
Prie to yra 999 kitos dova
nos. Konteataa susideda iš 
suteikimo praleistos kalbos 
tuščiuose baliunuose pieši
niuose.

Nuvykite pas jūsų arčiau
sių cigaretų dealerį ir gauki
te Old Gold Kontesto Bule- 
tinų DYKAI, sykiu su visais 
įstatymais ir smulkmenomis 
kontesto. Nėra jokio apgavi
mo. Dvigubo švelnumo Old 
Gold pasiūlo jums didžiausių 
progų gyvenime, didesnę už 
paskutinę, su did esmėm dova
nom, ir su kitokia mintim, 
irgi kontestų daugiau žavėti
nų negu praėjusį. Temykite 
ši laikraštį dėl tolesnių skel
bimų.

Daug Smonių, stovinčių sta 
imhių vietų pryšakyje, kopė 
į jas pamaži, su tvirtu tikslu. 

PLATINKITE “DRAUGĄ”


