
DRAUGAS
VIENINTELIS TAUTINR8 IR 
TIKYBINĖS MINTIES LIE
TUVIŲ DIENRAŠTIS AME
RIKOJE.

r
L
gfl

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 168

“Draugas” 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS KETVIRTADIENIS, LIEPOS-JULY 18 D., 1935 3c A do P Y
3C A O O P Y ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH 81. 1»1«. AT CHICAOO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH S. 1»7» TelefOMUS: Canal 7790

VATIKANAS PASIUNTĖ 
PROTESTĄ VOKIETIJAI

Protestuoja, kad Vokietija
neigia sutarties sąlygas

PRANCŪZIJiTiMAŠTPRIEMONIV, 

KAD GELBEJUS FRANKĄ

VATIKANAS, liepos 17. i PARYŽIUS, liepos 17. — 
>— Apaštalų Sostas pasiuntė I Prancūzijos vyriausybė nu- 
protesto notų Vokietijai, ku-' sprendė imtis griežtųjų prio
ri varžydama katalikams lais inonių, kad apsaugojus fran- 
vę peržengia konkordatų. j kų nuo žlugimo.

Vokietijos vyriausybė gra- j Ministerių kabinetas i.šlei- 
sina katalikams, kad šie kovo ■ do keliolikų sprendimų, Ru
ja prieš sterilizacijos įstaty- riais mažinamos vyriausybės 
ino vykdymų. Tuo tarpu kata išlaidos, padidinami kai kū
likų pareiga yra kovoti prieš rie mokesčiai ir kai kuriems 
tai, kas yra priešinga katali- valgomiems produktams šu
kų tikėjimui ir Bažnyčios mažinamos kainos. Mažina- 
mokslui. Tas leidžiama kon- i mos valdininkams algos ir ci- 
kordatu. I viliama tarnautojams pen-

ILLINO1SO PIRKIMO MOKESČIŲ ŽENKLELIAI
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MEKSIKOS STUDENTŲ 
SĄJŪDIS PRIEŠ 

CANABALĄ

SIJOS.
Tačiau vyriausybė palieka 

kaip yra mokama bedarbiams 
pašalpų.

Prieš šių ekonomika atkai< 
liai kovoja socialistai, komu
nistai ir iš dalies fašistai. Ta 
čiau jų nepaisoma. Vyriaus} 
bės pareiga yra gelbėti frau 
ka ir žiūrėti visuomenės ir

Pirkimo mokesčių rinkimui Illinois valstybė iš
platino milijonus aliumininių ženklelių, kurie yra ap
skritus (kaip dešinėje pusėje parodoma). Krašto vy
riausybė reiškė nepalankumo šiems ženkleliams, kadan
gi jie išrodo kaip pinigai, truputį mažesni už dešim
tukų. Kad taip, tai paskutinėmis dienomis sulaikytas 
jų platinimas ir yra sumanymas juos pakeisti kitais 
keturkampiais ženkleliais (kairėje). Sakoma, tada kra
što vyriausybė būtų patenkinta, nes nebūtų priešingi 
įstatymams.

NUŠOKO NUO BĖGIŲ, 14 PATVIRTINO 30 VALAN- 
SUŽEISTA DŲ DARBĄ

UPPER SANDUSKY, ()., W ASHINGTON, liepos 17. 
liepos 17. — Pennsylvanijos — Kongreso žemesniųjų rfi- 
linijos greitasis traukinys mų darbo- komitetas patvirti- 
čia susidaužė su troku. Garve no 30 valandų savaitės darbo 
žys nušoko nuo bėgių, atsika- J bilių ir rekomenduos rūmams, 
bino nuo keleivinių vagonų kad šis bilius būtų pravestas, 
ir smogė gerokų galų pačiam

IŠKILMĖS T.T. MARIJO
NŲ SEMINARIJOJ

Antradienį, liepos 16 d., .po 
8 dienų rekolekcijų, kurias ve 
d*ė kun. prof. J. Vaitkevičius, 
M.I.C., Tėvų Marijonų Semi
narijoj įvyko gražios iškil
mės. Tai buvo brangi diena, 
ypač marijonams, kadangi tų 
dienų jie darė savo vienuoli
niam gyvenimui įžadus. Vie
ni vienuoliai sudėjo Visaga
liui Dievui pirmuosius įža
dus, o kiti juos atnaujino. 
Dar kiti atnaujino amžinuo
sius įžadus.

Iškilmingas sv. Mišias 8:00 J 
ryto celebravo didž. gerb. J 
kun. J. J. Jakaitis, M.I.C.,, 
Tėvų Marijonų provincijolas, 
asistuojant kun. A. Jeskevl- 
čiui, M.I.C., dijakonu ir kl. P.

“DRAUGO" RADUO VALANDA VISAIS 
ŽVILGIAIS (DOMI

Vakar “Draugo” radijo 
programoj dalyvavo artistas 
Justinas Kudirka, kuris pa
dainavo gražias lietuviškas 
daineles: Mamyte, Švinta auš 
relė, Nedainuok, gražuole ir 
Mano rožė.

Kalbėtojai buvo gerb. kun. 
J. Mačiulionis, M.I.C., “Drau 
go” administratorius, kurta 
pasakė gražių kalbų apie mu

sų narsių lakūnų liūdnų pa
baigų Soldino miškuose prieš 
du metus. Gerb. kun. admini
stratorius taip pat padavė ,- 

‘ vairias dienos žinias.
Sveikatos klausimu kalbėjo 

d r. J. Poška.
i Neužmirškite “Draugo” ra 
dijo programų, kas trečiadie
nį tarp 3:30 ir 4:30 vai. po 
pietų iš stoties WEDC, 1210 
kil. Hep.

KAIP JAM KLOJOSI 
SOVIETŲ “ROJUJ”

Cinikui, M.I.C., subdijakonu.
Be to, pirmadienio vakarų _,Os 

į naujokynų iškilmingai buvo 
' priimti naujokai.

MEXIC0 CITY, liepos 17.
'— Meksikos studentų galin
ga organizacija, apgailėdama 
savo keturių kolegų žuvimų , krašto naudos, bet ne politt- 
Tabasco valstybėje, nuspren- nių partijų užsivarinėjimų. 
dė imtis visų galimų priemo
nių, kad pašalinus ir iš val
stybės išvijus Tabasco valdo 
vų, raudonųjį radikalų To
mas Garrido Canabalų. šiam 
tikslui studentai sudaro ek
spedicijų, kuri vyks į Tabasco 
valstybę.

Rugpjūčio mėnesį minėto-j 
valstybėj jvyks gubernato
riaus rinkimai. Studentai dės 
pastangų, kad su balioto pa-, 
galba uždavus galutinų smū
gį katalikų priešui Canaba- 
lui.

Prieš Tabasco diktatorių 
ima veikti, ir kitos organiza
cijos.

Tabasco valstybė turi gu- , 
bernatorių, bet jis yra Cana- musta. 
balo įrankiu.

MĖGINA IŠSIGINTI PUO
LIMO PRIEŠ ŽYDUS

miestelio centre. Paskiau par 
virto ir susprogo.

Šis bilius liečia visų pra
monių darbininkus. Pramones 
atstovai kovojo prieš bilių,

14 asmenų sužeista ir dide bet jų neklausyta. Bilių kar- 
li nuostoliai padaryta. Trau
kinys iž TVasJiingtono važia- j
vo j Chicagų.

REIKALAUJA NAUJŲ 
KARO LĖKTUVĮI

----------- I
TVASHINGTON, liepos 17., 

— Karo departamentas reika 
lauja kongreso, kad jis skir
tų 40 milijonų dolerių įsigy
ti 800 karo lėktuvų.

Kongreso karo reikalų ko
mitetui pranešta, kad kone

Per paskutines nacių riau- visi šiandieniniai karo lėktų 
šes vaikant žydus inteligen- vai yra seni ir netinkami tar
tus iš restoranų žymus skai- nybai.
cius dar ir skaudžiai ap- -------------------

BERLYNAS, liepos 17. — 
Vokietijos vyriausybė ir smo 
gikų viršininkai deda pastan 
gų, kad; išsigvnus savo sukel
tų riaušių prieš žydus Berly
no miesto centre.

Tuo keliu norima suturėti 
nacių sųjudį prieš žydus vi
sam krašte.

BANGOS IŠMĖTĖ 
DUOLIUS

SKEN-

NESUTIKIMAI TARP 
KARO VIRŠININKŲ

ATRASTA 14,000 ŽUVU
SIŲJŲ . Trys vyrai: A. Carlson, 30 

m., Chester Šiems, 35 m., ir 
E. Borngraver, 43 m. amž.,IIANKOTVAS, Kinija, lie- 

TOKTJO, liepos 17. — Pa- Pos — Žiniomis iš Tie- pereito sekmadienio rytmetį 
sireiškė rimti ir pavojingi ne nien, Ilopeli provincijos, sukę <4^ Chicago parsisamdė val- 
sutikimai tarpe japonų karo lusioj potvynius llan upėje tj ir išplaukė Michigano eže- 
viršininkų. rasta aPie 14’000 prigėrusių ran.

Karo ministeris Senjoro kiniečių lavonų, 
llnyaši pašalino iš užimamos

pozicijos karo mokyklų gene- 
nilį inspektorių gen. Jinza- 
buro Mazaki.

NORI PADUOTI T. 
JUNGOS ŽINIAI

TURI ATNAUJINTI 
“LAISNIUS”

Chicago miesto kontrolie- 
ris paskelbė, kad iki pirma
dienio 4,389 saliunų savinin
kai privalo užsimokėti po 300 
dolerių už pusmečio ‘Gaiš
inus.” Jei tas nebus padary-

štai remia Amerikos darbo 
federacija. Šios viršininkai 
nurodo, kad įvedus 30 valan 
dų savaitės darbų, milijonai 
bedarbių gaus progos gauti 
darbo.

NORI SULAIKYTI MAJORO 
ŽYGIUS

Chicagos piliečių organiza
cijos pakilo veikti, kad nelei
dus miesto majorui steigti 
komercinės pramogų vietos 
Burnbam parko žieminėje sa 
loję.

Šaukiami mitingai daryti 
protestus ir kreiptis į teis
mus tuo reikalu.

Valstybės legislatūra ir gu 
bernatorius leido majorui ek- 
sploituoti ežero pakraštį, už
darius jį nuo priėjimo.

DAUGIAU IŠLAIDŲ 
MIESTUI

Chicago Herald and Exa- ma apie 175 rubliai per mfi- 
miner rašo, kad' iš “darbanln nesį.

i kų rojaus” — sovietų Rusi- Darbininkai sov. Rusijoje, 
'jos, grįžo Anton Malnar. 58 sako Malnar, yra vergai. Jie 
m. amž., kurs gyvena su žmo neturi jokių teisių, nė jokios 

viena maža dukterim i vilties. Valdininkai juos ap
vagia. Jie bijo prabilti apie 
tai, arba protestuoti, kadan
gi čekos agentai visur lydi 
darbininkus.

Malnar pats nesupranta, 
kaip jis galėjo išgyventi ket
verius metus tame sovietų

na ir
------------------- , namuose, 822 E. 45 gat. Ket-

CHICAGO MAJORAS NE- VPrius ra;tus iis ,pn irv™''Jis pasakoja:
PAISO PROTESTŲ

Nežiūrint Chicagos piliečių 
organizacijų protestų, majo
ras Kelly stumia pirmyn sa
vo parodos projektų Burn- 
liarn parke — ežero pakra

štyje.
Tos “parodos” įtaisymui 

majoras tikisi gauti 13 mili
jonų dol. paskolos Iš vyriau
sybės.

Du dalykai gali sukone- 
veikti majoro pastangas: jis 
kartais gali negauti paskolos,

“Mačiau komunizmų pa
čiam komunizmo krašte. Esu 
pasiryžęs pasakyti visam pa
sauliui, kad tas Rusijoje ko-

, . .. pragare, bet ne “rojuje,munizmas vra vien suktybe, ...
a- • j u- • , kur darbininkai gvvena ver-apgavyste ir darbininkų rei-, ,. ,

kalų išdavikiskumas. Taa ko-s,'"k,ai ne,Pn^-
munizmas yra idealų griovė- I WI. ' au^e * an ’na r 

.... ! guldo i kapus įvairios ligos,gyvasčių pakirtejas.," 1 1 ‘ 6
Nieko gera nesitiki sulauktijas ,ir

Jei norima pagydyti kurj 
nors ignorantų jaunuolį, kurs 
tūpčioja paskui kėmunizmų, 
neraudu geresnes priemonės, 
kaip tik jį pasiųsti į Rusiją, 
ne kaipo turistų, kad galėtų

Rusijos darbininkai. Jie nu
mato karų ir dar didesnį sau 
vargų.

