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KINUOS ATSTOVAS T. SĄJIB1GOE 
NUPASAKOJA KINIJOS VAIKUS

Kinija pageidauja, kad Sąjunga 
tartų iodj dėl japonų žygių

ŽENEVA, nigs. 1». — Ki- 
nijos atstovas W. Koo šian
dien T. Sąjungos posėdyje 
gyvu žodžiu išaiškino apie ja
ponų įsiveržimų Kinijon ir a-■ t
pie Kinijols vargus.

.lis sakė, kad Kinija įdavė 
T. Sąjungai apeliacinį skundų. 
Kinija nereikalauja nieko dau 
giau, kaip tik to, kad T. Są
junga paskelbtų kad ir viešą
jį papeikimą Japonijai. Koo

žudo jos gyventojus ir tai be 
mažiausioj priežasties.

• . . •• t t : j • . ;' ,
Kinijos atstovas piareiškė, 

kad Kinija tikisi pati i viena 
apsiginti nuo japonų. Japonai
nusivylė puldami Kiniją. Jie; 
manė, kad ras Kiniją nepasi
rengusią ir susmukusią. Pasi
rodė atvirkščiai.

Kooz sakė, kad Kinijai did
žiausias vargas su ginklų ir

žino, kad Sąjunga neturi ka-1 municijos įsigijimu. Ir jis ma- 
riuo-menės, bet ji gali reikštino, kad kai kurios pasaulio 

valstybės gal nevaržys Kinijai 
įsigyti ginklų ir karo medžia
gos. ’

užuojautos savo ištikimai na
rei, kadangi japonai pučia 
Kiniją be karo paskelbimo,

20,000 japonu rateliu rakia -• ■ _■ ■■ ■ 
siaurine) Kinijoj

i K>" nvni'un

JAPONAI PUOLA NAUJĄJĮ
KINŲ KARO RUOŽĄ
Šanchajus, rūgs. 15. —

JapūpU~WffffrfUH IT' miknai'
ssuskato bombarduoti ir pulti 
trečiąjį ginimosi ruožą, į ku
rį kinų kariAomenė dar nebai
gė atsimesti.

Japonų tankai ir pėstinin
kai, per vandens nuskiestus ry
žių plotus veržiasi ir tikisi ki- 

, nūs išmušti ir iš šių pozicijų.

Kipų karo yadovybė pripa
žįsta, kad Šanchajaus srityje 
ligi šiol nukauta ir sužeista 
daugiau kaip 35,000 kinų ka
rių. Japonų nuostoliai toli ma 
žeeni.

Jei japonams pavyks paim
ti Nankiną, Kinijos sostinę, 
sako patys kinai stebėtojai, 
tada japonai sužnybs Kiniją 
neperlaužiama plienine siena.

Kinai praneša, kad jų pa
kraščių artilerija „nugalėjusi 
kelis japonų karo laivus Can- 
tono upėje. Spėjama, kad po
ra japonų laivų sugadinta. Jie 
greitai ištraukti iš upės į jflrą.

Šanchajaus srityje cholera 
ir kitos epidemijos plinta. Ne

PEIPINGAS, rūgs. 15. — 
Šiandien ankstį rytą apie 20,- 
000 japonų raitelių persikėlė 
per Yungting upę, už 15 my
lių pietų link nuo Peipingo, ir 
devynių ~‘mylių ilgia frontu 
puolė kinus. Raiteliams padė
jo lakūnai ir artilerija. Neuž
ilgo japonai raiteliai paėmė 
svarbias kinų pozicijas ir vy
riausiąją jų stovyklą Kuan. 
Kinai apie 9 mylias atstumti 
atgal.

Iš tenai raiteliai pasuko į 
Peipingo Hankovo geležinke
lį, kur, sakoma, sutraukta a- 
pie 200,000 kinų kariuomenės. 
Numatomi ten dideli mūšiai.

PALESTINOS SKALDYMO 
KLAUSIMAS

ŽENEVA, rūgs. 15.' — An
glija įteikė T. Sąjungai savo 
sumanymą Palestiną suskaldy
ti į tris dalis ir nori, kad są
junga t&i pripažintų.

Sumanymas pavestas man
datų komisijai.

KELIOLIKA ASMENŲ ‘
'sužeista

Ties Willow gatve Halsted 
turima priemonių prieš jas gatvėkaris susidaužė su troku. 
sėkmingai kovai. Visur baisūs1 Keletas asmenų sužeista ir ke 
nešvarumai. liolika sutrenkta.

=
U. S. ADMIROLAS ĮSPĖ

JA JAPONUS

ŠANCHAJUS, rūgs. 15. — 
Amerikos J. (Valstybių azijati- 
ftio ka.ro laivyno komendantas 
adm. H. Yamell įspėja japo
nus ir kinus, kad paliautų 
šaudę vieni į kitus šalimais 
Amerikos laivų, nes yra pavo
jaus laivams ir tarptautinės 
sritie* gyventojams.

NEW YORK, rūgs. 15. — 
Rytoj čia piliečiai skiria kan
didatus į majorus.

MEKSIKA APSIDŽIAUGĖ 
i ISPANŲ RADIKALŲ

/VAIKAIS
CITY, rūgs. 15. 

— Meksilu^, vyriausybė užsi- 
ggidė pas save turėti kelis 
šimtus Ispanijos radikalų vai- 

I kų, kad juo6 auklėti nei Die
vink nei Japonėms tinkamais. 
Joskaoraį įvyko. Prisiųsta ke
li šimtai baskų priaugi i ų, ber
niukų ir mergaičių. Moteliai

Vyriausiojo teismo naujas teisėjas Hugo Black. Iškelia
ma aikštėn, kad, ji« yra Ku Klux klano narys ir kaipo toksai 
netinkamas užimti teisėjo vietą. Nežinoma, ar prezidentas ži
nojo Hugo Blacko praeitį, skirdamas jį teisėju. Balsavę už 
Blacką senatoriai dabar apgaili savo žygį if reikalauja, .kad
jis atsistatydintų.

ARKIVYSKUPAS RUIZ
GRĮŽTA I SAVO VYSKU

PIJĄ MEKSIKOJE

MEXIC0 CITY, rųgs. 15. 
— Šio miesto arkivyskupas L. 
M. Martines pranešė Bpaudds 
atstovams, kad esąs ištrėmime 
apaštališkas delegatas Meksi
kai arkiv. L. Ruiz atsistatydi
no iš delegato vietos ir Popie
žius jo atsistatydinimą patvir
tino. Laikinuoju apaštališku 
delegatu paskirtas patsai arki 
vyskupas Martinez.

Buvęs apaštališkas delega
tas arkiv. L. Ruiz kol kas gy
vena San (Antonio, Tex. Jis

(Aeme Photo,)

ITALIJOS KARIAI 
ŠANCHAJUJE

ANGLIJA LUKERIUOJA 
MUSSOLINIO ŽYGIO

Edenas eufcitulpinęs; paklausei 
Praticūiljos ir ką turi

ŽENEVA, rūgs. 15. — 
Prieš Italiją ir Ispanijos naci
onalistus ; nusistatę kbrespbn- 
dentaį daro išvados, kad An
gliją su Prancūzija pagaliau 
prispyrusios prie sierice dik
tatorių Mussolinį ir šis ilgaimergaičių,

mieste jiems parūpintos patai-_nęras priemonių, kaip iš užtai 
pog ir mokykla “Ookgio Es- spąstų išsisukti. S4ko,-I- 
pana-Mexic&na”, kur mokyto- ta*Ga atsisakius prisijungti 
jauja radikalai. ' ,Pr'e patniliavimo Viduržemio

jūroje, kadangi Anglija au 
pjauta žinių, kad radikalai Prancūzija nepripažįstančios 

mokytojai ir autoritetai jau Italijai jokk)g lygybes. Ąnot 
apsidžiaugė tais bėgliais. Vai- korespondentų, Anglija hete 
kai dažnai tarpusaviai pešasi
ir kelia maištus prieš savo 
globėjui DažniausiA jie sutar
tinai triukšmauja prieš netin
kamą maistą ir barasi su mo
kytojais, kad jiems teikiamos 
pamokos per mažai raudonos 

mažai komunistiškos.

kusi kantrybės ir jau ignoru^J 
janti Italiją.

Stebėtojai pareiškia,
Anglija paskutinių dienų 
kiais labai susirūpinusi,
ma, ji apgaili, kad, kiaušy 
ma Prancūzijos kurstymų, 
toli nužengė patruliavimo 
kalu.

Italija, anot jų, ras išeitį 
šio- užburto rato. Ji energin
giau parems gen. Franco fti-' 
kai šie laimės karą, į Angliju 
apraudos savo bičiuliavimosf 
su radikalais. ~

Valencijos minas tikisi gauti 
Amerikos njsotos

i

ŽENEVA, rūgs. 15. — Pi- negirdėtas ir Amerikos X 
lietinio karo laiku Ispanijoje (Valstybės turėtų tai giliai į j 
radikalai padarė didelių h Uos- Į vertinti. Nė vienas kurios ki- 

kad vaikai bėgliai susirinki-, tolių amerikoniškiems intere-.toė šalies r/žimas, gįrdi, pa- 
muose .svarsto įvairiausius sams. Šie nuostoliai siekia li-į našiai nesielgęs. Antai ir to* 
klausimus. Valdininkams jie gi 30 milijonų dolerių. kia sov. Rusija dar nė cento
nereiškia jokios pagarbos. Kai Į Dabar patirta, kad Valenci-
kurie į savo globėjus stačiai jos režimas sutiko atlyginti 

atsiliepia: “Tai pilnai, ųž visus tuoa nuosto-

Laikraštis La Prenea rašo,

re'tcmnu- Tius. Tas' įvyko čfa **MhWrTfigmm** ~MėttTlfo

neatpūdžiusi amerikiečiams iž 
padarytus jiems nuostolius. ... 

Iš tikrųjų gi šis radikalų
tik taip jūs supi 
nizmą”. Pačiam gubernatoriui abiejų pusių pasitarimų. 
Magana nereiškia jokios pa- [ Radikalų režimo rėmėjai da

enanf
suprantamas. Radikalai reika
lingi Amerikos paramoe, kad

gnrbos ir su juo kalba, kaip su bar ir Sfcko, kad Ispanijos ra- j ir užuojautos. Tuo suipetin t
sau asmeniu. dikalų - J ‘ sąžrningjurafts ’ ? esąs ' jie viską dirba.

Bėglių tarpe yra viena 14 
m. amž. mergaitė, kuri atvirai 
visados pasisako, kad ji yra 
katalikė, rytais ir vakarais 
meldžiasi. Mokytojai bandė ją 
įtikinti, kad ji atsisakytų būti 
katalike. Bet tai veltus dar

os 750 italų karių ir bas. Tai nepaprastas įvykis. 
25 karininkai.

Po žinomo bokserių sukili
mo Italija neturėjo Kinijoje 
pastovios karinomenęs.

ŠANCHAJUS, nigs. }5,
J tarptautinę sritį prisiųsta iš

KO ČIA JIE NEIŠGALVOJA

BOSTON, Mass., rūgs. 15. 
— Massachusetts tecbnologi-

cija. Aiškinta, kad dėl blogo 
neužilgo grįžta į Moralia arki. maitinimam kyla kan,
vyskupija, Meksikoj, ne. bai-l’”'"™' ir karal- Tw «*-

giasi jam ištrėmimo laibas.

Arkiv. Ruiz yra 72 m. amž.
Darbuosis arkivyskupijoje.

■—

APSIPIRBTA SU “SKUR
DŽIAUS” KELLY PA

LIKIMU

Palikimų teisme teisėjas J. 
F. O’Connell vakar pagaliau 
likvidavo mirusio “skurd
žiaus” James Thomas Kelly

jos institute įvyko pirmoji Į ftpie 150,000 doL palikimą. Ke 
maisto technologijos kouferen- lėtas lietuvių nukentėjo dėl to

J anot maisto > technologų, karų 
priežastis nesanti vien ekono
minė, arba^ politinė.

PER-PAKVAIŠĘS KLIJENTAS 
ŠOVĖ BUVUSĮ TEISĖJĄ 

ELLIOTTĄ
George L. Chfcharevich, 561 Kai policija apsiautė namus 

m. amŽ., 16 So. Hamlin. avė., | ir žmogžudžio ieškojo, Chlcha- 
vakar prieš pat pusiaudienį' rev’c^ patsai nuvyko į Dės-
nuėjo i buvusio miesto temojo ?1,ine8 P°lfcij°8 ”00”d» 

ir ten pasidavė.
Jis pareiškė, kad nužudė E- 

lliottą, kadangi tasai su kitais 
advokatais “sugriovė jam 
gyvenimą ir dar reikalavo At
lyginimo kelių tūkstančių do
lerių už legalų jam patarnavi-

F. W. Elliotto kontorą, Tem
ple namų tryliktą j tiru aukšte, 
jį peršovė, su peiliu (sakoma,
su yla) sužeidė advokatą Ma
soną ir dar dvi ten dirbusias 
moteris stenografes ir paspru
ko. mą »»

l

palikimo, iškėlus aikštėn 
testamento suklastavimą.

jo

BAŽNYČIOS AUKSO 
JUBILIEJUS

Ateinantį sekmadienį. Notre! 3ol.

