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VOKIETIJA IR LENKIJA GAVO SMŪGI!
PABALTIJAS NUSPRENDĖ PASIRA

ŠYT! PAKTA SU MASKVA
Vokiečiai ir lenkai stebisi tuo 

nepaprastu įvykiu
TAI LIETUVOSDIPLOMATIJOS 

LAIMĖJIMAS
RYGA, liepos 12. — Nepa- stovų konferencijoje, kurioje 

sisekus padaryti generalinio , dalyvavo 13 atstovų, 
rytinės Europos saugumo pak ' Pabaltijo valstybių nuspren 
to, prieš kurį visų laikų at- dimu užduotas didelis smū- 
kakliai kovojo Vokietija ir gis Vokietijai ir Lenkijai, 
Lenkija, pagaliau Pabaltijo į taip pat jų esantiems Pabąl- 
valstybės — Lietuva, Latvi- tijy diplomatams, kurių pa
ja ir Estija, nusprendė pasi reiga buvo skaldyti šių val- 
rašyti tarpusavio saugumo1 stybių vieningumų. Vokiečiai 
paktų su sov. Rusija. Paktas ir lenkai negali atsistebėti J 
bus pasirašytas tokiais pa< šiuo įvykiu, 
ruožais, kaip Prancūzijos ir! Pripažįstama, kad1 tai vie-1 
Čekoslovakijos su sov. Rusija, nasj didžiausių Lietuvos dip-1

Pabaltijo valstybių tuo rei lomatijos laimėjimų. Lietuva 
kalu šis galutinas sprendi- iš pat pradžių pageidavo to 
mas padarytas tik ką uždary pakto ir tuo reikalu daug 
toje Latvijos diplomatiniu at dirbo.

Užsienio laivai Chicagoje. — S. S. Govnian ir S. S. Back Bay Ch cagos upėj 
ties Polk gatve. Pirmasis atgabeno aliejinių riešutų iš Afrikos, o antras cukraus 
iš Hawaii.

KARU VETERANU KAMPANIJA 
PRIEŠ KOMUNIZMĄ

Visuomenei bus aiškinamos 
komunizmo purvinos 

doktrinos
NEW YORK, liepos 12.— bažnyčias ir visokių dorovę. 

Karo veteranų katalikų orga Nėra nė politikos. Vyriausy- 
nizacija pradėjo kampanijų bė diktuoja viskų gyventoja- 
prieš komunistų veiklų J. A. ras. Tad nėra jokios laisvės. 
iValstvbėse. Šio sųjudžio prie Komunistiška valstybė ir 
šakyje yra kun. E. J. Hig- jos vyriausybė interesuojasi 
gins, šios organizacijos įstei- tik maistu, drabužiu, pastoge, 
gėjas ir kapelionas, kurs va- transportacija ir kitais dialy- 
kar sugrįžo iš Romos. Daug Lais, kas reikalinga žmogaus 
karo veteranų pasitiko sugrį- kūnui — pačių komunistų ge 
žusį savo dvasiškų direkio- rovei. Tad pas komunistus 
rių. ) žmogus yra daugiau niekas,

Karo veteranų katalikų or- kaip tik paprastas gyvulys,
. ITAIII ADC^TAUl” ganizaCi’a r6ng8 visam krašte,be ^okių P°juči’J ir ty
li il\L 11 ALŲ AntSlAYI" masinius susirinkimus, k u- giai kai karvė arba šuva.

riuose visuomenei bus aiškina į Kovodamas prieš sutuok- 
inos komunistų smerktinos tuves ir šeimas, kom. smo- 
doktrinos. gia religijai. Griaudamas šei-

Kun. Higgins apie komuniz mų komunizmas pakerta še
rnų sako: niausiu visuomenės tvarkų ir

Komunizmas stovi už tai, pačių demokratijų. Komunis-
kad valstybė tvarkytų ir kon tai Amerikoje dirba, kad su-
troliuotų visų žmogaus viešų- griovus čia respublikos val-
jį ir privatų gyvenimų. Pas džios formų ir įvedus sovietų

mieste keletas tarnautojų. komunistus nėra visuomenės, diktatūrų, ty. kad panaikinus 
Italijos pasiuntiniui užpro nė kokių visuomeniškų idėjų, laisvę ir įvedus gyventojams

testavus, areštuotieji paleisti. Y’ra tik viena valstybė. Komu verguvę, kaip kad šiandien y-i
nistai neigia visas religijas, ra Rusijoje.

CARDENAS IMA “RŪPIN
TIS” VALSTIEČIAIS

PUOLA PREZIDENTU 
UŽ MOKESČIUS MAI ETIOPIJOJ

ROMA, liepos 12. — (Vy
riausybė oficialiai skelbia, 
kad laikinai buvus areštuota 

įsirūpinti krašto valstiečių so- pareiškė kongreso žemesnių- italų konsulo Gondare, Etio- 
cialiu ir ekonominiu likimu.” 3U rūmų komitetui, kad prezi-į pijoj, žmona ir italų militairi- 

dento Roosevelto sumanvmas nio palydovo Addis Ababa 
Sako, pirmiausia būsi, go- ..pIwlalinti tartu8” yra nie.

pinamos gyvenimo sąlygos kas daugiaUj kaip tik .<skur.
900,000 valstiečių, kuriems vy,(]o potlalinimas.-. 
riausybę yra davusi žemės. ,
Jų žemės derlius būsiąs ap-' Jis puolė prezidentų dėl jo 
draustas. Kitų milijonų vai- sumanytų didelių mokesčių 
stiečių likimas negalvoję vy- lobininkams. Girdi, tuo keliu 
riausybei. siekiama valdžios centraliza-

------------------ cijos, kad sugriovus atskirų

MEXIC0 CITY, liepos 12. WASHINGTON, liepos 12. 
— Meksikos prezidentas Car-. Ohio prekybos rūmų atsto

ANGLIJA IR TOLIAU DIR- 'denas nusprendė “daugiau su vas B* 'Chandler šiandien

BA UZ TAIKĄ

“Italijos planuojamas karas 
yra paikas dalykas”

TAIP PAREIŠKIA UŽS. REIKALŲ 
SEKRETORIUS HOARE

TEISME RALIUOJA UŽ 
KUN. COUGHLINg • i

LONDONAS, liepos 12. — tatorių Hitlerį, kad jis vei- 
Anglijos užsienio reikalų se- kiau darytų nepuolimo ir dr- 
kretorius Sir Saniuel Hoare augingumo paktus su rytinė- 
vakar parlamente paskelbė mis ir centrinėmis Europos 
svarbius pareiškimus apie An valstybėmis. Hitleris duoda 1

NUBAUSTAS PRANCŪZŲ valstybių teises.
VALSTIEČIŲ VADAS i Bet tai paprasti ir tie pa-

---------- tys prezidentui priekaištai,
ROUEN, Prancūzija, liepos kad sukėlus prieš jį visuome- 

glijos nusistatymų užsienio 'užtikrinimo, kad jis tai dary-'J2. — Teismas nubanidė 8 mė nės reakcijų.
reikalais ir apie italų etio- siųs. Ir tai ne kokiais kitais, ’ nesįus kalėti ir 1,000 frankų-----------------
piečių ginčus, kurie traukia tik pastovios taikos palaiky- • bauda Henri Dorgeres, kurs HANK0WAS, Kinija, lie-
I talijų karan su Etiopija. mo sumetimais. kurstė Brittany ir Normandv pos 12. — (įrantomis žiniomis,

Teisėjo J. J. Kelly rūmuo
se vakar susirinkusieji ėmė I

UOŠVĖ DAR NE VISU 
IŠPAŽINO

NEPASIRAŠĖ “HAND- 
BOOK” BILIAUS

Illinoiso gubernatorius ntMrs. Blanche Dunkel, kuri 
baubti parkų distrikto boar- kaltinama savo žento Ervin pasirašė “handbook” biliaus 
do advokatui argumentuojant LanK nužudymu, jau daug kų kurs buvo skirtas Chicagai, 
boardo teisių klausimu. Susi- policijai pasakė, tačiau dar kad leidus atvirai turėti lažy 
rinkusieji tačiau pradėjo ra- ne viskų. bas arklių lenktynėse,
liuo’ti, kada kun. C. E. Cough i jį išpažino, kad savo žen-1 % 8i bilių daug dirbo
lin advokatas prabilo. to nužudymui nusamdžiusi caK°8 majoras, kurs pareil

Sekr. Hoare sakė, kad Ita-1 fk’kret Hoare griežtai nu- departamentu valstiečius ne- jau apie 3,000 kiniečių yra sa^™k^8iu0^aaa' graginda-1Ewl'n 3'’ gat fT'ktui'guhernatorius^jo
lijos planuojamas karas su «,nf,4o kai1 Anglį ja • mokėti per didelių mokesčių žuvę Yangtze upės potvy- Si,tnn(aina ;ra5tnn’ aP>J a_f npnareirtino. lis tori teise

Etiopija yra stačiai paikas' planuotą ekonominę blokadą vyriausybei, 
dalykas. Reikia pripažinti,; ]tal,in.‘ ,ir sau ,talkon kv'w,t1 
kad Italija reikalinga ekspan ' rancuzijų. Tai

nyje.

prasimanys MUSSOLINI APGAILĖS SAVO

mas šflkautojus areštuoti. Tas gįnti 500 dol. Po atlikto dar- nepatvirtino, jis turi teisę
gelbėjo tai daryti, sako majoras.

Bet gubernatorius patvirti
no kitų majoro bilių — tai 
leidimų ežere statyti airpor- 
tų. Tas yra nauja ir nereika
linga našta čikagiečiams.

bo jai davusi 100 dol. Mrs. 
lEvelvn Smith, anot Mrs. Dun 
kel, nužudymo darbe gelbėjęs 

.kinietis skalbėjas Harry

įja reikalinga ekspan

kinguoju keliu bet ne karu ^ai J<fts sako, kad Anglija ŽYGIUS ETIOPIJOJE
Taip pat tiesa, kad Etiopija’^riau> aavo draugingumų sir Dr Q j Smith ig Taronto< gelio halsu jie hus sakeliaTni' I1Hnoiso gubernatorius pa- įJung. Jiedu pasprukę iš Chi 
keliais atvejais yra nusikal- į Franeuzija. Tas netiesa, pu- Kanados, grįžo iš Etiopijos, atakon ir bus atšaukiami at- tvirtino legislatūros pravestų <*K°8 ” P° 1‘*1'a TJ ► 1
tus Italijai. Ar tai dėl tųįre^k® sekretorius Hoare. An jjg ^en keletu, metų kai gal į savo urvus- bilių, kuriuo atšaukiamas ^wo , įsvy ę į ew or
įvykių reikalinga pnisinardyti gbja neturi papročio^ aukoti po “misionierius.” Išėmus Etiopijos sostinę metų valstybės įstaty- ’$•
karan? ■ senąjį draugingumų dėl i Užsuko Chicagon ir turėjo Addis Ababa, italai lakūnai nias- &’uo įstatymu buvo lei- Z8 ,. ? e Pa8a °Ja»

mėjo, kad nors nau’>°- Bet tas nereiSkia’ paskaitų apie Etiopiją. j neturės kų bombuoti iš oro.,džiama aPka,inti žmones už penktadieni vėlai vakarų nn-
-u,, I kadi Anglija negalėtų siekti ir, Anot dr. Smith, Italijos ka- Tenai nėra tinkamų ^tų, Priteistus civilinius ieškinius. ziMtytasis nuviliotas , Mrs.

