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Sveikiname atvykusius į Čikagą Lietuvos sportininku
PRANCŪZIJA GRIEŽTAI STOVI ERETĄ 

VALENCIJOS RADIKALŲ
Veržiasi būtinai patroliuoti

visus Ispanijos pakraščius
LONDONAS, liepos 9. —(tum, jis būtų šiandien uždary- 

Europos valstybių nesikišimo I tas. Prancūzijai svarbu vaduo- 
komiteto susirinkime Prancū- ti Valencijos radikalų režimų, 
zija griežtai statosi už Valen
cijos radikalus. Ji veržiasi bū 
tinai patruliuoti Ispanijos ry
tinius ir pietinius pakraščius, 
kurie Šiandien yra atlapi, Vo
kietijai ir Italijai atsisakius 
patruliuoti. Prancūzija, kaip 
paprastai, grasina atlapai ati
daryti Pirenėjų pasienį, tary-

Bet Vokietija ir Italija prie 
šinasi Prancūzijos žygiams, .lų 
atstovai pareiškia, kad Pran
cūzijos laivų patruliavimas 
reikštų atvirų radikalų rėmi
mų.

Anglija šį kartų jau pašliju
si Vokietijos ir Italijos pusėn.

Ispanijos radikalu skelbiami laimėjimai 
yra tik burbulai

Nacionalistai atmuša visus 
radikalų puolimus

HENDAYE, Prancūzija, 
liepos 9. — Ispanijos radika
lai kalinta diena skelbia apie 
savo “didelius laimėjimus” 
Madrido frontuose.

Dabar žiniomis iš Avila, na 
cionalistų karo pajėgų vado
vybė praneša, kad Madrido mi 
licininkai buvo pakilę veikti to

miesto vakariniam ir pieti
niam šonuose. Vienur ir ki
tur, jie ne tik atmušti, bet 
stačiai sutriuškinti.

Kai kuriose fronto dalyse 
nacionalistai yra paėmę eilę 
radikalų apkasų, iš kurių mili
cininkai su durtuvais išmušti.

LENKIJA IR RUMUNIJA 
LAUKIA RUSIJOS SU

SISKALDYMO
VįARŠUVA, liepos 9. — Pa

tirta, kari čia besilankant Ru
munijos karaliui turėta didžiai 
svarbūs pasitarimai apie Eu
ropos taikų ateityje.

Lenkija ir Komunija tiki,

AREŠTUOTAS SOVIETŲ 
SPAUDOS VYRIAU
SIAS DIREKTORIUS

LONDONAS, liepos 9. — 
Žiniomis iš Rusijos, areštuo
tas sovietų oficialūs Tass ži
nių agentūros vyriausias di
rektorius J. O. Doletzky.

Uralo darbininkų laikraštis
kad artimoj ateityje bolševi- rašo, kad Doletzky yra trocki- 
kizmas Rusijoje sugrius. Šian- ninkas, kad jis daug žalos pa- 
dien sovietų Rusija sudaryta daręs sovietų spaudai, 
iš kokių dvidešimties pašau- Dar pažymi, kad areštuota-
tononrinių respublikų ir dis- 
triktų suskils į tiek pat ne
priklausomų valstybių ir val
stybėlių.

Siame atsitikime, tai gi, ir 
bus didžiai plati dirva Lenki
jos ir Rumunijos veikimui, 
protaujama Varšuvoje.

Į tai atsižvelgus, Lenkijos 
ir Rumunijos kariuomenių di
dinimas ir stiprinimas yra pa
teisinamas. Šios kariuomenės 
bus reikalingos istoriniams žy 
giams, kai greta Lenkijos ir 
Rumunijos iškils nepriklauso
mosios Gudijos ir Ukrainos 
valstybės, pareiškiama Varšu
voje. •

Vakar ieškoma ir nesuranda 
ma Pacifike lakūnė Ameba 
putnam, JL-U_ Le-

Svečiai iš Lietuvos — sportininkai, kurie vakar vakare jau atvyko į Chicagų.

S[ VAKARĄ RENGIAMAS 
SVEČIAMS PRIĖMIMAS 4 ;

Rytoj lietuvių sporto diena
'T :

Ka rašo praim sinodą apie 
ivykios Rusijoje'

PARYŽIUS (per paštų). —Į ir jo šalininkai, sakoma, no- 
Prancūzų spauda nepaprastai Į rėję pripažinti didesnių lais

vių ūkininkams, grąžinti tiky
bos laisvę,, švisti laisvus rinki
mus, panaikinti komdnternų ir 
iš valdančiųjų sluoksnių paša
linti visus žydus.

Kiti prancūzų laikraščiai 
rašo gavę oficialių žinių iš 
Maskvos, kad sušaudytieji so
vietų kariuomenės generolai 
karines sovietų paslaptis išda
vę vokiečiams. Girdi, visos 
žinios apie Prancūzijos karino 
menę, kurios buvo patikėtos 
sovietų generolams, pateku
sios į Berlyno rankas.

Taip tvirtina oficialė Mas- 
kva<. Gal tas daroma tik pasi
teisinimui dėl generolų sušau
dymo.

Vienas dalykas yra aiškus: 
sušaudytieji rengė pirtį Stali
nui. Deja, šis tinkamu laiku 
apie tai patyrė.

daug ir plačiai rašo apie įvy
kius sovietų Rusijoje.

Laikraštis Le Petit Pari- 
sien rašo, kad komisaro Lįt- 
vinovo žmona suimta ir išsiųs 
ta į Sverdloskų, kad huvusis 
vyriausiojo štabo- viršininkas 
Jegorovae ir jūrų laivyno va
das Orlovas taip pat patekę j 
Stalino nemalonę.

Toliau šis laikraštis pažy
mi, kad sušaudytas maršalas 
Tuchačevskis tikrai rengęs per 
versmų Rusijoje. Laikraštis 
pareiškia, kad Paryžiuje gau
ta ruoštojo perversmo smulk
menų.

Maršalas Tuchačevskis bu
vo pasiryžęs Rusijoje įvesti 
karinę diktatūrų. Komunistinė 
santvarka būtų pasilikusi, ta- 
čiau būtų buvę padaryta stam 
bių pakeitimų. Tuchačevskis

CJ.O. ŽYGIAI NEPAVY
KI, SAKO GREEN

WASHINGTON, liepos 9.
— Amerikos Darbo federaci
jos prezidentas Green randa, 
kad C.LO. žygiai suregimen- 
tuoti darbininkus, atitraukus 
juos iš Amerikos Darbo fede
racijos, susidūrė eu dideliu 
nepa vykimu ir viskas griuvo.
Ypač paskutinis C.I.O. strei
kas plieno. pramonėje skaud
žiai nepavyko.

Federacijos prezidentas 
Green, randa, kad C.I.O. ne
pasisekimų priežastis gludi 
šios organizacijos neameriko- 
niškuose darbuose. C.I.O. sa
vo veiksmus pradėjo, sako,
•Green, riaušėmis, smurtu, vie
šųjų savasčių užgrobimais ir 
pramoninių sutarčių laužy
mais. Prieš šiuos veiksmus nu
sisuko visuomenė ir šios nuos
prendis uždarė visus Lewiso 
organizacijai kelius.

Anot prezidento Green, or- rynus.