Grižo Amerikon daug kų 
patyręs, bet sveikata prara-

o piliečiai gali išsirūpinti į matyti tai, kų jam rodys ro- | 
teismo uždraudimų šio plano vietų vyriausybė, bet kaipo
vykdymui.

U. S. ATMETA NACIŲ 
PREKYBOS SĄLYGAS

darbininkų, kaip ir aš pats. 
Jie viską man melavo iš pat 
pradžių. Melavo prieš man 
išvyksiant į Rusiją, melavo 
paskiau ir visų laikų.”

DIDELI KARŠČIAI 
LIETUVOJE

KAUNAS. — Šiemet Lie
tuvoje pavasaris prasidėjo la 
bai anksti. Tačiau jo orai bu

----------- 1 1931 metais Malnar prade
T\ ASHINGTON, liepos 17. jo lankyti komunistų mitin 

— Vokietijos vyriausybę pa- gua> kuriuose sovietų tvarka ™ gana sai h lr nePa8tovus 
siūlė Amerikai daryti preky. buvo aukštinama, apie dide- 
bos sutartį ir padavė sųly- ]jug uždarbius Rusijoje buvo 
gas- ’ kalbama. Vienas komunistų

Krašto vyriausybė stačiai agentas pakalbino jį važiuo- 
atmetė nacių pasiūlymų. ti Rugįjon. Pasirašyta sutar-

--------------------- tis. Jam už darbų Rusijoje

Chicagos aldermonų taryba 
pripažins specialę išlaidų są- 

I Skirtu laiku jiems negrj- matų puspenkto milijono dol. 
žus, pranešta pakraščių sar- gUmai. Šie milijonai dol. bus 

* gyliai, kuri radb apvirtusių surinkti priediniais mokės 
riais, ačiū miesto majoru pa- 

Vakar ežero bangos i.Šme- stangoms.LONDONAS, liepos 17. — .. .. .. „ ’ 5. . te 1 pakraštį ties 102 gatve
Amerikos žydų vadai nori pu . ... ,, . « « . ». . . visų tnjų lavonus,duoti T. Sųjungos žiniai ir | ________
globai visus Vokietijos žydus 1
paliėgėlius,
80,000.

kurių yra apie
DAUG AUTOMOBILIŲ 

BE “LAISNIŲ”

BUS SUŠAUKTA T. S. 
TARYBA

DIDELIS GAISRAS KAUNE žadėta 300 iki 365 rublių pe 
mėnesj, vadinasi, apie 150 do

Liepos 2 d. Kaune, prie lepių. Žadėta grąžinti net ke- 
žiemos uosto esančioje lent- Honės lėšos. Viskas buvo vie 
pjuvėje kilo gaisras. Gaisras’ nftg melas
nepaprastai greit išsiplėtė 11
apėmė net gretima, namu,. Nuvykus R“81J°n> 
Sudegė lentpjūvė ir dveji rtta « Pa’il)’ti ' toll""> S;”' 
gvven. namai. Nuostolių pada O- ^’110 *° ^,s 1 lsu n' 
ryta apie 200,000 lt Gaisrų P“*8*8 “P“ nž 600 ">> 
gesino visi Kauno ugniage
siai ir kitus gretimus namus

Tas nepastovumas daug pa
kenkė ir vasariniams pasė
liams. Galima sakyti, kad šie 
met gražesni orai Lietuvoje 
prasidėjo tik birželio mėnesį. 
Antroje birželio pusėje sau
lė taip pradėjo kaitinti, kad 
temperatūra pasiekė net 44 
laipsnius Celsijaus. Tai reti 
metai, kari Lietuvoje vasaro
mis būtų toksai oras. Net nak 
timis būdavo 15-18 laipsnių 
šilimos. Toki karščiai Lietu
voje tęsiasi jau antra savaitė.

ŽEMES DREBĖJIMAS 
FORMOSOJ

TOKTJO, liepos 17. — Nau

Iš Springfieldo gauta in
formacija, kad keleiviniams 
automobiliams Chicagoj iš. 
duota 394,563 valstybės lais-

ŽENEVA, liepos 17. — T. 
Sąjungos tarybos narini pa
informuoti, kad jie būtų pa
sirengę atvykti Ženevon į spw 
cialų posėdį Italijos Etiopi
jos ginčų reikalu.

lių nuo Maskvos.
Malnaro svarbiausias tik

slas vykti Rusijon buvo ten 
užsidirbti pinigų ir duoti iš
laikymų paliktai Chicagoj 
žmonai su 7 metų amž. dukre

------------- le. Tas neatsiekta, kadangi
KAUNAS. — Naujoji “Mai'jam neleista siųsti pinigų ,

išgelbėjo.

NAUJA “MAISTO” 
VADOVYBE

m, policijai jsnkyta uždaryti jas žemės drebėjimas ištiko’nių. 
mos visus saliunus. Formosa salos vakarinius pa-

Cbicngoj yra apie 8,400 kraščius. 49 asmenys žuvo ir 
saliunų. ‘V 132 sužeista.

Pasirodo, kad apie 37,476' Majoras Kelly darbuojasi, 
tų automobilių neturi miesto kari Chicagos parkuose būtų 
“laisnių.” išvesti keliai dviratininkams.

užsienį.
Rusijoj per ketverius me- 

Tallat-Kelpša, nariai Vieno- tus dirbo prie vagonų taisy- 
žinskis ir Matukas ir valdy- mo. Pasirašyta sutartis buvo Inumatomas 

|bos sekretorius Dagys. paneigta ir jam buvo moka vėsiau.

sto” valdyba pasiskirstė pa
reigomis šiaip: pirmininkas

SUIMTA 3 KOMUNISTAI 
LENKŲ KARIUOMENEJE

VARŠITVA, liepos 17. — 
Lenkijos kariuomenėje susek 
ta ir suimta trys Maskvos 
apmokami komunistų agen
tai. Statomi karo teisman.

ORAS
CHTCAGO TR APYLIN

KES. — Nepastovus oras;
lietus; vakare
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PRLNUMEHAfUH KAINA: J. Amerikos valstybėse: i
Metams — 96 00. Pusei metų — 98-80: Trims mėseslame 
— 92.00; Vienam mėnesiui — 7 8c. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — 97.88; Pusei metų — 98.90. 
Kopija — .88o.

Redaktorius priima — nuo 8 vai. 11*1 B vai. popiet. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua 
Bendradarbiams lr korespondentams raktų cefrąilna.

Jei neprakoma tai padaryti lr neprtslunCtama tam tiks
lui pakto ženklų.

Skelbimai “pkančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Kokia Data Yra Lietuvos Ūkiu ir 
Rnaua Padėtis

tfc DRAUGAS”
L’THUANIAN DAILI FBIEND

Publlsbed Ually, Kxcept Sunday. 
SUBSCRlI-riONS: One tear — 94.80; SU Montha

— 99.60; Tbree Months — 91.80: One Month — 79a 
Burope — One Year — 9T.9O; jlx M >..tha *- 14.94: 
Copy — 88c.

Advertlsln* u "DRAUGAS" brinkt nset reaulta 
Advertlsln* rates on appllcatlon.

'DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chieago

DIENOS KLAUSIMAI

lyvauti su savo vėliavomis ir visais Ženklais.
Nors diMtigijų prisirengimui nedaug beliko
laiko, tačiau prie gerų norų, šaukiant ekstra
susirinkimus dar galimu būtų suspėti.

Žodžiu, darykime viskų galimų, kati
tinkamu būdu pasitikti aukštų Svečių. .

____________ i Lietuvos finansų vieeinim- kis mėnesius \ rn padidėjęs ne: į
NE VttKAS KAMV “VAKAKV «O1ITZ'• 'istOTis J01*08 lnilri5innaB »■- ,;w Pantais

____  datis ir užsienio spaudos at- Toliau viceministeris Indri-
Prieš kėlėt,, metų tautininkai su sočia- Pba»» papasakoja j Siūnus, aiškindamas Lietuvos

lietais bendrai kovojo prieš komunistas, n.ė- allie dabartinę Lietuvos žemės , nk.šk, anonimų, atsakinėjo 
ginusias užvaldyti SLA. Bendrai dirbant, im-j flkl» ir finans« Tas j1 ;u'm.hst,, paklaus,,
sisekė komunistų nusikratyti. Išmesti iš SL A i finans« viceministerio pareis- mus. Pirmiausia, buvo patiea 
komunistai savo organizacijų įsisteigė. |kin,a8 T™ W“» idomua tiektas klausimas, ka.p pave.ks 

Bet ir po tos “vainos” SLA nėra ra- Lietuvoje, tiek užsieniuose gy ^letuvos tik, Vokietijos na.
venantiems lietuviams. Dėl to Įkos nuslojimas? Vice ministe- 
čia jį ir atpasakojame: Iris atsakė: ris abiems šalinis

žalingas ūkiškų santykių slau 
įėjimas nepaliko be tam tik-

Ketvirtadienis, lianos Iri 19“ ’

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS “Būk toks geras, savo mas 
nu delnu pakibink navynas,

Vakar gavau šitokių gru- išimk joms tų uodų, kud jos
matų: , vėl Šnekėtų. Cudbai. Tavo

,,,, v . iki smert. “ Tavorščius”‘ Macnusis propesoriau.

DĖL moterų sąjungos seimo

“Moterų Dirva” praneša, kad Motei ų 
Sųjungos seimus įvyks rugpiūčio 5—7 d., sįv. 
Trejybės parap. salėj, Hartford, Conn. Sų
jungos laikraščio redakcija apie seimų rašo:

“Seimas yru laikomas tam, kad suradus 
ir pasvarsčius būdus, kuriais galima būtu 
gerinti, tobulinti organizacijų, pasitarti ben
drais moterų reikalais, nustatyti vėžes toli
mesnei darbuotei.

“Taigi jei norime mūsų organizacijai 
gražesnės ateities, turime stropiai prisireng
ti prie seimo, prie sutvarkymo, pataisymo 
senų dalykų, jų papildymo, ar naujų įneši
mų.

“Vyktiamos į seimų, visos atstovės pri
valo pagalvoti apie savo uždavinį, kokį turi 
atlikti; privalo būti pilnos entuziazmo; ku
pinos naudingų sumanymų Sųjungos labui.

“Neužtenka atvykus į seimų atstovei 
pasitenkinti savo balso atidavimu už arba 
prieš svarstomų klausimų. Reikia, kad ir pa- J 
ti atstovė gerai suprastų svarstomų klausi 
mų, ar jis yra organizacijai naudingas, ar ne. 
Kiekviena atstovė, kaip jau nekartų buvo 
minėta, turi būti gerai susipažinus su savo 
organizacijos Konstitucija, paties gyvenimo 
iškeliančiais klausimais”.

Viena “M. D.” bendradarbė pažymi, 
kad šių metų Moterų Sųjungos seimas bus 
ypatingai svarbus, nes bus svarstomas nau 
jai pagamintos konstitucijos projektas,

Bile koks bi kurios organizacijos kons
titucijos taisymas yra labai svarbus klau
simas, nes turima reikalas su pačiu pagrin
diniu dalyku. Ypač fraternalių organizacijų, 
prie kurių Moterų Sąjunga priklauso, kons
titucijų keitimo klausimas yra komplikuo
tas, opus ir jis susiduria su įvairių valstybių 
apdraudos departamentais.