PANAIKINTAS SENAS 
ĮSTATYMAS

NETEKO PAKILTI 
STRATOSFERON

Sekretorius pažymėjo, 
Anglija ir toliau imsis visų,
kad ir kraštutiniausių, prie- įdaryti naujų su kuo nors dr-!rag gu EtįOpįja yra neišven- 
monių, kad sulaikius Italiją augingumų. i giamas. Gi pats karas bus vie

kur galėtų lakūnai nuleisti sa 
vo lėktuvus. Nėra kelių, ku-

RAPTD CITY, S. D., į 
pos 12. — National Geog 

Smith butų, 731 Barry avė., pi,įc Societv ir kariuomene?
• • v V_  A __ A ? • *

Žiniomis iš Romos, Italijos nag barbariškiausių mūsų ga-1 riais galėtų žygiuoti šauliai,nuo karo Afrikoje. , __ „
Anglijos svarbiausias nusi- vyriausybė esanti patenkinta pynėje. Mussolini didžiai ap

statymas yra, sakė sekreto- Anglijos užs. reikalų sekreto gaygs žygius ir jam ne
rius, pastovios taikos palaiky- r’®118 pasakyta prakalta par- 
mas pasauly. Siame darbe jai lament® ir Anglijos nusista- 
gelbsti Amerika ir kitos vai- tymu.
stybės. Jis sakė, kad Prancū
zija neprivalo bijoti, jei An
glija padarė karo laivynų su 
tartį su Vokietija. Tas pada
ryta vien taikos palaikymo su 
metimu. Anglija pirmiau ir

T. S. SEKRETORIUS 
LONDONE

LONDONAS, liepos 12. — 
Čia konferencijon pakviestas 
iš Ženevos T. Sųjungos sekre

šiandieh ragina Vokietijos dik torius Avenol,

PASITRAUKĖ IŠ VIETOS tenai jam užduota kokių tai oro korpuso bendromis pa-
Iš užimamos vietos pasi- J**? ir po to už- Rlangomis norėta stratosfe-

traukė federalinių agentų Chi muSta*- Tenai Jam ir k°J0R ron pasiųsti du tyrinėtojus,
cagoj viršininkas M. H. Pur- nuPiautos- Šiandien anksti rytų prieš

pajėgų sulaikyti įsikariavu- vis, kurs sėkmingai dirbo pr-. Policija mano, kad tame Pat pakilsiant oran plyšo ba-
’ ’* ’ ' ieS Dillingerį ir kitus žudi-*darbe dalyvavus ir pati Mrs. Honas ir heliumas išsisunkė

kus. Dunkel, ko kol kas išsigina. oran. Pradėti tyrinėjimai.
Jo pasitraukimo priežastis Patirta, kad Mrs. Dunkel

kol kas nežinoma. jau keturis vyrus turėjus ir ORAS
su visais persiskyrus.

arba kavalerija.
Pats imperatorius neturi

bus lemta gyvam sulaukti ka
ro gaJo, kadangi karas galės sias savo krašto gimines prieš 
tęstis ilgiausius metus. .bendrąjį priešų. Sugavę ita-

Etiopiečiai, kurių daugu- lų kareivius etiopiečiai juos
ma yra barbarai, gins savo 
kraštų iki paskutinio kraujo 
lašo. Jie slapstysis tarp uolų 
ir urvuose ir iš ten pakils

nukankins. Išplėš iš jų širdis, 
patys jas valgys ir jomis šers 
savo arklius.

Dr. Smith mano, kad jei
DEFTROIT, Mich., liepos 

12. — Už adv. Dickinsino nu
CHICAGO IR APYLIN

KES. — šiandien ir rytoj ntt
pulti priešų, išgirdę savo kari įvyks karas, įsikiš jin japo 
vedžio ragelio balsų. Tuo ra- nai.

ROMA, liepos 12. — Dik 
žudymų 4 asmenys traukiami tatorius Mussolini konferavo matomos gražios dienon; vi 
tieson. 1 su graikų karo ministerių. dutinė temperatūra.
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LIETUVA IR MŪSŲ ATLBTAI

Mpsų skaitytojui jau gerai žino, kad yra 
rinkta vienuolika geriausių Amerikos He

rmų sportininkų vykti j Lietuvą ir daly- 
auti viso pasaulio lietuvių sporto olimpi- 
doj. Šie išrinktieji yra: Ed. Krause (Kri&u- 
ūn*s), Ren Budrik, Petras Barakis, Ante-

Laurait s, Viktoras Jensunaitis, Petras 
lis, Jonas Knašas, Kastas Savickas, 

tedvilas, Mykolas Lukas ir Ema Sie-

Visiems, kurie seka bile sporto sritį, šie 
indai yra žinomi. Jų tarpe yra ne tik ge- 

iausi beskotbolininkai, bet taip pat kumš- 
inink&i, plaukikai, tenisistai, bėgikai ir ki- 
okiose lengvosios atletikos šakose pasižy-
nėję.

Netenka abejoti apie tai, kad Lietuvos 
kitų kraštų lietuvių atletai turės būti tik- 

geri ir stipriai turės grumtis, jei norės
tą laimėti.

Reikia žinoti, kad tų atletų dauguma 
fra žymiausi ne t’k lietuvių, bet vieni žy
miausių visoj Amerikoj. Jie yra pasižymėję 

jtynėse universitetų, dienraščių ir kite
liuose -sporto parengimuose. Tuo jie išgar- 

ir savo universitetų ir savo tautos vardą.
IŠ Lietuvos spaudos sprendžiame, kad 

įcrikos lietuvių sportininkų žygius seka 
įetuvos visuomenė. Visi laikraščiai mielai 

kiekvieną iš Amerikos žinelę, kuri pra- 
apie lietuvių pasižymėjimus vienam ar
i sporte.

Iš to galima spręsti, kad mūsų parink- 
■ji atletai Lietuvoje bus pasitikti su išties- 

įmis rankomis. Jie bus priimti ir nuošir-
li ir iškilmingai.
Bet nemažiau nuoširdumo turėtumėme 

ir mes, savo sportininkų atstovus

Pu didžiojo karu, kana Pabaltijo vai* 
stybėb tik pradėjo tvarkytis tuoj susikūrė 
vienybės draugijos. Per jas visuomenė pa- 
įeikšdavo savo pageidavimus, siūlydavo vy
riausybėms vykdyti tuos bei kitus sumany
mus. Bet didžioji politika ėjo savo keliu ir 
uevisada pavykdavo ingyvendinti vienybės 
idėjas. Atsirasdavo naminių ginčų, kliudžiu
sių glaudesnį bendradarbiavimų. Nekalbėsime 
jau apie jautriausius klausimus — ūkiškuo
sius, bet ir kultūrinis bendradarbiavimas bu
vo nepakankamai aktingas. Keliolikos melų 
nepriklausomo gyvenimo Pabaltijo valsty- 
bės priėjo politinio susitarimo. 1934 m. pa
sirašyta Pabaltijo valstybių sųjungos sutar
tis. Nuo tos dienos prasidėjo naujas istori- 

j jos lapas šių valstybių gyvenime. Dabar vi. 
suomenė dviguba energija turės galimumo 
dirbti trijų tautų vienybės darbų, t) juk vie 

į nybės draugijos seniai skelbė tai, kas dabar 
invyko. Tų draugijų veikėjai neperdėdami
gali tvirtinti toli matę politikoj.

Ju< Joji Karalyste, Kurią 
Mussolini Nori Užkariauti

L. L. Paskolos Boiu Turėtojams Žinotina

(Tęsinys)
Kiti dokumentai rodo, kud 

Fenikijos evangelistas Frume- 
ntius iš Egipto miesto Alek- 
Adrijos .ivyko į Abfcmijų 
300 metais. Vėliau jisai su
grįžo j Aleksandrijų ir ten A- 
leksandrijos patriarkas jį į- 
šventino ir paskyrė pirmuoju 
Abisinijos vyskupu. Nuo to

mahometonų ir paguliu ir su
sisiekimas su progresuojan
čiomis Europos tautomis bu
vo pertrauktas. Abisinija ta

is gautų Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonų turėtojų laiš
kų, atrodo, kad šiuo reikalu, 
vistik, turima kai kurių ne
aiškumų.

Pi n na, kuriems bonu
po krikščionybės sala malu-, savininkams nėra aišku, ar už 

ir pagonizmo jū- bonus yra apmokama pilnoji 
roję. Todėl abisiniečių viso- jų vertė. Šiuo žygiu tenka pa- 
keriopas kilimas buvo sutru- brėžti, kad atperkami bonai
kdytas.

Iš dešimties milijonų
yra apmokami pilnųjų, arba, 

Abi- taip sakant, jų nominaline ve-
Irto via Abisinijos arkivys- “inijos šventoj, vienas mi-jrte su palūkanomis už 1935
kopai yra skiriami iš Alek -i 'Jonas y™.dv>.-nmkų luome.. metus.

... ... . .. .. -Trecia Abisinijos žemės da-sandrijos. A būtinuos arkivys-1... “ ....., ... ., Jis priklauso dvasiškuos luo-kupas vadinasi Abuna. Abu 1 * J
Antra, kalbant apie 1935 m 

palūkanas, nesant kuopnų už
nai mirus Abisinijos karalius) ”Y\\Kaip ir pas pra\ oslavus ^UOf. metU8, abejOnių dėl
raštu kreipiasi j Aleksandri-

Kas darytina artimoj ateity! Tai turės J08 P^riarką paskirti naują
abuną.

Abisinijos atvertimo laikais 
tarpe krikščionių buvo kilę i 
ginčų dėl Kristaus prigimties, i 
Atsirado tokių, kurie ėmė tvi- 
rtyti, kad Kristūs turi tik j 
vieną prigimtį — dievišką. 
Katalikų Bažnyčia mokė ir 
moko, kad Kristus turi dvi 
prigimtis — dievišką ir žmo
gišką. Klausimui išrišti Kal-

pasakyti ruošiamasis kongresas. Mes tik vie
na galėtume pabrėžti. Mūsų kelias yra vie 
nas, juo ir turime eiti. Jei kas mums tą ke
lią norėtų pastoti, tuoj turime pašalinti, ne
žiūrint to, kurtai “rasei” jis save priskirtų 
ir ką jis vienam ir kitam mus žadėtų. Gyve
nimo esame pamokinti ir žinome, kad vieny
bėje galybė. Dėl smulkmenų netektų gin
čytis ir net pykti. Žinoma, ir bendradarbio 
viniui turi būti sąlygos, be kurių joks dar
bas neįmanomas. Reikalingas visų trijų tau
tų tarpusavis pasitikėjimas ir pagarba. Jeiį\e^on^ ^wvo sušaukta dva- 
vieni save statysime aukščiau, kitus žemin-> taryba. Po Ilgų dis
sime, kaip tai kada būdavo, tuoj gali kilti ^uvo pripažinta,
nesusipratimų. Be to, tenka daugiau susi
pažinti kultūros srity. Tam pradžia jau yra 
padaryta, pasikeičiant teatro meniškomis jė
gomis ir mokslininkais ruošiant kultūros die
nas. Spauda galėtų tęsti kilnų darbą, dau
giau informuodama savo visuomenę apie mū 
sų gimines, sąjungininkus ir draugus ir tuo 
dar labiau tvirtindama Pabaltijo valstybių 
sąjungą.

Šiai idėjai patarnavus ir visuomenė, re- 
mdama latvių, lietuvių įr estų vienybės draū-

Abisinijos dvasininkams valia 
vieną sykį pačią vesti. Abisi
niečių bažnyčios forma yra 
pasisavinta iš žydų. Jie sako, 
kad girdi jei Kristui tiko Žy
dų sinagoga, tai tokios for
mos turinčios būti ir krikš
čionių bažnyčios. Abisiniečių 
bažnyčioj sėdynės neleistinos. 
Bet jų pamaldos esti labai il
gos. Todėl abisiniečiai bažny
čion nešasi tam tikrus kriu
kius, ant kurių pavargę pasi-Į.
remia.

Krikščionybės įvedimo lai
kais Abisinijoj gižų kalba bu
vo valstybinė. J tą kalbą bu- 

išverstas Šventas Rąstas 
toje kalboje suformuluota 

I liturgika. Bet laikui bėgant 
1 ta kalba užgeso panašiai kaip 
kad užgeso lotynų kalba Bu

gi, nėra būtino reikalo pra 
tęsti boną ar bonus dešimčiai 
metų.

Ketvirtu, kas turi dauuiau 
negu vienų bonų guli kai ku
riuos pratęsti ir dėl kai ku
rių pareikšti pageidavimo ap
mokėti.

Penkta, kas nori pasilaiky
ti bonus nepratęsus, jų rei
kalai nebus nuskriausti. Ap
mokant jų bonus bet kuriuo 
laiku, bus taip pat apmokė
tos ir už 1935 m. palūkanos. 
Tik dėl tolimesnių palūkanų 
1936 metais bus reikalinga pa 
sirūpinti gauti papildomus -u 
ponų lapus.

buvo pripažinta, kad 
monofizitinė krikščionybė (pri 
pažįstant i tik vieną Kristaus 
prigimtį) yra eretikįSka. Klai 
datikiai neatsižadėjo savo 
klaidos ir jie savo centru pa
darė Egipto miestą Aleksan
driją. Dabartiniai Egipto kri-;r°P°j- šventas Raštas ir li- 
kščionys koptai yra anos mo-|^ulS^va pasiliko mirusioj gi- 

bažnyčipsnofizitinės naznyc^g ainiai. 
Ir abisiniečiai pasiliko krikš
čionys koptų apeigų.

Kai atsirado Arabijoj .ma
gijas, aktingai prisidėdamos prie jų veiki-1 hometonų tikyba ir kai ma
nio. Niekam nevalia likti nuošaliai. Kiekvįe-, hometonizmas ėmė apimti į- 

vairias tautas, tai atsirado pa 
vojaus ir Abisinijai. Turkai 
jau buvo užkariavę pusę Abi
sinijos. Bet abisinį®čiams pa
vyko atsispirti ir išvyti tur
kus.