Vakar vėlai vakare autobu
su iš Pittsburgho, Pa., atvažia 
vo Chieagon Lietuvos sporti
ninkai ir jų palydovai. jAtva- 
žiavo šie sportininkai: Alek
sandras Jakutis, .Feliksas Gie
drys, Leonas Baltrūnas, Ar
turas Andriulis, Stasys Sac- 
kus, Zigmas Prizinauskas, Ar
turas Cenfeldas, Vladas Ba
isūnas, Anufras Tamulynas, 
Leonas Puskunigis, Feliksas 
Kriaučiūnas, Talzūnas ir Žu
kas.

Drauge su sportininkais at
vyko “Liet. Aido” vyriau
sias redaktorius Alantas-Juš
kevičius, Kūno Kultūros Rū
mų direktorius p. ^Augustaus- 
kas su žmona, seimo nariai 
pp. •,Gilvydis ir Kviklys.

Svečius pasitiko prie Shore- 
land viešbučio, kur jie atvyko, 
Lietuvos konsulas p. P. Daužr

vardis, Amerikos Lietuviu 
Sporto Komitetas su pirm. X 
Borden priešakyje, ' draugijų 
ir spaudos atstovai

Svečiai sportininkai, noru 
ir po vargingos kelionės karš* 
tomis dienomis, gerai atrodę: 
ir gerai nusiteikę. Vašingtoną* 
Baltimorėj ir Pittsburghe, a* 
not J. Juškos, kuris juos p»* 
sitiko New Yorke, sportmin 
kus šauniai priėmė.

Šiandien svečiai pietau. 
pas gerb. konsulų, o> valnwL 
Olympic Bali Room rengiu* 
mas sportininkams priėiMipaH 
— balius.

Rytoj įvyksta sporto di« a, 
lengvosios atletikos rungtynės 
Chicago Universiteto stadione. 
Apie visus kitus parengimus 
skaitykite vedamąjį straipsnį 
antrame puslapyje.

PALESTINOS ARABAI
Šaukias pagelbos

Ragina arabų karalius sulaikyti 
Anglijos žygius

JERUZALE, liepos 9. —Iglijų, kad ji negalės vystyti 
Palestinos arabų nacionalistų' savo plano be gausaus kttajo 
komitetas šiandien telegrafavo
keturiems arabų karaliams, 
kad jie susibūrę neleistų An
glijai skaldyti Palestinos.

Arabai pareiškia, kad An
glija pasiryžusi Palestinos 
derlingiausių dalį pavesti žy
dams, pati valdyti šventusias 
vietas, o arabams palikti ty-

» J*. ’

NACIAI REIŠKIA PAGAR
BĄ J. V. VALDININKUI

PEIPINGE NUTRAUKTA 
KOVA

BERLYNAS, liepos 9. — 
Nacių spauda reiškia pagarbų 
J. V. valstybės pasekfetoriui 
Sumner Wellee. Šis valdinin
kas sakydamas prakalbų parei 
škė, kad Versalio taikos sutar
tis buvo padaryta ne teisingu
mo, bet pagiežos pagrindais, 

mokyklos mokinys, 2724 Glen-* Naciams tas labai patinka

sis bandęs nusižudyti

UŽPUOLĖ SUŽEIDĖ
mergaitę:

Suimtas John Ardelean, 16 
m. amž., viešosios vidurinės

TOKIJO, liepos 9. — Kini
jos miesto Peipingo vakari
niuose priemiesčiuose nutrau
kta kiniečių kariuomenės kova 
su japonų karuomene. Pada
rytos paliaubos ir vedamos 
taikos derybos.

..Idale avė. Jis įsiviliojo į rūšį | Pažymi, Amerika pradeda blai
9 metų amž mergaitę, jų išgė
dino ir sunkiai sužeidė, kad ji 
nesišauktų pagelbos.

PIKIETAVO MIESTO 
ROMUS

įApie 5Č moterų, daugiausia 
atleistų WPA darbininkų žmo 
nos, vakar pikietavo miesto 
rūmus. Jos reikalauja arba 
vyrams darbo, arba atitinka
mo šelpimo. (___

vėti ir susiprasti.

AL SMITH GR{ŽO IŠ 
EUROPOS

NEW YORK, liepos 9. — 
Al Smith grįžo iš Europos, a- 
tostogavęs ten apie 7 savai
tes. Tarp kitko jis pareiškia, 
kad Mussolini yra labai malo
nus vyras, ne tokR, kaip Ame
rikos spaudoje jis vaizduoja*

________

600 DARBININKŲ REIKA
LAUJA DARBO

Youngstown Sheet and Tu
be kompanijos, Indiana Har
bor, apie 600 darbininkų, prie 
šingų C.LO. streikui, įvyku
siam susirinkime padarė rezo
liucijų už fabrikų atidarymų.

Jie pareiškia, kad šešių sa
vaičių streiko nieku gero neat
siekta ir darbininkams tik 
daug žalos padaryta, Jie nori 
darbo.

ganizuoti darbininkai yra lin
kę sutartinai kovoti nž savo 
buitį, už geresnes darbo sųly- 
gas. Bet jie žino, kad šioje ko
voje neturi būti peržengiami 
šalies įstatymai. Kova turi bū 
ti teisėta, bet ne kitokia. C.I.O. 
vadai nesilaikė šio pagrindo. 
Jie pradėjo naudoti tiesiog 
bolševikiškus metodus savo ti- 
loslo siekimui

Green pripažįsta, kad C.I.O. 
padarė daug žalos Šalies or
ganizuotai darbininkijai. Ir 
gerai, kad tie žygiai griuvo. 
Organizuoti darbininkai il
giems laikams turės iš to įgy
tų sau pamokų. Tik teisėtais 
žygiais galima kovas laimėti.

NACIAI NUTEISĖ KATALI
KŲ KUNIGĄ

Arabai taip pat įspėja An-

NIEKAIS EINA SU
MANYMAS

Pasaulinės parodos sritį 
Chicagoj planuota pakeisti ko 
inercinių žaismaviečių pakraš-

praliejimo. Pažymi, nesirafi 
vieno Palestinos arabų' 
kurs pritartų Anglijos gud
riam planui.

Vienas arabų vadas pareiš
kia:

“Esame silpni, neturime pa 
trankų, arba nuodingųjų duj ų, 
bet turime širdis kaip ir v 4 
kiti žmonės”.

KARDINOLAS PACHJLl 
PARYŽIUJE

PARYŽIUS, liepos 9. -
Jo Emin. kardinolas Paee n. 
Popiežiaus valstybinis sešro-

y. ... . . .__ _ torius, šiandien čia konferavociu. Miesto majoras paskyrė „ . ,
, , . i su Prancūzijos uis. reikalų in»

komitetą to plano vykdymai. |nistcrin K.r!,in0,M 
Kadangi iš vyriausybės nega u Tjsieinsų, kur surengtas na -
ta reikalingų lėšų, komitetas 
atsistatydina ir sritį grąžina 
parkų distriktui.

onalis prancūzų Eucharistine 
kongresas.

ZINTAKO “JURY” 
NUTEISTAS

Zintako “jury” narys G. 
Anderson, kurs iškėlė savo 
papirkimą ir papirkimu kalti-

BROOKLYN, N. Y., lie-n 
9. — C.I.O. 25 pikiet minkai 
sužeista, kai priešingi streikui 
darbininkai organienotai jtib 
veržė į Robiną Drydock antį 
Rapair Co. darbavietę.