Iš viso minėto turto skirta 
15,463 dol. vyriausybei paja- 
minių mokesčių ir §3,000 dol. 
advokatui Walkeriui, kuriam 
pavesta rasti paveldėjus. 18 
asmenų pripažinta paveldėjais 
ir tarp jų bus padalinta apie

Dame bažnyčios, 1335 W. Ha- 
rrison gat, bu g 'minimos 50 
metų sukaktuvės. Įvyks iškil
mingos pontifikalinėg Mišios, 
o popiet Palmer viešbutyje 
vaišės.

Vakar vakarą prasidėjo prie 
šjubiliejinis keturių dienų kar-j 
nivalas.

WASHINGTON, rūgs. 15. 
’C.I.O. vadas J. L. 

aplankė prezidentą.

Kaip ir kur šiuos turtus 
“skurdžius” surinko, nesusek
ta.

ATIDAROMOS VIDURI
NES MOKYKLOS

PREZIDENTAS ĮSPĖJA 
NEVEŽT! LAIVAIS GIN

KLŲ Į KINUI

Chicago sveikatingumo ko- 
migionierius dr. Bundesen lei
do mieste atidaryti vidurines 
katalikiškas ir viešąsas mo-

Levris kyirlas. Pradžios mokyklos bus 
dar uždarytos.

CHICAGOJ TOLIAU

Bedarbių šelpimas IHiftoiso 
valstybėje, o ypač Chicagoj ir 

priėmė spaudos kituose miestuose, toliau neį
manomas, kadangi netur ••na 
fondų.

Union Leogne klube, Chicaa 
goj, įvyko Illinois Emergenąjg

WASHINGTON, rūgs. 15. 
— Grįžęs iš atostogų prez. 
Rooeeveltas
atstovus ir jiems perskaitė
trumpą savo pareiškimą teisė
jo Black klausimu. Preziden
tas pažymėjo, kad šiuo klausi-
mu jis su&ilaiko ką nors šaky-  a♦i nt <Js IX T?nZ Rehef koml81J°8 susinnklmMfl
U I.gi temeja. gr,S U Euro- korjam dldyTav0^

...... bernatorius, miesto majoras m
Po to ,vyko kabineto manų- krilies ^£3

posėdis, kūnam pasibaigus
prezidentas pakartojo seiliau
paskelbtą vyriausybes uždrau
dimą amerikoniškais laivais 
gabenti ginklus knr nors ka
riaujančioms šalims.

Jei amerikoniški laivai, pri
sidengę amerikoniškomis * vė
liavomis, gabens ginklus, ar 
municiją Kinijai ir juos pa
tiks bet kokios nelaimės, tie 
laivai tenelaukia vyriausybės 
pagalbce.

ftis neutr&lybės nusistaty- 
nas seniau buvo paskelbtas 
Ispanijos reikale. Tas pat yra 
ir Tolimųjų Rytų atžvilgiu.

Iškelta aikštėn, kad dėl fon
dų trukumo numatoma kriaĄ 
bedarbių šelpime. Kas gi da
rius, Sutarta stengtis bedar
biams rasti darbų privačiose 
pramonėse. Kitokios išeitie^ 
nėra.
Paskirtas komitetas rasd, bef 

kokius privačius darbus šelpii 
miesiems.

Išaiškinta, kad per pusšeštų) 
metų bedarbių šelpimui IUinoi- 
se išleista apie 448 milijonai 
dol.

PLATINKITE "DKAVOA ••

100 MARYNŲ SIUNČIAMA 
J ŠANCHAJŲ

HONOLULU, Hawaii, rūgs. 
15. — 100 U. S. marynų iš čia 
siunčiama į Šanchajų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — NE 

matoma giedra ir vėsiau.
Saulė teka, 6:32, leUM 

si 6:59. . \ _ _
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Skelbimų kalios prulundlamoa parelkalavua

Dėl Kunigų Šmeižimo

Socialistai, besidangstydami visokiais 
vardais: “para pi jonais”, “Romos katalikų 
rateliais” ir kitokiais, savo laikraštyje ‘Nau
jienose’ dažnai imasi -“ginti” katalikų rei
kalus, Ar žinote nuo kų jie katalikus gina 1 
Nuo kunigų. “Naujienų” socialistai, prisi
dengdami . katalikų vardais, dažnai parašo,

- kad jei ne tie kunigai, viskas pas katuli 
kus būtų gerai. Bet tię kunigai, tai viso 
blogo šaltinis.

’ f Katalikai, kurie jaudinasi dėl “N-nų” 
skelbiamų nesąmonių, turi žinoti, kad šmeiž
ti kunigus ir raštu Ir žodžiu, tai yra senas 
.socialistų ir visų bedievių nusistatymas. Jie 
gerai žino, kad kunigai yra pastatyti ganyti 
žinomų sielas ir bažnyčioj ir už bažnyčios, 
mokyklose ir per organizacijas rūpintis žmo-

, nių dvasiniais reikalais, dėl toi socialistai nir
imo je vietoje stengiasi šmeižti kunigus, uis 
kredituoti juos žmonių akyse, pakirsti jų 
'autoritetų. Jei tai jiems pavyktų, pusė dar
bo būt padaryta. Bet, deja, jų šmeižtai ku
nigams nelimpa. Jie grįžta atgal autoriams, 
Kaip žinoma, Rusijos ir Ispanijos. kairieji 
kovoj su tikėjimu. laikėsi tos taktikos - • 
šmeižė dvasiškius, tuo būdu norėdami savo 
tikslo atsiekti. Bet nepavyko. Tikintieji pa 
siliko ištikimi dvasiškiams. Tada kairiųjų 
spaudos sukurstyti bedieviai, žūt būt užsimo
ję išnaikinti tikėjimų, Rudytį kunigus,

< i i. i /.
Nejaugi ir lietuvių socialistų laikraščių 

redaktoriai norėtų tiek sukurstyti savo pa
sekėjus, tiek juos užkrėsti kunigų neapykan 
ta, kad Lietuvoj ir čia, Amerikos lietuvių 
tarpe, įvyktų tas, kas vyksta Sovietą Rusi
joj ir Ispanijoj.

Jam Ten Ne Vieta

čio 16-19 dienomis, Chjoagoje. Seimas akai 
lomas rekordiniu, nes jame dalyvavo šbn 
las atstovių. Tokio atstovių skaičiaus dar 
nėr a jjuvę nei viename seime. Tai geriausias 
lįūdymas, kad mūsų Sųjunga yra viena gy
viausių ir veikliausių, iš visų ‘Amerikos lie
tuvių organizacijų, kad kuopos ir apskritys 
ne tik veikiu savo parapijose, ne tik dedasi 
prie kiekvieno religinio ir tautinio veikimo, 
bet visa širdimi prisirišusios ir pre organ- 
zacijos reikalų. Toks reiškinys ne tik mus 
džiugina; jis džiugina ir visų Amerikos lie
tuvių katalikų išeiviją. Tas rodo, kad mūsų 
yrgąnizacijoj plaka gyvybės pulsas, kad ji 
nuolat auga, kad narėse matomas didesnis 
jr&siryžimas dirbti tiems idealams, kuriems 
Sųjunga yra įsteigta. Siame seime buvo dar 
vienas gražus reiškinys, būtent, kad daug at 
stovių buvo jau Amerikoj gimusių ir augu
sių, kurios džiaugėsi turinčios progos seime 
dalyvauti, arčiau prisižiūrėti senesniųjų vei
kimui, pasimokinti, nes, aišku, anksčiau, ar 
vėliau joms reikės perduoti Sųjungos vado
vybė. Sluogu pabrėšti faktų, kad ir šiame 
teiroe daugelis čia augusių atstovių parodė 
gražios iniciatyvos. Taip ir reikia”.

Kun. Pranciška* M. Juras

BE PATVARIOS VEIKLOS — DAUG 
SKRIAUDOS

(Referatas Šią Metą Federacijos Kongresui)

' (Tęsinys)

Miclielangefo, kartų eida 
mas Florencijos gatvele, pa
matė sąšlavomis apkreiktą 
didelį gabalų marmurų. Ka 
da pradėjo jį valyti, jo drau. 
gai nustebę teiravosi, kam 
jis tai daro. “Jame yra an
gelas ir aš turiu jį parody
ti”. Savo rūpesčiu ir triūsu 
didysis viduramžių dailinin
kas permainė šiurkštųjį ak
mens gabalą į gražią angelo 
statulą.

Daug yra draugijų, šeimų 
ir pavienių asmenų sąšlavo 
mis apneštų. Tik, deja, ųemo- 
kame, o gal nenorime, įiittrė-

popiežius nori sutelkti visus 
po’ Kristaus vėliava į drau
gijas, nes “tikintieji neišpil 
dytų pilnai ir naudingai tas 
pareigas, jeigu įstotų pavie
niais kovon” (Leonas XIII).

Lietuviai gana organizuoti. 
Parapijose dauguma žmonių 
susibūrę į draugijas. Jei lai 
kytųsi vienybės, drausmėj 
klusnumo autoritetui ir pa 
tvaruhio, koki tai būt didelė 
jėga!

Dabar bevėik visose drau
gijose pasireiškia apsnūdimas. 
Susirinkimai neskaitlingi. Nu
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Daugelis stųilas vaikančių 
moterų nori būti liesos. Kad 
suliesėti vienos vartoja vieno
kius būdus, kitos kitokius. Ale 
anglas dr. Ilunter sakosi su 
radęs tikrų suliesėjimui būdą 
Kad įtikinus moteris, ji» su 
kvietė 2,000 anglų moterų, 
norinčių Imti stailiškoinisr ir 
nusivedė į žvėryną — prie

“Amerikoj” turi kumpelį. 
Vienas to kampelio mėgėjų 
Dėdei Šermukšninei parašė 
tokią grotnatą:

“Skaičiau, Dėduli, Ameri
koje apie komunistų Laisvės 
redaktorių apakimą ir apžli
bimą. ^Ar negalėtum smarkiau 
jiems sudrožti už tą Galilė
jaus 'sudeginimą. Ir kaip jie 
galėjo išmislyti, kad Galilė
jus buvo kunigų sudegintas

Taip pat pažymėtina, kad vįsų vyriau 
sįjį Vykdomų jį Komitetų sudaro Amerikoj ti ten tūnančio Dievo paveik- 
au^urios lietuvaitės. Tad, ir šiuo žvilgsniu slo. Dažnai mostelėję ranka 
Moterų Sąjunga daro pažangų. nusigrįžtame įr, burbtelėję

“kas man darbo’*! nadūlipa- 
me sau, lyg beturį jokios at 
aakoinybės, Kristui už tą šie 
lą kraują liejo, gyvybę auko 
jo, o mes lašo1 prakaito U ska 
tikėlio nenorime paaukoti 
Bachui ir kūno užgaidoms nie 
ko nesigailime,., ' '

Kuomi tą išaiškinti! Stoka 
; Dievo ir artimo meilės. tfkno 
guje, lyg veidrodyje, turėtų 
atspindėti Dievo meilė. Juk 
mes esame Dievo sūnus! Mū
sų šventa pareiga mylėti Die
vą, kaip savo Tėvą, o savo 
artimų, kaip brolius ir sese

tarimai nevaisingi. Nėr gy-narvo. Užsivilkęs prince už tai, kad jis* mokė, kad že- 
vmno. entuziazmo, uatvaraus Aibei tu, prisisegęs gėlę, pa-!mė sukasi aplink saulę, o ne

Mokykloms Atsidarant
A—. ■ - ...

Pastaromis keliomis dienomis susirgimų 
paralyžių skaičius Chicagoj sumažėjo. Išro
do, kad pirmadienį visos mokyklos galės 
atsidaryti. Reikia džiaugtis, kad miesto1 svei
katos departamentas, visiems gydytojams ko
operuojant, laiku pastebėjo epidemijos pa
sirodymų ir darė energingus žingsnius, kad 
jų nugalėti. Visuomenė dėl to turi būti dė
kinga.