Tuo būdu šis Moterų Sųjungos seimas 
ištikro yra svarbus ir į jį turėtų suvažiuoti 
pačios stipriausios Sųjungos jėgos.

mybės. Dabar tų Susivienijimų užvaldė vaka 
rykščini komunistų draugai socialistai, ku
rie tautininkus ir sandariečius lengvu būdu 
išstūmė iš viršūnių ir eina prie to, kad SLA 
pavesti grynai socialistiška organizacija. 1 žymėjo, kad šiuo metu jis, ly- 
Tautininkai yra priversti organizuotis ir ve Jgiai kaip ir kitų valstybių lį

sti kovų prieš socialistus. Tai aišku iš to, kis, tebėra didelėje ir neišven 
kad jų spaudoje dažnai matosi griežtai SLA giamoje pasaulinio ūkio ir pa 
valdybų kritikuojančių raštų, štai, “S-ros” litinių sunkumų įtakoje. Ta 
27 nr. užtinkame vedamąjį straipsnį, kuria- čiau, palyginant tu kitais kra 
me tarp kitko rašoma: štais, Lietuvos ūkis su eko-

“SLA. 260 kp. Chicagoj vienbalsiai noni'ne krize gana sėkmingai 
nutarė išrinkti komisijų iš trijų asmenų kovoja. Sprendžiant iš visų 
peržiūrėti kai kurias Centro iždininko galima pasakyti, kati
knygas. Šį Įnešimų padarė narys, dirbau- Eietuvoje sunkiausias ekono 
tis “pažangaus” dienraščio ofise. Jo va- minis krizės laikotarpis jai 
rdo mes nenorim skelbti, nes aišku, kad baigiasi.
dėl sava atviro žodžio jis gali netekti ' Lietuvoje valstybės finansai 
darbo. . yra vienas pačių svarbiausių

“Minėtoj kuopoj buvo iškelta, kad ūkio ir ekonominės politikos 
tuose namuose, kuriuos susivienijimas ramsčių. Todėl ir daromos di-

Kalbėdamas apie Lietuvos 
ūkio būklę, J. Indrišiūnas pa-

“Nuo pat tavo užgimimo, 
aš visados buvau didelis įma
naus kampelio stikeris. Ale 
dabar pradedu jau pykti,

Vokietija yra naturalė Lietu- kam anų dien nunakinai na
vos rinka. Tačiau susiaurėjus vynas, kurios kasdien šneke- .
prekybos santykiams su Vo- davo apie skrajaus nerūnlji- ^“įetytas gaidžių ir vištų k
kietija, Lietuva savo gami- n,Q dėl to, kad Lituanika dar Jas’ kada ii v
niams surado daugiau rinkų neistėstinta, kad prapeleris uiiai ima ištempti per vi
kituose kraštuose. Jos beveik dar nenustatytas kaip reikia, gatvę.
jau išlygina anksčiau buvusi kad vėjai nuo marių į Cika- Į Taip rašo Bezdas “ Žemai -
išvežimų į Vokietijų. Dabar pučia ir t. t. Po tos tavo j čių Prieteliuj.”
Lietuva daugiausia prekiauju Šnekos, navynos dabar apie I ---------
su Anglija, Sovietų Rusija, | skrajų tyli, kaip uodų pra ry- pragjagį sekmadienį buvau
Prancūzija, Belgija, Olandija,' 3US1OS ir nežinia, kas dedasi , svegiuo8e pas pp Knibičius.
Danija, Švedija, Cekoslovaki- ten pamarese. (tel dėl pasta- per pietug Knibičius kažką
ja ir visa eile kitų valstybių, i rom’s dienomis toj pusėj is- žluouai pasakė.

Ar lietuviškas litas nebus tikusio PataP°
------ gal, karščiams užėjus

ros įtakos L’etuvos užsienio 
prekyboje Visai eilei gaminių

Kurie paeinate iš senu 
K rajaus, nuo Barstyčių, pa
siskaitykite tokių navynų.

Prieš žydų šventę ar prieš 
suimtų gatvėse galima matyti

Pranai, — sako Knibi-nevertintas? — buvo antras i nlJa’.. , , , . v. _ , - *
klausimas baltoji gulbė apslabo, o jos mene, — kaip tu mane pi įe

perėmė už neatmokėjvnų paskolos, esą dėlės pastangos išlaikyti fi ! * Į menedžeris V. Aivada, kuns svečių
suleisti gyventi savi politikieriai ir per nansų pusiausvirį ir pastovų Lietuvos lita< nuo pa-. ■ yjjękiuh ekskiuzus navvnoma
dvejus metus jie nemoka rendos. Gau-j pinigų. Ypatingos globos iš J 3° įvedimo, 3922 metų, visų 

laikų buvo ir tebėra pastovus.
3r dabar Lietuvos Banko vei
kimas kaip tik rodo pasto-

pASskelbęs literatas, režisierius ir die- 'ūkio gaminių išvežimo į už- vau<5 1^° Ini’kų pasisekimą, 
nraščio skyriaus vedėjas. Tokiu būdu iš sienius primokėjo per 80 mili- 1 Uetuvos pinigai dabar yra tį laukia Vaitkaus ir negali

darni veltui butų, jie dirba ir agituoja ' vyriausybės reikalauja žemes 
už socialistinės pakraipos kandidatus. ' ūkis. Ntto 193(J ligi 1934 metų 
Vienas tokių SLA. “burdingierių” esąs pabaigos Lietuva prie žemė*

SLA. namų Chicagoj padarytos politiš- -jonų litų. Prekyba, pramonė 
kos prieglaudos. Apart šito, esama dar įr kiti verslai Lietuvoje taip 
daug ir kitokių nereguliarumų”.’ pat neužmiršti ir į jų ugdy-
Vadinas “vakarų fronte ne viskas ra- ' n,C bei palaikymų taip pat 

mu”. Padangė “niaukiasi” ir, galimas dai- kreipimas rimtas dėmesys. Ir 
ktas, kad valdybos rinkimų metu ir laike valstybės biudžetas yra deri- 
SLA seimo bus didelė “vaina” tarp tauti-; hamas sn ekonominiais sun- 
ninkų - sandariečių ir socialistų. ! kūmais; mažėjant kai kurioms

____________ į pajamoms, vyriausybė turi
mažinti ir daugelį tuotarpu 
pirmos svarbos išlaidų. O mo
kesčiai nė už niekų nepadi
dinti.

DEL LIETUVIŲ KONGRESO

AUKŠTO 3VECIO BELAUKIANT

Liejms 28 d. Marąuette i>arke, Chicagoj, 
įvyks didelė iškilmė. Tai bus Dariaus - Gi
rėno paminklo pašventinimas. Tas faktas, 
kad paminklų šventinti atvyksta kankinys J. 
E. Vyskupas Teofilius Matulionis, iškilmė 
pasidaro daug kartų didesnė ir reikšmin
gesnė.

Kaip jau buvo paskelbta, J. E. Vysku
pai Matulionis yra davęs sutikimų atvykti į 
Chlcagų ir atlikti paminklo šventinimo apei- 
gaft. Taip pat yra gautas ir Jo Eminencijos 
Kardinolo Mundelein sutikimas vysk. Matu
lioniui atvykti į Chicagos arkidieeezijų, šve
ntinti Įiaminklų ir pontilikuoti šv. Mišias. 
J. Em. Kardinolas labai prielankiai tokį su
tikimų padarė ir dar pabrėžė, kad Vysk. T. 
Matulionis visur maloniai turi būti priima
mas, nes tai ištikrųjų yra “ezceptional man“ 
(nepaprastas vyras). Tokį pareiškimų J. Em 
Kardinolas padarė gerb. kun. Ig. Albavičiui, 
Dariaus - Girėno paminklo fondo globėjui, 
kuris tuo reikalu buvo pas Kardinolą nuvy
kęs. ...

Taigi, chiesgiečiai, rcrtękimos tinkamu 
būdu pasitikti aukštų svečių J. E. Vyskupų 
Matulionį. Liepos 28 d. visi Chicagos ir 
apylinkių lietuviai turi dalyvauti istorinėse

“Trimitas” rašo:
“Turime prisipažinti, savo išeiviams mes 

nedaug tedavėm. Daugiau gal iš jų paėmėm. 
Tačiau, klaidų pradėjome taisyti: Draugijų 
Užsienio Lietuviams Remti sukūrusių pasi
ryžėlių pastangos ir visuomenės tos draugi
jos tikslams jautrus pritarimas tų teigimą 
patvirtina. Bendras, artimesnis viens kitų 
pažinimas, susidaręs aiškumo kontaktas, re
alių, konkrečių ateities santykiavimo kelių 
nustatymas — dar labiau sutvirtins mūsų 
su užsienio lietuviais ryšį. Vienybės kelyje 
mūsų bendra laimė ir stiprybė. Tai ir mes 
žinome, tų patį jaučia ir mūsų išeiviai.

Vidaus paskolos užtrauki
mas yra pateisinamas dar ir 
tuo. Kad valstybė ligšiol sa
ve biudžetui tvarkyti pana
šios priemonės dar nebuvo ė- 
musis. Visos ankstybesniais 
metais užtrauktos paskolos 
jau yra pusėtinai aptvarky
tos. Taip pat ir Lietuvos įsi
skolinimas užsieniams, palygi
nti, yra nežymus. Jis siekia a- 
pie 87 milijonus litų. Kiekvie
nam Lietuvos gyventojui už-“Savo užsienyje gyvenančiais tautiečiais 

jau iš seno rūpindavosi tik čekai ir vokie-1' sienio skolų tenka .35 litai 
čiai. Prieš kiek laiko jų pėdomis pasekė ita- Tuo 1 ūdų, Lietuva yra viena
lai, lenkai ir lietuviai. Tik tose penkiose ša
lyse šiandien rasime visuomeniškų organiza
cijų, kurių tiksiąs yra saugoti savo šalies 
išeivius nuo nutautinto ir teikti jiems ma 
valinės bei materialinės paramos. Mūsų Drau
gijos Užsienio Lietuviams Remti veikla, pa
lyginus, dar yra labai jauna, bet dėl jos pa
stangų tenka išgirsti invairių pasaulio šalių 
mūsų išeivijos pasitenkinime ir džiaugsmo 
pareiškimų.

“Ypač jautrus jaunimai, Kūris taip go
džiai trokšta parsivežti iš Lietuvos dflv T ge 
rų prisiminimų, tas jaunimas, kurį tėvai — 
išeiviai iš tolo mokė mylėti tėvų žemę, jauni
mas, kuris iš savo tarpo doVflnoJj mums 
Darių ir Girėnų, Vaitkų, Šarkį - Žukauskų ir 
kitus karštus Lietuvos patriotus — tas. sve 
tur augęs lietuvišku? jaunintas — tebūnie 
mūsų brangiausas svečias. Jaunimas, kurie 
atstovai Lietuvos garbei aukojo savo gv. 
vastį — mūsų ateitis,, mūsų pasldidžtavtmas

mūsų didvyrių paminklo pašventinimo iškil- i Jam — mūsų gili meilė, mūsų širdžių plaki 
mėse. Visos draugijos turėtų in corpore da mas

mažiausiai prasiskolinusių va- 
lstybių visoje Europoje.

L’otuvog žemės ūkio būklė 
yra lobai pasunkėjusi dėl kai
nų ''ritimo pasaulinėse rinko
se ii dėl augančių į užsienius 
sunkumų. Tačiau dabar, kai 
Lietuva surado daugiau rin
kų užsieniuose, žemės ūkio 
gaminių ka’ftos jau po trupu
tį kyla. Taip pat kyla ir iš
vežamų prekių skaičius. Ypač 
tai žymu javų, linų, dobilų sė
klų ir kitose panašiose rinko
se. Lietuvos pramonėje padą 
ryta krizės įtaka yra ne visur 
vienoda. Mat, Lietuvos pra
monė, dauginusia aptarnauja 
vidaus rinkų. Dėl to ji yra be
veik nepriklausoma nuo stam
besnių tarptautinių Ūkiškų su
krėtimų. Lietuvos išvežimas 
per pirmuosius šių metų pen-

Kas tik pas

rašinėjo, misdamas skrajni4 V
doneitytais pinigais, nuėjo 
sau maudytis į mares. O sem 
kra jaus žmonės dienų ir nai<

t ritini.
mus užeina, gali pamanyti, 
kad ne aš esu virėja.

(Tęsinys ant 3 pusi.) I sulaukti.