BERLYNAS, liepos 9. — no R. W. McKinlay, teismo
Frankenthale nacių teismas nuteistas vienerius metus ka-
nuteisė kunigų K. Klinkhamme lėti. McKinlay anksčiau ištei- 
rį aštuoniems mėnesiams kalė- Į sintas.
ti už “propagandų iš pamoks-1 ----------------' ------
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BaadruUarbtunia lr koreapondentaiua raštų neffrąžina,M neprašoma tai padaryti (r neprialunciama tam Mka- 
tai pašto kenkiu. Redakcija .puallalko aau teisę tai
syti lr trumpinti visus prisiųstus raitus lr ypač ko
respondencijas sulyf savo nuožiūros. Korespondentų 
prašo rašyti trumpai lr aiškiai (Jei salima rašomąją 
mašlnile) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven-

Biat polemikos ir asmeniškumų. Pasenusios kores- 
ndencljos laikraštin nededamos

Redaktorius priima — nuo 4 vai. ilsi 6 vai. popiet. 
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstyMse:

Metama — *6.00; Pusei metų — 66.60; Trims mėns- 4|m — *2.00; Vienam mšnesiul — 76c. Kitose vai- 
Btybšse prenumerata: Melams — *7.00; Pusei metų 
— *4.00. Pavienis num. *c.

Skelbmų kainos prisiunčiamos pareikalavus

tautok uus iš- Senovės diena dzūkų Dauguose
silaisvinti 18 po jok jungo ir steigti visai -
atskiras nuo Rusijos valstybes. Lenkijai ir 
Rumunijai labai rūpi Baltgūdija ir Ukraina.

Lenkijos ir Rumunuos politikai esu įsi
tikinę, kad bolševizmas Rusijoj yra arti prie 
susmukimo. Jie mano, kad netrukus atskils 
nuo Rusijos apie 20 tautų, kurios dabar yra 
pusiau autonomiškos. Juo virs nepriklau
somomis valstybėmis.

Rumunijai ir Lenkijai, žinoma, rūpi, kad 
jų pavergtosios tautos neatsiskirtų ir nepa 
norėtų prisijungti prie išsilaisvinusiųjų iš 
Rusijos jungo savo brolių: ukrainiečiai prie 
Ukrainos, baltgudžiai prie Baltgudijos. Dėl 
to nebereikalo tos dvi valstybės daro glau
džias sutartis, stiprina savo kariuomenes.

Kad Rusijos žemėlapis ar anksčiau ar

Viešasis gyvenimas yra 
daugiau tarptautinių formų. 
Tog formos atspaustos tik su 
plonyčiais tautinės - senovi
nės kultūros krisleliais. Mies
tiečiai dažniausia negyvena 
savo protėvių kultūros dvasia,
nesudaro savos kultūrinės ap
linkos, neseka senų ir gražių 
papročių, nedėvĮ spnov 
tuvių dangos dalykais.

Seniau kiekviena 
provincija, apyli
mas turėjo vis

enovėg lie-

^yliiikė b 
is sįvus

Lietuvos 
ar kai- 

papro-

Sportininkų Rungtynes Ir Jų 
Priėmimas

vėliau pasikeis, apie tai abejoti netenka. enį
Bolševikai juk nepa.egs ilgai išlaikyti pa- ... ... . _
vergtųsias tautas 
dabar jas valdo.

tokiu teroru, kokiu

Vakar vakare į Chicagą atvyko Lietu
vos sportininkai. Šį vakarų jie pradeda savo 
darbų. Olympic Bali Room rengiamas jiems 
priėmimas — balius, kad duoti progos chi- 
cagie&ains su jais susipažinti.

Rytoj Amerikos lietuvių sporto diena 
Chicagos Universiteto stadione. Įvairiose le
ngvosios atletikos rungtynėse dalyvaus ge 
riausi A'.nerikos lietuvių sportininkai. Pa
darius mūsiškių sportininkų atrankų, su ri
nktiniais grumsis Lietuvos sportininkai.

Antradienio vakare, liepos 13 d. van. 
dens sporto karnivaja-s Gage Parke. Čia pa
matysime garsiųjų mūsų tautietę plaukikę 
Ernų Šemaitę ir visų eilę kitų.

< Trečiadienio vakare Vytauto Parke įvy
ksta piknikas ir kumštynės.

Penktadienio vakare, liepos 16 d. krep 
ši*io (basketball) rungtynės tarp Lietuvos 
rinktinės komandos (Europos čempijonų) ir 
Amerikos lietuvių rinktinės komandos. Tai 
bus Cicero Stadium.

Šeštadienį, liepos 17 d. teniso rungtynės 
tarp Lietuvos ir Amerikos rinktinių koman
dų Chicagos Universiteto teniso stadione. 
Tos pačios dienos vakare iškilmėse prie Pu
rinus ir Girėno paminklo Marąuette parke.

. Sekmadienį, lepos 18 d. Stinson airporte 
Aviacijos Diena, dalyvaujant Lietuvos la

kumams — Jonui Py ragiui ir Broniui Ošfep 
niui.

Trečiadienį, liep°s 21 d. išleistuvių ban 
»s Palmer llouse.
Tokia tai sporto ir svečių sportininkų

priėmimo programa Chicagoje.
|' 5$ Organizuotas sporto sąjūdis Lietuvoje
neseniai prasidėjo. Kuomet Lietuva buvo 
pavergta, nei sporto nei kitoks judėjimas 
;pebnvo galimas. Tik nepriklausomoje Lie- 

įr tavoje sportas tegalėjo pradėti organizuotis. 
►Sulyginamai trumpu laiku, sporto srityje
Lietuvoje gana didelė pažanga padaryta.
Gųtna stiprūs Lietuvos sportininkai vadina
moj lengvoj atletikoj. Pastaruoju laiku ir

I krepšinio (basketball) žaidime tiek pažangi-
Į priekį, kad net Europos čempijonatų lai 
n«8jo. Tuo laimėjimu visoje mūsų tautoje

^takėlė didelį entuziazmų ir sportininkų pa
saulio žemlapyje Lietuva uždėta svarbioje 
vietoje.
E Apie tai mes čia rašome dėl to, kad 
norime paraginti savo tautiečius dalyvauti 

f prasidedančiose sportininkų rungtynėse Chi- 
i'egfgoj, kad patiums įsitikinti apie tų pada

rytų pažangų, apie kurių mes čia kalbame.
Tėvai turi paraginti savo vaikus neprileisti 
nė Vienų šių rungtynių, kad jie galėtų savo 
akimis pamatyti, jog Lietuvos jaunimas ne 
vi<n tik “kiaules moka ganyti”, kaip daž-

[t Mi čia vaikams pripasakojama, bet ir savo 
kraštų ginti, sportu ir kitais pasižymėji-

^,mais savo tautos vardų garsinti.
Tarp Lietuvos ir Amerikos lietuvių jau

nimo bendradarbiavimas būtinai yra reika- 
ilingas. Pradėkime nuo sporto, kurį mūsų

^jaunimas ypatingai mėgsta. Tad, svarbu yra 
paraginti jaunimų, kad jis su Lietuvos spor
tininkais susitiktų ir pamatytų juos sporto 
veikime. Tos pažintys priduos mūsų jauni
mui daugiau lietuviškumo ir noro daugiau 
dalyvauti lietuvių tautiniame sąjūdyje.