Begalo svarbus dalykas yra vaikų svei
katingumas, jų apsaugojimas nuo visokiau
sių kūno ligų, epidemijų. JBet taip pat labai 
svarbu palaikyti vaikų dvasios sveikatų ir
dorovę. Kad to lengviau pasiekti, tėvai turi 
pasistengti duoti savo vaikams ne tik šiaip ris. “Evangelija yra vienati- 
jau bendrąjį mokslų, bet tinkamų, krikščio- uis kodeksas, kuriame yra au 
niškų išauklėjimą, kuris yra įgijamas kata
likiškose mokyklose. . ,

1 Sąmoningiems katalikams tas klausima.- 
yra aiškus: jie aiškiai supranta, kad jų šve
nta pareiga yra savo vaikus leisti į katali
kišką mokyklų. Sąmoningas lietuvis kata
likas gerai žino, kad jų vaikams vieta 
lietuviška, katalikiška mokykla.

rašyti tikrojo teisingumo pri

Girtinas Nusistatymas

Prieš porą mėnesių prezidento pąskir 
tas ir senato užtvirtintas Vyriausiojo Teis
mo nariu senatorius Hugo Black šiuo laiku 
trankosi po Europą. Iškilus skandalui dėl 
jo narystės Ku Klux Klan organizacijoj, 
spaudos atstovai norėjo su juo susisiekti ir 
išgauti iš ja kokį nors pareiškimų. Tačiau 
su juo nebuvo galima susisiekti. Jis atsi-, 
sakė duoti bet kokį pareiškimą. Vadinas, 
tas jo tylėjimas reiškia sutikimą su visu 
tuo, kas spaudoj apie jį buvo rašyta. Jis 
yra klanietis ir kaipo toks neturėtų turėti 
vietos garbingame Jungtinių Valstybių vy
liausiame teisme, . . ,, - •

Iškilus tokiam skandalui, žio krašto fe- 
deralinč vyriausybė turėtų padaryti inves- 
tigacijų ir, smulkmeniškai ištyrus Ku Kluz
Klan organizacijos veiklą, ją uždaryti, TSę , w ___
są. tai yra slapta organizacija, ją ir uždą I žmonių vargus. \ 
rius ji gal neftdstos veikti, bet vis“ dėltįj’vįye ' J 
riausybė tuo parodytų, kad yra* prie#'tas 
organizacijas, kurios yra anti-konstitucinės 
ir kėsinasi prieš kitų žmonių laisvę,

Rytoj visame krašte bua minima Jung
tinių Valstybių Konstitucijos 150 metų su
kaktis. Šias reikšmingas sukaktuves reiktų 

..minėti iškilmingai ir pati vyriausybė turėtų 
tramdyti tuos gaivalus, kurie laužo konsti
tuciją, 6 ne vien tik dejuoti, kad ta at kita 
šknonių grupė nusideda konstitucijos dės- 
jalam*. Prie ko kraštas prieis, jei net kla- 
niečianis bus leista užimti valdžioje pačiai 
aukštąsias vietas. •

Jungtinių Valstybių vyriausybė nusista
tė laikytis griežto neutralumo Tolimųjų Ry
tų konflikte, šiomis dienomis prez. Roose 
veltas patvarkė, kad nevalia bus vežti be4 
kokią karo amunicijų į Tolilnųjų Rytų karo 
frontą. Nei karo nei privatiniams prekybi 
niauu laivams nebus leista vežti karo me 
džįagos Kinijon ar Japppijon.

Tai yra tikrai protingas nusistatymas. 
Tyo nusistatymu sutrumpins karą ir suma
žins kraujo praliejimų. Būt gera, kad ir Ku 
ropos valstybės panašiai nusistatytų.

Jei negalima kovojančių valstybių su
taikinti, kitas žingsnis tnrėtų būti — atsa
kyti paramų bet kuriai pusei. Bet Buropoi 
Valstybės to nesilaikys. Vienos jų remia Ki
niją, kitos 
pusėm kąro m

i ją. Pristatant abiem 
, prailginą karo eigą,

* padaugina kraujo prujiejimę -it padidina

Džiaugiami Seimu

“Moterų Dirvos” redakcija džiaugiari 
aokmingu Moterų ^Sąjungos seimu, kurį ap- 
jtošydama ji pastebi:
k “Moterų Sųjungos istorijon šįmet iš ei- 

•lės įrašėme 18-jį seimų, kuris įvyko rugpin

Amerikos Priešai

v ūmo, entuziazmo, patvaraus 
veikimo. Už tai kaltiname lai
kus. Bet ar ne tais pačiais 
laikais • komunistai, fašistai, 
nazistai sutraukia minias žmo 
niiį po savo vėliavomis! Sa 
kysilii jų vadai •organizavi, 
mui panaudoja fizinę jėgų

ėmė šepetį ilgu kotu ir įėjo 
į narvų. IJutai, seko, labai 
nustebo Įauiiatę netikėtų sve
čių. Liūtė nekviestajam sve-

saulė aplink žemę. Tikrai žy- 
čyčiau, kad Laisvės redak 
rai mirtų tokia mirtimi, kai 
Galilėjus, kurs gražiausiai mi

žy- f

čiui bandė smogti letena, ale rė savo namuose Man atrodo, 
Hunteris šepečiu ją nuvijo, kad mūsų komunistams jų gal-
Paskui Hunteris liūtų užka-

Bet ar moralė jėga, idealas uiandavojo sakyti a! Liu- 
nėr kilnesnė, galingesnė jėga! tas sukriokė. Po to liūtė vėl 
Jei vienas žmogus gali pa-jni®^no Giunterį pulti, ale jis 
kreipti draugijų blogon pu-įv^i šo{>ečiu jų nuvijo.
«ėn, “jei vienas banditas ga-Į Pen^ių minutų Hunte-
li laikytį pavergęs visą drau- *ias i^J0 narvo. \ isas jo 
gijų ramių žmonių, jeigu jis veidas buvo išpiltas prakritu
tik nuduoda stipruolį ir švai
stosi su revolveriu” (Emil 
Fįedler), kodėl negali Kris
taus Bažnyčios kareivis, kaip 
"Sv. Pranciškus Asyžietis už
kariauti žmonių širdis?

Amerikoj yra katalikų apie 
dvidešimts milijonų. Jei iš 'jų

ncipai, savitarpio- meilės tųa- vienas milijonas būtų šv
ksiinas, meilės, kuri turi jun
gti visus įmones, kaip vieno 
Tėvo vaikus ir vienos šeimos

Povilo dvasios^ pranyktų lu^> 
mų kovos ir užviešpatautų 
šventoji ramybė.

, M

Krakmoluoti marškiniai buvo 
lyg iš vandens ištraukti.

— Va, moterys, — tarė dr. 
Hunteris, — tai geriausias bū 
das suliesėti dėl stailos. Pa
buvusios kasdien po 5 minu
tes su liūtais narve, už dvie
jų savaičių jūs net pačios sa 
vęs nepažinsite.

vose kažkas negera sbkasi, to
dėl jie tokius melus ir rašo.”

Labai ačiū, sako Dėdė Šer
mukšninė, mano prieteliųi už 
pastabas, bet kų mačys tiems 
Maskvos mųčelnikams, kurių 
pačių kailis dreba iš baimės, 
kad Stalinas nepasišaūktų ir 
neišČirškintų jų!

Kaip aš “Drauge,” taip 
' Dėdė Šermukšninė Bruklyno

narius" (Leonas XIII Kerui u 
Novarum). O Popiežius Pi 
jus XI sako: “Iš tikrųjų, kat 
myli Dievų, ^as nori, kad J] 
visi mylėtų: kas tikrai myli 
savo artimų, tas-būtinai rūpi
nasi jo amžinuoju išganymu 
ir tam dirba. Tai šičia, lyg 
ant pamatų, remiasi apaštala 
virnas, kurs yra ne kas kitas, 
kaip meilės vykdymas, priva
lomas visiems žmonėms”.

Kas laikosi Joja meilės įsa
kymo, tas yra Dievo bičiulis, 
dieviškosios prigimties dali
ninkas ir todėl pajėgus pozi
tyviai dirbti Jr viską nuga 
lėti. Jeigu paprasta baimė 
vargo, neturto ar praradimo 
gyvybės sulaiko žmogų nuc 

ženklas 
me Dievo via

•Vos pastovėdamas ant ko
jų grįsta namo Matas* Plika, 
kaktis. Žmona ruošias paimti 
jam brūklį. Matas vos apvers
damas liežuvį teisiną!;

— Dovanok, dušiuk. Aš ne
kaltas. Nešiau namo girtą Ta
rną Rūgštį ir nei nejutau, kaip 
nuo jo pasigėriau.

rKatalikai tikėjimo turime, prieš esamųjų tvarką pa- ntume. Kada «tapo Kristaus
Sekmadieniais bažnyčios pri
pildytos žmonių. Prie sakra
mentų einančių labai daug. 
Bet savymilos rūdys, dvasi
nis atbukimas ir, abelnai, vi
dujinis nuskurimas įnešė į jg žmonijoje taip buvo atša- 
gyvenimų sugyvulėjimų, o kaijlusi> jog atrodė lyg 'užgeso 
kur net sužvėrėjimų. Ir štai augiais liūdnai

Mūsų laikai labai panašūs' siais laikais “Dievo Apvaiz- 
į tryliktąjį šimtmetį. Prieš dos žmogus*, siųstas ne vien

kėlė... Nors katalikų tikėjimas paveikslu, tada žmonės taisė- 
rielose ir pasilil«> nepalies, si, davėsi jam vadovaujami, 
tas arba bent visai nenusmek Trumpame laikotarpyje jam 
ktas, vis dėlto taip Evangeli- pavyko “grąžinti taikų ir iš
jos dvasia, taip Kristaus mei- naikinti nuolatinius kruvinu-} 

nesutikimus tarp atskirų as-

pąsiąukavimo, j taiįau 
I Mkad Mamona

tų ir didysis Dievo įsakymo.' 
pamintas po

Šalę gražiųj šventovių pro 
gariniu uolumĮu statomi Ma
monos aukurajl ir ant jų auk

Pastebima, kad vis mažiau vaikų užsi- y€y^iui au^bjaftna talentą 
rašo mokiniais į viešąsias pradžios mokyk- i “* pinigais neduperkamas lai 
las. To priežastftni paduodama gimimų žy-' has. Šokinėjiniae apie aukse
mų sumažėjimų. “Catholic Daily Tribūne” 
dėl to daro tokių pastabą:

“Nežiūrint to, šio krašto liberalai, pa 
dedami pasauliškųjų dienraščių, pageidauja, 
kad būtų padidinta gimdymo kontrolės pro
paganda. Jie yra trumparegiai, rasės žudy
tojai ir jų veikla yra antį-amerikopiška”. 

Čia pasakyta visiškai teisingai.
• • •

Šiemet visose lietuvių kolonijose turi 
būti surengta Vilniaus užgrobimo paminė 
jimas, į kurį reikia įtraukti jaunimą, cho
rus, kalbėtojus. Tuos paminėjimo parengi
mus reikia išgarsinti ne tik lietuvių, bet 
ir anglų spaudoj. Vilniaus užgrobimo diena, 
kaip visi žinome, yra spalių mėn. 9 d.

vers], prieš jį: klaupsimas ii 
aukojimas žmonių prakaito ir 
net kraujo tik jau baisus su 
pagonėj imas.

Mūsų Motina bažnyčia la 

bai gudri, išmintinga ir bu
dri. Niekas taip gerai nepą 
žįsta laikų dyasios kaip ji 
Jos siūlomi vaistai visada gy 
dė dvasios ligįas.

Kokius vaistus siūlo mūsų 
Ganytojas pašalinimui šių lai 
kų epidemijos! Atsinaujinimu 
Kristuje katalikiškoje akcija-

septynius šimtus metų, rašo, 
popiežius Pijus XI, “krikš
čionių tikėjimas liaudyje bu
vo gana giliai šaknis įleidęs: 
tai Budį ja pe tiri? tikrųjų ka
rių, kiek pačių: visų luomų 
piliečių Šventas veržimasis į 
Palestiną * •vaduoti Kristaus 
karstų. Bėt į Viešpaties dir
vų pamažėl! vūržėifL ir plėtė
si klaidatikybės,- platinamos 
Žinomų atvirų; ir: slaptų su- 
vad^ėtofųi HĮHt rodydami 
savo aštri) gyvę^htą ir nu- 
duotą dorovingumų bei drau
smingumą, paprastus įmones 
lengvai prigavo ir tuo įnešė 
į žmones pražūtingo maišto 
kibirkščių. Kai kurie jųjų, 
pastebėję atskirų asmenų nu. 
si žengimus ir juos visai Baž
nyčiai priskirdami, pilni pui
kybės laikė save Dievo pa
šauktais tiems trūkumams a- 
titnisyti, tačiau, neilgai tru
kus, kada paneigė Apaštalų 
sosto mokslą ir autoritetą, ai
škiai parodė, kurį turėjo tik 
slų: nes gerai žinoma, kaip 
jųjų dauguma nugrimzdo į 
piktuosius pageidimus bei pa
leistuvystę ir, apardę religi
jos, nuosavybės, šeftnos ir

savo audringiems laikams, 
bet ir visų laikų katalikų vi
suomenei taisyti” paėmė į 
vienų rankų Evangelijų, o , 
kitų rankų kryžių ir ėjo į 
žmones gydyti jų žaizdas 
“Jo darbuotė taip gerinamai

menų, valstybių įr karalys
čių”.

dv. Pranciškus Asyžietis su 
mumis dar tebegyvena. Popie 
žius Leonas XIII jojo dvasią 
įvilko į dabartinių laikų rū
bus. Popiežius Benediktas XV 
paskyrė jį Katalikiškosios A- 
kcijos globėju. O popiežius 
Pijus XI pasitiki, kad “jeigu 
tas apaštalavimus davė žino

vą-palietė amonių giminę. kuriuM fl , _
iog ne vien atitaisė bkejimo dia<hv<) 
ir doroves reikalų, bet, taip 
sakant, ir e v angeliškosios mei-

je. Pasekmingcmiai 1 veikiai valstybės pagrindus, net mai-

Jės bei teisingumo pradai? 
persunkė ir sutvarkė bendrų( 
visuomeninį gyvenimą”. Ne
reikėjo jam aukštų mokslų, 
gražbilybos, turtų ar kanuo- 
lių. Užteko patvaraus gyve 
nimo pagal Evangeliją. Be 
balsavimų, be politAfiLvimų, 
be lašo kraujo tikrasis Kris
taus kareivis ir karžygis ve
dė žmones prie evangeliškojo 
šventumo įr kryžiaus meilės.