Dar prieš mahometonų už
puolimą abisiniečiai turėjo 
bėdų su savo žydais. Viena

nas iš mūsų turi daryti visa, kad savo tau
tas stiprintume ir kad vieningai dirbdami 
dešimteriopai padidintume Pabaltijo tautų 
jėgas. Tada joki priešai niunis nebus pavo
jingi.

IR JAPONAI UŽSTOJA LIETUVĄ

____ __ ________ _ “M. R.” rašo, kad Japonijai, tam toli-
darni į Lietuva. Jie to užsipelno. Ju mwn r3't9 k«M«i, rodos, nedaug gali rūpė-1 J-vd18entis — falalai, jau 

Ulrttuvės bus liepos 24 d South- “ i’!*1“'- v-vkst4- »u Klaipėda. Ta-‘nuo labai seniai ten gyveno,
viešbuty. Beiktų, kad į šią atsisveiki- {iau jaP°na‘ "e kart» “‘kreipiu dėmesį į iį.Tie Abisinijos žydai buvo ne-

o puota atvykti, gausingai svečių. Reika- klanaim, ir jį pasvarsto gana objektyviai., tekę ryšių su kitų Salių žy-
' "-dar ir finansinės paramos. Kaip žino- 6tai’ kad ir Pjūtims japonų spaudos bol-,dais ir Jie mane, kad visi li-
Ežiamieji j Lietuvę atletai ir stnden- «“• didžiulis Japonijos laikraštis “Japan, kusieji žydai žuvo. lai tie

Cronicle” šiomis dienomis paskelbė straips-' Abisinijos žydai 1000 metais
siunčiamieji į Lietuvą 

arba dar tik užbaigę aukštuosius moks- 
Relionės lėšoms padengti pinigų neturi. 

l«sų; pareiga tas lėšas parūpinti.
Visiems mūsų jaunuoliams yra svarbu 

mkyti savo tėvų kraštą — Lietuvą. Tuo 
dau'yra svarbu tiems mūsų jaunuoliams 
'tams, kurie yra žinomį visai šio krašto 
uomenei, kurių vardai ir atvaizdai daž-

pūošia didžiųjų dienraščių lapus.
Jie ir dabar nesigėdi savo tautos vardo, 
sugrįžę iš Lietuvos įr sava iniciatyva 
ins lietuvių vardą. Pasitikime, kad jie 

irys lietuvių visuomenei dar artimesni, 
labiau susigyvens ir senesniems vei- 

is padės vesti tautišką akciją jaunimo

Amerikos lietiniai atletai šiemet pradės 
lradarbiavimą su Lietuvos ir kitų kraš- 
lietuviams atletais ir, reikia laukti, tas 
Iradarbiavimas tęsis daug metų. Tai la- 
naudinga ir reikalinga lietuvių tautiniam

lilaikymui šiame krašte.

vo
ir

buvo sukilę ir nuvertę vald
žią. Tie žydai Abisiniją val
dė per 40 metų, bet abisinie
čiai krikščionys atsigriebė ir 
nusikratė žydų valdžios. Tie 
Abisinijos žydai tik 1906 me
tais tesužinojo, kad ir kituo-

palūkanų apmokėjimo. Kaip
bonuose yra paminėta, palu- eia prog& Pjwiuntinybė dar 
kanos už 1935 mttus yia ap- Į-ar^ prašo bonų savininkų 
mokamos diauge su Pono su- nesiskubinti jų turimų bonų 
Ina‘ į reikalą atlikti tuč-tuojaus. Šis

Trečia, kai kas mano, jog pageidavimas yra reiškiamas 
suteikta galimybė pratęsti bo- ne dėl to, kad bonų turėtojų 
nūs nuo 1 ligi 10 metų būti- reikalas vienokia ar kitokia 
nai reiškia, kad bonai negali prasme nebus patenkintas, bet 
būti pratęsti trumpesniam iai- tik todėl, kad šiuo laiku Pa
kui kaip tik dešimčiai metų. siuntinybė bonų pratęsimo ir 
Tokia nuomonė yra klaidin- apmokėjimo atžvilgiu turi 
ga. Kas pageidauja, gali boną ‘‘pilnas rankas” darbo. Viena 
ar bonus pratęsti vieneriems' — antra savaitė jūsų reika- 
d ve jiems, trejiems ir taip to- lavimui patenkinti, tikimasi, 
liau metams, bet neilgiau ligi nesudarys didelio skirtumo. G 
1945 m. liepos mėn. 1 d. Tai- (tuo, tarpu Pasiuntinybei tin-

, . -------- . karnai atlikti savo pareigą bus
zų kalboj. Tai dabar mišios labai daug pagelbėta, 
abisiniečiams daug maž tiek - - * . .. ,-
tesuprantamos, kiek katalika-_____________
ms lotyniškos mišios.

GARSINKITĖS “DRAUGF'(Daugiau bus)

‘DRAUGO’ EKSKURSIJA Į LIETUVA
VISO PASAULIO LIETUVIŲ 

KONGRESAN
didžiausiu, greičiausiu ir gražiausiu prancūzų linijos laivu

S. S. NORMANDIE

nj, pavadintą “Tiesa apie Klaipėdą”, Jame 
nurodoma, kad Klaipėda buvo pripažinta Lie 
tuvai kaip lietuviškas kraštas ir kad Lietuva 
turėtų išėjimą į jūrą. Vokiečiai betgi nesi
skaitė su įvykusiais faktais, o tuoj, tik jiems 
įprastais būdais, pradėjo stengtis Klaipėdą 
atgauti. Tos pastangos paintensyvėjo, Vo
kietijoje valdžią paėmus nacionalsocialistams. Į «e kraštuose yra užsilikę žy- 
Vokietįja Klaipėdos krašte pradėjo rengti1 dų.
net ginkluotą sukilimą, dėl kurio kilo garsiojiŽydų įtaka į abisiniečių kri 
Klaipėdos vokietininkų byla. Įkščionybę buvo didelė. Abisi-

Laikraitia tarp kitko nurodo, kad Klai- nieėilį krikščionyse užsiliko
jžėdos kraštas niekados nebuvo vokiškas, o nema z-v 1 M P™ 1
buvo tiktai lietuviškas. Prieš atitekdama Lie- .^a,P a 18^n ec,ai ri mnjs
tuvai, Klaipėda buvo tiktai menkas miško »te^‘'art”Ja^ apipiaustviną, pn
uostas. Dabar šis uostas yra jau modernia- . °‘ser’ v®. weH a
kas ir vyksta jame didžiulis judėjimas. Talį416”1’ 0 ne 8e nia(1®nl» nePn- 

, . . - . , pazĮsta vartojimą stovylų.
padarė Lietuva savo iniciatyva ir savo ka
pitalais.

Jei Klaipėdos kraštas vėl atitektų Vo-

Atsilaikę abisiniečiai prieš 
žydus ir mahometonus, turėjo 
spirtis prieš neprietelius iŠ

kieti,įai, sako laikraštis, jis netektų savo au-,P'c^’ ^Iau,,l> kariautojai ga-
.... ... • : * lai buvo užpuolę ir užėmę di-tononujos, kurią dabar džiaugiasi, tą pauą * *. . . .

delbia plotus. Abisiniečiai ga- 
, lą gale su jais susitaikė, kai 

laužo konvenciją, tai tik dėl to, kad nežino Į uipuolikai sutiko apsikrikšty- 

tikro* dalykų būklės ir informuojasi iš vo- Taj gajaį dabar sudaro 
kiečių šaltinių, kuriuose tiesos galima rasti veik pusę Abisinijos gyven-

PABALTIJO TAUTŲ VIENYBĖS dieną. Jeigu kai kas kaitina Lietuvą, kad ji

Birželio 29 d. Rygoje įvyko Pabaltijo 
itų vienybės kongresas, kurio išvakarėse 
įvijoj leidžiamas “Liet. Balsas” apie jį

Abisinija apsupta

Liepos-July 31,1935

Su šia ekskursija vyksta geriausi Ame* 

rikos lietuvių atletai į viso pasaulio lie

tuvių sporto olimpijadų Kaune.

Važiuokime su šia smagia ir įdomia

ekskursija, vykstančia stebėtinai dideliu

Ekskursijos vadas Leonardas įr greitu laivu, sumušusiu pasaulio laivu 
limutis, ‘Draugo’ redaktorius, ° r t

j)inniainkas1 ir4 A- L- greitumo rekordą!
R. K. rederacijos sekretorius. &

Visi kelionės dokumentai bus išrūpinti “Draugo” laivakorčių 

agentūroj. Rašykite arba atvažiuokite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Illinois
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Šeštadienis, liepos 19 d., 1935 D R A V O A S

Draugo
Metinis

PIKNIKAS
įvyks

Sekmad., Liepos-July 21 d., 1935

79th ir Archer Avė.

Programas
Piknikas prasidės 11 vai. ryto 
Šokiai prasidės 1 valandą po pietų 
Dainavimas prasidės 3 vai. po pietų 
Svečių žodis 5 valandą po pietų 
Laimėjimai prasidės 7 valandą vak.

Cecilija Lenkarčiūtė iš Gi
mimo Svenė. Pan. Marijos 
parap. laimėjo pirmų vietų. 
Daina: “Vasara”.

Širdingai kviečiame visus prietelius, 

rėmėjus, biznierius, profesijonalus 

ir plačiąją visuomenę atsilankyti į šį 

didžiulį pikniką paremti vienintelį 
lietuvių katalikų dienraštį Amerikoj

41

■
M

r
Vytautas Pivarūnas iš Vi

sų šventų parap. laimėjo an
trą vietų. Daina: “Mudu du 
broliukai.”

Eugenija Marcnkiūtė iš Sv. 
Antuno parap. laimėjo treėų 
vietų. Daina: “Aš atsikėliau 
ankstų rytelį”.

Longinas Vilutia iš Sv. Pe
tro ir Povilo parap. laimėjo 
ketvirtų vietų. Daina: “Pasė
jau kanapę”.

Šie penki Liet. Katalikų Mokyklos Vaikučių Dainų Kon
testo laimėtojai parodys savo gabumus dainuojant tas pa
čias dainas šiame didžiuliame “Draugo” piknike.

Florencija Poškiūtė iš Ne
kalto Prasidėjimo parap. lai 
n.ėjo penktų vietų. Daina: 
“Pavasariui auštant”.



1
DRAUGAS fteštndienis, liepos 13 d., 1935

Po 10 Meto | Paeita Maudytis
Rašo A. V.

poilsiui, nes buvom ge-. 
, i . .. rokai pavargę. Per nelygius

.„ įkeltus, per dulkes — visų die
nų! lšritom ant “spydamet- 
ro” net 3(10 ir vienų mylių! 
Mūsų kūnas buvo it miltais, 
pudra apibarstytas. O tos dul
kės čia visai kitokios negu

(Tęsinys) šėmės

tukę’’1 — sušuko “Tetytė 
'Dar ko neužsimanysi i Gana 
prisipūtai Chicagoj. Prasiblai 
vyk tokiam sveikam ore. Gal 
savo “futbolų” sumažinsi...

— Aš nenoriu gert, tik “ant 
šalčio” vienų - kitų išmestu- 
va mudu su ponu Margučiu...

— Geriau “švėbelių” (de
gtukų) nusipirk! Pečių paku
rsi...

“Tetytė” vis-gi sumuštra- 
vojo jį ir uždraudė dektinę
pirkti.

Mes pasižvalgę mieste, va-

tėte, ir-gi meldėsi dievams ir j tuos tris arklius, nupjauja jų
aukas atnašavo ištikus saus
rai. Maldos buvo išklausytos 
ir auka priimta. “Ugnies Dva 
šia” prakirto žemę ir atvėrė 
šaltinį....

Netikėliui vietos nėra ant 
žemės kamuolio. Jis klajoja, 
klajoja ir ramumo niekur ne
randa. O tų netikėlių labai 

: mažai yra. Kitas, kad ir ne
tiki į krikščioniškųjį Dievų,

galvas, pririša jas prie šniū 
ro, kurį prašo perverti per 
nugaros (ties pečiais) mus
kulus ir kęsdamas didę kan-

Marquette Stovyla
GARY, Ind. — Prieš ketu-madų, per du metus gerai iš

ris metus Gary miestas pa-j moko G skirtingas indijonų 
čių, eina iš namų, vilkdamas statė įspūdingą Marąuette pa- Į dialekto kalbas. Indijonai jį
savo sūnaus numylėtų gyvu- mįnklą, Marąuette parke, ar- igerbė, mylėjo ii' vadino geru
lių galvas... Kraujas laša per jį Michigan ežero, prie pat
nugara, o jis žengia žingsnis Miller maudyklių, prie kelio 
po žingsnio to visai nepaisy- įeinant į Marąuette parkų.
damas. Skausmas susilieja su .