Ar Besuras

, Itin savitais ir būdingais pap- 
J16 ročiais pasižymėjo Dzūkija 

Dzūkija davė ir didelių kultū
ros žmonių : meninkų M. K. 
Čiurlionį, dainininkų Kiprų

dienos komiteto pirmininkas 
Kvilonas.

Po sveikinimų Valstybės 
Prezidentas ir kiti aukštieji 
svečiai, Daugų valsčiaus ats
tovų lydimi, dzūkų senoviš
kam smuikų orkestrui grie
žiant, nuvyko į aikštę kur bu
vo išsirikiavusios organizaci
jos įr suisirinkę keliolika tūk
stančių dzūkų iš artimesuių ir 
tolimesnių apylinkių. Valsty
bės Prezidentui pasisveikinus 
siu išsirikiavusiomis organiza
cijomis ir garbės kuopa ir sve
čiams užėmus vietas garbės 
tribūnoje, senovės dienos ren
gimo komiteto pirmininkas 
vėl prabilo į Valstybės Galvų, 
nušviesdamas garbingų Daugų

Petrauskų, rašytąją. V. Krėve-. praeitį nuo pat tų lakų, kai

GROMATA NUO BRIDGE* 
PORTO

Rusijos Pavergtą Tautą 
Išsilaisvinimas

Chicagos Tribūno korespondento Donald 
I)ay pranešimu, Lenkija ir Rumunija, ku
rios yra sudariusios labai glaudžius santv- 
Uhs, esančios pasirengusios bendrai veikti,

Garsiosios lakūnės Amelijos Earhart ir 
navigatoriaus Fred Noonan ieškoma ir lėk
tuvais ir laivais^ tačiau nesurandama. Atsi
tikus nelaimei skrendant per okeanų duota 
keli ženklai ir neaiškūs nurodymai, kur ji; 
buvo priversti nusileisti, bet dabar jokių 
ženklų nebegaunama. Visai nedaug vilties 
bėra juos surasti. Greičiausia, kad tai bus 
dar dvi aukos, kritusios ieškaut naujų ke
lių susisiekimui lėktuvais.

Prieš apie pusę metų Jungtinių Val
stybių departamentas paskelbė parėdymų, 
kad nebebus išduodama leidimai solo ir ki
tiems skraidymams dėl sporto, kurie yra 
pavojingi ir kenkia komerciniam skraidy
mui. Tačiau Amelijai Earhart skristi aplink 
pasaulį leido. Būt buvę geriau, kad ji to 
leidimo uebūt gavus. Tuo būdu būt išgel
bėta du žymūs lakūnai.

Amelija Earhart yra perskridusi Atlan
tu kelis kartus ir taip pat Pacifikų. Kaipo 
lakūnė ji gretinama su Lindbergu, nes ji ii 
drųsi ir patyrusi. Savo vardų ji įrašė j 
aviacijos istorijų aukso raidėlnis. Tikrai 
džiaugsmingai pasaulis sutiktų žinių, jei ji 
ir jos bendrakeleivis būt surasti gyvi. Die

ve, duok, kad taip būtų. u,
■ — 1-________ ’

Nekatalikas Apie Katalikų 
Bažnyčią

Prancūzijos dabartinių laikų žymiaus:as 
politikas ir istorikas protestantas Guizot 
parašė naujų modemiškų istorijų. Vienoje 
vietoje apie Katalikų (Bažnyčių jis rašo:

“Visi didžiausieji klausimai, kuriais 
žmonija įdomaujasi, yra kilę iš Kat. 
Bažnyčios. Ji rūpinasi visais dalykais ir 
visais įvykiais, koki tik žimonėms gresia. 
Jos įtaka į naujuosius laikus yra tokia 
didelė, kad ir Jos didžiausi priešai, per
sekiotojai turi tai pripažinti Neužginči
jamas dalykas yra, kad visas Europos 
mokslinis ir dorovinis išsilavinimas es
miniai priklauso krikščioniškam Dievo 
pažinimui, kuris savo dvasia viešpatau
ja ir vadovauja. Tikėjimo mokslo dva
sia yra kraujas, kuris teka pasaulio gys
lose”.
Būt gera, kad šiuos žodžius, o: geriau 

visų Guizot istorijų, perskaitytų kairiųjų 
laikraščių redaktoriai, kurie taip dažnai 
šmeižia Bažnyčių.

Bijo Tiesos Žodžio

Hitlerio nešvari, diktatoriška ranka ir 
Chicagų pasiekė. Kaip jau buvo pranešta, 
šiomis dienomis jis griežtai uždraudė įvežti 
į Vokietijų Chicagoj leidžiamų vokiečių ka
talikų laikraštį “Katholisches Wochenblatt”. 
Hitleris to laikraščio neįleis į Vokietijų dėl 
to, kad jo redaktorius išdrįso jį papeikti 
dėl katalikų persekiojimo ir pagirti J. Em. 
Kardinolų Mundelein už jo drųsų žodį.

Matot, kaip diktatoriai bijo tiesos žo
džio.

Pašenavotas propesoriau!

Esu vienas tavo, vožnusis, 
mūsų tavorščiau, kampelio 
skaitytojų. Skaitau, juokiuos 
ir džiaugiuos visu tuo, kų tik 
ant savo delno tlųniočiji. Kai- 
kurie sako, kad tavo šneka y- 
ra “tarptautinė,” ale visi mes 
jų suprantame.

159 num. įdėjai artikulų iš

dabar tiktai išvirto į žuvį ir 
savo poperose negali nei bur
nos atidaryti apie tai, kaip 
šiandien Stalinas su šoble 
švaistosi po darbininkų “ro
jų.”

Spausdamas tavo maenų ir 
liekarstvų delnų, lieku geras 
tavu, propesoriau, tavorščius

Neveidmainiaująs
balšavikas

Mickevičių ir Pasakiška 1 čia ilsėtis atvažiuodavo seno-'senų žmonių pasakojimų, kaip
dzūkų šalis, savotiškos tradi-, Lietuvos valdovių, kaip į
cijos, istorinė praeitis, savitas 
menas, išugdė juose didelius 
talentus, o jie savo kūriniuose 
užfiksavo Dzūkijos kultūrų. 

Dzūkų kultūros manisfestacija

Gražieji, spalvingieji, savo 
įdomaus ežero apjuostieji dzū 
kų Daugai birželio mėn. 20 
dienų turėjo nepaprastų šven
tę. Iš ankstyvo ryto kalnų kal
neliais banguojančiais kelais 
pėsti ir važiuoti traukė tūks
tantiai nuoširdžių  jų dzūkų, iš 
tolimesnių kampelių riedėjo 
apdulkėję ir kimšte prikimšti 
autobusai. Visi jie skubinosi į 
senovinę Vytauto Didžiojo po
ilsio vietų. Jau Vien tos žmo
nių minių plaukimas rodė, kad 
tų dienų Dauguose turėjo įvy
kti kažkas nepaprasto.

Iš pat ankstyva rytų DaugaiU
vo gražiai pasipuošę tauti

nėmis vėliavomis ir dvejais 
sutikimo variai®, pastatytais 
Valstybės Prezidento ir vy
riausybės narių sutikimo gar
bei.