Bet atsiminkime, kad try 
liktojo šimtmečio Didžiojo 
Karaliaus skelbėjas pradėjo 
socialines reformas nuo savęs. 
Paminė po kojų puikybę, at- 
sipalaidojo nuo turtų ir gar
bės troškimo, nusivilko nuo 
savęs senąjį žmogų su jė dar
bais ir apsivilko nauju žmo
gumi, kurs sutvertas pagal 
Dievą teisybėje ir tiesos šve-

ir antrais Makabiejais, ta 
gali ir šiandien nomenkeani 
duoti visuomenei vaisių, jei 
gu tik patys tretininkai, kaip 
jie yra pQ visą pasaulį išsi
platinę, pasižymės gyvenimo 
nekaltumu ir dorumu”.

Baigiant šias eilutes kilo 
klausima*: ar daug iš čia su
sirinkusių naudojasi popiežių 
siūlomomis priemonėmis Kri
staus karalijos išplatinimui 
žemėje? Ar daug kas čia jau
čiasi atsakingais dėl besiplė
tojančio komunizmo ir augan 
čio dvasinio atbukimo! Ar 
daug Kristaus kareivių Ima
si* tikėjimo, vilties, meilės ir 
teisingumo sutriuškinimui ko
munizmo! Ar daug kas rūpi
nasi paskaitų ciklais ir orga
nizavimu kareivių pulkelių ti
kybos pažinimui ir kovąį su 
komunizmu!

9
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KEDAKTOIUAV8 ADRESAS:
40* Tabor Street 

Esplln, PltUburgh, Pittsburgho Lietuvių Žinios ILENERA1JS AGENTAS
__  K a nta a J. VaUnoraa _

SO1S Carson 8*.
Telef. Hemloek 2204

įdomūs Pasikalbėjimail K APskr- Susirinkimo

Rugsėjo 9 d., .Federacijos nėti. Taigi, Pittsburgho ir a-

|fumish my good friend, Fa- taip
ther Kazėnas, new rectdry. I reikalais. Dieve duok jiems

Jėzus Kristus Yra tikrųjų Bažnyčią buvo, yra ir 
Mūsų Atpirkėjas 1 bus llaug 5>rieš'1 ir peraeki0’

KAULAS: — Kaip galima 
žinoti, kad Jėzus yra tikras 
mūsų Atpirkėjas!

tojų. Nuo pat pradžios buvo 
baisiausi persekiojibnai kata
likų, kankinimai, žudymai vi
sokiais būdais. Nežiūrint tų 
kankinimų, Kristaus Bažny
čia gyvena ir stipriai stovi.JONAS: Iš pranašysčių 

Nes per daug tūkstančių me TwW j. tnri w tjkrai Ke

Pittsburgho apskritis laikė 
susirinkimų, kuriame išklau
sius raportų atstovų ir gerai 
pavykusio Federacijos kongre

a

so, eita prie svarstymo aktu
alių reikalų, tarp kurių ir lie
tuvybės palaikymas. Dažnai

pylinkės lietuviai iškilmingai 
paminės spalių 10 d. Piliečių 
svetainėje. Pageidauja valdy
ba ir maloniai kviečia visu; 
Pittsburgho ir apylinkės lie
tuvius neskiriant partijų ir 
pažiūrų, bendrai paminėti ge-

<

tų pranašai skelbė apie Jėzų; 
koks Jis bus, kų Jis darys, 
kaip kentės ir kokiu būdu 
atpirks pasaulį. Ir viskas taip 
atsitiko, taip išsipildė, kų 
pranašai kalbėjo ir rašė apie 
Jėzų. Todėl Jėzus turi įiūti 
tas, apie kurį visos pranašys
tės buvo pranašautos. 

KAULAS: Kodėl žydai ne
iki į Kristų!

JONAS: Raulai, netiesa; žy 
i tiki į Jėzų, tik nepildo 

Jo mokslo. 0 daugybė moky
tų žydų, kurie skaitė prana
šystes, ir palygino Kristau? 
gyvenimų ir jo darbus, visi 
paliko tikintieji ir tikri gy 
nėjai Jo Šv. Mokslo.

RAULAS: Ar yra kitokie 
būdai įrodymui, kad Kristus 
yra pažadėtas Atpirkėjas?

girdigi lietuvių tėvų nusisku-Į dulos dienų — Vilniaus už 
ndilnai, kad lietuvių parapi-1 grobimų.

wish to tell you how glad I 
am tliat be is to get a new 
lesidence and that you ladies 
are devoting yourselves to the 
task of fumisning it. It is a 
pleasure, indeed, for me to 
make a little contribution 
(5.00) toward the fumishings.

I thank you for permitting

susidomėjęs parapijos
ik

sveikatų ir ilgų amžių.

nikas labai pasisekė. Parapi
jos nuosavybių pataisymams 
liko gryno pelno virš $275.00 
Visam parengimai vadovavo 
Zigmuntas Petraitis, kandijo* 
tas į “Justice of Peace”, o 
prie pikniko pasisekimo dau 
giausiai prisidėjo ir už “bu- 
sns” užmokėjo sekantieji Ho 
mesteado lietuviai biznieriai: 
Jonas Čubis, Juozas Pakros
nis, Jonas Grėbliūnas, And- 

Rubensack, Jeronimas

jinės mokyklos, kurių pasta 
tymas ir užlaikymas taip da
ug atseina, lietuvybės palai
kymu silpnokos. Nors sun
kus ir didelio pasišventimo 
darbas —: įnešti daugiau lie
tuviškumo, bet lietuvių tėve
lių pageidavimas verčia dau
giau skiepyti lietuvybės į 
jaunas vaikučių širdeles.

Šiame susirinkime vienbal
siai nutarta Vilniaus užgro-

vo įsteigta. < ■
RAULAS: Jonai, ar neži

nai, kad Rusijoj, Vokietijoj,
Meksikoj ir Ispanijoj jau iš
naikino bažnyčias — visas iš
griovė ir sudegino!

JONAS: Raulai, neklysk, 
bažnyčių sudeginimas bei iš- 
griovimas nereiškia išnaikini
mo Bažnyčios. Bažnyčia yra 
žmonių širdis. Duok tiems su
spaustiems žmonėms laisvę, Ir 
pamatysi, kaip greitai jie at
statys bažnyčias ir parodys
savo tikėjimų ir prisirišfmn šv. Kazimiero Parapija 
prie Bažnyčios. Jie bus dar

me to jom in such a vvortby
Apskrities valdyba užgyrė Enterprise.

Very sincerely
E. W. Marshall.

ir ragina Pittsburgho ir apy
linkės lietuvius savo cente
liais prisidėti prie pastatymo 
vienuolyno Jeruzalėje, . kurį

Panašiai ir kiti teisėjai at

Girdėjau, kad vargoninikas 
apleidžia mūsų parapijų; iš
važiuoja kitur laimės ieškoti.
Jei norėtų kuris be vietos ya Į rius 
rgonininkų, gali atfeiliepti pea Naujokas, Jonas Puskunigis, 
mūsų klebonų. j Izabelė 'Brazauskaitė, Aleksas

Norbertas, Antanas Kątilius 
(mūsų senas muzikas) ir Cha
rles Acker. Ačiū visiems.

----------- ? 1
Mūsų naujas biznierius ir 

parapijos komiteto narys ne
seniai nupirktų duonkepyklą 
perdirba į restoranų ir užkan
džių vietų ant Carson Street,

siliepia. Tat mat, kaip sve- Bus smagu visiems užeiti ir 
pasivulgyti lietuviškų valgių.prižiūrės ir globos Seserys (tinkančiai įvertina mūsų rei 

Pranciškietės. kalus. O kaip mes į tai atsi
nešame! Daugelis ne tik uie-Iškelta ir kiti reikalai, kad 

lietuviai Pittsburgho ir apy
linkėj viens kitų geriau pa
žintų. Bet jų įvykdymas ati-

bimo dienų iškilmingai pair.i įdėtas ant toliau. Ten buvę;:

ku neprisideda, bet dar lie
žuviais 'mūsų darbštų klebonų 
pažeidžia.

Baigiant klebonijų statyti,
visi turėtų prisidėti visomir

■—• • • 
rkumu. Šių savaitę jos suko- v

Homestead

geresni katalikai ir ištvemr- 
ngesni šventame tikėjime. To 
kie suspaudimai buvo nuo

Praeitų sekmadienį kun. J. 
Skripkus pakrikštijo Juozų - 
Jokūbų, Juozo Kvederio ir

pat Bažnyčios pradžios’ir da- Marijonos Rupšlaukiūtės sū- 
bar yra. Patį Jėzų Kristų nų. Kūmais buvo:. Bronius 

Rupšlaukis ir Juzė Rupšlau-tt- -s i persekiojo ir kankino, o JirJONAS: Vienas ym ,« ge ,IKad t<miag net)U,.
riaušių būdų įrodyti, kad Kri
stus buvo tikras Dievas ir 
mūsų Atpirkėjas, t. y. iš Jo 
darbų. 1. yra tikrai įrodyta 
ir pripažinta, kad Jėzus darė 
tikrus stebuklus.- k. a. vande 
nį permainė į vynų, padaugi
no duoną akivaizdoj tūkstan
čių žmonių, apvalė raupsuo
tus, akliems grąžino regėji-

pas
didesnis už ponų”. x

RAULAS: Ar yra tiesiogi 
nių apreiškimų, kad Kristus 
yra Atpirkėjas!

JONAS: Daugybės. Kada 
Jėzus Kristus gimė, angelai 
pasirodė piemenėliams ir ta
rė: “Nesibijokite, neš, štai, 
aš atnešu jums didžių liau

kis.

Bažnyčioje paskelbta, kad 
moterystėn eina: Leo Kozlow- 
ski su Marijona Aidukaičiūte. 
Girdėjau, šliūbas būsiąs rug
sėjo 27 d., Šv. Kazimiero ba 
žnyčioje.

mą, raiši pradėjo vaikščioti, I jieną dėl visų žmonių; Sian-
1 i* • i X *. • ’ T* • ™ T¥ X • yjr •nebyliai kalbėti, net ir numi 

rėlius prikėlė. Tokių dalykų 
nei vienas žmogus negali pa
daryti, tiktai vienas Dievas 

2. Jeigu Kristus būtų bu
vęs žmogus (paprastas, kaip

dien gimė Išganytojas, Kuris 
yra Kristus Viešpats” (Luk. 
H, 10). Taipgi šv. Juozapui 
angelas apreiškė, sakydamas: 
“Tu vadinsi Jo vardų — Jė
zus, Jisjišgelbės visus žhionen

visi žmonės), Jo Bažnyčia se .'nuo nuodėmės” (Mat. I, 21). 
niai būtų buvusi sugriauta. Prie to dar ir pats Jėzus pri

RAULAS: Kodėl! Nes yra 
daug bažnyčių ir niekas jų 
nesugriauna?

JONAS: Raulai, ar nežinau 
kad daug laukinių žolių auga 
ir gero daro. Bet, jei nori tu
rėti ką gero, turi labai gerai 
prižiūrėti ir tai dar yra var
go užauginti. Kitos bažnyčios 
yra tikrai laukihės žolės. Kri
staus Šv. Bažnyčia yra Viena.1 
Šventa, Katalikiška, tai yra 
Tikroji Bažnyčia. O prieš tų

sipažino, kad Jis yra Atpir
kėjas. Kada Kaipas paklausė: 
“ar tu esi Kristus, Dievo So 
nūs!” Kristus atsakė: “Tu 
sakai, kad Aš esmi”. Taipgi 
šv. Petras aiškiai įrodė saky
damas: “Tu esi Kristus Gy
vojo Dievo Sūnus” (Mat. 
XVI, 16).