— Būk rami, Magdutė, — 
sako jai vyras. — Kas tik 
pas mus užeina ir pasivaiši
na, viestiek paskui man pa
stebi, kad tu ne virėja.
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S. S. NORMANDIE

Liepos-July 31,1935

Su šia ekskursija vyksta geriausi Ame

rikos lietuvių atletai į viso pasaulio lie

tuvių sporto olimpijad^ Kaune.

Važiuokime su šia smagia ir įdomia 

ekskursija, vykstančia stebėtinai dideliu 

k S”*“ hivU’ sum^« Paulio laivų
RBKSFedemnci”i"^kKtoriu^ rekordą!

Visi kelionės dokumentai bus išrūpinti “Draugo” laivakorčių 

agentūroj. Rašykite arba atvažiuokite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois
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Po 10 Meto | Pacifika Maudytis R. SKIPIČIUI ISV* ŽUVUS
Rašo A. V.

(Tęsinys)

— Pasiimsim geso ir tę 
“Pietauną” privažiuosim, — 
sako “Tetytė”.

— Et, ką čia imsi! — sako 
Dėdytė”. Tas “Pietaunas” ne 
pertoliausia. Dar turim apie 
7 galionus. Užteks. Be to, čia 
matai? — 23 centai galionas!.. 
Važiuok toliau!....

Mes mokėjom už gesę nuo 
22 iki 2G centu galionui. “Bė
dytei ” pasirodė perbrangu. 
mokėti kvoteris ir mes nuva
žiavom toliau. Važiuojam, va

Kad “Darbininko” bendra
darbis rašė, jog Skipitis vengė 
katalikiškų įstaigų ir su kata
likais nenorėjo nieko bendro 
turėti, o> “Tėvynės” bendrada-

— Tfiu; — visi trys nusi- 
spjovėm...

i M es iš Datil pasukom į kai- 
,rę 12 keliu ir padarėm is ke-jr^jg ra§ė? kad Skipitis'susidė- 
j lio virš GO mylių! |jo jjk su katalikais (jis juos
i Čia prasidėjo nesusipratimi- jva(]įna krikščionimis - denio-, 
škas pasikalbėjimas ir vienas kratais”) ir tik su jais “flir- 
kito teisinimąsis. .tavo”, tai paprastas apsireiš-

j Ot, rodos, visi matėm kaip 'kimas, ne vienų kartų jau liū- 
stulpelis su 60 buvo iš kai-į <bjęs, kaip tūlais rašytojais ar 
rėš ir mes juo sekėm. Gasoli- [korespondentais ir jų infor- 
no stoties berniokas, kuris jau macijomis negalima pasitikėti
ne vienam “aiškino” tą patį, Bet apsilenkiant tokių rašv-

pasinaudojant šaudantis karei KOKIA DABAR YRA LIE- j keistų ir Lietuvos ūkiška pa-1 daugiausia yra nukentėjusi 
! dėtis. Tačiau dabar, kol len- Pagėgių apskritis. Šiaip jau, 
kai laiko užėmę trečdalį Lie- bendrai imant, tai Vokietijos 
tuvos žemių su sostine Vii-, ūkiškos priemonės prieš Lie- 
nium, apie jokius Lietuvos ir (tUVą jų numatyto tikslo nepa- 
Lenkijos ekonominius santy- į sįekg. tuo baigė savo pareiš-
Virua niurfllvnianiH TrlriJlri rni ' , . , _ .

vis, labai, labai prastai 
O dahar: Kodėl Skipitis mo*

kykloms vadovėlius atsivežęs, 
atidavė juos vienuolėms Kazi
mierietėms? Kodėl?

Labai aišku. Skipitis labai 
gerai suprato, kad pas vienuo
les Kazimierietes tiems vado
vėliams tinkama vieta. Vie
nuolės Kazimierietes mokyto
jauja ar 60 parapijinių moky- 

Į klų, turi ir dvejetą akademi
jų. Tų mokyklų vienos puoš
nesnės, kitos menkesnės. Bet 
visos jos turi užtektinai vie
tos ir reikalingas patalpas, lr 
nesikilnoja iš vienos pastogės

TUVOS ŪKIO IR 
FINANSŲ PADĖTIS

(Tęsinys iš 2-trojo pusi.) 
45,5 procentais padengti gry
nu auksu. O auksu ir svetima k*us negalvojama. Ūkiški rei- kimų spaudos atstovams Lie-

sakė, būk tokį “triksą” moka -Ojų vienpusiavimų, štai susi-į kiton. Užtai Skipitis mokyk-
iškirsti Datil lodge berniokai- tinkame su 27 No. “Tėvynės”,

žiuojam ir nieko neprivažiuo- štukoiiai. Jie tą lentelę su 60 |u]as rašytojas, pasivadi
jam. Pradėjo temti. Oras tik- ,apkreipia antraip ir kelfcuini-j “Chicagos tautininkas
rai atvėso kaip kalnuose.

Galop privažiavom lyg mie
stelį, ale pasirodo būta plyt- “Tetytę”, kad toji puikiai ke- ka)d j*g “flirtavo” su krikščio- 
nyčios. Nei krautuvės, nei ga- i^ daboja. Jis jai dabar pri-
solino stoties — nieko. Vienas kaišiojo Rochesterį, Bingham- 

ptoną ir kitas vietas...

loms vadovėlius ir pavedė vie
nuolėms, nes jos jiems turi už
tektinai tinkamos vietos.

valiuta litas padengtas net 
51,7 procentais. Taigi, dabar
tinis litų padengimas auksu 
ir svetiniais pinigais aukštai 
praneša įstatymu reikalauja
mų procentą. Tokiu būdu, už
sienio pinigų svyravimas Lie
tuvos litui beveik jokios įta
kos neturi. Pinigų tvirtumas 
ir jų laisva apyvarta pilnai 
atitinka Lietuvos ūkio reika
lus. Dėl to Lietuva pasiryžu
si ir toliau lito kursų nesu
mažinti, nes tai būtų visam 
kraštui pavojus ir nereikalin
ga rizika.

kalai visados turi tautinei po 
litikai ir kovai už valstybės 
nepriklausomybės išlaikymų.

Kokia dabar yra Klaipėdos 
krašto ūkiška padėtis?

Čia žurnalistai turėjo ome- * 
nyje tų laikotarpį, kai prasi
dėjo ir tebeina Lietuvos - Vo
kietijos ekonominis karas ir 
kai Vokietija uždarė ir ma- 
žųjį pasienio susisiekimų.

— Atsiradusi ūkiška pade- 1 
tis Klaipėdos kraštui nėra pa
lanki. Tačiau tas nepalanku
mas neturėtų būti ir perdė 
tas. Lietuvos valdžioje Klai- 

1 pėdos kraštas ūkiškai labai

tuvos finansų 
J. Indrišiūnas.

viceministeris
Tsb.

PLATINKITE “DRAUGI”

nkas neapsižiurėjfs suklysta.'R dar0 kele,4 prie.
visą kelią erzino Į-aįgtų, 0 v;Sų įaj svarbiausi, 

kad jis “flirtavo” su krikščio
nimis - demokratais, kurie pa- se, kuriuose Kudirkos raštus, I nominė padėtis, jei susitvar- < sutvirtej0. Tai parodo ir daug 
saulinio lietuvių kongreso ne- ‘“Lietuvos” ir “Vienybės’t'kytų santykiai su Lenkija? didesnis pramonės išsivysty-

0 kur kitur Skipitis tuos 
vadovėlius turėjo padėti? Ai 
sukraut tuose pačiuose rūsiuo ^r pasikeistų Lietuvos eko-

Kaip ten nebuvo, bet mes
rėmė tada ir neremia dabar, 
ir, kad atsivežtus mokvkl-oms

leidinius sliekai jau baigia nai 
kinti? Ar sumesti ant krūvos

— Negalima neigti, kad su
tvarkius Lietuvos - Lenkijos

pramones 
mas bei nuolat augantis uos
to judėjimas. Šiuo metu nuo

laimingai sugrįžom į Datil, į vadovėlius jis atidavė Sese- i liekanų TMD. leidinių? Ar su- 
jsikrovęs į skrynias tuos vado
vėlius Skipitis turėjo vežiotis

politinius santykius, nepasi- Vokietijos ūkiškų spaudimų

Su. kuom ir kaip Skipitis 
“flirtavo” ir su kuom susido- 

tik

namas su žiburiu ir griuvė
siai... Tiek to. Važiuojam to
liau. Pasibaigė geras, tiesus
kelias ir įvažiavom į kreivo-kur ir apsinakvojom. Šioj vie- rims Kazimierietėms. 
l°gijQ- Vis važiuojam į kai- toj, jeigu kas neapsižiūri, tai
nūs. Reginiai gražūs, bet mū-1 visados išvažiuos iš kelio, nes 
sų nedžiugina. Nesutinkam me h o Nr. kelias yra naujai iš- . . . .. ,
ko priešais. Pralenkėin vieną taisytas ir geriau atrodo negu M 1 11 svariU
19I1G Forduką su trim žmo-j 60. Tokiu būdu ir suklaidina, 
gystom ir viskas. ! Mus-gi, suklaidino ne vien

— Kaip sau norit, mes tu- * £pras kelias, bet ir ta nukrei- 
rim sustot ir apsižiūrėt kur. P^n tautelė.
esam, — sakau aš. Nepriva- 
žiuojam nei miestelio, nei nie
ko.

Sustojam, pažiūrim žemlapį: 
miestelis Pie Town turėjo bū
ti. Mes jį turėjom pravažiuo
ti. Gal tas kų radom griuvė
siuose?.. Well, čia kas nors 
negerai. Darz blogiausiai sn 
gasolinu. Jis baigiasi. Jau be
rods gal 3-4 galionus. Jeigu 
neprivažiuosim “Storo” — 
good bye! “Tetytė” pradėjo 
nervintis ir koliot “Dėdytę”, 
kad jis paskūpėjo mokėt kvo- 
terį už gasolinu gaso.

— Galėsi pėkšeias eit at
nešt!...

— Užteks. Privažiuosim ne
toli tų Pie Town, — raminasi 
“Dėdytė”. Važiuok!..

Važiuok tai važiuok, bet jau 
sutemo ir kelio gerai nesima
to. Privažiuojam kryžkelę su 
vienu šunkeliu. Tšlipu skaityt 
užrašų. Randu kad mes esame 
kalne 7,670 pėdų (elevation) 
ir šunkelis iš dešinės rodo į 
Mangas 26 mylias. Jokios gy
vybės aplinkui. Vien miškas. 
Kas daryti? Nutariam dar to

li iau važiuoti.
Pavažiavus porų mylių, pra

dėjo kelias visai siaurėti ir 
sukinėtis į kalnynus.

— Gryžkim atgal. Mes ne-' 
privažiuojam jokios “gyvos 
dūšios”, gasas baigiasi, na, 
ir liksim meškoms geri pus
ryčiai, — sakau aš.

“Tetytė” bumbėdama ir iš- ; 
mėtinėdama “Bėdytei ” už , 
gasą, apsisuko ir mes kiek li- 1 
nksmesniam ūpe grįžom į tą 
gasolino stotį pasiimti gaso 1 
ir nakvoti. O ta stotis, jau 1 
buvo likus už 18 mylių, sulig Į 
vėlesnio apskaičiavimo. Va- , 
žiuojam tylėdami kurį laiką. 
Kai kur sužiba žiburys. Su
tikom vieną automobilį.

Galais - negalais, mes su
grįžom prie gasolino stoties. 
Pilam gaso ir klausinėjam a- 
pic tą nepaprastų kelių 60.

— O no! Jūs važiuojat 12 
Nr. keliu, ne 60!.. — aiškina 
mums.

Po klajonių

Šalta, kvapi naktis miškuo
se, mums teikė malonų poilsį 
ir mes apleidom anksti Datil. 
Vakar, bereikalingai padarę 
kelio apie pustrečio šimto ir 
nieko gero tuomi neatsiekę, 
šiandien norėjom dapildyti.

Niekam nesakę apie savo 
tokių kelionę ir sugaištis, nu
riedėjome kalnais vis tolyn ir 
tolyn. Pakalnės nusidriekusios 
gražiomis ganyklomis. Kai 
kur matėsi “žai margelių”. 
Jau pasitaikė pakely gasolino 
st-očių, krautuvių ir neužilgo 
privažiavom tų gerai pažįsta
mų iš žemlapio Pie Toįvn. Čia 
būta ir nakvynė ir keletą krau 
tuvėlin. “Čielas miestas”...