Kų tik pasibaigus pamal
doms į vėliavomis papuošta 
aikštę pradėjo plaukti ir ri- 
kuotig vietos organizacijos su 
savo vėliavomis. Parado aikš
tėje, gražioje prie pat garsaus 
savo gilumu Daugų ežero vie
toje, iš anksto buvo įrengta 
garbės svečių tribūna ir suo
lai. Tenka net stebėtis, kad pa 
lyginti nevisai patogioje vie
toje susirinko didelės minios, 
keliolika tūkstančių žmonių, 
spalvingai tautiškais drabu
žiais pasipuošusių dzūkų ir bū
dingais drabužiais apsirengu
sių dzūkių. Ta spalvinga dzū-

labai gražų ir ramų mūsų tė
vynės kampelį. Po jo kalbos 
ulonų paiko orkestrui, grie- 
žant, prasidėjo* gražus daugiš- 
kių organizacijų paradas. 
Darniomis eilėmis pro tribūnų 
pražygiavo tautiškais drabu
žiais^ pasipuošusios dzūkės, se 
ni ir jauni ūkininkai, Alytaus 
darbo rūmų kultūros klubas, 
tautininkai, šauliai, šaulės, 
jaunalietuviai, jaunai ieuvės, 
skautai, skautės, mokyklų mo
kiniai, jaunieji ūkininkai, sa
vanoriai, pavasarininkai, Vil
niaus Vadavmo S-gos Skyrius 
ir daug kitos visuomenės su 
savo spalvingomis vėliavo
mis. Pro garbės tribūnų buvo 
praneštas Gedimino pilies bo
kšto modelis, prajojo šaunūs 
tautiškais drabužiais ir seno
vės kariais pasitaisę raiteliai, 
kurių visų pasirodymo be»d-

nuo Užpalių žmogus ant Bau- 
kio ežero rado cūdų: lapė 
ščipokui o ščipokas lapei už 
uodegos įsikandę beturį ir nei 
vienas nenori kitam uodegos 
paleisti.

Vie ryk man, vožnusis pro
pesoriau, kad tokį cūdų mes 
matome dabar Ameriike: lie
tuviški cicilistai ir balšavikai 
per bendrų pruntų ir gi lai
kos įsikandę vieni kitų, uode
gas. Vieni ir kiti nori savo 
nąpirietelių prary ti ir vieni ir 
kiti nenori tų uodegų paleisti. 
Ar negalėtum, prapeaoriau, 
juos įdėti į maišų ir, kaip ans 
užpalietis ponui pasiųsti ca
rui Stalinui. O jei Vorošilo- 
vas, Višinskis, ar koks kitas 
komisaras, Stalino kriepasties 
Kremlio vartininkas, trajytų 
pastoti tam liodui kelių, galė
tum taip pat ir tokių štukų iš- 
pro vyti, kaip ans užpalietis

Skaičiau gazietose naujynų, 
kad naciui karalystėj labai nu
puolus koncertinė ir kameri
nė muzika. Aš dėl to nesidy- 
viju: jei visiems vokiečiams 
pilvas maršų groja tiek, kad 
jau net arklius pradėjo plau
ti ir valgyti, tai apie kitokių 
muzikų jie nenori nei pamis- 
lyti.

— Gera vasarų gyventi. Ga
li kur nori automobiliu išva
žiuoti. Štai, sekmadienį vėl 
važiuosime su žmonomis į pik
nikų. 0 gal tu turi kitokį su
manymų T

— Šiur, — atsako draugas. 
— Važiuodami palikime žmo
nas namie.

Ponia: — Ir kokia nestro- 
pi 1 Nuo poreių nukrito šuniu
kas, o tu neišbėgai nei pažiū
rėti. Juk girdėjai bildesį?

Tarnaitė.— Aš maniau, kad 
ponia nukritai...

ras įspūdis kalbėjo, kad dzū-1 pono vartininkui.
Maiše nugabentas ekspona

tas, bendro prunto liodas, 
Stalinui būtų brangi atmintis. 
Ypač jis vertintų ščipokns — 
lietuviškus balšavikus, kurie

kai nuoširdžiai myli savo Vy
riausybę ir yra pasiryžę nenu
ilstamai kovoti už Lietuvos 
laimingų ateitį.

Gražiame ir pasakingame 
Daugų ežero fone šis nuošir
dus dzūkų pasirodymas laiki- ^ma» buvo parodytas budin

gas dzūkiškas trikojis lopšysnai lyg atgimdė senovės Dau
gų garbę ir tuo pačiu susiėjo 
stipriau jų senovė su dabarti
mi.

Po organizacijų parado dzū 
kai podemonstravo savo ves
tuves, padainavo* senoviškų 
dainių ir pravežė būdingų gy-

kūdikiui palikti, atvaizduotas 
jaučių jungas su senovišku ar
kliu, pravežtas didelis dzūkiš
kas grūstuvas su kruopų ma
lėjai s, pagaliau atvaizduotas 
tipiškai dzūkiškas moterų plo
vimas su ilgais riestais piau- 
tuvais ir rugiapiūtės darbovųjų paveikslų. Čia pat prieš, 

garbės tribūnų buvo padaryti papročiai, 
vestuvėms inscenizuoti stalai I Pasibaigus programai aikš- 
ir darželis, prie kurių tautiš-1 Valstybės Prezidentas, 
kais drabužiais apsirengusios aukštųjų svečių lydimas, nuė-
dzūkės ir dzūkai nuoširdžiai,

kų tūkstantinė minia Daugų e- gražiai ir įspūdingai parodė
jo apžiūrėti gausios dzūkų se
novės buities ir kultūros pnro-

žero ir gražių žalių apylinkių 'savo turtingus vestuvinius pa-i^0®- Prezidentui. A. Smetonui 
fone atrodė lyg milžiniškas [pročius, dainos, nuotakos rau-
meno paveikslas.

Vidurdienį į dzūkų senovės
dienų atvyko Valstybės Pre
zidentas A. Smetona, lydimas

dojimų, vestuvinius šokius, 
juokus' ir kitokius įvairumus. 
Jaudinu buvo nuotakos raudo
jimai, dalyvių beveik tikrovė-

ministerių Lozoraičio, Čapli- j je išgyvenami, juokdarių įvai
ki, Putvinskio, seimo pirmi- rios išdaigos vestuvių links- 
ninko K. Šakenio ir daugelio mai nuotaikai sukelti, vestu-

pad o vanoti parodos du būdin
gi audiniai. Visi aukštieji sve
čiai gausių dzūkų parodų 
smulkiai apžiūrėjo ir gėrėjosi 
gausia dzūkų parodine med
žiaga.

kitų aukštų asmenų.

— Daktare, daktare! Grei-I
čiau padėk man numirti. Ne
apsakomai kenčiu.