Paminklas padarytas iš ro
mėnų bronzo, sveria 3,610 sva
rų, 11 pėdų ir G colių aukš-l^iancilz^’ 1H1>1J°niernl ii' pi- 
čio. 5 ketvirtainių pėdų pa. jonierių. Ir kiti Amerikos mie 
pėdė. Stovyla vaizduoja Mar j"^ai a valstybės, kad jį pa- 
ąuette rankose laikant auk§. garbus, jo vardu pavadino pa 
tai iškeltų kryžių. !rkus» Jani stat5 paminklus, jo

vardu steigė universitetus ii 
Jacąues Marąuette gimė bir- a j.

želio 1 d., IG37 m., Loan mie-

i Chicagoj. Jos panašios j “pau tai tiki į kitokį. Visai į niekų 
!derį” arba piklevotus miltus: netikinčio žmogaus kaip ir

vos matomos ir la- nėra. Jeigu jis netiki Į gėrę, 
ndžios kaip blusos... tai tiki į blogą. O tų tikinčių-

Naktis buvo neperšalčiau- JU ! blogų, mes randame klek
siu. lšmiegojom gerai, bet vienoj tautoj. Ir musų lietuvių 
nubudom anksti. Jau visų ke- tarpe jų yra daug. Žinoma, čia 
lių nuo Chicagos, mes anks- ™ikia kaltinti tuos, kurie skė
čiai! keliamės, nes laikas mai- Ibia ir mokina netikėti į gerų.

lengvutės

broliu. Jis buvo labai gabus 
kunigas ir dvasiški jos pionie
rius Šiaurės Amerikoj.

Gary miestas ir visa Calu- 
met apylinkė pagerbė žymų

nosi. Iš Chicagosžiavoni ieškoti kambarių. Už 
kelių blokų nuo miesto j va- atsakom laikrodžius vienų va
karus, radom visų eilę namu- bindų anksčiau, o įvažiavus j 
kų. Dideli, geri, su visais pa-1 Mexico, dar vienų 
togumais. Nusisameę porų to- j *amkĮ anksčiau. \ adinasi, 
kių namukų, apsiprausę, pa- atsibudę chicagiškų aštuntų, 
s'.dabinę, ėjom pėkštute į mie-, turėjome sestų, 
stų pasižvalgyti.

'gailesiu, ašaros su krauju...
Artisto pieštas paveikslas

.paliko neišdildomų įspūdį.
“Tetytė” net apsiverkė be
žiūrėdama į jį. “Dėdytė” tik 

galvų pakraipė ir stebėjosi to
kiu ištvermingumu, tokia va
lia indijonų. Dėlto, mųstė jis 
sau, taip ilgai truko, kol juos
baltieji užvaldė... ' ~ >te, Prancūzijoj. Į Šiaurės A-

„ ,. . — Ale kodėl tie indi jonai merikų atvažiavo rugsėjo 20
neturi nei usų, nei barzdos) d., 1G66 m. Alne šeštadieni, 

l . . "R> u':_ teiravosi “Tetytė”. gegužės 18 d., 1675 m. arti
. ' — O, čia ir-gi savotiškas j vietos, kur dabar yra Ludin-

tautai
gero apaštalai.

Nors saulė leidosi, bet bu

išvužiavę Kiekvienai

met upe Marąuette prieš 259 
m., gal turėjo nakvynę toj pa
čioj vietoj, kur dabar stovi jo 
didelis bronzo paminklas.

Paminklas yra teisingu liu
dytoju jo nuveiktų darbų žmo
nijos gerovei. Jis kreipia kie
kvieno praeivio dėmesį ir kie
kvienam primena, kad kelias 
į dangų prasideda su žmo
gaus meile žmogui.

Adv. N. Valasina

SUSIŽEIDĖ
Kavaliauskus iš Spring Va

iky, 11!. atlankė savo gimi
naitį Kavaliausko. Grįždamas 
namo susižeidė automobilyje 
ir jau antra savaitė guli ligo-

va‘ i Iš katedros, mes pasukom į!valios ir ištvermės praktika-'gton, Michigan, miestelis. 
nies muziejų, kuriame radome įvai-• vilnas. Indijonai, kuomet tik

vo pakenčiama. Oras kaip tik katedrų. Neperdidžiausia, gal 
pasivaikščiojimui. Vienam re- kaip Dievo Apvaizdos parap 
storane pamatėm žuvį lange.
Kadangi tai buvo pėtvnyčia — 
užėjom žuvies pavalgyti. Pa
tarnautojos apsirėdžiusios is-

Kaip vakar nutarėm, taip jomės ir moderniškais pavei- 
šįrytų pildom. Mes einam į , kslais. Iš paveikslų galerijos, 

labiausiai krito į akį indijo-

vinias.
rių senienų iš indijonų kury- jam pradeda barzda, ūsai želt, 
bos. Tarpe tų senienų, grožė- jįs pradeda pešioti tuos plau

kus. Nelyginant mūsų gražuo-.

Atvažiavęs Marąuette į nau 
jų Prancūzijų, dabartinę Ka

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS

Kada šio jėzuito mielašir-1 ninėje, Omahoje. 
dingos akys matė šias vietas, 
tuomet čia buvo tik smiltys, 
pelkės, balos, miškai, o visur 
gyveno tik laukiniai indijo
nai. Besi iri lamas Grand Calu-

►o* *o« ><r >•<»

DABAR EINA 
DIDŽIAUSIAS C

REFRIGERATDRIŲ I

išpardavimas!
Peoples

KRAUTUVĖSE

«■■■■■■■■■■■■
; reumatizmas!
■ SAUSGELĖ ;

Nesikankyklte savęs skaus- I
■ mais, Keumatizmu, Sausgėle, g Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun

giu — raumenų sunkumu: nes
■ skaudėjimai naikina kūno gy- 
_ vybę ir dažnai ant patalo pa-
■ guldoB CAPSIClO COMPOUND mos- 
_ tis lengvai praSalina virSminė- 

tas ilgas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėko- 
nes pasveikę. Kaina 50c. per 
paštų 55c, arba dvi už 11.05. 
Knyga: “ŠALTINIS SVEIKA
TOS" augalais gydytis, kaina 
60 centų.

Justin Kulis
3259 SO. HALSTKD BT. 

Chicago, UI.

lės nuo blauzdų plaukus... Per 
keletu metų jis taip pats sa 
ve pešioja ir tokiu būdu lie
ka be barzdos ir be Ksų.

— Tai čia, ponas Marguti, ___„„ ___ _____
plyšo ir jas mėgino užlipyti 'klio galvos, kurias jis su pa- jau ir tamista nušnekėjai nuo' '
Vidus nėra puošnus. Didvsis i galba nugaros muskulu, velka koto __ rtnreiškA “TV><lvtp” I kesniais, tvirtesniais ir priduoda Jiems 11 ' O ° ’ puivibKO l/tuyte - naujų spėkų darbui. Jeigu Jūs esate

'• kaina. .Kur iūs tokias durnas na<a-'8'inas arba slIPnas- pamėginkite nu-I ivui jus lUhiu., Vilimas pasu- ga.TOne. Po Keletu dienų jas pa-Į

nas su kruvinais pečiais, ku-
bažnyčia Chicagoje, katedra | riam į nugarų įverta du šniū- 
buvo remontuojama. Lubos I rai, o prie jų pririšta trys ar-

paniškai, patarnauja prie sta-J altorius. primena Vilniaus ka 
Kalba, neblogesnių akcen-. tedros altorių. Sakykla, tai i
angliškai už “Dėdytę”...

Užkandę, dar ėjom tai šen,
tai ten, ieškodami seniausios

[bažnyčios, kuri pastatyta 1541
įmetais ir nors apgriuvus, bet
įUnka pamaldoms, Ėjom, r-jom,

)< t nepataikėm kelio. Taip ir
l izom be nieko. Nutarėm ryt x , ......

, , - v .%tos kreipiasi i Sutvėrėjųrie aplankyti bažnyčių, mu-^ *

Žmonės, kurie dėl senatvės arba ki- I 
tokios priežasties jaučiasi silpni lr 1 
nesveikus, atgauna savo Jėgas, svei- . 
katą ir pasidaro stipresni ir gyvesni ' 
.vo to kaip jie vartoja NUGA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vai-

Paveikslas labai įspūdingas kas pirdėiot? Kas tai mat '* stebės,te d,del» paR&rinimų.. * . .. j S'iucjuit tai man NUGA-TONE parduodamas visose’
dešinės pusės. Kalvinais pora j ir daug pasako. Jo istorija niaukus nešioti nuo smakro vaistinyeiose Nepriimkite pamėgdžio-, 1 .11 r, r d plaunu© pe. mu imu . maniu Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL
koplyčių. “Tetytė” užsimanė tokia. To indijono sūnus ėjo ' ir iš panosės!
šv. Antanui žvakelę uždegti ir 
pasimelsti. Mes ir-gi tų patį 
padarėm. Kelionėj — rengia 
dvasinio sustiprinimo. Pasi
melsti Aukščiausiam, yra kil
nus, šventas darbas. Visos ta i 

su

mokslų. Jie 
Minesota valst. Tų sūnų jis 
labai mylėjo. Sūnus-gi, augi- 
nosi tris arklius, kuriuos tik
rai dievino, ir grįžęs vakaci- 
joms su jais dienas praleisda
vo. Bet štai sūnūs suserga ii

gyveno šiaurėj skausmas!..
(Bus daugiau)

užkietėjimo
Didžiausias’, ?“**’“*’ J!“"s nePa*elbės htaip kaip NUGA-TONE. '■

— Idealų Lluosuotoja vidurių 25c Ir i 
I ROr
i

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

įejų ir capitolių.
Grįžę Į savo namus, radom 

|skų tvarkoje. Gavome po po- 
“ kaldrų” ir po porų “bla- 
ietų”... “Tetytė” pakilnojo,

litkreipė ir negalėjo atsiste- 
iii, kaip dabar čia yra, kad i

pie šv. Jonų, mes turime kio- i 
ti tieka “kaldrų” ir “blan- 1

I...
Iš pradėjau aiškinti “Dė- j 

” žemlapį. Jis maždaug
irato kelius ir rado mies- i

|lius, kur link mes renge- Į 
isA važiuoti. Dulkėtų kelių

daug matėsi priešais mus.
I Santa Ee į Albuąuerąue 

Lnot “T.” “Tabakierkos”), 
Įvo puikus kelias - ceinen- 
lotas, aliejuotas, bet toliau

vėl žvyruotas.
Na, kaip ten nebus, mes ruo

maldomis ir aukas atnašauja. ! miršta. Tėvas, norėdamas už- 
Indijonai, kaip aukščiau skai-' grūdinti tų gailesį, užmuša DABAR

/

BUDRIK 0PT1CAL IR JEWELRY GO.,
3343 S. Halsted St.

MODERNIŠKI AKINIAI Už............................$4.75
DR. BRUNO YVAINOR1S, OPT. 

Egzaminuoja akis ir prirenka akinius kasdieną.

Telefonas BOULEVARD 6630

f 1

j ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
Pasaulio Lietuvių Kongresas
KAUNE. Rl’GPlUČBO 11-17 d., š.m.

' Atstovams in kongresų lr bendrai ke
leiviams in Lietuvų rekomenduoja
mas sekantis išplaukimas iš New 

, Yorko.

*) Gripsholm ___  Liepos 26
NEW YORK- KLAIPĖDA

Per Gothenburgų. Švediją

’ I^ilvakorrlų kainos Tr»a'Ii,Ja klam-
I Ten------------------- S97.50
Ten ir atgal-------------- 167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai —
*) Vykstu delegatai ir sportininkai, 
in viršminėtų kongresų iš Kalmaro 
atplauks in Klaipėdą laivu KASTEL- 
HOLM.
Platesnes informacijas teikia ir par
duoda laivakortes visi mūsų autori
zuoti agentai. Taipgi švedų Ameri
kos Linijos visi skyriai

Svvedish American Line
IHt N. Michigan Avė., Clitcago, III.

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus įlomis Dėl AlnnuJininui arlm Išmokame Casli 
v įsoklos Kūšles Insurance — Ugnies, Vėsiilos, Automobilių, 

Stiklų lr t. t.

JOHN P. EWALI>
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio, arba 
apdraudos nuo ugnie?, vėjo. etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i •

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
KASTINĖJE

EMIL DENEMARK H

K

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

5848 60 OGDEN 
AVENUE

4/>^

M 5> C* 
1 C’

c->

BARSKIO DIDŽIAUSIAS 
SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMO

Išpardavimas
jų 31 metų gyvavimo. 31 metų teisingo ir prielankaus 
pardavinėjimo. Nueikite į Barskis Fnrniture llouse nu
sipirkti namų reikmenis dabar ir sutaupykite pinigų. 
Jei turite vienų akį ant vertybių, o kitų ant taupumo 
— nueikite pas Barskis nusipirkite kas tik reikalinga 
bile kambariui jūsų namuose. Nuo 20% iki 40% taupy
mai yra siūlomi šiame didžiuliam išpardavime. Išras
kite Barskio kainas prieš pirksiant savo rakandus. Tai 
yra šių metų didžiausias rakandų išpardavimas. Did
žiuma stako yra paleista pardavimui tokiomis žemomis 
kainomis, kati padarius kodaugiausiai biznio. Rakandai 
tikros mados ir kokybės, tokius, kokiais džiaugsitės tu
rint savo namuose, žemiausiomis kainomis mieste. Štai 
proga sutaupyti pinigų ir pagražinti savo namų. Nuei
kite pas Barskį pažiūrėti į jo pasiūlymus ir tuo pačiu 
laiku gausite puikių dovanų dykai.