Kad geriau atminti — nu
sipirkome gaso ir traukėm to
liau į vakarus. Iš kalnų išva
žiavom į pieskynus - smilty-

Tėvynės” ir “Darbininko” 
bendradarbiams, kurie tarpe 
savęs nemoka susitarti. Mums 
kiek svarbiau tai kas remia 
ir kas neremia pasaulio lietu
vių kongresų?

Jeigu toks klausimas gali 
atsirasti, tai būtų galima pa
sakyti aiškiai, kad nė jį nie
kas remia, nė jį niekas boi
kotuoja. O kad buvo jam pri
tarimai, tai tie pritarimai pa
ėjo iš tokių žmonių, kurie tą 
patį rytmetyj girti, o vakare 
peikti moka. Tam panašumo

iper kolonijas, ir dalinti juos 
i pavieniais egzemplioriais, kani 
tinka ir kain netinka, kad ne
reiktų vežtis atgal Lietuvon?

Ne. Skipitis šiame reikale 
pasielgė labai tinkamai, ir ufc- 
tai anonimų priekaištai prie 
jo neprilips.

J. V. Simonaitis

Klausimai ii» 
Atsakymai

Pirmų popierų išsibaigimas
KLAUSIMAS. Gavau “pi

rmas popieras” liepos 6 d.,
1928 m. Ar aš galiu paduoti 

kartais galima rasti ir “Tėvy- aplikaciją dėl “antrų popie- 
nėj”. Netoli atsilikęs ir “Chi-,ril” ne vėliau 6 d., 1935 m.? 
cagos tautininkas”, mokėjęs į Pažįstu asmenį, kuris pasiun- 
savo antipatijas išreikšti kaip
tik tinkamiausiu laiku, kada 
Skipitis būdamas kelionėj per 
Atlantiką, negali girdėti jo 
šūvius. O tokiomis progomis

kur vienišos, kai kur matėsi 
vaikutis, moterėlė...

Baigdami smiltynus, štai 
mes nejučioms įvažiavom j
drtaona valstybę. Čia mus už

muš. Kur-ne-kur tūnojo tokios registravo ir revizavo.
būdelės, panašios į namus. Kai (Bus daugiau)

BARSKIO DIDŽIAUSIAS 
SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMO

Išpardavimas
jų 31 metų gyvavimo. 31 metų teisingo ir prielankaus 
pardavinėjimo. Nueikite į Barskis Furniture House nu
sipirkti namų reikmenis dabar ir sutaupykite pinigų. 
Jei turite vieną akį ant vertybių, o kitą 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 
vra šių metų didžiausias rakandų išpardavimas. Did
žiuma stako yra paleista pardavimui tokiomis žemomis 
kainomis, kad padarius kodaugiausiai biznio. Rakandai 
tikros mados ir kokybės, tokius, kokiais džiaugsitės tur 
rint savo namuose, žemiausiomis kainomis mieste. Štai 
proga sutaupyti pinigų ir pagražinti savo namą. Nuei
kite pas Barskį pažiūrėti į jo pasiūlymus ir tuo pačiu 
laiku gausite puikią dovaną dykai.

Būkite gudrūs — pasinaudokite šiuo didžiuliu 31 me
tų Sukaktuvių Išpardavimu

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

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

Šeštadienio vakarais iki 10 vai.

tė aplikaciją dėl “antrų po
pierų” keliomis dienomis 
prieš laiko išsibaigimą ir jam 
atsakyta, kad turi iš naujo 
prašyti “pirmų popierų”, nes 
tos išsibaigusios.

ATSAKYMAS. Šiame atsi
tikime reikia pasiųsti Fortu 
A-2214 su “pirmomis popie- 
romis”, dviem fotografijom ir 
money orderiu $2.50 sumai ir 
pridėti laišką adresuotą Dis
trict Director of Naturaliza- 
tion parašant, kad pirmos po
pieros neužilgo išsibaigia ir 
ar Natur. biuras negali pa
greitinti reikalo. Gal jis taip 
ir padarys.

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turint? 

DIDĮ STIPRUMĄ ra GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI- 
ICV, kviečiame jui ataineiti 
mvo PROBLEMAS ir tavo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

ATSAKANT Į PAKLAUSIMĄ

Kiek Kainuoja Gazo Šiluma?
Tikri kaštų rekordai praėjusio 
sezono šiems ir kitiems namams

išsklaido visas abejones

Gazo Šiluma Eina į Derybas Apie Kaštus!

IS pasiūlymas Išsklaido visas abejones 
apie kaAtą gazo šilumos. Esąroe prlslruo- 
Sfc prltodytC t* llkrų rekordų, kad Alldy- 
gazu nekainuoja tiek. klek kalbos Ir ne*- 

įtikino kitus inroflec. Pratikti prasltarimal 
Sotnė priimti 8j i 
fvrtrtčjlmų .tikro kaSto gazo

rie randasi lapely turinčiam daug rekordų 
gaso Šilumos kafttu. Tiktai ISplldyklte kupo- 
O$. Pasiųskite tuojau, arba telefonuokite 
Wahash 6000.

W Prtun..^ BiąaklU! S, Kuponą Dėl Prirodymą
lzo Šilumos d«l- z _ _ _ _30,000 pąrenklijtų vartotojų gazo Šilumos pa

remta. Šluos faktus. i >

Siųskite dėl prirodymo!
Nepasitenklnom parodyti tik dalinius apskai
čiavimus. Nepusltonkinom parodyti tik kelis 
rinktinius pavyzdžius. IjrukSm. kol galčjom 
surinkti pilną rekordą kaftto Šildymo su garu 
daug visokių rūSlų namų, (vairiose apylinkė
se. Dabar Šie rekordai atviri jūsų peržiūrė
jimui. KaSyklte arba pasaukite artimiausi sa
vo gazo kompanijos ofisą dėl prirodymų, ku-

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE CO. 
CHICAGO

Apie Gaso šilumos Kainas— 
PRAŠALINKIT VISAS ABEJONES!

THE PEOPLES GAS LIGHT AND 
COKE CO., CHICAOO, ILL. 

Please send me a copy of your
booklet of “Oas Cost Reeords".

EMIL DENEMARK ĮHi
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PITTSBURGH’O LIETUVIU ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 

EUSl'ANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.

. Telephone Henilock 2204

gė Onutės drabužiai ir tapo , tytas viešai adoracijai, 
labai apdeginta. Nuvesta į Ii-j . Po sumos S. R. K. A. kuopa 

35 laikė mėnesini susirinki-I . *
mų, bet nutarimų neteko su
žinoti.

goninę mirė.
j Laidotuvės įvyko liepos S
d. iš Šv. Petro ir Povilo baž-

1 rnyčios.
kapuose.

Palaidota Šv. Marijos

Pajrusių Šeimynų Nelaimės

Liepos 8 d., po ilgos ligos, 
mirė Tanias Baranauskas. Po 
paniūkiu šv. Petro ir Povilo

Šeštadieniais bingo vakarai 
žymiai pagerėjo. Vis daugiau 
atsilanko naujų bingo lošėjų.

turėti jungtinių chorų dainų mas bus sutvarkytas ir vėliau 
į koncertų. Shenandoah varg. paskelbtas.
|Grigoraitis apsiėmė važinėti į Šiais metais spaudos komi- 

m-Xin 4 c l’° v*sus 1,lŪ!>ų apylinkės pa- biją, valdybai pritariant, nu-flUClU 10 —i rupijas ir padaryti su choris- tarė išleisti gražų programa.
________ tais praktikus. Tie patys cho-1 Kad padarius dar pelno, nu

irai pasižadėjo giedoti per Mi-į tarta rinkti skelbimus. iSkel- 
Lietuvių Dienos valdyba domias. j jų Philadelphijos ka-1 bimums rinkti yru įgalioti tam 

da pastangų, kad šių metų ivdinolas leido laikyti šv. Ali-'tinkami asmenys. Pu jgulioji-

LIETUVIU DIENA LAKE- 
WOOD PARKE RUG-

i bažnyčioj, liejios 11d. palaido rengtis prie metinio parapi
.'L 1 • • V V • • t • • Itas Šv. Marijos kapuose.

I

Kaip kitose Amerikos da- kur vyras ir jo žmona lieka ’ Liepos 13 d. nelaimė pati- 
lyse, taip ir Pittsburghe kri- ištikimi vienas kitam iki gy- k0 g. Lesutį. 
minališkoji banga drumsčia (veninio pabaigos. Tai krikš- Išėjęs maudytis su savo uia- 
gyventojų ramybę. Nėra tos čioniškas idealas, kurį visi tu- žu sūneliu pateko į gilumų ir 
dienos, kad neatsitiktų vagy- retų aukštinti, gerbti ir uo- nuskendo. Ištraukus iš van- 
sčių, plėšimų, ar žmogžudys- liai sekti. Deja taip nėra. E- jeUs, daktarai rado negyvų, 
čių. Pastaruoju laiku čia at- sama žmonių, net ir laikius- 1 Velionis buvo darbštus paia- 
sitiko žmogžudystės ne plč-čių taip vadinamos laisvos
Šimo, bet visai kitokiais tiks- minties, kurie priešinasi vi
lais. Neseniai atrasta atkalnysam kam, kas krikščioniška.
(McKees Rocks) nužudytas tu Pradėję nuo laisvos minties, 
las lietuvis. Toji nelaimė pra- jie patys žengia ir kitus trau

kia prie laisvos meilės, divor- 
sų, nelaimių ir t.t. Aiškus da
lykas, kad šeimyna ir visuo
menė savo naudai bei laimei 
turėtų j>adėti į šalį visas lais
vos meilės bei minties nesų-

ėjo mažu susidomėjimu.

Tik, štai, tame pačiame mie 
stely nakties tylumoj kol kas 
dar nežinomas žudikas trimis 
revolverio šūviais išpasalų
nužudė tūlo politikierių mie-.

niones, o, vietoj to, plėsti irgančių žmonų. Tas sukėlė , 
daug įvairiausi,, kali,,, bei P^tikuoti Šventu neaugnau- 
apraaynuj. Iš tų aprašymų te- nan,« vedusi'* «“>dmybę, P*
nka pastebėti daug palaido 
gyvenimo, šeimyniškų santy
kių paįrimo ir t.t. Ši žmogžu
dystė, kaip ir daug kitų pa
našių atsitikimų, aiškiai ro
do, prie ko priveda gyveni
mas tų žmonių, kurie nutols
ta nuo tiesos kelio bei jiado- 
ruino principų arba kurie ne
siskaito su Dievo įsakymais. 
Tiesa, visuomet pasitaiko nie
kšų ir niekšiškų darbų, vie
nok šių laikų pakrikusi dva
sia daug prisideda prie jvai-! 
rių nelaimių šeimynose.

Šiomis dienomis vyro ar 
žmonos neištikimybę vienas 
kitam pradedama skaityti pa
prastu dalyku. Todėl nepa 
prastai gražu yra matyti ge-( 
ras krikščioniškas šeimynas' 

LIETUVIAI ADVOKATAI?

Kez. 146U No. Paulina SSt.
Phone ARMitage 65SMJ

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Saite 1009 — FR/\nklin 69yu 
188 W. Randolph St. 

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan etate Bank name) 
Valandos kasdien nuo * Iki 6 
I'anedelio, nertam tr PernyClos 

muarais • Iki 9 
TeleioiiA.- CANai xl?&

H AMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic WWl

Telephone: BOUlevard 2800

grįstų ant tikrų 
kų pamatų.

krikščioniš-
Vanaginis

HOMESTEAD ŽINELĖS
Liepos 4 d. mirė Ona Radi- 

šauskiūtė. Velionė, norėdama 
užkurti pečiuj ugnį įpvlė gu
zo. Sprogimui įvykus, užside-

Joseph J. Grish
lr

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4831 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Rok. 8515 8. ROCKVVELL ST. 
Telephone: REPublic 9723

Res. 1227 8. SOth AVE., CICERO 
Telephone: Cll ERO 5395

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia Jūsų or

ganizme paeina nuo to, kad Jisai ga 
nėtinal nelšslvalo lr todėl praplatinę 
bakterija.” kurios užkrečia Jus ligo 
mis, susilpnina JQsų organizmą lt 
Jfls kenčiate nuo svaigulio, galvot 
skaudėjimo Ir t.t.