— Manęs prašau nemokint. 
Aš gerai žinau savo reikalų.

miniatiūrinį tėviškės muziejų, 
ryškiai atvaizduojantį Dzūki
jos medžio amžiaus kultūrų. 
Pradžios mokyklos kieme ats
kirais skyreliais dailiai buvo 
išdėstyti įvairių įvairiausi fl- 
kiniai įrankiai: vežimai, ąrklai 
pintinės, rateliai, kubilai 
grūstuvai, kabliai, šakės, skri- 
nios, spintos, stalai ir eilė ki
tokių eksponatų, kokių nepa
matysi kitose toliau nuo čia 
esančiose vietose. Tie senovi
niai iš medžio padaryti daik
tai traukė mūsų senovės mė
gėjų akis, nekalbant jau apie 
savo gražiomis spalvomis bliz
gančius ir žaidžiančius įvai
rius audinius ir juostas. Mas
čiusieji parodų turėjo nusteb
ti, kad beveik visi tos parodos 
eksponatai buvo surinkti iš 
Daugų valsčiaus, palyginti ne-

». ... . ... . ; didelio ploto. Tai tik rodo,Ne kiekvienas Lietuvos kaml . . . 5 . . , ...Ikiek turtingi senovės buitiespelis tegali* pasididžiuoti to-
viniai šokiai, kuriuos šoko kiomis savo senienomis ir jų 

gausumu, kaip Daugų apylin-

, Matyt, kad Vilniaus krašte nesustoja 
lietuvių pej-sekiojimai. Lenkų valdžia galu
tinai pranešė, kad uždaroma Švenčionių gi
mnazija. Šiomis dienomis pranešta, kad areš
tuotas buvęs Lietuvių Taurinio Komiteto 
Vilniuje pirmininkas Konstantinas Stašys 
Anot Eltos, lenkai jį suėmė, matyti, norėda
mi pasiteisinti prieš viešų opinijų ir terori
zuoti Vilniaus krašto lietuvius.

Prie sutikimo vartų svečius jauni ir seni dzūkai, visi per 
sutiko Daugų valsčiaus ir or-imti vienos dvasios ir vieno 
ganizacijų atstovai ir katalikų, jausmo gerbti savo praeitį ir 
bei žydų dvasininkai. Čia pat jų įprasminti šių dienų gyve- 
prie vartų ant papuošto stalo [ nimui. Pasibaigus papročių 
buvo padėta Daugų valsčiaus, demonstravimui dzūkai paro-
dovana Valstybės Preziden
tui — gražiai padarytas Dau
gų herbas. Svečius nuošird
žiais žodžiais pasveikino Dau
gų valsčiaus Viršaitis Vadei- 
ka, kleboną* kun. Sabaliaus-

dė iavo gyvuosius paveikslus 
pro garbės tribūna prajojo se
novės lietuvių raiteliai su bliz
gančiais šalmais, pražygiavo 
žaidžiančių senoviškų drabu
žių spalvą moterys, pravažia

teaa, rabinas fieris ir senovės j vo dzūkė verpėja su gausia

daiktais yra jotvingių palikuo
nys — dzūkai. Dėl to senovės

M. ViMtai gerianetai tavo ii patankstybo ryto peržiūrinėjo ir 
su pačiais dzūkai kaimiečiais 
aiškinosi įvairius eksponatus.

Po parodos apžiūrėjimo kle
bonijos sode buvo pietūs, per 
kuriuos senosios dzūkės ir se
nieji dzūkai, visį apsirengę 
tautiškais drabužiais, padai n a 
vo savo gražių liaudies dainų 
ir pašoko gražių šokių, o or-

matyfci specialiai senovės die
nai surengtoje parodoje, knri 
buvo* padalyta lyg ir į du sky
rius. Pirmame skyriuje, ku
rio eksponatai boso sutalpinti 
dviejų namų būstuose, buvo 
išstatyta daug dzūkų audinių, 
juostų, įvairių smulkių med
žio dirbinėlių, karolių, dėžnčių 
ir kitų eksponatų. Antras pa
rodos skyrius pranešėjo lyg ir (Tęsinys 3 pusi.)
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CHORŲ SĄJUNGOS CHICAGOS PROVINCIJA

Norite šokti prie geros muzikos? Matyti arba dalyvauti visokiuose žai
dimuose? Padainuoti savo tėvynės dainas? Tai hepamirškit atvykti į Cho
rų Gegužinę. Kviečia RENGIMO KOMISIJA

Vytauto Parko 115 st. tarp Pulaski Rd. - Cicero av
Pradžia pirmą valandą po pietų

Į lietuvių širdis žinia, kad ir 
Lietuvos atstovai - drąsuo
liai dalyvavo tam turnyre, 
kad ir jie tuo būdu kėlė Lie
tuvos ir lietuvių vardą.

MAŽMOŽIAI
rašo

Labas

Šią savaitę miesto teatruo
se buvo rodoma Paramonnt 
News. Tarp kitko rodė Boy 
Skautų metinį sąskridį, Wa- 
sliingtone. Štai, keletas vaiz
dų: Texas valstijos skautai 
šoka indijonų šokius; Oklftho- 
una skautai prie savo stovyk 
Ros; alkani skautai valgo; ir 
— visiems lietuviams džiugi
nantis vaizdas. Graži tvorelė 
apie stovyklą ir didelėm rai
dėm virš vartų LITHUANIA.

Kiti vaizdai tos pačios se
rijos rodė sklandytuvų tur
nyrą Elmira, N. Y. Nors ne
rodė lietuvių lakūnų su savo 
sklandytuvais, vis vien šildė

Vakar vakarą į Chicagą at
vyko seniai laukiami sporti
ninkai — Europos basketball 
tempi jonai, lakūnai ir skau 
tai. Šiandien jie bus vaišina
mi ir bus jiems išrodyta Cbi- 
cagos miesto įdomiausios it 
gražiausios vietos. O šį va
karą — a! — šį vakarą! Chi
cagos ir apylinkių lietuviai 
su savo draugais visi dums į 
Olympic Bali Rootn, Cermak 
Road prie 62-roe gat., Cice
ro', kur gaus susipažinti su 
atvykusiais svečiais. O ką a- 
pift sportininkus! 

i Jiems nebus nuobodu —

Kauno valstybinės amatų mokyklos mokinių keramikos paroda. OvaU mokyklos direktorius J. Kiaunė

kiekvieną minutę bus kas no- vesti ilgiausias diskus:jas 
rint daryti. O šokiams ir ki- Tik pamėginkite.
tietns parengimams jie turės ---------------
rinktines lietuvaites, populia- Jei važiuosite į parengimus 
riškas gražuoles, kaipo part- kur pasirodys Lietuvos spor 
nerkas. , liniukai, nepamirškite apsi

tūros šakų.
Apskritai, senovės diena 

Dauguose praėjo gražiai, įs
pūdingai ir paliko neužmiršta
mų įspūdžių.

mityviais dzūkiškais instru- ročius, bet pamatė ir d žūki] 
raentais. namų apyvoką, dzūkų dailę.

Senovės dienoje jos svečiai dzūkų tautiškus drabužius 
galėjo stebėti netik dzūkų kai-į dzūkų archeologiją ir visą ei 
bą, dzūkų dainas, dzūkų pap-lę kitų atskirų dzūkiškos kul

Rytoj prasidės sporto rung
tynės. Neverta čion minėti vi
sus tuos parengimus, nes tai 
būtų tik pakartojimas. Šiame 
“Draugo” numery rasite pla 
čiau apie įvykstančias sporto 
dienas.

Kad tik berodant Lietuvos 
sportininkams “good - time” 
komitetas nenuvargintų jų 
tiek, kad negalėtų atsispirti 
prieš mūsiškius!