Tad gi, Raulai, iš visų tų 
įrodymų yra aišku, kad Jė- 
•3US yra Kristus, Tikras Die
vo Sūnus ir mūsų Atpirkėjas

Klebonija jau baigiama ple- 
steriuoti ir manoma, kad šią 
savaitę bus darbas baigtas, 
taipgi ir “tilework”. Beliks 
tik langų, durų sudėjimas ir 
nudažomas. Manoma, kad į 
mėnesį laiko jei neatsitiks ko- 
kių 'kliūčių, darbas bus visiš
kai užbaigtus. Šių savaitę iš 
likusios medžiagos statoma 
garažas, “fish, pond” ir t.t. 
Pagražinimams langų ir ki
tiems reikalams mūsų veikė 
jos Takažaūskienė su Mrs 
Connors darbuojasi visu sma-

lėktuvo $34.25. Aukojo sekan
tieji: A. Sarapcek $1.00, Ju
lia Kessley .25, M. Labisu 
.25, H. Finkel $5.00, S. A. Go 
dlewski $1.00, H. R. Bennetl 
$1.00, Lehlon .50, Miller and 
Solow $1.00, C. R. McLaugh- 

; lin .50, M. Brazauskienė $1.00, 
P. Pocius $1.00, Paul Truš 
k suskas .50, Justina Skreb's 
.50, Jbdge G. Moore $2-50, 
Judge E. Marshall $5.00, Ju 
dge J. Gray $5.00, VVestern 
Pa. B. Ass’n $5.00, A. F. Si
korskis $1.00, E. Serpinskienė 
.25, O. Nedzinskienė $1.00 ir 
Marijona Vaišnorienė $1.00. 
Čia reikia paminėti, kad sve
timtaučiai šių darbuotę labai 
remia. Tų parodo ir sekantis 
teisėjo E. W. Marshall laiš
kas:

Mrs. Grace Connors, 
Cliairman, Rectory Furnish- 

ings Committee,
2219 Sarah St., Pittsburgh, 

Pa.
Dear Mrs. Connors:
I was pleased to receiva 

your letter regarding your 
parishioners’ efforts to re-

Dar reikia/paminėti, kad ir 
Klimaitienė su O. Žųsiniene 
nesnaudžia; jos šių savaitę 

‘sukolektavo klebonijos papuo
šimui $19.25. Aukojo sekan
tieji: J. Milašauskas $5.00, S. 
Mšskeliūnas $2.00, M. Žvirb
lis $2.00, P. Bartininkienė 
$2.00, J. Shulnis $2.00, jB, 
Rudokienė $1.00, B. Lelionie- 
nė $1.00, B. Norkienė $1.00, 
A. Babarskienė $1.00, J. Kli
maitienė $1.00, S. Kirminienė 
.50, M. Stanišauskienė .50, J. 
Petraitis .25.

Į bendrų klebonijos fondų 
aukojo: Jurgis Armonavičius 
$15.00, Bartininkas Valerinas 
$5.00, Tretininkė $50.00. Biri-' 
go klūbas uždirbo rugpiūčio 
mėnesyje $609.42. Tat, kaip 
pasirodo, geros valios žmonių 
netrūksta ir su jų pagalba 
artimiausioje ateityje atsisto? 
graži, patogi Šv. Kazimiero 
parapijos klebonija. Ypač jau
nuolių Bingo klūbas gražų 
dalbų varo ir visomis pastan
gomis klebonijos statybų re
miu. Tai įrodo jų praeito mė
nesio uždarbis. Labai džiugi
nantis dalykas, kad jaunimą’’

Sekmadienį, rugsėjo 12 d- 
vikare mūsų 'moterys sųjun- 
gietes turėjo “card party”. 
Parengimui, vadovavo O. Mo- 
nkelienė. Girdėjau, gerai sų- 
jūngietėms pasisekė. Mūsų sų
jungietės, kai jau kų suren-

Praeitų savaitę mirė seniau gaa, tai turi pasisekti. Visos 
sias (80 metų) Homesteado uolios darbininkės. Labai grn- 
lietuvis, a. a. Jonas Mislin- žu, kad sutartinai dirba ir 
kevioius. Po bažnytinių apei- savo iždų augina, nes drau
gų palaidotas Šv. Magdalenos ’ gija su tuščiu iždu negali ne 
kapinėse. lik veikti, bet nei atsakan-

---- ------- čiai gyvuoti. Gerai, kad sų-
Parapijos komiteto ir Ho- *»*«•. T™.

mesteado lietuvių biznierių
surengtas Country Club pik

ius. Jos taipgi neužmiršta nei 

(Tęsinys 4 pusi.)

SIS NAMAS 

po num. 3422 Pierce Avė.

AUTOMATIŠKAS APŠILDOMAS 
SO BESU

Už Tiktai 425* Į Metus!

• čionai darodymas kad GESO ŠILUMA yia barge
nas automatiško šitdyrho. Šis namas piveiksle yra 
septynių kambarių mūrinis su šilto oro šilumą. ;Na‘ 
mas yra vienas iš tūkstančio tūktančių Chicagos namų, 
kurie surado atsakymą pilnai liuoaybei nuo pečiaus rū
pesčio, sekant šį lengvą ir ekonomišką būdą. Viduti
nė kaina apšildymui namų Chicagoje buvo:

♦ RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis 

Rugsėjo 16-ta Diena

“Dailūs žodžiai medaus šy
vas, saldybė sielai, sveikata 
kaulams”. — Patarlių XVI, 
24.

Atvira Paslaptis
Juokitės, mano jaunos duk

terys, ir -laikykite savo širdis 
linksmomis — linksmumo pa
slaptis randasi palaikyme sau 
lutės šviesos ir prašalinimc 
šešėlių, kurie kartais pakyla. 
Atsiminkite šių tiesų jūsų kū
dikystės metuose — kad juo
kas yra geresnis už ašaras.

saulutės šviesa kas laimi. Iš
tikimos, mylinčios širdies švie 
sa — šviečianti per akis, ku
rių abejonė niekad neaptem
do — yra grožio meno pas
laptis. Mano brangiosios, tai 
irgi meilės paslaptis, nes šy
psenos yra galingesnės už a- 
šaras. — Rožė Hxrtwick Tho- 
rpe.

Aš esu paklaustas, kokiu 
aš radau gyvenimų! Aš ra
dau gyvenimų geru. Jis buvo 
visad geras — neturte arba 
turte, džiaugėme arba liūde
syje, apsistojant truputį ar 
keliaujant šen ten. Aš radau 
gyvenimų kariavimu, bet gin 
klai paruošti buvo pergalei 
pakankami. Ir mano kūdikys 
tės Dievas buvo mano jauny
stės Sargas.ir Vadas ir ma 
no žilų plaukų prietęlis. —

Neramumai Belgijoj. Belgijos sostinėj Briusely rexistai (Belgijos fašistai) buvo suruo
šę demonstracijų ryšy su krizių belgų nacijonaliam banke, kurio šėrininku yra ir rexistų 
vadas Leon Degrelle. Atvaizde policija areštuoja demonstracijos lyderius.

1934-35 metais (Lengva Žiema) 

1935 33 metais (Labai Salta) . 

1933-37 m/taia (Normalė Žiema)

$155

174
158

Vidutinė kvitą dėl vidutinio Geso Apšildyto Namo Chi- 
eagoje dėl praėjusių 3 metų buvo TIKTAI $162!

ATSISAUKIT, RAŠYKIT ARBA TELEFONUO- 
KIT, DEL DYKO APROKAVIMO GĖSO 

ŠILUMOS JOSŲ NAME

•UtdMh'nč metinė kaina 1935-36-37 metai*

Geso žiluma- yra VIENINTELĖ Pilnai 
Automatiška žiluma...

I»OOWMCOCX««V . COtMTAm MOT WATM.. MCHT Mfn(M*AnOM .. OA* HfATMO

THE PfOPlES GAS ''GIJ1 -i N D COKF COMPANY

MATYKITE JI ŠIANDIEN!

HEALTH-MOR

Čia jums, mergelės — tai Amilija A. Barr.

VAOmiM-OLEANER 
ATLIKKA >1 DARBUS

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

" ........................ ii
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(Tęifsnys iš 3 puri.)

pwapijQs reikalų — visuomet 
prisideda prie kiekvieno pa
rengimu Bravo!

Anų dien mūsų klebonų at
lankė svečias iš New Keng- 
aįngton, Pa., kun. S. Deinbin- 
skis, regis klebono, dranga:- 
iš seminarijos laikų. Šių sa
vaitę mūsų klebonas buvo iš
važiavęs į Bridgeville, Pa., 
pas kun. Jurgutį į 40 va’an 
dų atlaidus, kurie įvyko rug
sėjo 11, 12 ir 13 dd. Girdė
jau, ten buvo ir Pittsburgiio 
Provincijos Kunigų mėnesinis 
ausirinkltuas. Bet kų ten sva. 
rstė, neteko patirti. Gal, ka> 
kitas apie tai praneš. Malonu 
pastebėti, kad mūsų kunigai 
veikia.

Šių savaitę mūsų bažnyčio
je Sopulingos Dievo Motinos 
koplyčioje buvo nepaprastos 
pamaldos. Nevienų sugrau
dino ir nevienam išspaudė 
gailestingų ašarų. Mūsų kle
bonas netingi parengti gražių 
pamaldų. Tik kartais skaudu, 
kad nedaug žmonių į jas tesi
lanko. Bet šį sykį susirinko 
gana skaitlingai. Pamalduma- 
jąie Dievo Motinos niekad ne
pasiliks be naudingų pasek
mių. Dėdė

Weat End

N. Kulys, rašydamas ‘Dinų- tomas. Mes nekartų esame ra
go’ 206 n-ryje, be jokio pu šę ir aiškiai parodę, kad toks 
gripdo, smerkia neseniai įsi- centralinis lietuvių laikrašti* 
kūrusių ‘‘Lietuvių Jaunime turi būt leidžiamas anglų ka 

moterėlės suruošė tų vakarų. Organizacijų”, laikraštį ‘Jau-|lboje, todėl kad didelė dau 
kad sukėlus fondų supirkimui Juiinų’ (kurio iniciatyva minė- guma čiagimių lietuvių nepa-

Privačiai suruoštas korta 
vinių vakaras Bai inskų ręsto 
rane sutraukė daug žmonių 
nex iš apylinkės. Darbščios

reikalingų daiktų 
k y tojų namui.

seserų mo

Šv. Vincento moterų klūbas 
darbuojasi, kad jų ruošiamas 
didelis kortavimo vakaras pa 
vyktųj Vakaras įvyks rugsėjo 
19 d., 3:30 po piet, mokyklos 
svetainėje. Tikimės daug sve 
čių ir iš apylinkės. Rengėjo.' 
turi gražių dovanų.

Darkai čionai vis mažėja, 
*i?l to puola ir žmonių ūpas.

' ‘ t Vietinis

Bridgeville

Brangi metinė šventė — -K) 
vai. atlaidai praėjo dideliu 
pasisekimu. Beveik visa para 
pija atliko išpažintį ir priė 
mė šv. Komunijų. Jausmingi, 
turiningi kun. V. Sadausko,

Rugsėjo 7 d., Kunigunda 
Jakeliūtė surišta moterystės 
ryšiu su J. Fixed, o rugsėjo
8 d., Ona Žalimaifė-

. -J ___

moterystes ryšiu su J. Lanar 
aku. Onutė eina vargoninin 
kės pareigas ir yra sodalietė. 
Sodalietės artistiškai išpuoš* 
altorius gyvomis gSl&nis ii 
išklojo takų baltu audeklu. 
Pamergės abiejų vestuvių bn
vo labai padoriai apsitaisiu
sios. Lei gerasai Dievulis lai
mina naujai susikūrusias šei
mynėles.

toji organizacija įkurta) ir jėgia įskaityti grynai
jo bendradarbius. viškus laikraščius.

Iš Kulio rašinio matyt, kad “Vytis”, kuris seniai buvo 
jis m'enkai susipažinęs su; įvedęs anglų kalbos skyrių, 
“Jaunimu’’, jo turiniu ir pro , netiko tam tikslui, todėl kati 
grama. “Jaunimo” tikslai-; j’* yra grynai draugijinis- žu- 
nėra griovimas dabartinių or * malas, ir jo įtaka gali paaie- 
ganizacijų ir laikraščių, nei-J kti tiktai savo organizacijos

lietu-

girnas jų nuveiktų darbų, ar 
kliudynųis jų vejkltnui. “Jau
nimo” misija yra ne griauti, 
bet papildyti trūkumus. O tų 
trūkumų mūsų tarpe yra da
ug, daug — kų pats Kuly* 
turi pripažinti. Dabartinės 
jaunimo organizacijos silpnai 
gyvuoja, o kur ir yra dides
nis jaunimo veiksmas — pav. 
Vyčiuose, — narių skaičius 
sudaro tik saujelę visų čiagi- 
mių lietuvių — kurių yra ar 
ii 250,000.