NUOA-TONE Išvaro visus nuodus 
U Jflsų slstcmoa Yra mllljoi.ui mote
rų Ir vyrų, kurie atgavo savo spėkas 
lr pataisė savo sveikatą su šiuo pa
stebėtinu valetu. Jeigu Jfls Jaučiatės 
pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUOA-TONE.

Reikalaukite tikro NUOA-TONE. 
Parduodamas visose atsakomingose 
vaistlnyčlose.

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-SOL 
— Idealų Lluoeuotoją vidurių 28c lr 
•6c,

pijonas.
d.

Palaidotas liepos 17

Liepos 21 d. bus parapijos 
piknikas Sniith’s Grove. Bus 
visokių painargininių ir gera 
orkestrą. Visi kviečiami.

ŠIS - TAS Iš WEST END 
PITTSBURGHO PA- 
- DANGĖS —

Parapijos komitetas, pasi- ‘21-oji diena pasisektų. Tos Mas Lake\vood paviljone. Per 
skirstos darbais, jau pradeda apylinkės vargonininkai savo Misiąs bus ir tai dienai pri-'sija: kun.

metinio parūpi- susirinkune, laikytam Giiaid- taikintas pamokslas. Progra- i ir kun. A.
jos išvažiavimo, kuris įvyks 
rugpjūčio 4 d., Adomo sode. 
Spėjama, kad metinis parapi
jos išvažiavimas šįmet bus 
skaitlingas, nes planuojama 
labai daug įvairios rūšies žai
slų.

ville, nutarė Lietuvių Dienoj
AKIŲ GYDYTOJAI?

mais yra pasirašius sp. koini- 
dr. J. L5. Končius 
Degutis Sp. Koin.

Iš priežasties nepaprastų 
karščių, net ir koresponden
tai šios kolonijos pradeda si-

DB. VAITUSH, OPT.

CLASSIFIED
AlTU)lUUlLEb AV lU.UUtSLLtS

LIETUVIS
OPTOMETKICALLY AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų įtempimą., kuris

................................ erti priežastimi galvos skauddjlmo,
rgllliuotl tinginiu Ilga. Dedu- svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 

• lno- skaudamą aklų karšt), atitaiso la paseno, Clbukas meškerę į- trumparegystę lr tollre&ystę. Priren- 
... _ . , , . u teisingai akinius. Visuose atsltlsitaisęs žuvauja, bet tas “a-

matas” jam nelabai sekasi.
Turbūt, jo uniforma iš “over- 

ikoto” ir “skočmano” kepu- 
1 rėš žuveles baido.

Bet, Bridgevilio korespon
dentui Vilimui uniforma labai 
patinka, net jis pats žada pa- 

i našių uniformų įsigyti ir žn 
vauti. Matysime, kaip jam se
ksis.

Liepos 14 d., Sv. Vardo dr- 
gijos nariai bendrai ėjo prie 
Dievo stalo. Šios draugijos Artinasi Šv. Vincento die- 
nariai susideda iš senių, jau- na. Klebonas ragina bažnyčios 
nikaičių ir bernaičių, tat jų Į globėjo šventę iškilmingai lin

kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama Į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
NedčlioJ nuo JO Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

skaitlingas,6»o ir bendras 
vienų mėnesį šv. Komunijos 
priėmimas daro nepaprasto į- 
spūdžio.

Šv. Sakramentas buvo išsta-

kiek-1 neti. Čionai randasi daug ir 
Vincentų. Pamatysime, kaip 
jie pasirodys. Jonai ir Petrai 
nelabai kaip šįmet pasirodė.

Kerėpla

Sąrašas Chicagos Biznierių “Draugo” 
Piknikų Rėmėjųz/iat

Newer 
Bread

RCADYSLICED
NEW PROCESS BAKENO CO.

3401 So. Morgan St.
KAZ. MAROZAS 

4332 So. California Ave.
ST. PETRAUSKAS

2616 W. 69th St. ir 1721 S. Union Ave. 
FR. MILIAUSKAS 

1425 S. 49th Ave., Cicero, UI.
AD. KALĖDA 

758 West 35th Street 
J. LUKAS

3339 S. Lituanica Ave.
M. NARVIDAS

2424 West 69th Street 
D. PIVARIUNAS 

4622 S. Marshfield Ave.
F. URBELIS

1800 West 46th Street 
J. ALEKSA 

3339 S. Morgan Street 
J. KAVALIAUSKAS 
841 West 33rd Street 

B. VISOCKIS 
2533 Weat 43rd Street 
M. KAVALIAUSKAS 
2407 Weet 4tth Place

HI0HWAT BAKERY — Paul Stankus & Son
7053 Archer Avenue

Kitos Lietuviškos Kepyklos Ruošia Duoną Pyragus, ir Kitus Gardumynus

DIDŽIULIAM “DRAUGO” PIKNIKUI
LIEPOS 21 DIENĄ, BIRUTES DARŽE

Į

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp, 18 st.

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone CANal 0523

LIETUVIAI DAKTARAI
rei. LAFayetto 7850

DR. F. G. VViNSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 lr 7—-9 vai vakare
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. CANal 0409

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Re..: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS

4142 ARCHER AVE.
Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak 

Re.ldencljos Ofisas: 2666 W 69th St.
Valandos: 10-U lr 8-9 vai. vak. 

Seredomls Ir Nedėllomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENT7STA8

1446 80. 4»th CT.. CICERO, ILL. 
Utar., Ketv., Ir P«tn. lt—9 vai.

8147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848
Ros Tel. GKOvehlIl 0617

6924 S. TALMAN AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai. 2-4 lr 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėllomls. susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Val.i 2 iki 5 popiet. 7 Iki 9 vak. 

_______ Ned6llojc pagal sutartį_______

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš
Rugsėjo Menesyje

Tel. LAFayette 3051

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
iki 3 popiet — 6 iki 8:30 vakare. 
NedėUomls nuo 11 ryto 1X1 1 p.p.

EMIL DENEMARK INC.
~ Vartotų Karų Bargenai

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

ĮJUIC’K '35, Club Sodan su trunk, garantuotas ..................... $825
BUICK '35, 5 Sedan 47, garantuotas ........................................ $795
BUICK '33, 5 Sedan, G drat. ratai, tobulas ................................. $UU5
BUICK '31, 5 Sedan 67, geroj tvarkoj ............................................ $395
BUICK '30, 5 Sedan 61, mediniai ratai, gražiam sto\y .... $225
BUICK '30, 7 Limo. šeši drat. ratai, eina U. K......................... $225
CADILLAC '31, 7 bedali, tobulam stovy .................................... >1195
CADILLAC ’3o, 7 bedali, pertaisytas ............................ -........... $395
CADILLAC '30, 16 cilindrų 7 Sodan, labai puikus....................$.595
CADILLAC '30, 5 Coupe, mediniai ratai, geroj ttarkoj .... $27.5
CADILLAC '3o. 7 bedali, labai puikiam stos y ..................... $195
CADILLAC '29, 5 bedan, švarus karas............................................$225
CADILLAC '29, 7 bedan, gerai bėga................................,.............. $275
CADILLAC '2 8, 5 bedan, gražiam stovy ................................ $125
CADILLAC '28, it bedali, gura veitenybė ...............................  $100
CHLVKOLET 33, 2 durų bedan, radio, liealeris, tobulas .. $395
CliLVKC’LLT '31, bport Coupe, geras motoras ...................... $235
C'tlit 18Li.il '31, 6, a bedan, gražiui ištouųs karas .............$2.5
CHIilftLEK '30, 6, a bedan, a drat ratui, O. K..................... $215
DDDL.L '34, 5 beuan, vėlaus modelio, puikiam slovy .... $195
FOKU '31, Business Coupe, švarus ............................................. $225
FORD '30, bport Coupe, gera verlenybe..................................... $1.5
LA bALLL '31, a bedan, juodas, drat. ratai ............................. $315
LA bALLL '30, a bedali, 6 drat. ratai......................................... $315
Li,\CtJL.\ ’3O, 5 bedan, labai puikus ......................................... $205 ,
OAKLaND '50, 2 Durų bedan, gražiam stovy ...........................$175
l’AL'KALD '32, 7 Custom Sedan, tobulam stovy ................. $815
PACKARD '31, 7 Custom bedan, gerai bėgantis.................. $39a
1‘IEKCE ’30, 2 Coupe, labai pulkam stovy .............................. $195
l'LYMOUTH '33, 2 Coupe, Rumble seat, švarus .................. $395
i (JA'TIAC '34, 2 Durų bedan su trunk, kaip naujas.............$595
PONTIAC '34, 4 Durų bedan, kaip naujas ................................ $595

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Ave. - Chicago 
Cravvford 4100

AMbKitkUS LIETUVIŲ DAKIAkŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIET U V1AI DAKTARAI:

Ofiso Fnont 
PROspect 1028

Kės. and Ofitce 
2S59 bo. Leavltt 8l.

CANal 07(16

DR. J. J. KOWARSKAS
KHYbiciAN ana SinubuN

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUK8 

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAM

464S So. Ashland Ave.
o n.-to Valandos 

Nuo 2 Iki « ir nuo » iki s vak. 
Nedėliotais pūgai sutarti 

Oi 1-o telef. BOClevard 7»2W 
Namų tel. KKO-pevt 1930

Tel. BOUlevord 7043

DR. C. Z. VEZEL’IS
DLNTI8TA8

4645 So. Ashland Ave.
arti 4 7th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal šutant

duso Tel.: PROspect W7fl 
Rez. Tel.: HEMlock 8141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas lr Gnirnrgas 

2500 W. 63rd St.
Oriso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:30 Iki 8:30 
btredoinls lr nedSuoiiils pagal sutarti 
Kez. 2M5 W. Mtftk bi. Ragui sutart).

i Tel. Ofiso BOI leaard 69II 
Kee. Victory

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo l-S; nno 6:S0-S:M

756 West 35th Street

Tel. CANal U2&.
Res. PROspect 6«;.»

OR. F. Z. ZALATORIS
diulmjzo ir CHlKUKUAa

1041 BOb'ltA UALbXh.lt BlKLh.1 
MeziUeuuųa eeov bu. at tęsiau Ave. 

vaiauuus. xx ryio lai X popiet 
6 Iki 8 v. vakaro

Tel. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

22U1 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.j 

balandos: Nuo 9 Iki 13 ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 6122

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

Seredomis tr Nedėllomls pagal sutart) 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0036 

Ofiso vai.: 2—4 Ir S—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutart)

DR. j. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas tr Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentlstaa 

Gas X-Ray
4148 ARCHER AVE., Oor. Framlaoo 
Tel. offlce Laf. 8650; res Vlrg. 6669

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFIBAA

4728 So. Ashland Ave.
__ 2 lubos
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nno ie Iki 18 vai. ryte, nuo 1 tkl 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:86 vai. 
vakaro. Nedėllomls nuo 16 Iki II 

valandai dieną 
Telefonas MWway 888»

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. YARda 0M4 

Rea.1 Tel PLAaa 8400 
Valandos:

Nuo 16-12 v. ryto: 2-8 lr 7-8 v. v. 
Nedėldlenlals nuo 16 Iki 11 diena

18Li.il
UALbXh.lt


Ketvirtadieniu, Vienos 18 DRAUGAS

/

VIETINES ŽINIOS
DAIN< MYLINTIEJI LAU

KIA DAINOS ŠVENTĖS

programų knygoje.
Plačiai kulbėta apie 28 d

liepos paminklo atidengimo 
iškilmes, j kurias manoma su
traukti kelias dešimtis tūks-

Chicagos lietuvių visuome
nė, ypatingai dainų mylintie
ji, laukia Dainos Šventės, ku- 
ri Įvyks rugp. 4 d., Vytauto L ut;irom o‘re' 
darže.

m .. . , , • Ieva LukošiūtėToji dena bus dulkiausia 
Chicagos lietuvių istorijoje A- 
pie jų jau rašo net didieji 
anglų dienraščiai. Dalyvaus 
visos Chicagos įr apylinkės 
parapijų chorai. Be abejo, vi
si lietuviai norės išgirsti, kaip 
jų parapijos choras pasirodys 
prieš kitus chorus.