------------ kestrai, dzūkų ir ulonų, sve-
- Praėjusiais metais apie 1,- čius palinksmino. Kaip visur, 

500,000 automobilistų JungL taip ir čia trykte tryško nuo- 
Valst. pritrūko gazolino be- girdus, gyvas ir linksmas dzū- 
važin$$ant. Yra suvirš 325,- kų būdas, ypačiai matant, kaip 
000 gazolino pardavėjų, arba gražiai dar šoka seno amžiaus 
vienas kiekvieną mylią pake- į senutės. Pietų metu senovės 
liuj. Prie to, visi šių dienų dienos rengimo komiteto pir- 
automobiliai turi rodykles, kn* mininkag Kvilonas dar kartą 
rios aiškiai rodo, kiek gazo- padėkojo Valstybės Preziden- 
lino yra. tankoj. Ar tai paro- tui,, vyriausybės nariams ir 
do didelį užsJmąstymą, ar tik kitiems svečiams ui atsilanky- 
paprastą žioplumą!

UŽ PADĖTUS PINIGUS PIRM JULY II-tos 
NUOŠIMTIS ROKUOSIS NUO JULY 1-mos 

Ai 1 Delko PatartinaAtsakymu
STANDARD FEDERAL SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAOO 

1. Umokam A Oi

Rakandų
Namam Reikmenųc
Didis July Clearance
Išpardavimas
Peoples Krautuvėse

SENOVĖS DUMTA DZŪKŲ 
DAUGUOSE ■V 2. Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki $6000.00

S. Gryna Lietuvių įstaiga
4. U. S. Government priežiūra
5. Neredkia laukt 2 arba 3 metus gauti AJOJ Mas iimokam be jok:

nurokavimo kas 6 mėnesiai. Sausio ir Liepos mėn.
6. Nėra Saugesnės įstaigos
7. Padėti pinigai niekados negali žūti
8. Depresija negali pakenkti

' 9. Reikalaudamas padėtus pinigus gali atsiimti
10. Skolinam pinigus ant saugių firmų morgi ių nno 1 iki 20 mėtų

STATEMENT OF CONDITION AS OF JUNE 30, 1937 
ASŠETS:
First mortgage real estate loans .
Share loans* .........................................
Real estate owned .............................
Real estate sold on contraet___ _
Stock in Federal Home Loan Bank
Cash on hand and in banks.........
Furniture and fixtures ....... ..........
Aecounts icceivable ....................

$2,049.202.82 
1,500.00 

14,529.57 
25,669.24 
35,700.00 

120 602.34 
:: 013 00 

394.85
Sučėdymi nuo 30% iki 45%

mą ir pareiškė visų dzūkų pa
sižadėjimą dirbti tautos atei
čiai ir gerovei.

Baigiant pasakoti įspūdžius 
iš senovės dzūkų dienos, rei
kia pastebėti, kad toje dienoje 
skambėjo tikra dzūko kalba. 
Jaja kalbėjo ne tik šventės 
dalyviai, bet ir vietiniai žiū
rovai. Tikroji tarmė iš žmo
nių lūpų daro visad kitą įspū
dį ir vaizdą nei parašytos kal
bos taisyklės. Kiekvienam 
šventės svečiui buvo reta pro
ga klausytis įvairios, švelnios 
ir ypatingo stiliaus dzūko kal
bos tarmės, kuri sklido šven
tės iškilmėse ir žmonių minio
se. Būdingai pasirodė ir seno
vės kaimo muzikantai su pri-

TOTAL ASSETS ..................
LIABILITIES:
Totai shareholders’ interest ..........................
Advanees from Federal Home Loan Bank
Taxes aeerued on real estate owned .........
Accounts payable ..............................................
Loans in process................................................
Reserve for uncolleeted interest ...7.........
Bonus for installment thrift shares.............
Undivided profits................................................
RESERVES:

For income eollected in advanee ..
For Federal insurance .........................
For Contbigencies .................................
For Real Estate......................................

$2,250,611.82

$1,547.604 76 
419,875.00 

303.46
1.645.75 

132,100.56
2.741.75 

372.29
9,959.68

Europoj yra mada nuskirtu 
laiku kas popiety turėti arba 
Klę. Amerikoj yra mada po
piety turėti koktelio valandą 
( iš kur toks vardas prasi
dėjo!).

Neseniai šioj šaly kilo kinu 
simas, ar toji ‘arbatėlė’ pa
didintų darbininkų veiklumą? 
Ar verta darbdaviams nutrou 
kti darbą po pietų, kad pa
vaišinti darbininkus arbata? 
Kitos firmos jau nuo seniau
tai daro, gi kitos griežtai nu-• ►
sistačiusios tuo klausimu ir 
nenori nei galvoti apie tokį 
dalyką. Rodos, toks nesvar
bus dalykas, o galima juo už-

Totai reserves............................................................................ $136,008.57
TOTAL LIABILITIES .......................................... $2,250611.82

July 1-mą išmokė jom 4% už 6 mėnesius viso $27,482.09.
5100.00 vertės Parlor Setai po................

98.00 vertės miegamų kamb. setai po
85.00 vertės valgyklų setai po............
40.00 vertės Breakfast setai po.........
65.00 vertės Gesiniai pečiai po............
45.00 vertės 9x12 kaurai po.................
30.00 vertės lovų autfitai po................

6.50 9x12 Felt Base Kaurai................
18.00 vertės Springsiniai Matrasai ..

1.50 vertės Kukniom Krėslai..............

Nepaprastai didis pesrfakimas kitokių prekių 
mažiausiomis kainomis mieste.

Imame senus rakandus į mainus ant naujų. 
Didelė Nuolaida. Lengvus Išmokėjimai 

Patogiausia ir geriausia krautuvė dėl namų reikmenų

$59.50
56.50 
48.00
22.50
39.50
24.75
18.75
3.97
9.75

.98

OF CHICAGO
2324 South Leavitt Street, kampas 23rd Place 

JUSTIN MA0KIEWIOH, Preaident. HELEN KUCHINSKAS SecreUry.

RILEY By Richard Lee
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DRAUGAS Šeštadienis, liepos 10 d., 1937

K»B A. T. (Sąmata)

JUBILIATAS KUNIGAS PRANCIŠKUS 
M. JURAS

(Tų-idys)

Pranciškų* tari poĄoukinią 
tapti kunigu

Pranciškaus br-Jis Antanas 
♦ jo į kunigus ir buvo labai 
pa.'(įaklus. Ir Pranciškus at
sižymėjo kilniomis ypatybė
mis. Jis pajuto pašaukimą,

, da sayo padėjėjui, kurs rylų 
atrakintų duris, aiškindama 
sis, kad turįs labai svarbų 
reikalą matytis su savo tė
vais, ir pasakė, kad rytoj grį
šiąs apie pietus.

Auštant, Pranciškus jau 
traukia devynis viorstus į sa
vo gimtinę. Lija, tamsu, ke

rfep dtr

n inkus narius ir išdalindamas ėmė į Bostono arkivyskupiją ftv. Pranciškaus parapijos ba- 
liūdijimo ženklelius. ir dėl to klierikas Pranciškus žnyčioje, Lawrence, Mass.,

Miesto keturklasėje mokyk- turėjo persikelti j ftv. Jono kur dabar eina gerojo gany
toje nemokyta lotynų kalbos, seminariją, Brighton, Mass. tojo garbingas pareigas.

(Pabaiga bus)Jų baigęs, Pranciškus priva- O 1922 metais, Dievo Kūno
čiai mokinosi tos kalbos ir iš šventėje jis buvo vienų vie-1
jos kvotimus išlaikė Peter- nas įšventintas į diakonus ftv.1
burge. , Kryžiaus katedroje.