Būkite gudrūs — pasinaudokite šiuo didžiuliu 31 me
tų Sukaktuvių Išpardavimu t

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
1748-50 VVest 47th St.

Arti Wood St.
Atdara antradieniais ir ketvirtadieniais iki 9 vai. vak. 

Šeštadienio vakarais iki 10 vai.

...  i.

Čia laikoma visų geriau
sių išdirbysčių RclTige- 
ratoriai, parduodami pri- 
einamiaasiomis kainomis 
mieste, nuo

$79.50
ir aukščiau.

GRUNOW 
NORGE 

CROSLEY 
GIBSON 

SPARTON 
LEONARD 

General Motors 
FRIGIDAIRE 

WESTINGHOUSE
ir kitų.

Duodame didele nuolaidų 
už senas ledaunes į mai
nus ant Refrigeratorių.

T/engviausi išmokėjimai, 
į dienų pareina tik 15 
centų.

Krautuvėse o
2536-40 W. 63rd St. )

Corner Maplevrood Avė. O 
Hemlock 8400

4179-83 Archer Ave.J
Richmond Street

Lafayette 3171 

CHICAGO, ILL.

,omer
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Pirmoji Chicagos Lietuvių Parapijų Chorų DAINOS ŠVENTE
ĮVYKS

Sekmadierų, Rugpiūčio 4 dieną, 1935
VYTAUTO PARKE

Programas - Dainuos 3000 choristų - Šokiai - Žaidimai - Pasilinksminimas 

ĮŽANGA 25c SU DOVANOMIS
— — — —4- ■ -—4- .-———IĮ 4.— —4.— 4. .

• _ • ___
1. - General Motors Frigidaire - Peoples Fumiture Mfg. Company

2. - Westinghouse Drabužių Plovykla - Jos. F. Budrik, Ine.

3. - Fedelco Vacuum Cleaner - Roosevelt Fumiture Company

4. - Abro Rankinis Laikrodis - R. Andreliūnas.
F

* KOKIE BUS LIETUVOS 
DARBO RŪMAI

Jau keli metai, kai Lietu
voje buvo daug kalbama apie 
laibo rūmų reikalingumų. 
Ilat, savo rūmus jau turi ūki
ninkai, prekybininkai ir pra
monininkai. Juose sprendžia
mi žemės ūkio, prekybos ir 
pramonės reikalai. Tačiau da
rbininkų reikalai ligšiol buvo 
lig ir užmiršti. Dabar jau ir 
darbininkai turės savo centra- 
linę Įstaigų kuri rūpinsis da
rbo žmonių ekonominiais, kui- 
tūriniais bei socialiniais rei
kalais ir stengsis didinti da
rbo našumų. Darbo rūmai bus 
pusiau valstybinė įstaiga, su
daryta tais pačiais pagrin
dais, kaip žemės ūkio, ir pra
monės rūmai.

Birželio 21 dienų Lietuvos 
ministerių kabinetas jau pri
ėmė darbo rūmų įstatymų. Pa
gal tų įstatymų, darbo rūmus 
sudarys įvairių darbo sričių 
atstovai, kurių skaičių ir rin
kimo tvarkų nustatys vidaus 
reikalų ministeris (vis dėl to 
rūmų narių bus nemažiau 18 
ir nedaugiau 36). Rūmų na
riais negalės būti nė LIotuvos 
piliečiai, nemokų lietuviškai 
skaityti ir rašyti, jaunesni 
kaip 24 metų amžiaus, patrau
kti teismo atsakomybėn dėl 
nusikaltimų, už kuriuos grę
sia teisių susiartinimas, esa
ntieji policijos priežiūroje ir 
t.t. Rūmų nariai bus renkami 
5 metams.

Darbo rūmai seks gyvenimų 
ir teiks žinių įvairiais darbo 
reikalais. Jie palaikys tam ti
krus santykius su vyriausy
be, pareikšdami savo nuomo
nę dėl ruošiamų įstatymų bei 
taisyklių, liečiančių darbo ir 
lirbančiųjų reikalus. Savo 
tikslams siekti, rūmai galės 
steigti įvairias ekonominio

ATSIŠAUKIMAS I ESPE
RANTININKUS BEI ES

PERANTO KALBAI 
PRITARĖJUS

Brangūs vienminčiai, taip 
esperantininkai, kaip ir espe
ranto kalbai pritarėjai! Krei
piuos į jus visus pranešdamas 
džiuginančių naujienėlę, kad 
Lietuvos esperantininkai - - 
jų Sų junga ir vėl pasiryžo 
leisti savo organų: “Litova 
Stela” — Lietuviškų Žvaig
ždę”. Į

Mes, Amerikos lietuviai es
perantininkai, kaip ir espera
nto kalbai pritarėjai, o pasta
rųjų, kaip žinau, yra m bai 
daug, privalome sulig išgalės, 
tų laikraštukų paremti — jį 
užsisakyti. Laikraštis leidžia
mas dviem kalbom: esperan
to ir lietuvių; metams kainuo
ja $1.00. Pinigus reikia siųsti 
šiuo adresu: “Litova Stela”, 
Kaunas, Ukmergės pi. 45, būt. 
5, Litliuania. Jau išėjo du nu
meriai. Laikraštis yra žurnalo 
formos, gražiais apdarais ir 
gražiai iliustruotas. Redaguo
ja Vladas Butkevičius.

Brangūs vienminčiai espe
rantininkai, kai kurie Iš jūs, 
gul, įpuolėte į abejones kas

bei kultūrinio pobūdžio orga- 
n’zacijas ir patarimų biurus. 
Rūmų lėšas sudarys darbinin
kų mokesčiai, valstybės iždo 
pašalpos ir įvairios kitos pa- į 
jamos. I

Taip maždaug atrodo dabar Į 
tinis darbo rūmų įstatymo 
projektas. Lietuvos darbinin-' 
kai susilaukę rimtos savo į-| 
staigos, kuri galės apginti jų 
reikalus nuo darbdavių įvai
rių išnaudojimų. Greta to rei-v 
kia tikėtis, kad pakils darbi-1 
ninku apsišvietimas ir kultū
rinis lygis. Tsb.

link esperanto pergalės. Nė
ra ko abejoti, arba nusiminti, 
kas link įsigyvendinimo jos, 
kaipo tikros tarptautinės, pa- 
gelbinės kalbos. Atminkime, 
kari visos didelės idėjos ne per 
imAus įsigyvendinusiosį, bet 
dažnai po ilgų kovų, kentėji
mų. Po desėtkų metų, o net 
ir šimtmečių, jos tampa per
galėtojomis.

Taip yra ir su tarptautinės 
kalbos idėja. Esperanto, tie
sa, turi daug sekėjų ir prita
rėjų, bet jai taipogi nestoka 
ir priešų, kaip ir kiekvienai, 
idėjai. Todėl, nors povaliai, 
bet dirbkime be paliovos ir 
neatsižvelgdami žygiuokime 
iki tol, kada kiekvienas iš 
mūs galėsime pasakyti: “Su 
savais, susikalbu savo gimta 
kalba, o su visu pasauliu -*• 
esperanto kalba. Manau, ne- 
prošalį bus pranešti ir tų, kad 
Lietuvoje jau baigiamas spau 
sdinti platus Esperanto - Lie
tuviškas žodynas pagamintas 
teisininko B. Giedros. O Sam 
reikalingi yra vadovėliai es
peranto kalbos, gali kreipti’ 
prie manęs ar į “Amerikos 
Lietuvio” (14 Vernon St., 
Worcester, Mass.) redakcijų.

Atminkime, kad su pagal
ba tarptautinės esperanto ka
lbos, mūsų garsusis rašė jas. 
Adomas Jakštas — pralotas 
Aleksandras Dambrauskas -- 
Lietuvų išgarsino visam pa
sauly.

K. Vidikauskas
2833 Livingston St.,

Philadelphia, Pa.

CICEROS ŽINIOS
GRAŽI 3ĄJUNGIE6IŲ 

PRAMOGA

Liepos 2 d. Moterų Sųjun- 
gos 2 kuopa surengė kauliu
kais žaidimo pramogų pas 
veikėjų A. Stasaitienę, gra
žiam jos name. Į pramogų su

dėjo daug sųjungiečių ir sve
čių. Dalyvavo ir viešnia Ma
rijona Puidokienė su savo du- 

1 k rele Florencija iš Montello, 
Mass. (Brolienė Moterų Sąju
ngos Centro raštininkės M. 
Vaičūnienės). Pasidžiaugus 
Stašaičių svetingumu, pradė
ta lošti kauliukais. Vakarui 
vadovavo pirmutinė 2 kuopos 
narė ir nenuilstami darbuo
toja, Marijona Česienė. Jai

pagelbėjo A. Stasaitienė ir 
Jaukšienė.

Dovanų buvo daug ir gra
žių.

Gražias lempas paaukojo 
Roosevelt Fumiture Co. ir Bo 
čiūnienė (sųjungietė), viena 
Ciceros biznierkų.

I Po žaidimo vėl Stasaitienės, 
i Česienės ir Jaukšienės trlusu 
visi pavaišinti.

Kuopos reikalams padaryta 
gražaus pelno. Daugiau tokių 
vakarų.

Teko girdėti, kad neužilgo 
sųjungietės žada rengti “ba- 
sket” piknikų. Visos ir visi 
važiuosime. Dalyvė

— Ko tu verki, Monika?
— Ach, .mieloji, aš taip ne

laiminga ! Įsivaizduok: ma
čiau store madniausių ir gra 
žiausių skrybėlę. Prašiau vy
rų, kad nupirktų, bet jis at
sisakė.

taip, man labai rūpėjo atei
tis. Aš pinigus tuojau pasidė 
jau į liaukų.

i

Skolina pinigus ant pirmų
____ ,_______ ___ morgičių, atmokėjimui morgi-
JMANO DAUKANTO# pataisymui namų ir pas-

EDERALoAVINGS tatymui naujų namų. lengvais 
Jano loan ^association mėnesiniais išmokėjimais.

Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fede- 
ralinėj įstaigoj. Mokame 4% už taupomus pinigus. Ne
reikia mokėti įstojimui. Jūsų pinigai yra apdrausti iki 
$5000.00 per Federal Savings and Loan Insuranoe Cor
poration, Washington, D. C.

Raštinė atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
,5 jm) pietų

Seredomis ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro

2242 West 23 rd Place
PHONE CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

— Aš įsakyčiau, 
Vera.

Klaipėdos krašte, Lietuvo
je, iš viso yra 5 kalėjimai, 
kuriuose yra apie 250 kali
nių. Didžiausias kalėjimas y- 
ra Klaipėdoje.

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentueky 
Bourbon

ir
Lietuviškos

Degtinės

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803

SE

Sportininkų ir Amerikos Legiono 
Dariaus - Girėno PostoOLIMPIJABOS 

EKSKURSIJA Lietuvių Kongresan
Kuriai vadovaus JONAS YUŠKA 

Didžiausiu Francūzų Linijos Laivu NORMANDIE

Laivas išplauks iš New Yorko Liepos 31 dieną. Dėl šios ekskursijos B. R.PIET-
KIEWICZ padarė specialų sutartį su laivų kompanija nuvykęs New Yorkan. 
Tuojau kreipkitės į

B. R. Pietkievvicz
Olimpijados Komiteto Transportacijos Pirmininkas.

Laivakorčių Agentūra

— sako

As jau viską mėginau.- 
verkiau, alpau---- o jis juo
kias — priprato.

TEISĖJAS:— Kaltinama
sis, tamstai reikėjo pagalvoti 

(apie ateitį, kada pasisavinai 
• valdiškus pinigus.