Šiai Dainų Šventei L. Ši
mulis parašė gražių dainų, ku
liai mirnkų pritaikė komp. A.
S. Pocius. Komp. kun. J. Či
žą u s k a
įgio parapijos kleb., paraše į liepos, Marąuette parke, Da- 
naujų dainų “Nepražus mūsų riaus - Girėno paminklo ati- 
tėvynė”. Tų dienų dainuos ju
ngtims parapijų choras, ku
riam vadovaus pats kompozi
torius, kun. J. Čižauskas. Da
lyvaus ir llocklordo lietuvių 
yiarapijos choras. Suvažiuos 
daug dainos mėgėjų iš Chi 
cagos apylinkės miestelių, kad 
pasigerėjus Dainos Švente.

Rengimo komisija, susideda

nti atstovų iš kiekvieno cho
ro su savo vedėjais, visa «-
nergija stloja į darbų, kad ta tanZili lietuvių, Šimtus drau- 
šventė viršytų visus buvusius 
Chicagos parengimus.

Taigi, rugp. 4 d. Vytaute 
parke išgirsime pirmą kartų 
Chicagoje nepaprastą koncer-

gijų ir keliolika benų bei or-

Tekorius, B. Valančiauskis, 
i’. Bladikas, J. Motekaitis. 
Visus tuos darbininkus su
kvietė į darbų Labdarių 3 kp. 
Visiems širdingai ačiū.

Tų povių dienų buvo para 
pijos komiteto susirinkimėlis,

kestrų. Susirinkime gautas kaliame apkalbėta daug du-

DARIAUS - GIRĖNO A. L. 
POSTAS RENGIAS 

IŠKILMĖMS
Dariaus - Girėno postas N.>. 

271 American Legion Kiecu- 
iive ir Ways & Means komi
teto susirinkime 12 d. liepos, 
nutarta liepos 17 d. nedaryti 
apvaikščiojimo McKinley pa- ■ 

Detroito liet. Šv. Ju- rke. Vietoj to, dalyvauti 28 d.!

laiškas iš Dariaus - Girėno 1 
posto Litliuanian. Legion oL* 
America, kuris ketina į iškil
mes atsiųsti delegacijų pilno
je uniformoje net su šautu
vais! Laiškas priimtas dide
lėmis ovacijomis. Kitas laiš
kas buvo nuo Marąuette Park 
Citizens kiūbo, kad fondui y- 
ra aukojęs keliais atvejais 
$1(X).OO. Adv. C. Kai pranešė, 
kad Dargienė aukojo fondui 
$10.00, o Siniokaitis, kad A. 
Pranckūnas irgi aukojo $10.00. 
Visiems išreikšta padėka.

V. Rėkus, Kom-to sekr.

lykų.

Liepos 27 d., V ytuuto pai -, 
ke bus gražus išvažiavimus. Į 
Klebonas ir komitetas deda 
pastangų, kad piknikas butų 
sėkmingos. Bulvuriškiai taip
gi dirba, kud piknikas pavy
ktų. “Ant Bulvaro” randasi 
daug gerų parapijonu.

Dienraščio “Draugo” Metinis
PIKNIKAS

Sekmadienį, Liepos-July 21 d., 1935 m.
BIRUTĖS DARŽE

79th IR ARCHER AVENUE
Ciceriečiai, žinoma, visi at

, • i,-, -i „ •ta apsilankyti Kaune ir pasikinkysim. Piknikas prasidės i ‘ 1
1 vul. popiet ir tęsis iki 11 I “,atyti v,s* Lietuvos ūkiškų 
vul. vakaro. | gyvenimų. Tai trečioji Lietu-

vos žemės ūkio paroda. Paro
dų pač:ų dienų buvo treti- |ja įvyksta Kaune rugsėjo mė-

ninkų susirinkimas. Tretiniu iJlesįo 21-25 d.

DOVANOS PRIE “DRAUGO” METINIO 
DIDŽIULIO PIKNIKO TIKIETŲ

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

JUZEFĄ
VASILIAUSKIENĖ 

(Po tėvais Petrauskaitė)
Jau .sukako vieni metai, ku: 

negailestinga mirtis atskyrė tš 
mūsų tarpo niyljiną žmona ir 
motiną.

Netekome savo mylimos žmo 
nos Ir motinos liepos 19 d.,
1934 m. Nors laikas tęsiasi, 
nn-s jos niekados negalėsime 
u Į niršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jai amžiną atilsį.

Mes atmindami tą jos liūdną 
prasižallntmą iš mūsų tarpo, 
yra užprašytos gedulingos šv. 
Mišios už jos sielą liepos 19 
d. Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčioje, 7 valandą ry
to.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus Ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę; Va-slltattską šeimyna

Keturių Metų Mirties 
Sukaktuvės

JUOZAPAS LAURINAITIS
Jau sukako keturi metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė lft 
mūsą tarpo mylimą vyrą tėve
lį. sūnų Ir brolį.

Netekome savo mylimo vy
ro Ir tėvelio liepos 18 d., 1931 
metais.

Nors laikas tęsiasi, mes Jo 
niekados negalime užmtrStl, 
Ixil gailestingas Dievas sutel
kia Jam amžiną atilsį.

Mes atmindami tą Jo liūd
ną prastftallnlmą IS mūsą tar
po, yra užprašytos gedulingos 
ftv. Mtftios už Jo sielą ketvirta
dienį. liepos 18 d., Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. Cicero, 
III. 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus Ir pažysta
mus dalyvauti ftlose pamaldose.

Nuliūdę: moteris Sofija, sū
nų* Juozapa* ir Raymondas, 
motina .Marijona Ir brolis Si
monas.

dengime.
Visi posto nariai ir rėmė

jui prašomi tai įsidėmėti ir 
rengtis prie 28 d. liepos, Mar
ąuette parke.

VV. B. Sebastian

TIE VARDAI -MŪRYTI Į 
DARIAUS - GIRĖNO PA

MINKLO KAMPINĮ
AKMENĮ -

kai altorių papuošimui jau tl»
I ri surinkę $24.00.

Klebonus pranešė, kud Šv. 
(mos luovena prasidės 18 d 
liepos. Ragina visus lankyti 
novenų. A. Valančius

S. Kybartas, J. K. Urbonas, 
F. Lasin, B. Knderson, J. Ja
nušonis, P. Pakalnis, A. Su- 

~ | rninskas, kun. Ig. Albavičins,NAUJA CHORO VALDYBA kun. II. J. Vaičūnas, konsulas
_______ A. Kalvaitis, C. P. Kai, kun.

BRIDGEPORT. — Liepos |P- Gasiūims, adv; A. A. Olis, 
12 d. į’vyko Šv. Jurgio para-1 į* &imutis, A. Šadbaras, 1. 
pijos choro metinis susirinki- šadbaras, J. Sančik, S. B. Ko
mas. Naujon valdybon išrin- nia^<a> D* Sukis, Ber. Šūkis, 
kta: dvasios vadas — kun. J., * Dubas, J. Mockus, J. Ki- 
Šaulinskas, pirm. — komp. a.-s^e^us» J- J. AleZ-
S. Pocius, vice pirm. — P. siūnas> Martinavičius, L. Lin- 
Martinkus, rašt. — J. Kon-/ls’ Ieva Lingicnė, B. Vabrin- 
čiūtė, ižd. — O. Balčiūnaitė, s^a8> ^>heyd, J. Grišius, L. 
maršalka - P. Kavaliauskas, Nenartonis, A. Bakaitis, M 

Pablainis J. Tolisinas, «T

Tiesa, šiemetinė Lietuvos 
žemės ūkio ir pramonės paro 

Ida bus kiek mažesnė, negu 
būdavo kitais metais. Šiemet 

Į neteks matyti įvairių Lietu
vos ūkininkų gyvulių, kurie 

Į parodos lankytojams visauos 
buvo įdomu pažiūrėti. Šiemet 
mažiau su savo eksponatais 
daiyvaus ir užsienio valaty-

Garsus Kailio, vertės $7)0.00 iš Peoples Furniture Kom

panijos krautuvių, 2536 W. 63rd St., ir 4183 Archer Avė.
Knygų iš “Draugo” knygyno, “Draugo” ir “Imivo” 

prenumeratos, ir daug kitų naudingų dovanų, vertės už šim
tus dolerių.

K AUNAS. — Nuo ateinan 
čių mokslo metų pradžios ber 
niūkų gimnazijose ir mišriose 
vietoj vokiečių kalbos pirmoj
vietoj bus anglų kalba, o mer bės. Lž tat, kas bus parodoj 
gaišių gimnazijose — pran
cūzų. Lotynų kalinis mokys 
visose gimnazijose.

KĄ ŠIEMET BUS GALIMA 
MATYTI LIETUVOS ŽE
MĖS ŪKIO PARODOJE

lių ūkius, amatų, žemės ūkio gų Lietuva daro visose gyve- 
lyrimo ir žemės ūkio staty- nimo srityse. Tai parodys vi- 

issiatyta, tai yra viskas Lie-. bes darbus. Žodžiu, šiemetinė-' sietus Lietuvos draugams ir
tuvos žmonių rankų darbo vai 

! šiai.

‘ Pirmiausia, parodoje apsi
lankiusieji pamatys kaip Lie-

je žemės ūkio ir pramonės pa
rodoje bus išstatyta viskas, 

įkas šiuo metu Lietuvos žemės ■ šviesesnė 
.ūkio gyvenime pasireiškia pla

priešams, kad Lietuva niek?, 
gyventi, kurti ir kovoti dėk 

savo ateities. Tsb

nnygiai — J. Kiškaite ir A.i->• ioiismas, j. Ba
Urbaitė ndamavičius, I. Prilin, F. Na-'bams ir pailsėjus po ilgų ke-\ rodoje

i vakauskas, J. Navakauskienė, j lionių iš tolimų užjūrių į sa- 
Choras visu smarkumu re- j žebas, M. Bukiūtė, D. Raijvo tėvynę, užsienių lietuviai

ngmsi prie Dainos Šventes, j Sįmonas> a. Vanagaitis, J turės gražios progos dar kar- 
jiugp. 4 d. Choiistai lanko re- į oigauskaS) A. Rokius, K. Za 
peticijas net du sykiu į savai -Į romba> y. Brazauskas, J. Vai-,

|tę ir jau yra pasiruošę links-, gvi!as> R Vaišvilas, K. San- 
publikų naujomis dai- k y Ramūnas, J. Venckus,

Z. Juškienė, A. Ribickas, A.
Pušinskas, B. F. Simon - Si- 
mokaitis, J. Lukas, J. Auks-

minti 
nomis.

Liepos 7 d. choras buvo iš 
vykęs į Tremont įlendi. Or«. | koliniS( Y Būbae? M? oTnzer, 
žmi pasdinksmino. L Steredon, Z. Bflbliauskienė.

Kitas choro išvažiavimas į-| Komiteto prierašas: šie vi-
vvks rugp. 11 d. Gegutė

IS DARIAUS - RIRĖNO 
KOMITETO SUSI

RINKIMO

si paminklui aukojo po pen
kis dolerius, išskyrus J. San- 
damavičių, kuris aukojo $25, 
J. Urboną ir J. Grisių — po 
$10.

Įvykusiame komiteto posė
dyje išduota raportas iš ker- 

, tinio akmens pašventinimo iš
kilmių. Tą pačią dieną buvo 
ir piknikas, kuris labai gerai 
pavyko. Žmonių minios gėrė
josi pradėto paminklo gražu- 

Į mu. '
Pašventinimo apeigas atliko 

kun. H. Vaičūnas ir kun. I.' 
Albavičius. Kalbėjo žymūs vei 
kėjai. Aukų nuo iškilmių ir 
pik niko fondui lieka apie $800.