Šįmeiinis Lietuvos sportini
nkų atsilankymas parodė dau 
giau negu kas kita, kaip mu
ms Amerikoje trūksta vienu-

narius. Studentų Sųjunga ir 
jos “Studentų Žodis” aiškiai 
skiriami tik gerai lietuvių ka
lbų Mokančiai inteligentijai ii 
moksleivijai. O. kitos jaunimo 
organiianijos, kad ir šiek tįel 
gyvumo parodo, savo laikraŠ 
čių visai neturi. O senesnio 
sios kartos įsteigti laikraŠ 
Čiai arba negali arba nenon 
užleisti užtektinai vietos sa
vo skiltyse balansuotam jau

nimo skyriui anglų kalboje.
Rodos nereikėtų aiškiai pa 

rodyti kaip begalo reikalingi 
“Jaunimas” ir neseniai įkur 
ta L. J. O. yra vieningam, lio 
tuviškam mūsų jaunimo vei
kimui.

▼ * * • • • . t

N. Kulys, smerkdamas ‘Jau 
niinų’ ir jo bendi^ularbius, 
bereikalingai įterpia religijos 
klausimų. Priskaitymas “Jau
nimui”, jo bendradarbiams ir 
rėmėjams (kurių didelę did 
žiumų sudaro katalikiškas jai. 
r. i mas) prieš-religinių motyvų 
yra niekuo nepamatuotas ir 
žemos rūšies šmeižtas. Sekant 
ta pačia logika, reikėtų taip 
pat manyti, kad kiekviena 
politinė, pašalpinė, profesinė, 
atletinė ar kultūrinė draugi
ja, kuri nedirba grynai reli 
ginį darbų, yra tuotmi pai

kalingų amžinų kivirčių, pa
vydo, ir asmeniškų šmeižimų 
mes ant visados norime išsi
žadėti. Senesniosios kartos — nimo”
ir N. Kulio — akyse tai yra girnai 
mūsų didžiausias nusikalti
mas. Eduardas J. Kūbaitis

Redakcijos prierašas:

K J. Kukaičio energingas, 
drųsus ir nuoširdus prisipa
žinimas prie katalikiškumo, 
mums yra tikrai malonus. Vis 
dėl to dar lieka nemaž#, abe
jonių, ar jis išsklaidys tuos

Ketvirtadienis, rūgs. 16, 1937

visus abejonių debesis, ku
riuos sutraukė daugelio kata
likų mintyse kai kurie “Jau- 

išsireiškimai ir pasiel-

Kaip Katalikų Bažnyčia

LIETUVIĄ? DAKTARA1~

OR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

Donoros klebono, pamokslai., 
gražu, choro giedojime’, iliu ««ntraliaė. jaunimo orgiuuaa- 
minuoti ir gyvun gėlėm pa
puošti altoriai kėlė mintu, 
prie Dievo ir gaivino prakil
niausius jausmus. Daugelio 
pasiryžta sutvarkyti savas gy 
venimas ir, Dievui padedant, 
vaikštinėti dorybės keliais iki 
grabo lentos.

Į atlaidus buvo atvažiavę 
šie svečiai kunigai: Vaišno
ras, Misius, Kazėnas, Vasi
liauskas, S&ripkus, Pikvtis ir

eijos ir laikraščio, kuris ai 
stovautų visų Amerikos' lie
tuvių jaunimų ir būtų jo skai

i-m1
Albina Kelminskiūte. 
padėk laimingai gyventi.

Rugsėjo 12 d., Šv. Vardo 
draugijos nariai ėjo bendrai 
prie šv. Komunijos. Jų armi 
ja susideda iš arti poros ši
mtų, o tas daro nepaprastų 
įspūdį. Šv. Sak/amentas bu
vo išstatytas viešai adoraci 
•f.i, kuri baigėsi palaiminimu

.Bažnyčios remontui aukos 
t ob* phukia. Paskutinėm die
nom paaukojo po penkis dole
rius. A. Kuisis, A. Stepulai 
tienė, V. Pranekevičius, M. 
Zbtaveckas, V. Kinkus, d. 
Urbonas, C. Kinkienė, V. Pie
ta;-po 3 dol.: S. Sabai jaus 
kas, K. Žukauskas, A.* Šim
kus ir P. Miliauskas; po 2 
dol.. P. Papeika, K. Pliopa, 
K. Dragažius, J. Giedraitis, 
A. Magdich, J. Zataveckas; 
po vienų dol.: M. Abromaitis. 
P Stankus, Z. Kavaliauskas., 
P. Andriekus, A. Juška..

Rūgs. 8 d. įstojo į mote 
rystės luomų Jonas Onda sv.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPrOMUTBICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Didelė padėka priklauso fi 
lenai ir Onai KasputytAna, V. 
Čebatoriui ir J. Tykaičiui už 
atnaujinimų liktorių. Mūši. 
liktoriai žiba dahar, kaip au
ksas. V.
J? ljVjIl

GERKIT

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. J, MANIUS
GYDYTOJAS a CHIRURGAS

VIRginia UIS 4070 Arehsr Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdieu išskyrus seredą, 
sekmadienį susitarus.

priėž-religi'nė ar kenksminga 
religijai. 10—12 ryta

Mes, “Jaunimo” katalikai 
bendradarbiai ir rėmėjai, sa
vo katalikiškų principų neiš- 
sižadėjovn ' ir neišsržadėsim.
Bet senesniosios kartos berei-

8uvlrS 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins akių (tempimą, RnrJ 
Dieve Mtl priežastimi galvos skaudėjimo, 

svaigimo, akių aptemimo, nervųotu- 
> mo. skaudamą ąklų kąršlj, at Įtaisų 
' trumparegystę ir tolire<y«{«. Hriren- 
I gia teisingai akinius. Visuose a tai ti

kim upes ogmminavlmae daromas su 
elektra, parodančią im»ž>atisias kiai- ‘ 

Specialė atyda atkro*planu, i I

AKIŲ GYDYTOJAI

TaL OANai 1346

DR. F. C. MINAS
GYDYTOJAS JB CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2-4 ir 7-4 vai. vakare 

Ketvertais pagal sutartį
2303 So. Leavitt St 

TaL OANai 6468

mokyklos vglkue. Kreivos akys ati
taisomo* Va'aadoo uu# IS iki 8 v. j T>ri?'rTTT7Ta 
Nedėlioj pagal sutarti- Daugely Juliui U VISI 
atsitikimų akys aiMaOumos be akl-

Kalone pigius kaip pirmiau.

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinis 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avetuie 
Valandos: kasdien nno 9 Iki 12:

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
ToL OANai 0S83

■ U » . Į..— ..............

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rocktvell Street 

Telephone: REPnblic 97234712 SO. ASHLAND AVĖ 
Phone Boulevard 7589

TIK fipRĄ ALŲ

ghnijrosia
SOUTH SlOt BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO
SIA ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urato /Wbdesale) kainomis pri
stato f alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų. _ t

24X5 Wcat 64th Street

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJA BUBU!
Per pereitus dvidešimtų penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo Weat Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto* 
mobilius... Del to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčytu, šiaip užganedin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, |K.
/ Buick - Cadillac - LaSalle

t

3860 Ogden Avė. Tel. Cravvford 4100

1446 Sa 49th Ct, Cicero, III. 
IJtam., Ketv. ir pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Halsted St. OMesgo 
P>Hftd.. Hervd ir Subat. ano 8—9

Tel. Ofiso: 
bAlayetta 4017

Tel. namų:
HEMlock 6886

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJA8 IK CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Re*, ofiso vai.: 10—12 A 11.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti 

R**.:
8450 W. 69 St

/

DR. W. V. NORAK^
PHYSICIAN AND 8URGE0.^W

10 N. Broadway, Melrose P&K
Valandos nuo 10 iki 12 dienų ir 1 

iki 4 ir nuo 7 — 9 vakare
TeL Melrose Park 660 

Res. 2126 S. 5tU Avė., May wood Av.
Pbono Maywood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
TaL LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS >

4300 So. Fairfield Avenue
, OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakare 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutarti

Z

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtayiios 

vakarais nuo 6 iki 9,
Telefonas OANai 1178 ' 

Namai: 6459 S. RockweH SL
• Telefcaos BBPabiic 9689

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 voL vakare. 

Seredoj ir Petnyžioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel Prospect 1018 
Roo. TeJL Republic 8047

JVAIRŪ8 DAKTARAI

H SUSĖS SEBtL
ONT8AB

4729 So. Ashland Avė. 
S Mkoa

CHICAGO, nx.

OFISO VALANDOS: 
vakaro. MaMionto nno 16 iki 12
Nao It iki 12 yoL ryto, ano 2 iki 6 

ir oan 7 iki 8;30 ▼. <

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ZB CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TR. YARJi.MM 

Boa.: Yri. FLAaa 8480
VALANDOS:

Nno 10-12 ▼. ryto; 2^3 ir 7-8 v. vok. 
NodiliomiB nno 16 ^iki 12 dienų

DR. J. SHM6LMAN
II TU 8UGBI80 

Mgidaio> Atlantic City 
Praktikuoja >0 motų

tr Mrdles Mgne
Jo gpoatalyb*

l A. M., 3.4. 1-1 P. M.Valandos 11-13------- .
Rniirl.netja 1433 80. (Otk Ava 

TH. Otoeoo MM 
OftMU 4MO W«st tstfc Street 

Ciooro, Iii.

TaL Calnmet 8174
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR, A. P. STULGA
.DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAOO. liję

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

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vok. 
Ketv. -ir Nedėliomis susitarus

gubotoms Ciceroj 
144< So. 4»th Ct.

Nuo S 110 S vai, vok-

Offiee JSours 
2 to 4 tad 7 to 0 P. M. 

Sunday by Ajpenitinent

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN ssd SUBGBON

4645 So. Ashland Avenue 
Ofise Valonai

Nue 2 iki 4 ir sos 6 iki 8 vok 
Nedėliemis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820
Narni T«M. PBOspect 1000

Tet OANai <181

DR. S. BIEŽIS
SYDYTOJA8 S OHIRUEOAS 

2201 W. Cermak Road
Valaadoe: 1—1 ir 7—8 

Seredomis' ir .Nedėk pagal sutartį
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas RNPublie 7860

Offieo Phone Res. and Offiee
PROspoct 1028 83M 8. Leavitt 8t.
VoL S-4 na ir 7-9 vok. CAAalO7M

DR. J. J. KOWAR
(HOHARGKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St, Chlcago

Nodėltom ir Tredisdlenlais' 
Pagal Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tri. LAFayotto 8011

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiodiensie ir Sekmadieniais 
nagai eotertį.

M. Ofc. RJBPublle 74

DR. AJUAURAITIS
D1NTISTAS

Antrad.. ketvirtad. ir aeakta<ienlsk
V13 v. ryta: 14 >. <4 v. v.

iettadtonlala nue 3 v. r. Iki 1 p. p. 
161 Brooduny 

MELROSE PARK. ILL
Ptmodleolais Ir trettadtonlets ose

10 v. r. Iki I v*L vakaro 
ietoadlentais nne J v. Iki 4 v. v. 

kekmadlenlsls pagal sutartlsa

TU. OANa' 0807
Bes. PROapeet 0669

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

Resideneija: 6600 6o. Artesian Ava 
VALANDOS: U ryto‘iki 3 popiet 

6 iki 8 vdu' vakaro

TaL Offica Hentvorth 6330 
Rea. Hyde Park 8396

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

Valandas 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
ir .nh«tnjni.

DR, B, J, ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street 

Chicago, Illinois 
TeL HEMlock 6111

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po piet ir 
7 iki 9 vakare

Trečiadieniais Ir ge&tadienlais 
pagal sutarti

TsL POUlevard 7048

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47U Street

Vai.: aao 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj petr&l sutarti

Tsl. Ofiso BOUIevard 6913-14 
Rea. HBNvood 6107

DR. A. J. BERTASHų
Ofiso vsL auo 1—3; nuo 6:30—8:39 

756 VVest 35th Street
Ofiso Tsl. VIRginia

d. BE
0636

Varly 8844Roaidsacljoo TsL

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiao vai: 3—4 ir 8—8 p. m. 

Ramdeaeija
8989 Sa Olaremont Ava 

Valandos 9-10 A. M. 
Nedaliomis nagai satarti

Ckicagos liotuvių iv. Kryiiaas li
gonini, kaip Jų prlpailno American 
Medical AMoclstlon ir American 
Gotlega of Sargėms, yra Olose A 
rtilea Tai ynų aaUžianai Ameri
kos modlksUal autorltotal mflsų 11- 
joainų prilkyri prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
Jss patarnavimu 1700 W. 69th 8U, 
tel. HEMlock 67M.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentisty, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.



t

no

.muito vėl stojo prie savo kas
dieninių pareigų. Vienos kiek 
ilgiau a &u i neini geimo įspū
džius, kitos gi leisim jam 
greitai išdilti iš 'mūsų vai
dentuvės, Bet ar jis greit iš
dils, ar ilgai užsiliks, seime 
matėme, kokia svarbi yra Mo
kių Sų jungu.

MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMO
— - _ t

Po Motorų Sųjungos 18 «wi-|čjo bei eina ųukš^f^niue mo 
o visos atstovės, grįžusio* krdus. Vienos i >1 inkiųudninoe 

svarbių rolę įpJia- įvairiose 
i »«V .«»{* takos*., litos gi iš
tekėjusios bukftrė gižias lei- 
|.iyi|.*i«K, Dp ųgel i$ jv nėra at
sitolinusios nuo lietuviško 
veikimo, bet kodėl po
mošų yJinva* jos kol kas ne
stoja.

Kor* ir j-4* s» nutarė vėl
II centro valdybos raportų turėti b m m -lų * ajų kitų

8

girdėjome, kad po 22 metų 
gyvavimo narių turime 2,331. 
Kai kam, gal, išrodo kad tai 
yra nemažas skaičiuj, bet, pri 
si nuaus, kad Sų-ga gyvuoja 
po visų Ahterikų,. narių skai- 
Mus turėtų būti didesnis. Tie
sa, daug anų laikų moterų 
įsirašė; o kurios ueidrašė, tat 
joms jau, gal, ir metų skai
čių* nutuktų Kyjųngon įsira
uti.

Priežodis sako, kad malno- 
F si laikai, su jais ir žmonės. 

Ateivių moterų i cžaį įleid-

\

metų, bet, nežiūrint kada, kur 
gai*'it kalbinkime naujas na
tos, kad jos stot” mūsų dar
buotoju eiles. Mtg*likime iki 
k i Imti »vimui padvigubinti na 
• iy skaudų, o tas yia įmano
ma įr gulima jai dk truputį 
dauginu pasidatbuosim,

Malonini rr-smvna M kp. 
iš Deli oi t, )lieo. ų kuopa 18 
seime turėjo dmžisufeį skai
čių delegačių (net 101). Ma
tyt, kad j<s visos i" vien dai
nuoja si, ir dabar gali džiaug
tis, kad ne tik jų narė Elz-

žinnt į Amerikų, Sųjungos a- Jrieta Payrazienė buvo pakel- 
leills glūdi jauneniėj kartoj ta į Garbės Kares*, bet ir iš- 
nmtvn.i ir tnergirų Priaugo rinkta centro pirmininke. Tai- 
Auurikojc lietuv) :‘ių didžiau j pgi J, Medinięnė seimo pa- 
jsi burini. Jos beveik visos skirta komisijos pirm, kny- 
1 .................... i ,..,i .e—-..r.. .. , ..

‘ M. Braasaltė ir J. Brasu, jei 
- I neišvyks į VVilkoe Barre, Pel.

' ' , L J/-> •.. . j .

X 1 1 i . i u.-k u;. • • I >i augir” ai

l-mm jimų lm.- $S|.5O auka 
' aMHBHMt" tojai: lioo.-eyrlt l-’urnjtur,- fo

;z _ x• ,-avjiinka.i. B* Kulniuko, l.e
I w‘s< “Margin io” ut.-tovai
Į Knltimmra-. Būdui-.., at-to\.i

[J ir k.
F*' * ?EHI < iarirčiai reng’.ii.-i orgnni
L,' flB| zuotai atvykti pis vliieagje

* M čius, K. Mažoji‘s, J. A ūks- 
k“''u-, A. Benzinas, o igun i
zuoja automobilistų kuopų 

Marijona Rakauskaitė, L'e- Jai vadovaus J. Tarleckis. 
tnvos Operos artistė, dabar karo veteranas, legijonierigs. 
viešinti pas savo tėvelius ’ Liet. Politinio ir Pašalpinic 
Waukegan, III. Jog gerbėjai klūbo prezidentas.
rengia jai koncertų spalių m J .? ■ ‘" 1 -----
10 d., vakare, Stųdebaker te- SKAITYTOJŲ BALSAI
atre, Chieagoj. P-lė Marijona j , ------
yra pirmaeilė Lietuvos Qpe- (Atketta iš 4 pusi.) 
ros solistė, dėl to bus įdomu džiaugiasi iš susiorgamzavi- 
išgirsti jos dainavimo ir taip mo naujų vyskupijų, vianue 
pat prisiminti tuos laikus? lijų ir parapijų, taip dienraŠ 
kuomet jį dainuodavo prieš tis “Draugas” džiaugsmingai 
keliolikų metų Chicagos lie.1 ir nuoširdžiai pasveikino jau 
tuviams. . nirtu> atsiradimų.. “Draugas’1

Statistiką

Toli užjūrių sukurdama sa
vo gyvenimų Lietuovs išeivi 
ja daug nusipelnė prisjdėda 
ma prie šios šalies gerovės ir 
prie atgimimo mūsų tėvynės 
Lietuvos.

Bet visų tų amerikiečių 
nuopelnų žymės vien kur-ne 
kur laikraščiuose išsklaidytos 
ir beveik užmirštos; mūsų pa 
čių pavienės draugijos žino 
mos vien vietinėse kolonijose; 
•mūsų profesijonalų ir biznie 
rių skaičius nežinomas.

Tad branginu statistikoi 
darbų, kaipo priemonę atskle* 
stl mūsų praeitį ir parodyt: 
dabartį. Pamatę, kas esame, 
drųtiau žengsim pirmyn 1

% 'Kun. P. Vaitukaitis
Rugsėjo 9, 1937,
Chicago, III.

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

1937
“PASIUNTINIO” PIKNIKE
BIRUTA8 DARŽE, 79th 8T. IR ARCHER AVĖ.

Komisija; ponios; R. Maziliauskieoė, M.‘Tamanauskie- 
nė, O. Aleliūnienė, Rokienė, O. Balčiūnienė, E. Statkienė, 
L. P&liulienė, p-lės: J3. Lukas, S. Jurgaitytė ir B. Vasi
liauskienė, P. Ivanauskienė ir p-nia Pivorunienė suorga
nizuos profesionalus.
Jaučio pietus ir alus veltui už dovanų 50c; užkandžiai 
15c, muzika, šokis, žaidimai, dovanos. Įžanga Veltui.

Veltui bilietas iš anksto laimėti įžangos dovanas. 
Parior fluit 169.50; Floor Lamp $15.00 aukotos Roosevelt 
Fumiture 0o. Darže gi laimėjimo bįlietai pavieni 10c, 
šeimynai 25c.

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER—PRUZIN

ehiriausūm pat«ni»vuiias — Moteris pa ta niauja
OOO ago W. lMh Are.

Skaitykite Biznierių 
Bergenus

Udlrbėjai aukiUanės rfliiea 
paminklu Ir gr&bnamlų

Urba Flower Shoppe
4180 Archer Avenue
<MU» Mylt»t*cms—Vanuivėmaap

Didžiausia paminklu dirbtuvė 
Chieagoj

BuvlrS 50 metų prityrimo

pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

lies atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

A

eOMMERCIME
REFRIGERACIJA

DEL
•w.rt •-

BUCERNiŲ KVIETKININKŲ TAVERNŲ 

KFPfiJŲ RESTORANŲ OROSERNIŲ

KA1LIAP1RKIŲ DEUCATESSENS 

Ir kitų krautuvių

•Nėra skirtumo kokios rūšies refrigeracP 

jos jūs reikalaujate, pasinaudokite Com- 

momyealth Edison pftno elektrikinJų refrl- 

geratorjy patarnavimo. Mūsų Išlavinti ln- 
Hnlertol pmttjo tfitatančbms Chicagos btz- 

ntams planuoti, Išsirinkti b- jtalsytl visokios 

rūšies šaldymo, vėsinimo Ir cold storage 

įtaisu, jų patyrimas tr praktiška pagelba 

duodama jums be jokio kašto arba priva

lumo. Tiktai telefomioklt RANdolph 1200, 

Local 170 arba 174.

coxxzRcrtm imamMUK
• » * »' *♦ ' , *: ♦ z . 1 •-

mfriorruotos fabodos natas1 »
garimų vėdimtojai, vatoms vadimtojai 

• KAMBARIŲ VBMVTOJAI /

C0MM0NWEALTH EDISON 
COMPANY

72 WE$r ADAMS STREET

I

vairen

$250,000 Casb Dovana duo
dama Okl Gold nauja

me piešinių konteste

Naujas Old Gold Kontestas 
atdaras ~xifiįems- Kontestas 
susideda iš pripildymo kalbos 
tuščiuose baliunuose piešiniuo
se. Nueikit pas jūsų cigare- 
tų dealerį ir įsigykite Old 
Gold Piešinių ^ulatinų. Jį 
gausite dykai, sykiu su pil
nais įstatymais ir smulkmeno
mis konteeto. Kontestas kų 
tik prasideda. Šekit nurody
mu* atydžiai. Nėra jokios 
prigavystės. Dvigubo Švelnu
mo Old Gold vėl duoda jums 
progų laimėti turtų ir būti 
turtingais per visų savo gy
venimų. Šekit šį dienraštį 
dėl tolesnių skelbimų.

MR»-
A. BITTINI i AMfNKLŲ IŠDIRBĖJAI

Dabar siūlo didžiausias
paminklu vertybes Didelis 
pasirink imas paminklų vi-
šokių akmenų Ir madų.

■ Kaums nuo $15 00 ir auk.
Atsakantis darbas

3958 Wcst 111 th St.,
Telef onaa BSVeriy 0008 

•keršai ®v. Kazimiero kapinių vartų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

lEMIAUSIA n DIDŽIAUSIA. LAIDOJIMO Į1TAIOA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTj

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4805-07 So. Hermitage Av«,
4447 South Fairfteld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčiot visose 

Chicagos dalyse

10:00 vsL vsksro ii W. H. F. 0. gtotiao (1480 g.) — Pr«oMjM 
F. A4LTIMU5RA8

CHICAGO, ILL

NARIAI CrilCAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

į IID III I U P T PATARNAVIMAS Į 
llflDULANbt DIENĄ IR NAKTĮ

V A T KOPLYČIOS VISOSE į

UlKAl MIESTO DALYSE

8307 Lituaniea Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. We«tern Avė. 
Phpne GROvehill 0Į42

718 We*t 18tk Street 
Phone MONroe 8377

1646 Weet 46th Street 
Phone BOUlevard 5203-5586

,IR <704 So. Weetern 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

8354 So. Ralsted St, 
Phone BOUlevard 4089

2814 Weot 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 106 St 
Phoąe PULbuan Į270 

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

8319 Lituanica Avė.
Phpne YARds 1188-1139 ’
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VIETINES ŽINIOS Pranciškiečių Seserų 
Rėmėjų Bunco Pdrty

Lietuvos Vyčių Choro 
Rudeninis Piknikas

teismo klerku, išeikvojo $22,* 
560 iš teismo fondo. Vienas 
'morgičius ant Zintako namo 
3144 W. 44 et, yra $10,000, 
0 kitas ant kito Zintako ną- 
mo 1814 W. 53 st., $17,500. 
Abu morgičiua turėjo sako
mas bankas.

čių choram Sako, šiemet bu* 
daug naujo. Praktika prasi 
dės 8 v. v., Aušros Vartų pa 
rapijos salėj (West Side).

Bron6
SV. KAZIMIERO AKADEMIKES LAIMĖ

JO KONTESTĄ LOTYNŲ KALBOJE
TOWN OF LAKR. — Sv. 

Pranciškaus Seserų Rėmėjų 3 
skyr. rengia didelę bunco pa
rty rugsėjo 17 d., 7 vai. Vak, 
skyr. pirm. Sudeikių .name, 
1632 W. 46th st.

Bus gražių ęlovanų, daug 
rankdarbių. Visi kviečiami at
silankyti ir paremti pramogų 
gražiam tikslui. Sudeikiai vi
sus maloniai priims ir paval

prikimš- &*ns*
■vilkta: i Lauksime svečių ir iš kitų 
Kriau- kolonijų. .

Skyr. pirm. M. Sudeikienė 
darbuojasi bunco pavykimui. 

=^^fckisas pelnas eig seimo dotd« 
Seimas jvyks rugsėjo 26 

| <«fūSU *' pikfrį 'rengiasi
■ ’va3B^t į 'Ste)mų. < fi&nftjft

štukoriaiPavasaryje mūsų akademi- Ona Griciūtė laimfcjo medn- 
kės pasižymėjo pasauliniame lj, o Laurina Pilpavičiūtė “ho 
lotynų kalbos konteste, ku- norable mention”. Jos turėjo 
riame dalyvavo suvirš 2,000 aukščiausius laipsnius iš vi- 
studentų. Štai, kų rašo to kon- sų, kurie dalyvavo konteste 
testo vedėjas apie mūsų aka* tatnė skyriuje.
demikių darbų: j Kitos kurios laike meto

“A snperior sėt of papers, i atsiekė 90 nuoš. ar daugiau 
St. Casimir AcademaAow has'gavo “certifikatų”. Sekančios 
one metlal M inn^l^B^credit jakademikės laimėjo šį -pažy 
and an ho^^H^nention. Įmėjimų: V. Balnaitė, R Cou- 
...CongratiJ|^^^P on good, ble, M. Bnnneback, S. Goldi-
work’’.^^^B^a. E. Warslej ! kaitė, O. Griciūtė, R. Gudo- Ritis turėjo atiduoti $251

Žmogus, nors pasitaikytų 
geriausių progų, jeigu netu
rės gyvumo — neiškils.