KALTINAMASIS: — O

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ TO GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI- 
MY, kviečiame jus atsinešti 
tavo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank

19th PI. and Halsted SL '

o<

DIDIS VIDURVASAR1NIS

Išpardavimas
Stebėtinai Gera Proga Visiems 

PIRKTI NAMŲ REIKMENIS 
IR

DAUG SUTAUPINTI

(

$10.00 45 svarų baltos 
vatos MAT RASAI

$9500 Mohair ar 
Frieze Seklyčiom Setai

0;‘4.79 49.50
$80.00 3-jų dalių 

Miegamų Kambariu Setai

*39.75
$30.00 gražūs, naujos ma

dos, 9x12 Kaurai

$12.00 Garantuoti Sim- 
mons lovom Springsailovom r>pr

s5.95

16.95
$25.00 5-kių dalių 

BREAKFAST SETAI

12.95
$28.00 gražūs nauji 

LOUNGING KRĖSLAI

14.75
Nauji Refrigeratoriai

01‘69.50

$68.00 7-nių dalių Val
gyklų setai

*37.50
$65.00 naujos garantuotos 

Drabužių Plovyklės

*29.95 ir aukščiau

KITI VISOKIE REFRIGERATORIAI
Parsiduoda mažiausiomis kainomis 

Lengvi išmokėjimai pritaikomi visiems pagal norą ir 
< išgalę

Atlankykite dabar Sig didžiausių krautuvę liridgeporte.

3224 South Halsted Street 
Telefonas VICtory 4226

J, W. KALEDIN8KA8, Manager

Tel. LAF; 10832608 W. 47th Street Duodame gražius lietuviškus radio programos kas ne* 
prieš piet, ii stoties WGES, 1360 kil.

.ti. ■
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AUSROS VARTŲ PARAPIJOS PIKNIKAS i
SEKMADIENYJE, LIEPOS (IULY) 14 D., 1935 M.

VYTAUTO DARŽE
1151 h St. tarp C ra wf o r d ir Cicero Avenues

VIETINĖS ŽINIOS
WEST SIDE RESPUBLIKA 

VYTAUTO DARŽE
Rytoj, liepos 14 d., visa 

taip sakant '•Vest Side persi
kels į Vytauto parką, kur į- 
steigsime savotišką respubli
ką. Ten turėsime savo “pre
zidentą” — aid. Lagodny su 
visu mūsų valdos kabinetu 

, Higgin.su, Wallace ir kitais; 
savo finansų ministeriją — 
bank. Joną, Julių, Brenzus, 
Joną Krotkų, Just. Mackevi
čių, B. Kazanauską ir kitus; 
savo policiją — šerifą Saka
vičių, policmonus: Zaurą, Ur
boną ir kitus; savo advokatus 
— Kučinskus, Bordeną; savo 
gydytojus — BiežJ, Bložį, Vi- 
nskūną, Kavarską, Nurkaitį; 
savo spaudos atstovus; savo 
įvairius biznierius, savo ba
rus, savo šokių salę, savo spo i

PRADŽIA 11VAL. RYTO

Širdingai kviečiame visus parapijonus, kaimynus, draugus-ges, prietelius 
rėmėjus ir gerb. biznierius j mūsų parapijos piknikę. Už Jūsų visokeriopą 
paramą mūsų parapijai tariame širdingausiai ačiū. įjį

KLEBONAS ir KOMITETAI M

VISIEMS FEDERACIJOS 
VEIKĖJAMS

I St., Bridgeporte, A. Bacevi- 
Ičių, 1850 "VYabansia Avė., No- 
! rth Side, č’ižauską, 6831 So.I
Rockwell, Marąuette Park, 
Sakalą, “Draugo” redakcijoj 
ir pas kitus veikėjus.

A. Valančius,
Fed. Chic. Apskr. pirm.

KAM TEKS BRANGIOS 
DOVANOS “DAINOS 

ŠVENTĖJE”?
RAD10

GRAŽUS RADIO PRO
GRAMAS

Federacijos Chicagos apsk. 
taipgi ir Federacijos Centras, 
nutarė siųsti atstovą į Viso 
Pasaulio Lietuvių Kongresą 
Kaune. Atstovu išrinktas L.
Šimutis.

Federacijos ir Susivienymo 
apskričiai dėl to nutarė sure
ngti L. Šimučiui išleistuves.
Jos įvyks 17 d. liepos, Gimi
mo P. Š. parapijos svetainėj.

Visi veikėjai ir veikėjos bū- ;ir stony Island 
tinai turit atsilankyti į tas iš-j
leistuves ir palinkėti mūsų i Bilietai jau pardavinėjami; 
atstovui laimingos kelionės, □'J galima įsigyti ir rezervuo- 
laim ingai sugrįsti į Ameriką, t* vietas pas kiekvieną komi- 
ir vėl darbuotis su mumis. Per .t^01 nari- Bankieto informa-

SPORTININKŲ IŠLEISTU
VIŲ BANKETAS

Amerikos Lietuvių Olimpi- 
kos Komitetas rengia sporti
ninkų išleistuvių bankietą su 
šokiais, trečiadienį, liepos 24 
d., Southmoor viešbutyj, 67th

Pirmutinė Chicagoje Dainos 
Šventė įvyks rugp. 4 d., Vy
tauto darže.

Komisija yra gavus sekan
čias dovanas: General Motors 
— Frigidaire, vertės $100.00 
(aukojo Peoples Furniture 
Co.), AVestinghouse — "VVash- 
ing Machine, vertės $59.00 
(aukojo Jos. F. Budrik, Tnc.), 
Fedelco Vacuum Cleaner, ve
rtės $29.00 (aukojo Roosevelt 
Furniture Co.), "VVrist watch. 
vertės $15.00 (aukojo R. An- 
dreliūnas).

bankietą' bus išpildyta gražus dėliai reikia kreiptis
programas komiteto pirm. adv. J. J. Bo-

Bankietas prasidės lygiai 8 , r(^en’ 2201 W. Cermak Rd 
valandą vakare.

I

rtą, savo radio, savo muziką, Bilietai, perkant iš anksto, 
savo dainas, savo juokus ir 50c., o pVįe durų. bus 75c. 
t.t. Žodžiu, ryt Vytauto dar- j Dgl to visi jsigykit tikietus 
že, metinis parapijos piknikas įg anksto. Galima gauti pas

tel Canal 1175, arba bankie
to pirmininkę, Kirienę, 662G 
S. Fairfield Avė., tel Gr.ove- 
hill 2795.

Ieva Lukošiūtė
bus tartum kokia nepriklau
soma valstybė. Visokie reika-

A. Valančių, 1226 S. 50 Avė.,
B. Kazlauską, 1430 S. Cicero

lai galima bus vietoj atlikti. .Ave., Ciceroj, Vaicekauskienę, 
Taigi, sekmadieny visi va- 4507 California Avė., Brigh-

žiuojam į Vytauto daržą, į 
West Side vienos dienos res 
publiką. Buvę Aušros Vartų 
parapijiečiai, oldtaimeriai iš 
Įritu kolonijų taip pat kvie
čiami atsilankyti.

Darbininkų dėmesiui 
Ekspresai su visa “respub

likai” tą dieną išmaitinti pro 
vizija, mašinerija ir darbinin
kais išvažiuos nuo bažnyčios 
po 8:30 Mišių šv. Visi darbi
ninkai prašomi susirinkti 9 
vai. ryto prie bažnyčios.

ton Parke, Gudą, 901 W. 33

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMFTRTCALLY AKITJ 
SPECIALI8TA8

Palengviną aklų įtempimą, kuria 
erti priežastimi galvoa ekaud«Jlmo. 
-ralgtmo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą aklų karfttį. atitaiso 
trumparegyste Ir tollregystę. Prlren- 

I gla teisingai akinius. Visuose atslti- 
I Rimuose egzaminavimas daromas su

Visus į metinį parapijos pi- *’•**«*• Parodančia mačiausias klal-
‘ ‘ r r •’ 1 das. SpeelalB atvrta atkreipiama J

kniką nuoširdžiai kviečia 1 mokyklos valkus Kreivos akys atl- 
,, , . _ _ ... taisomos. Valandos nuo 10 Iki S v
Klebonas ir Reng. Komisija Nedalioj nuo 10 iki ,2. Daugely »t-

sttlklmų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Bonlevard 7589MIRĖ M. STANKELIS I

TTines ligoninėj, Speathvav, 
TU., mirė vestsidietis M. Sta- 
nkelis. Velionis buvo J. A. 
Valstybių pas. karo veteranas, 
veiklus lietuviškose draugijo
se. Ypatingai daug dirbo Vy
čiams. Priklausė nuo pat L. 
V. 24 kp. įsisteigimo. Pašar
votas pas laidotuvių direkto
rių Lekavičių. Rap.

I

WEST SIDE. — Iš priežas
ties parapijos pikniko, Susivie 
nymo 100 kuopos mėnesinis 
susirinkimas iš sekmadienio, 
liepos 14 d., tapo nukeltas ] 
sekmad. liepos 21 d. Visi na
riai prašomi tai įsidėmėti.

I. Sakalas, fin. sekr.

©ry?

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRI8TAS

18OI S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 at 

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedaliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone OANaI 0523

1. “Ėjo Mikas”, polka.
2. “širdele mano”, dainuo

ja Dolskis.
3. “Smuklėj vainikėlis”; 

dainuoja Olšauskas.
4. “Valcas”.

“Tykiai, tykiai” — vy-5.Rytoj 11 valandą prieš piet 
ir vėl Progress Furniture Co. rų oktetas, 
krautuvė palinksmins radio 
klausytojus gražiu ir įdomiu 
programų. Dalyvaus geri dai
nininkai ir muzikai. Be to, 
bus kalbų svarbių pranešimų 
bei kitokių įvairenybių. Rap.

6. “Lietuviškas popuri”.
7. “Leisk man”, dainuoja

Dolskis. Rep.

VYKSTA Į PASAULIO 
LIETUVIŲ KONGRESĄ

vą, per Onthenburgą. Švediją. Į Klai
pėdą. Suslvlenl limo Lietuvių Ameri
koje orguno ‘‘Tėvynės" redaktorius 
S R. Vltaltls ir ‘‘Dirvos'’ redakto
rius K. 3. Karpius. Taipgi sykiu vy
ksta Lietuvių Lahakorėių Agentų 
Sąjungos Amerikoje iždininkas A. o.

I Trečiokas, atstovai J minėta. Ko.i- 
' gresą.

Norį pirvykti > patį laiką -lah- 
1 vnuti Pasaulio Lietuvių Kun<.
1 kuris įvykę rugplūčlo 11 ir 17 id.

Kaune, patartina vykti čia kalou.- 
mu laivo iSplaukimu.

Jei Tamsta manote vykti j Lietu
vą apie £į laiką, patartina skubei 
kreiptis į vietinį turistų biurą (au- 
torizuotą laivakorčių agentūra) ir 
sutvarkyt reikalingus dok'i.TU>nru* 
kelionėj, bei užsisakyti laivakorte >8- 
plaukiančlu motorlaiviu “Grlp.sholnt", 
liepos 26 d.

Laivakorčių kainos: Trečiąja klase 
Nfw York — Klaipėda, per Gothon- 
burgą, Švediją, į ten $97.30, ten ir 
atgal $137 PC. J. A. V. taksai at
skirai. Pi-.iikiant Šiuo laivu ke e’viiu 
IS Kalmare Švedija atplauks j Klai
pėdą laivu Kastelholm.

žinių Pranešėjas

BUDRIKO PROGRAMAS Liiepos 26 d. S. m švedų Ameri- 
* kos Linijos moderniškuoju motorini- 

viu "Gripsholm" išplaukia i Llet’i-

Visi, kurie mylite dainas ir 
muziką, ryt dieną turėsite ma 
lonumo pasiklausyti Budriko 
radio programo iš stoties 

Tat, ar jau turite bilietą Į WAAF, 920 kil. nuo 5 iki 5:30
Dainos Šventei? Jų galima popiet. Leidėjai šių programų 
gauti pas kiekvieną chorvedį — Jos. F. Budriko radio ir 
arba choristą. rakandų krautuvė, 3417 So

Rugp. 4 d. Vytauto daržas HaWed st> ^toj Pati('ks sc’ 
skanibės daina ir muzika. Jau kari^i piogramą: 
matyt, kad šis didžiulis pa- į

rengimas visais atžvilgiais bus 
sėkmingas.

PARDAVIMUI BIZNIAI

GROSERNĖ ir delicatessen
pardavimui. Gerai išdirbta 
biznis. Biznio kampas. Gerai 
pritaikyta. Gyvenimui kamba
riai.