Skelbimų programos kny
gai reikale plačiai kalb.‘jo 
adv. C. Kai. Pranešė, kad jau 
surinkta nemaža skelbimų. 
Programui suredegnoti pakvie 
stas V. Jokubynas. Darbas 

, jau varomas. Adv. Kai prašė 
sukaupti visas jėgas ir šią,

' savaitę apeiti visus biznierius, 
profesijonalus ir paraginti} 
juos garsinti savo biznį toje

. . , .... .tesniu mastu,tuva gerina ir kulturina savo Į
pievas, pamatys linų ūkį, na- i Parodoje .atskirų skyrių tu
mų pramonę, namų ruošų, pa • rėš ir pramonė. Čia ir gi bus

. v.----------- . . !nuU>’S’ kaip iškuria ir gyve- ko pažiūrėtį, pamatyti, kas iri TACOMA, Wash., liepcm
Kaip žinome pirmasis vi< «a 10 žmones, v m ic aga\us kaip yjetuvoje gam:nania> ko_ _ pirminu nubaustojo

so pasaulio lietuvių kongre-., i-ietuvai nepriklausom} bę, ga- ... .... ! ...
57 , "j v . -v - , kios įvairių gailumų kainos grobėjosas Kaune bus rugpiūcio 11-17 vo dvarų žemę ir iš nieko pra- . ..

.................. , , m • t ir l oki jų i užsienius išvežtd. Pasibaigus kongreso dar- įdėjo kurti ukius. Taip pat pa . .v .
rodoje kiekvienas pamarys | c , . , .
Lietuvos paukščių, sodų, dar- ™>"‘ b'alvl« flk‘ Parod°J<!.b“»

NUBAUSTA 20 METŲ 
KALĖTI

žų, bičių, žuvų, tabako, vais
tinių augalų, kailinių žvėre-

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

galima matyti visą ūkišką 
Lietuvos gyvenimų. Kiekvie
nas, kuris matė prieškarinį 
Lietuvos gyvenimų dabar įsi
tikins, kokių didžiulę pažan-

AValey žmona, Mrs. 
Margaret Thulin AValey, teis 
mo nubausta 20 metų kalėti.

Ji pripažinta kalta, kad 84 
savo vyru dalyvavusi vaikiu
ko G. AVeyerhaeuser pagrty. 
bime.

Vienas grobėjų, Dainard, 
dar nesugautas.

CICEROS ŽINIOS
Labdarių 3 kuopos susirin

kimas įvyko 14 d. liepos. Pa
daryta eilė įvairių pranešimų. 
Atsilankęs klebonas kun. H 
J. Vaičūnas sns-mui patiekė 
gražių patarimų. LaKlarių ū 
ky daug paireriormų ir pagra 
žinimų dykai atliko J. Puikia, 
savo automobiliu visus dar
bininkus nuvežė J. Pocius, J.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

Išdirbėjai anUtanėi rūiiea pamiak- 
h) ir

rtOHmHi p>ml»klq dirbtuvė 
Oblcafo]

Snviri 60 metų prityrimo

Pirkit* tiesiai ii dirbtnvėa Ir 
taupykite pinigu

---------p----------
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Ohicagos Lietuvių,

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Are.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,pjuurklų dirbėjai
Specialistai iškalime ir išdirbime 

visokių rūšių paminklų ir grab
namių.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 

Veskite paminklų reikalas teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas I rytus nuo 
didžiąja vartą

HILLSIDE, ILLINOISTrys telefonai:
Km. P1CMSAOOLA »O11 

BKLMONT M85
Otrios, HŪJJHDB SSSR

Altred WnęnlP prea. Vlaoent Koaelll, secr.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. M. Skudas 
I. J. Zolp

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

Lachawicz ir Šunis

S. P. Mažeika 
A. Masalskis 
A.Petkns
I. F. Radžius

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YABds 1741—1742

2314 West 23rd Place 
Phune CANal 2515 Cicero 5927

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė.
Phone YABds 1138

3307 Lituanica Avė.
Phon« BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR naktį 
YARds 1741-1742 1

J. F. EUDEIKIS



Y) N A Ū O A R Ketvirtadienis, liepos ll8, 193'

VIETINES ŽINIOS
PRANEŠIMAS -

inios. Kelionė j abi pusi ir į- 
• žanga į daržą tik 25c.

iš stebės WHFC, 1420 kil., mėjų semias įvyksta 18 d. ru- 
Budriko radio valandoj bus. gpifu-.io. Kurios turite paėmu-

šį vakarą, liepos 18 d. Die 
vo Apvaizdos bažnyčioje pra 
aidės iškilminga novena prie 
šv. Onos, kuri pasibaigs lie
pos 26 d. šv. Onos šventėje. 
Rytais 8 vai. ir vakarais 7:30 
vai bus laikomos iškilmingos 
pamaldos su pamokslais, ku
riuos sakys gerb. misijonie
rius, tėvas J. Mešlis, S. J.

Šios parapijos katalikai ra
ginami ir taip pat iš to toliau 
kviečiami pasinaudoti šitomis 
Dievo malonių dienomis, skai
tlingai lankydamiesi į novenos 
pamaldas.

Kun. I. Albavičius

DARIAUS - GIRĖNO PA
MINKLO FONDUI AUKOS 

PLAUKIA IŠ VISUR

šįmet piknikas rengiamas 
kitokioje fonnoje, negu kitais 
metais. Tikimasi sulaukti 
daug žmonių. Tikietai iš ank
sto dalinami dykai, o prie

Dr. Felicija Sblepovičiūtė, 
kuri sėkmingai baigė Lovolos 
universitete medicinos skyrių, 
yra internu daktaru Cook 
Countv ligoninėj. Ten darbuo-

girdėti gražių dainų, rinkti
nės muzikos ir įdomių pran?-

sios knygutes, prašomos grą
žinti iki 15 d. rugp., nes vai

sinių. 3uu ilgas laikas kai Bu- dyba turės grąžinti vienuo 
drikas leidžia šį visų mėgia- lynui, 
ną lietuvišką radio progra

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldo Vadovėlis
ma.

Pirm. R. Mazeliauskienė

vartų reikės mokėti. Tikietų | Tas\nao ^ePos Pra^'o,Q’ 
gadina gauti pas komiteto na-1 ^a^a* gerai, pacientai
rius arba pas kleboną. kat^ u°hai jų sveika-

j tos labui dirba, tik nepatinka 
slaugėms, iš kurių reikalaujaOrkestrą paimta devynių

Pranešimai

BRTDCEPORT. — Šv. Pra-muzikantų. Be to, muzikos ir
dainų bei kalbų garsus skleis, .. .................................
po Vytauto daržų Roosevelt'110, Felicija Snlepoviciute priešseiminis susirinkimas į-
Eurniture kompanijos garsia
kalbiai.

rūpesfingo ligonių prižiurėji- , nciškaus Rėmėjų 1 skyriaus

Visi northsidieciai rengki- 
mėa Į savo parap. metini pi
kniką linksmai laiką praiei 

į sti, smagiai pasišokti, ir pa- 
' sidainuoti. Kviečiami ir sve
čiai su mumis pasilinksminti.

Lietuvytis

TROKASI “DRAUGO” 
PIKNIKĄ --

yra duktė plačiai žinomo biz- vyks penktad., liepos 19 d., 
nieriaus S. Shlepcvičiaus. parapijos svetainėj, 7:30 vai.

Rap vakare. Visos rėmėjos prašo-
____________ į mos atsilankyti. Turim daug '

reikalų aptarti. |
Šv. Pranciškaus Vien. rė-

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI

CAGOS PAŠTE
905 Butvelei Juozapui
906 Chapienei Domilek 
913 Grigui John
921 Povilaitei Onai
922 Raubai AVillinm 
924 Saikui A.
928 Sirbui Anai

Ši nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusk, gražiai iš- 
! leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO”KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

GARSINKITĖS “DRAUGF''

Gerkit ir Reikalaukit
GRĮŽO Iš ATOSTOGŲ
Vakar iš atostogų rgįžo 

daktaras Simonaitis su savu 
žmona. Prieš keletą savaičių 
jie išvažiavo į rytų puse sa
vo automobiliu. Pamatę ry
tines valstijas ir aplankę' 
kun. J. Simonaitį, daktaro j 
brolį, Elizabeth, N. J., grjžo,

Dariaus - Girėno traginga BRTDGEIPORT. — Ateina- Cbicagon. Dr. Simonaitis su- 
mirtis ir komiteto atsišauki- nt! sekmadienį, liepos 21 d., j stiprėjęs laike atostogų da
mai pasiekia tolimiausias lie- Birutės darže įvyks “Drau- |bar su didesne energija imsis 
tuviais apgyventas vietas. Au-'&°” metinis piknikas. Bridge-, savo praktikos. Laike jo iš- 
kos paminklo statymui plau- partiečiai ten skaitlingai atsi- važiavimo dak. Manikas pn- 
kia iš rytų ir vakarų. lankys. Tie, kurie norės trokn, žiūrėjo jo pacijentus.

Iš Brooklyn, N. Y., per JJvažiuoti> Pra*omi i§ anksto ! -------------------
Laučiką gauta čekis sumoje n^hasyti Gudų kiautui <*j, į
$10.00 (auka S.L.A. 76 kuo- 901 W* 33 St Yra Paimtasj 
pos nariu. Po $3.00 aukojo: J.,(li<lelis’ PatoSas ekspresininko 
Laučikas ir VI. Yvonis, po Liesi° trokas- Nuo Gu(h> krau! 
$1.00: D. Raskevičius ir St. tuvės trokas išeia tuo3 P° En‘ 
Parulis, L. Aleksiejus $2.00).
Kita auka gauta iš Rockford,
111., per J. Jesulaitį nuo S. L.
A. 77 kuopos sumoje $5.00. Be 
to, kiek anksčiau gauta iš 
Detroit, Mieli., nuo A. Akso- 
maičio laiškas, kuriame rei
kalaujama atsiųsti Dariaus - 
Girėno paveikslų, nuo kurių 
visas pelnas skiriamas fon- 

. dui. Taipgi gauta auka nuo 
M. Januškos sumoje $6.00, net 
iš tolimos Kanados. Visų var
dai bus įrašyti į protokolų 
knygas, kurios baigus pamin
klo darbą bus nusiųstos į Lie
tuvą karo muziejų.

Paminklas jau baigiamas 
statyti, bet dar reikalinga 
suma pinigų nėra sukelta; 
dar trūksta apie porą tūksta
nčių dol.

Todėl, brangūs lietuviai, ku
rie manote prisidėti savo nors 
.mažiausia auka prie to kil
naus darbo, pnsistengkite tai 
padaryti tuojau, nes komite
tui reikalingi pinigai. Draugi- 

į jos, organizacijos, klūbai, bi
znieriai bei profesijonalai vi
si, o visi, kviečiami paaukoti 
savo skatikėlį. Prisiminkime, 
kokią brangią auką mūsų did
vyriai Darius ir Girėnas pa 
aukojo.

V. Rėkus. Kom-to sekr

ŠĮ VAKARĄ BUDRIKO
RADIO PROGRAMAS 

IŠ WHFC

Šį vakarą nuo 8 iki 8:4.5,

Į PARAPIJOS PIKNIKAS j 
-- ČIA PAT —i
NORTH SIDE. — Pampi- i 

jos metinis piknikas 23 d. lie
pos. Komitetas, draugijų dar
bininkai ir visi pampi jonai

. visu smarkumu rengiasi, nes į 

tai metinė parap. iškilmė, j į
' kurią suvažiuoja visi parapi- 

.ionai ir atsilanko daug sve
čių iš kitų kolonijų.

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

ir

Lietuviškos
Degtinės

MutualLiąuorGo.
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

I

ti/na į miestą

DABAR

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam I.iciiivlškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išninkame Cash 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vėsulos, Automobilių, 

Stiklų tr t L

. JOHN P. EWALD•J —
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio, 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk 

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

—tai tik 1935m. sakinys pareik

šti ką Chesterfields jau sako per 

metus...
Chesterfields daro viską k% tik 

cigaretas privalo daryti.

Chesterfields turi skonio—taip, 

užtektinai jo. Bet ne per stipraus.

Ir Chesterfields yra lengvi—bet 

jie ne be skonio ir ne silpni. 

Chesterfields “eina i miestą”

® 1933. Liccrrr * Mnu Tobacco Co.

[ CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run ~ $7.00 J