Išmainei Čekius; 
Atiduok Pinigus

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui' kapnplnla namas, kurla- 
rne taverno Ir reaturano biznis iš
dirbtai kuopulklauslal. Parduodamas 
lt prležaatles Uitos. Atalžauklte M ra 
Anna BHtln, 3958 West lllth St., 
arba tęlefonuoklte Bev. 0006.

Kam reikalinga weather otrlps apie 
langus arba durta, kreipkitės J:

J. PURTOKA8
0426 So. Rlchrtiond Street. 

Tel. .Hemlock 2678.a LT Likit Sveikos
f ARPĄ HAMAS.

BRJGHTON.PAiIkE 2x4 frelmipla 

namas su-garsiu ant konkrllinVj pa
matu. Kaina. 14.200.00. 4624 So.
Washtenaw Avė. Savininkas S9-" ■

Neturės
Vardo

Manant statyti san naują namą 
ir pertaisyti seną. pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

8739 So. Maplearood Avė., 
Telefonas PROspeet 1186.

Kitų nūestųBk kraštų gy 
ventojai . Cliicaj^kskaito plė
šikų, geiigsterių^k žmogžu
džių miestu. Ir kaųfcchiteagd ! 
neturės blogo vardo, Kad į jų; 
susikrausto ir veikia kitų mie-; 
stų kriminalistai. Štai,, užva-i 
kar policija suėmė J&ck Per- 
rv, 42 m. amž., kuris prisipa
žino per pastaruosius kelis 
mėnesius atlikęs 22 apiplėši
mus. Jis yra parol’.uotas if 
Massachusetts vai. kalėjitaoi 
kuriam išsėdėjo šešis metūs. 
Paleistas iš kalėjimo atvyko 
j Chicago.

PARDAVIMUI ŪKIS

Smagiai! Be Tyrinėjimų! BeGalvasukio! Pardavimui ūkis Rhinelander, 
Wla., Route 2. Su gyvuliais Ir pa. 
dargais. Ut Šerną kalną. Prležastlą 
natlė. Kreipkitės:

* Petranela Antanaitis 
RMnelantlcr. Wls.

■„ Route Ko* 2.
RKĮKAIJMGAK VIRAJAS

Reikalingas prityręs vyras virėjas, 
turi mokėti HetuvlSką kalbą. RaSy. 
kitę;
“Draugas.** 2824 So. Oakley Avė. 
Boa No. <?80».

REIKALINGA DARBININKAI
ClS kontestas yra KIEKVIENAM — kontestas, 

kurio norėjo tūkstančiai vyrų ir moterų, kad
OLD GOLD jj vestų. Tai kontestas, kuriame ne
reikia jums žodynų; nereikia jums enciklopedijų; 
nereikia tam aukštesnio mokslo.

I

VIETOJ TO, užtenka jūsų pačių kasdieninių 
žodžių, jūsų pačių notaoalfikų iiaUkinunų ir kal
bos—TAI VISKAS KO JUMS REIKIA LAIMĖ
JIMUI $100,000} $50,000; $25,000; ar bi kurio 
ii 997 kitų prizų, kurie visi kartu sudaro KET
VIRTADALĮ MDJONO DOLERIŲ.

VYRAI
Automobilių mekanlkal .............. 230.
Drlll Prese operatorius .............. 118.
Blektriklnlų Motorų taisytojai .. 826.
Mekanikų padėjėjai ........................ 212.
Duonkepiai.................................  126-36.
Indų plovėjai.........................  112-16.
Virėjai ............................................... 818-80.
Valytojai .................................. 212-18.
Prltarnautojal   818.

MOTERYS
Virėjos Restarantuose .. 218-22-26.
Prttarnautojos ............................. 812-12.'
Generaliniam namų darbui,

mergaitės ..................................... 28-12.
Beauty Operatorlos .. 218-80 lr auk*. 
Proaytoja Motery dreslų . ... $12.
Viešbutyje Patarnautojos ____  260.

8HAY EMPLOYMENT AGENCY 
14 West Wdshlngton Stręęt 

* Chicago, Illinois 
Tsl. Cen 8800

SIS YRA PAVYZDINIS PIEŠINYS
Prie 65 Žmonių 

Apiplėšė Kafeterijų
>100,000.00

Snd Frize
>50,000.00

Snl Prize .... *25,000.00 
4th Prize .... *10,000.00 
5th Prize . . . . *5,000.00 
€th Prize .... *5,000.00
Tth Prize .... *5,000.00
Oth Prize ... a *2^00.00 
Oth Prize .... *2^00.00
3 Prtzet *1,80040 eech . .*340040 
30 Prizas *500.00 Mch • .*5,00040 
28 Prizas *250.00 eoeh . .*7,00040

Merit kafeterijoj, 1113 B. 
63 st., plėšikas privertė kasi
ninkę Easter Sandnr atiduo
ti visų kasų, kurioj buvo 
$200. Tuo metu kafeterijoj 
buvo 50 žmonių ir 15 patar
nautojų. Tik plėšikui pabėgus 
visi sužinojo kas atsitiko.

Kontestas T ii Dabar Prasideda
Jfla saike lalmžt ŠIMTĄ TŪKSTANČIU DOLERIU (81M/NMA0) 
iiama kantam. Labai raižai laiko tereikia — uk kdttoa atliekamų 
momamžlių, minute ar kiek pripuolamai, čia nieko nėra rankini 
jums . padaryt. nieko komplikuoto, nieko keblaus. J«s tai gaUte 
atlikt Snkmrai. ivosodamiesi laika lio taoMcsto. Ks salite liuosa* 
kedij sžitllsml in pakabu pabriežt keletą Smilių, parillnli raiiu il> 
mi ir juokaudami, IR GALIMAS DAIKTAS. KAD VISU TUO 
LAKU JOS DARYSITE SAVE TURTINGU VISAM AMŽIUI. 

Kaip Įstot
l^tarn {stot I N kooraatų. Eikite I Ule krautuvų, knr dgaržtai yra 
parduodami ir pražyfcite OLD GOLD Koototo Bulladno. Jie yra 
visiikai vaitui. Tame Bulletine jOs rakte grupe piežtaių. riet litras 
bua penalui i PAVYZDINI piebnl. kuri jOs rakte Uame puslapy) 
no dalinai. Skaitykite paaiikinimut žemiau, iiame PAVYZDINIA
ME piežinyjs ir jūs tuojau, visai kikili suprasite, ka daryt Ulsi-

COAL
Anglys

Forklozuojami 
gičiai Ant Zintako 

Namų

WILMINGTON
ANGLYS

ump .......... $6 00
tinę Run ............... 5-75
gg ............. ........... 6 00
ut ............................. 6 00
creenings ........... .... 4-75

' Charles H. Alberp, resyve- 
rjs užsidariusio South West 
Trust and Savings banko, i- 

^pygardos teismui įteikė pra
šymų forklązuoti morgičiu” 
ant Zintako -namų. Kaip žino
ma, Zintak būdamas Superior

JOS sutOIkiti atsakymą TUMIAJAM BALIONUI
fri/sggyatav ral/žite .■></« žaiėo/j

U ką JAS mrit' <>«yd, kad džių. Paraidžiui. Maryti salt labai 
Umgjus žiema konteste. Tik garai padaryk bi kuri •įtekamų 
nokite kalbą&ime pielinyie ir atsakymų:
IC5SUTEI KITĘ ATSAKYMĄ -My riUfra is OM C.Mr.
TAJAM BASONUI. rbap'n abray* /»»«*, W«raye
kaklme. Mėradiniamc nieži- . D.aMmMkUmw
raUSau yrą Laukame Mary ou TMr
•tanmtl. 1 CalMpkan. prlkaf.. kaape
•te atMknraąi gkStų bbtt •*"•* A**-“
-otd ciw»7’f Uy 'UM tkkr “gftfer Uy Mrark žrmuf. ra
atk Utrar. V.tady'a krara ra' OW C.M.- OU CMt

Kada »r gankm H Bullekn*. i«a gaMkte Jttot I Ii Itoattatą, Mg 
ime Bulletine jOa ratile Oficialiu. Pietiniu., Taisyklei, patarimus 
Uakvienų trupini informacijų, reikalaujamų įstojimui. .

JOs raStg gaot OLD GOLD Kootaeto Bullatfaų -VELTUI, kar 
; dgaretai yra parduodami arba galite gaut VELTUI yiraoag

A GRAND TOTAL OF
*250,000.00

lyrike tlOOfiMM’—PraJlUtt DtUr 
Tuoįtu.

Ruapcųkute dabar tuojau, kad jSa iatojgra j K Itonteatą. Nusistaty
kite tavo mink. kad gauk Of.d.liu. IMudos VKLTUf jųgdamama 
Bulledne. kuri. yra jOsų už paprafcmų bi vietoj, kur dgaretai yra 
parduodami. Atsiminkite, jog ii. koatekaa Vra kiekvianaml Ne
reikia jokio spedallo tkeoao, Mi aukfcmtko mokslo. Kiekviena, 
mokami, dcihyd ir rąžyk turi Draga laimžri 8100,000 — tai lukkng 
prdga praloto rieua amžiui, dk kaistoj linksmų momantžUų.

. KodįlOldGęUYfda^ontoeti
OU> GOLD ymh R Kantrių kabo tvarkų nbifmMų m ribinį 
rimui. Vienas tObtadkt prinų. radarsnėių ketvirtadali akliono do- 
tariu bot MmoUta ra 2100.000.00 Pirmu Prixu; 810,000.00 Antru 
Priao; 821,000.00 Trečiu Priau. Ir dar tora 997 Ikk prizai.

Teisinga Propozicija
OLD GOLDUI Ii. Imntrataa nOkia progų laimžk jus kaipo kitų B 
aklionų lojaliikų OLD GOLD O draugu ir rūkytojų. Galimas daik
tas, kad jūsų mylimas rigaramo ir dabar yta OLD GOLD. O gal 
ir M. Bi kuriam atsitikime priimkite ii malonų uikviekmų tam i 
ii kontestų lr pralobkite yiaam amžiui. Jai jus dar nesate mlgine 
OLD GOLDS, pamždnMm togo ar Mhtoklm mra draugus pamė
gint juos ant nriaų DVIGUBAI ATOAL-PINIGU GRAŽINIMO 
GARANTIJOS.

Dailinimas Nesiskaitys Siame Konteste
Nesivarginkite dailinimu savo atsakymų. Vien tiktai naudokite 
ĮSTOJIMO BLANKĄ kartu au klrin Ienos tavaitls pietinių serijomis

<*kkk*kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkką4i»««ą >

DENINIS PRANEŠIMAS
Seniems lr Naujiems Kostumeriams

‘ Neatidėliokite ilgiau^ ap-
H

r*’ i' "i '■
”in .i’111 v'snj '"'t''1'- ,’*'

I _ kl” blikns pirkti nnrHi
b dubur, kol oras gražus,

anglis
siutimas I- ilgui l'nl.n,

‘ J.ifkl.-I ■ .'< H.
” anglis už /••uiosim kaina

teste. Veik bi ka. gali ragalyor rusi
nus dalykų, kuriuos Maryti atsakytu. 
Ir tai yra tas pats ra visai, oficialiai, 
mėžiniai, iiame konteste. Tik studi
juokite iiandien paveiksią ir kalbų

TUt ftntr, ht ht nuirnj, ttfjritbirtl, 19 i7, Sy P. LtriiUrj C»„ Ine. ,

PltADlKITE DABAR] GAUKITE OFICIALj 
BULLETINĄ Ho. 1 VELTUI BILE CIGARETŲ KRAU- 
TUVIJE AR DAUGELYJE WESTEN UNION OFISŲ

>J»I «Dt Vietos Jie yra lislbalųę, PasiytUte 
Kuponų ii Apačios

VARO
16th St. ir 49th Ct.

OIOERO, ILLINOIS 

Tel. Cicero 311

ŠVIEŽUS!
VISOKIAME Klimai. Atšipkite Savo Atsakymtu Kiekvieną Savaitę

■ame konteste yra 41 pialiniai, ttyt nMinial radaro vienos aavai- 

«ą Kontęataą jau prakdtjo. Tai dar yra daug. laiko nuo dabar

“Classified0 u je duoda giMlttUt ėmusius
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi.

Pocahontas Mine Run — T onas $7.40 
Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.lic 8402Avenue - TelCRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long

JUSCAlinIA/MFT! f,l OO, OOO. OOP/MMfS!