5601 So. Hermtlaffe Avė.

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI ADVOKATAI:

rtez 1460 No Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

ieva Lukošiūtė

25 METU PRITYRIMOc
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1098 9959 So. Leavltt St.

OANaI 0708

DR. J. J. KOWARSK AS
PHY8TCIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOT7R8

9 to 4 and 7 to 9 P. M. 
8unday by Appolntment

Tel. CANai 0957
Rea. PROspect 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1891 SOUTH HALSTED KTKEKT 
Rezidencija M00 So. ArtesUn Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 9 popiet
6 Iki 1 r. vakaro

Tel CANai 6119

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTA3

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki 19 ryto
Nuo 1 Iki 9 vakaro
Seredoj pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Oflno Valandos

Nuo 9 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėllomla pagal sutarti

Ofiso telef. BOUlevard 7890 
Namų tel. PROspect 1980

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredoml* Ir Nedėllomla pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefoną* REPublie 7868

Tel. BOUlevard 7049

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTT8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Ofiso Tek: PROzpect 837#
Rot. Tel.: HF.Mlock 8141

DR. J. RUSSELL
Lietnvjz Gydytojas ir Chirurgu 

2500 W. 63rd St.
Ofiso v*1 : 9 Iki 4 Ir 0:80 Iki 8:80 
Seredomls Ir nedSIlomla pagal sutartį 
Re*. 2515 W. 69tb Si. Pagal nutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 00S6

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m 
Nedėllomla pagal sutartį

DR. J. E. SIEDUNSKIS
Gydytojas Ir Chirurgą*

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dantistas

Ges X-Ray
41 m AtUTHER AVĖ., Oor. Franciam 
Tel offlee Laf. 8669: res Vlrg. 9669

lel. Oftoo BOlkvanl sois—te
Rea. VIOtovy 9848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1; nuo 6:80-8:99 

756 West 35th 8troet

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

OR. CHARLES SEGAL
ofiras

4729 So Ashland Avė
9 lubos

CHICAGO. ILL 
onao valandos 

Nu# 19 Iki 19 vai. ryte, nuo t Iki 4 
vau. po pistų Ir nuo T Iki 9:89 vai. 

vakaro Nedėllomla nuo 19 Iki 11 
valandai dieną 

Telefoną* MIDavav MM

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ*

4631 SO. ASHLAND AVĖ
TeL YARda 0994 

Rea.1 M PLAaa 1400 
Valandos:

Nuo 19-19 ▼. ryto: 9-9 Ir T-l v. V. 
Nsdėldlenlals nuo 19 Iki II <H

Tel. LAFayetta 7666

DR. F. C. WtNSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. C A Vai 0403

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Res.: Tel. HEMlock 6284

DR. A. G. RAKADSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai vak. 

Reeldenctjos Ofieaa: 2666 W 69th St 
Valandos: 16-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Ssredomda ir Nedėllomla pagal sutarti

Tavern, vėliausios mados 
baras, su visais reikalingais 
daiktais. Biznis išdirbta per 
du metus. Greitam pardavi
mui tiktai $300.

1752 West 47th Street
B’YOUTHFUL COSMETICS 

COMPANY
3162 S. Ashland Avė. Chicago

Aukštos Rūšcs Perfūmai, 
Kremos, Veidui Pudros. Lo- 
tions, Briiliantinė ir Beauty 
Aids De Luxe.

Mes pristatom kiek tik no
rite. Telef. LAFayette 2028

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.) 

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėllo, Seredos tr Pėtnyčlos

vakarais 6 Iki 9
Telefonas CANai 1175 

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas RF.Pnblie IMinn

Telephone BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS ir PATARĖJAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 651R S. Roekvell St.

Phone REPublie 9728 CHICAGO

CLASSIFIED
AITOMOBnrs AUTOMOBTLE8

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8

144* 80. 49tb CT.. CICERO. ILL 
Utar.. Ketv., Ir PBtn. 19—9 vai. 

1147 80. HALSTED 8T.. CHICAGO 
Paned., 8ered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Rea. Tel. GROvehlU 0617

6924 8. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak 
Ketv. Ir Nedėltoiiila suslta-ru*

Dlenojula Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANai 0402

DR. A. J. JAVOIš
Office: 2643 W. 47th Streel
Vai.: 2 iki 5 popiet, t tai 9 vak 

Nedėlioję pagal autartį_______

Dr. A. Račkus
Išvažiavo j Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Menesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFT8A8 IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 8 popiet — 6 Iki 8:10 vakare. 
Nedėllomla nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

EMIL DENEMARK INC.
" ' Vartotu Karu Barbenai

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUICK '35. 5 Sednn, Trnnk. garnnt....................................................... 9825
BUICK ’96. 6 Sednn. garnnt ................................................................. 9705
CADILLAC 'SO. 7 Sedan. V-16. Tobula* ....................................... 9745
BUICK ‘33. 6 Pfdnn 67. kaip nauja* .................................................. 9SO5
CADILLAC '31. 7 Sednn. 6 drnt. mtnl ............................................. 9005
PONTIAC '34. R Sednn De Iaizs ............................................................ »5»5
LA SAI.T.E ‘31. 5 Sednn, inl.nl pulku* ..................................... 9113
PACKARD *31. 7 Sedan, Cu*»nm Tlullt ......... . . 9305
TJNCOLN ‘29. 5 Sedan. pulku* kurą*............  9375
BUICK ‘31. R Sedan 67. g*ro1 tvnrkol............................ 9373
LA SAI.T.E ‘81, 6 Coupe, gemm *t«vv 9315
PIERCE ‘30. 2-4 Coupe, geram «»evv *325
LINCOLN ‘30. 5 Sednn. Inhnl pulku* karu* . 92*3
CADILLAC ‘30. 7 Sednn, gerntn *tnvv . . 92»5
BTTICK ‘30. R Sednn 61, Uvaru* ..................... .................... . . 9225
CHEVROLET ‘81. 2 Coupe, 6 drat. ratai .............. 9223
BUICK ‘3ft. 7 P. Limo.. 6 drat ratai................................................ 9225
FORD ‘31. 2 Coupe, geroj tvarkoj ... 9195
LA SALLE ‘29. 6 Redan. ž«na kaina .... . . 9105
CADILLAC '28. 6 Coupe, geram stovy .............................. 9195
OAKI.AND ‘80. 6 Sedan, gražiam »tovy ............................................ 9175
CADILLAC ’28. 6 Sedan. bargena* .................................   9125-
CADILLAC '28. 7 Redan. migauktte .... . ...   9125
ESSEX '29, 5 Sedan, bargena* t 55
BUICK '27. 6 Redan. pigiai .................................. .......................... 9 «3
BUICK ‘27, 6 8edan, kalnuota* parduot ............................... .. 9 50
8TUDEBAKER ‘29. 6 Sedan.................................................... 8 33

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais Išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

Higgin.su


r

ftestadienis, liepos 13 d., 1935

VIETINĖS ŽINIOS
LABDARIAI VAŽIUOJA 

BEGOS DARŽ4
!

BRIGHTON PARK. — La
bdarių iŠ kuopa rengia luetinį 
išvažiavimų į Begos daržų, 
Justice purk, sekim, liepos 14 
d. Visi prašomi atvažiuoti, o 
atvažiavę būsite pavaišinti;

prie 123, arti Archer Avė. Va
žiuoti geriausia South West 
Highwuy iki 123, tada pasu
kti į vakarus ir važiuoti apie 
G mylias.

Sųjungos nariams žinotina
Visuose šio sezono turname- 

lituose sųjungos nariui išlošy 
dovinius jas gaus užbaigus se
zono vakare, kuris bus suren
gtas su programų ir šokiais

Chicagos Lietuvių Golfinilinksmai laikų praleisite, sma 
šiai įsišoksite. Visi labda- nkų'-£į,ui- 
rių rėmėjai taipgi prašomi at-^ jr linbių lietuvius , 
šliaukyti.

lAUV/m* v* v .

B. Grybas ■F.

7
1

D R A U G A' S

Yuknis c-lf 2 
Kulnis rf. 5
Kiaurakis lf-lb-p 4 
F. Jenks 2b 4 
Musalskis ss 5 
llobrovulskis 3h 5 
Joe Zenkus scf 5 
John Zenkus cf 5 
S. Jenks lb-c 4 
Kazlauskas p-c 4

Totais

0 0 
3 3
1 0 
1 2
1 2 
o oM
* 2

o
9

1
1
1

4G 15 15
Roseland

West Side

Zuura scf.
John Zenkus rf. 
Puplis ss. 
Masalskis 3b 
Stankus p. 
Kiaurakis lf.
Joe Zenkus cf. 
Domino 2b.
S. Jenks lb. 
Kazlauskus c. 
Yuknis c.

AB. R. II. 
5 3 4
5
5
5
5
4
4
4
4
1
3

1
1
1

9
1
1
o

1
1
3
2
2
2
1

0 0 
0 1 
0 0

liepos ketvirtos piknikų. JS 
Roselando A. Vaitkus, J. Smu 
Įkiš, J. Lubzeutįs, J. Venckus, 
V. Si urbi i ūtė ir Dolores Ke

kšei- prisidėjo darbu prie Ro- 
selando bučernės piknike. 
Bruno T. Petkus sutelkė mui

lt

sto. Jurgis Smulkis

PAIEŠKOMI:

Al A
JONAS

GARBA6AUSKAS
Mirė liepos 11 d., 1935 m., 

apie 6 vai. vakaro, sulaukęs 
60 metų amžiaus. Kilo iš Šiau
lių apskr. Žagarės parap. Ma
želių kaimo. Amerikoje Išgy
veno 30 metų.

PaUko dideliame nuliūdime 
sesers dukterj Antaninų Sluš- 
kieuę lr jos vyrų Adomų. 2 
brolsūnius: Antanų ir jo žmonų 
Kotrinų Uarbašauskius; o Lie
tuvoj sesers ir brolių vaikus lr 
brolį Domininkų Maskvoj.

Dėl informacijų telefonuoki- 
te LAEayette 3602.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
1812 Lake St., Melpose Purk, 
111. Laidotuvės įvyks pirmadie
ni, liepus 15 d., lš koplyčios 
9 vai. ryto bus at lydėtas į Mt. 
Carinei parapijos bažnyčių. Me- 
lrose Park, III., kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. l’o pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tainus-mus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sesers Duktė lr
HrolsūJilui.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Kd. Prignano. Telefo
nas Melrose Park 635.

■ ta

aMOa-MYKOLAS 
STANKEWICZ 

(Sunkelis)

Mirė liepos 11 d. 1935 ui., 
8:30 vu t. sulaukęs pusės am
žiau*. Kilo iš Lietuvos. Viečū- 
nų kaimo, T ruopės valsčiaus.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliūdimu 

d raugus-ges ir pažystumus: o 
Lietuvoje tris brolius: Juozų, 
Jonų ir Kazimierų lr dvi se
seris Petronėlę lr Vincentų.

Kūnus pašarvotus koplyčioj, 
2314 West 23rd l’laie. Laido
tuvės Jvyks pirmadienį, liepos 
15 d, iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas J Aušros 
Vartų parapijos bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų, l’o pa- 
imaldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr puzys- 
tanius-iuas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Draugai ir Pažįsta
mi.

Laidotuvių direktoriai Laehu- 
wicz ir Sūnūs. Telefonas CANul 
2515.
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Roniund - Ramanauskas Vi
ktoras, gyvenęs Philadelphia,
Pa.

į Radžiūnus Vladas, gyvenęs
Port Cliester, N. Y. 

į Padelskas Juozas, gyvenęs 
pas švogerį Ignų Zacharevi-' 
čių, McKees Rock, Pa.

Į Consulate General, of Lith- 
uania, i L VVaverly Place East, 

,New York, N Y.

\B. R. 11 
5 13
R 2 9

2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

45 10 17A. Vaitkus ss 5 
Norway 3b-lf 5 
Doiubro lf-3b-lh 5 
Trikinskas rf-cf 5 
Sirtautas scf 5 
Mulker p 5

RENGIA IŠVAŽIAVIMĄ2
4
1

2
3 
0 
2
4 
1

inkus įsirašyti į šio sporte 
klubų. Įstojimas ir metinė mo 
kestis viso $2.U0. Norintieji 
galės įsirašyti laike turname- 
nto, arba gali kreiptis į se
kretorių dr. A. J. Gussen, 4847 

un. A. Briška, kuris ato»Jw. 14th St., Cicero, 111. Tel.: 
s leidžia Lietuvoje, šiaip Cicero 3043. M. Z.

NEATSIGĖRI LIETUVOS
GAMTA Joginan lb 

Latvėnas rf
4
0

Tony Vaitkus 2b 5< 5
3

‘ Aplankęs gražiausias Lie- ROSELANDO VYČIAI 16 —
tuvos vietas, atvykau į ramų WEST SIDE3 15
Latvijos kampelį Kamerį. Va- j _ _ _
sąra Lietuvoje Šįmet labai gra 8 kp t„„aSi Ilors
•ži. Viaur malonu, jauku, ta buv0 We8, gi(|t tym0 pris.
čia važiuosiu į mūsų Vilniui x A . ... ., . paustas, bet laimėjo vienų smair ant Gedimino Kalno uZne-
šiu Lietuvos vėliavėlę”. į i kiaušių žaiuimų t hieagos \ y

SPORTAS
GOLFO TURNAMENTAS

Crieagos Lietuvių Golfinin- 
kų Sųjunga šių vasarų rengia 
iš eilės trečių turnamentų. Jis 
bus sekim, 14 d. liepos, 8 vai. 
ryto, Glen Eagle Country Club 
kalnuose. Bus sulošta 3G sky
lės. Visi sųjungoų nariai pra- 

TŠomi nepamiršti. Taipgi kvie

'čių Apskričio Softliollo Lygo
je. Pirmutiniuose inninguose 

, West Side Vyčiai padare 'de- 
vynius skaičius, o Roselandas i 
tik du. Tiktai septintame in-Į 

I ninge ltoselandas susiprato, 
kaip West Side didvyrius rei
kės supliekti. Šitame inninge 
Roselando Ball-mušiai padarė 
septynis skaičius, pridėjo du 
aštuntame inninge ir du de
vintame. Devintame inninge 
metėjas Kiaurakis praleTuo 
Latvėnų', o Antanas ‘‘Athletic 
Direktorius” Vaitkus ir Leo-

Gudas cf-lf
Genis c

____________ I

Totais 47 lfi 24 į
I

Brighton Park 36 kuopa su 
mušdama "VVest Side 24 kuo- . 
pų 17—11) užsitikrino pirmų 
vietų Lietuvos Vyčių Chica
gos Apskričio Softbolo lygo
je.

Brighton
AB. R. H.

Roseland vyčiai rengia me
tinį išvažiavimų į Hudson 
Lake, liepos 28 d. Juozas Ve
nckus giria, kad vieta graži, 
tik reikės pirkti geležinkelio 
tikietų. Įduokite pinigus Juo
zui Venckui prieš ateinantį 
susirinkimų.

Stanislovas Kernagis, ko
miteto pirm. gražiai sutvarkė

Penkių Metų Mirties 

Sukaktuvės BRANGIOJI MŪ8Ų

**♦

J

čiami visi Chicagos ir apylin- Inas Gudas abudu gavo po pus
Iriu 1 1 z a 4 I11T1 <4 1 1 4* a 1 »l,\t/-X 1 1 . T J ..r. va — 1kių lietuviai golfo mylėtojai. 
Svečiai golfininkai, užsiregis
travę pas Sų-gos turnamento 
tvarkdarį, turės progos išlo
šti vienų kelių gražių dova
nų, skiriamų svečiams. Įžan
ga nariams ir svečiams $1.25.

Glen Eagle Country Club, 
seniau buvęs privatus klubas, 
randasi labai gražioj vietoj,

homerunį, kuomet Roselanilas 
gavo du skaičius, pralenkė 
West Side IG—15 ir tapo lai
mėtojais. Menedžeriais yra 
VVest Side Juozas Glebauskas, 
o Roselando “Jonuks” Lab-1 
zentis.

West Side
AB. R. II. 

V. Žibąs c 3 2 2

Getas 2b 
Dalinkaitis cf-lf. 
Noreika lb 
P. Šeputis p. 
Barkas rf.-cf.
L. Šeputis 3b 
Vaicekauskas ss 
Giedraitis c. 
Mikužis lf.-rf. 
Urnikas scf.

G 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5

51 17 22

2
1

3
2
1

1

2
2
2
1

2
2
4
2
2
1
2
2
2
3

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TAVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuyių Sąlygos

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

Aleksandras Katauskas
mlrč liepos 11 <1.. 1935 m.,
5:3li vai. vakaro, sulaukęs pu
sės amžiaus. Kilo iš Tauragės 
apskr., Šilalės parap. ir mies
telio.

Amerikoje Išgyveno apie 35 
metus.

Paliko dideliame nuliūdima 
moterj Petronėlę, po tėvais 
Kumpikaitė, du sūnus: Jonų. 
lr Aleksų, du brolius: Povi
lų Ir Jonų lr gimines.

Kūnas pašarvotas 3326 So. 
Lituanica Avė.

laidotuvės Jvyks pirmadienį, 
liepos 15 d. lš namų 8 vai. 
bus atlydėtas J .šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčių, kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Sv, Ka^piiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažį
sta m us-mas dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę: MOTERIS, SfNCS, 
BROLIAI IR G1MINCS.

laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YAltds 1138.

AGNIEŠKA
MISEVIČIENĖ

Jau sukako penki melai, kai 
negailestingu ^iirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų molinų. 
Netekome savo mylimos lie
pos 13 d. 1930 m. Nors lai
kas tęsiasi, mes jos niekados 
negalėsime užmiršti, l.ai gai
lestingas Dievas suteikia jai 
amžinų atilsį.

Mes atmindami tų Jos liūd
ną prastša'intnių iš mūsų tar
po, yra užprašytos gedulingos 
šv. Mišios už jos sielų liei>os 
15 d.. Gimimo švenč. Panelės 
Marijos parapijos bažnyčioje, 
8 valandų ryto.

Kviečiam visus gimines, drau
gus, kaimynus ir pažystamus 
dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę:

Sūnūs, Dukterys ir Giminės

ANASTAZIJA EUDEIKIENĖ
įnirusi liei-oa 1 d., 1935 m. Palaidota liepos 5 d., 1935 na. Ilsiai 
šv. Kazimiero kapinėse.

Mes gi, jos skaisčių sielų arti savųjų jausdami, tyros meiles 
kupinomis širdimis, garbingai minime jos brangias ypatybes, jos 
gerų valių, prisirisimų prie mūsų. ir ru didelėmis pastangomis 
jos prakilnius durims mūsų gerovei.

Kaip laimės taip lr ataušino valandose, jos ►numynė nemir
tinos sielos skalslumu, kaip saul4, šviesinus ir šildysimės.

Neužges mūsų akyse jos maloni, švelnutė motiniškos meilės
šypsena- . . .

Prie kun. kleb. Skripkos ir kunigų Statkaus ir Petrausko 
graudingų maldų už jos sielų, mes, taip pat, skaudžiomis širdi
mis glaudėme savo maldavimų Aukščiausiojo jos sietai ramybės, 
o kun. Skripkos bažnyčioje ir kun. Vaitukaičio kapinėse pamoks
lais save raminome.

Nuoširdžiai branginame pareiškusius savo meilę velionei šv. 
Mišių aukomis, gėlėmis ir skaitlingu kapinėse atsilankymu. Varg. 
Daukšos, p-nios Pieržynsktenės ir p. Petruševičiaus muzika ir 
giesmėmis likome labai sujaudinti. Labai įvertinam laidotuvių 
direktoriaus p. I. Zolp ir p. Krušo pavyzdingų tvarkų. Visi, ku
rie savo noru ir mūsų kviečiami prisidijote kutu nors prie šių 
laidotuvių, priimkite mūsų širdingų ačiū. Jūsų visų draugingu
mas liūdesio valandoj buvo mums brangus.

šv. Mišios už a. a Anastazi.ųjįi, Eudeifejenės, sielų įvyks pir
madienį, liepos 15 d., šv. Kryžiaus bažnyčioje, 8 vai. ryte. Viai 
giminės, draugai ir pažystami esate širdingai kviečiami dalyvauti 
ptęnaldose už velionės sielų.

Nuliūdę lieka:
Tėvas Jonas Kmlcikls 
Duktė <»iui Maslicnė
Duktė Jiilia Zimoiiti<-iip ir Dr. Zimonlas su šeiniu 
Duktė L raneiška Krunienė ir žinias Krušas su šeima 
Duktė L mina Šukys Ir <3eo. Šukys su sūnum 
Ihiklė BarlKira Lauratienė lr Dr. A. R. Lauraitis su sūnum 
Sūnus Juozas Euilelkis su šeima
Duktė Paulina Bal«aiti«<iė ir Antanas Bakaitis 
Sūnus Antanas Ludeikis su šcinin

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
UdizMJii tuUtanM rūiiM pūslik

ių b

DidlUub pamiškių dlrttavi 
OkioacoJ

Pirkdami sau baldus iš OC/tZ *1 1
ROOSEVELT FURNITURE CO/Q% llfl 
Jūs lengvai galite sutaupyti nuo Vw
Septynių dalių dining room setas
Trijų dalių Bedroom setas .........
Dviejų dalių Parlor Setas ....... .
Gesinis Pečius, vėliausios mados 
Skalbimo mašinos ........................

20.00
<30.00
<30.00
<10.50
<40.00

šaviri 50 metų prityrimo 
-------------o------------

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

-------------o
Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių| 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. F. Kadžius 668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

Rug Pads 1.05
Stalinės lempos <1.05
Puikūs velvet paveikslai <1.05
G. E. Midget Radio <14.50
5*/2 kvadratinių pėdų NURGE 
Refrigeratorius ........................ *137.50
Tai yra vienas iš geriausių relrigeratorių, kuris 
Jums tarnaus daug metų.
Kiti Refrigeratoriai ........................ ^99.60
‘‘Roosevelt Furniture Co. yra jūsų baldų pirkinio 
vieta.”

527 N. WESTERN AVĖ
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
. Chicago, Illinois.

S. M. Skirias 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevand 5203

ROOSEVELT FURNITURE CO., Ine.
Af. P. JOVABAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEIey 8760 CHIOAGO, ILL.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DntBtJAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
au pačiais išdirbčjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas J rytus nuo 
didžiųjų Tartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PKNSADOLA »011 
BKLMONT M»R

Offloei HIIJAUBB 
Vlneeat Kosellt. secr.

I. F. Eudeikis_ _
Lackawitz ir Sudus

4605-07 So. Hermitage Avė, 
Phone YAfids 1741—1742

2314 Weat 23rd Place 
Phone CAN&1 2515 Cicero 5927]

J. Liulens
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus

4062 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

8319 Lituanica Avė. 
Phone YABd* 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

AMBULANCE PATA&NAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

aZ » ►



^eštadienie, liepos 19 d., 1935

inios P„a veiksluoseA a

(Acme ,Photo.)
Pavojingas žaidimas. — Mergaitė— Lillian Glantz — 

lės” 30 pėdų aukštumom Du jos triksu partneriai gatavi, 
myn rankomis j>agavus.

(Acme Photo.)
Vaikų “rojus” šiltą dieną. — Šiltą dieną Chicago mieste, 

gesinti liydrantą, vaikai ant gatvės turi tikrą “rojų”.

iššauta iš “kanuo- 
kad puolančią že us gaisrui

(Acme Photo.)

Dar nenugriautas Pasaulinės Parodos Skv Ridu 
vienas majakų, j kuri aną dien, užėjus viesului, tren
kė perkūnas. Nuotrauka padaryta nuo Tribūne bokšto(Acme Photo.)

Šiltą dieną šiam “plaukikui” nereikia Į ežerą va 
imoti. Mama kieme pataiso maudyklę.

Thousands Flocking to Famous Humboldt 
Park Rose Garden

The famour ” ’e Garden in Humboldt Park, located near Sacra- 
mento Avenue Augusta Boulevard, is now in full bloom. This
formai garden .ining 7,000 plants and 30 varieties is especially
noteworthy, aside from its beauty, because of its being designed by 
Jens Jensen, one of the country's leading landseape architects and 
former Superintendent of the West Chicago Parka. Many of the best 
known and most attractive classes of roses are to be seen here in 

profusion, making it a sight 
well worth a visit on the 
part of any lover of flowers. 

Other outdoor
- to be iri

~^B 1 originally sėt out as a part 
i ' • gy jSSJBKB } of a display at the Columbian

\ \ / Exposition of 1893.

(Acme Photo.)
Vabzdžiamas naikinti. — Šimtui tokių “kati 

liukų” su tam tikrais kemikalais iškabinėta Chica 
gos parkų medžiuose. Tai nauji vabzdžių naikintu 
vai, ypatingai naikinti vabzdžiams, kurie kenkia 
vaismedžiams vasarai atėjus.

(Acme Photo.)

Penkios kartos. Ponios Etta Sinks namuose, Chica 
go, buvo retas įvykis: suėjo nariai penkių šeimos kar 
tų. 83 m. prodiedukas laiko ant kelių jauniausį pro 
anūką. Viso giminių jis turi 147 asmenis.

(Acme rhoto.)
Fajervorkai liepos 4 d. Amerikos Leghornu 

Ciiicagoi liepos 4 d., Soblier Field buvo su 
rengęs dideles iškilmes, kuriose dalyvavo 50, 
000 žiūrovų. Vakare gėrėtasi fajervorkais.

(Acme Photo.)
Ir automobilis užsinorėjo pasimaudyti. — L. Liebe- 

rovski, 8700 r’scanaba Av., nuvažiavo į Jackson parką 
pasimaudyti. Automobilių pastatė “neužbrekiavęs”. 

Jam nuėjus maudytis ir automobilis paskui įvažiavo.

(Acme Photo.)

Rausia rusj. — Detektyvai, darydami kratą Russell 
Andersono name, 1136 Addison St., rausia rūsį. Ander
sonas kaltinamas patvirkėlio Lango nužudyme.

(Acme rhoto.)

Didelis potvinys. — Atvaizdas vieno New Yorko valstybės miestelio, kurį, dėl smarkių lietų, iš 
siliejus Caniateo upė apsėmė. Potviny žuvo virš 40 žmonių. Nuostolių padaryta virš $15,000,000.
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