Vyksta į Ameriką | , I kunigus įšventintas bir-
.. . " „ s„i: io inoo * • knis piliečius, dėl kurių jai iie-(icrų pnetehų patartas, Pre zt 10 1° dienų, 19— metais, . i • • t

... * r ... fi« reketų nurausti, bet kuriais .1nciŠkus M. Juras, kaap stu- Kryžiaus katedroje, Bos- . .
denius, į Amerikon Jungtines ton, Mass. šv. Kunigystės sa- e M I»«igu

Jungtinėms Valstybėms prikla. sa- Valsybes atvyko spalių ’iuė kramentą jam suteikė Jo E-

Norėdami mylėti tėvynę tik* 
, rą, aukšta meile, turime duoti 
jai nuis-ų pačių asmenyje to-

N. Pelico

ryžosi tapti kunigu, bet s|id|u ,, dumb|StaSi la.
buvo tam (SUkliaua. Paaiaam, Jiau ,,1.aaciskU5 eina 
dęs mokytoją, įsigija reikalin
gų mokaluį knygų ir prade
da privačiai mokytis, kad iš
laikyti keturių klasių kvoti

mas. Kaime visi nustebo, kuo 
inet anksti pamatė Pranciš
kų.

nti Jlowland sala, Pacifiko vandenyne, ir vyriausybės sulos nesį, 1912 metais. Čia jis daug minencija Culielinas kardino- 
prižiūrėtojų stovykla. Jei lakūnė Amelia Igarhart būtų pa- prityrė vargo, bet gerai mo , las O’Connell, D. D. Birželio 
taikius nusileisti ant tos salos, būtų iSūgolMius. Dabar gi, , kinosi ftv Ka’,.olio koiegiioįe,
daugelio manoma, ji jau žuvus, nes nei laivai nei lėktuvą, 0.^,,^ Marylaml, ir ik 
niekur nurodj^gf vietoj lakūnes ir jos palydovo neranda.

— Jėga, kuriai dvasia ne 
priduoda gyvybės, yra berei
kšmė. Maršalas Fošas

25 d., laikė pirmas šv. Mišias v—

mus. Dienose, kuomet nebūta1

man gauti sankrovai kitą ve
Netaikus paaiškėjo kelio- Jėją”, kalbėjo iHabarzdis A-

nės tikslas. Tėvų nereikėjo
turgaus, pirkėjų ateidavo ne- prašyti, kad Pranciškui
daugiausia. Be to, sankrovo- e-ti
je Pranciškus tyrėjo padėję-1

leksandrorvas.

ją ir iždininkę. Liuoso laiko 
tuoksi ui buvo pakankamai, 
tik jį reikėjo naudingai su-l 
naudoti. Pranciškaus laimei,! 
Šiauliuose atsidarė keturkla
sė mokykla. Rudenį, 1907 me
tais, namiškiams nežinant, 
Pranciškus paduoda prašymą 
ir kvotimus išlaiko į antrąją 
klasę. Džiaugsmas buvo ne
apsakomas, kuomet mokyk- 
lps inspektorius Lappo pasa
kė, kad Pranciškus yra “pri
mai”. Tik dabar buvo klau
simas, ar jo tėvai sutiks jį 
leisti į mokslą ir ar sankro
vos direktoriai jį pąliuosuos 
nuo išteku. Tokios niirdys 
ąedavė Pranciškui raimybės

mokslą:, nes lą 
pavasarį jo jaunasai brolis 
Rokas neišlaikė kvotimų į gi 
mnaziją, ir pareiškė, kad ne
norįs mokytis. Kaip tik gera 
proga buvo Pranciškui tapti 
studentu.

Kada jo tėvai pareiškė su
tikimą ir vyresnis brolis My
kolas pažadėjo piniginę para
mų, Pranciškus pasisakė, kad 
ir kvotimus jau išlaikęs į an
trąją klasę. Dabar beliko gau
ti tik paliuosavimą nuo san
krovos vedimo pareigų. Bro
lis Mykolas kinko širmąją ir 
Pranciškų veža į Šiaulius, tie 
siog pas direktorių pirmini- 
nk» TAtetsandrwą.r^7r.A . « '• A' ■

“As tau laimės nepavydžiu

l Lankydamas keturklasę mo 
kyklą, PranoMkus priklausė 

! prie ŠŠ. Petro ir Povilo pa 
rapijos choro ir daug darba- į

Paul universitete, Chicago, Il
linois.

1917 metais, įstojo į Ken- 
rick seminariją, St. Louis, Mo.

Lad vėliau, tapęs Blaivybės , 1921 metais J. E. Gulielmasi Valandos: l—3 popiet ir 7—8 v. v 
skyriaus Šiauliuose rbStinin-,kurdinolau O’Connell jį pri.', “^£“*5

Gerb. kunigo Marinos ugnim 
gos kalbus ir raštai apie blai 
vybę taip paveikė Pranciškų,

ku, kas sekmadienį ištisus me 
tus parapijos (špitolės) kam-

vosi' Šv. Juozapo draugijoje, ■liar>Je Pasilikdavo apie porų

Vakare, užrakinęs sankro- ir negaliu tavo mokslui ke- 
vą, Pranciškus raktus paduo- lio pastoti. Gerai 1 Tik padėk

i Bet, ak, kokia kvailybė! 
fttai, jis sustoja prikelti puo
lusį kūdikį, padėti jį iš pavo
jaus kelio su bučkiu ir švcl- 

jniu įspėjimu. Alpstantis drau- 
įgas savinasi jo priežiūrą, dar 
sykį jis nusisuka į šalį; tuo-i 
met jis sulaiko savo tvirtus, i 
jaunus žingsnius būti vadu 
silpnai nioterei.

e . Bėgimas pasibaigęs. Tarp
bėgimas, nė karžygiams ka- įr sveikinimų aš ma-

i»»>"

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

Šiauliuose. Jo mylimas kape
lionas gerb. kun. J. Didžiu
lis ir gerb. kun. Zakarevičius, 
Blaivybės dideli apaštalai, 
Pranciškų įkinkė į Blaivybės 
skyriaus darbuotę. Neatsime
nu, kuriais ‘metais reikėjo iš 
ftiaulių /Blaivybės skyriaus iš
rinkti atstovą' į Blaivininkų 
kongresą, įvykstantį Kaune. 
Šiaulių Blaivininkų narių su-,- 
sirinkinias įvyko Sv. Juozu. ( 
po draugijos rūmuose. Pirmi-1 
ninkavo gerb. kun. kleb. Ju
lijonas Jesieuskii*:.- BlaiV?h>Ti- 
kų susirinko labai daug. Ir 
Pranciškus tapo išrinktas 
Šiaulių Blaivininkų skyriaus 
atstovu Blaivininkų kongre 
se, Kaune. Ir nuo to laiko, 
Pranciškus uoliai veikė ir da- 
rbaaąsi Blaivybės dirvoje.

valandų, įrašinėdamas blaivi-

PLATINKITE “DRAUGĄ”!

AKIŲ GYDYTOJAI

30 SIETŲ PRITYRIMAS 
Akya egiaminnojamoe — akini* 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRJSTAS 

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

auo 1:30 iki 8 vai vak- 
TsL CAN ai 0523

Ai ^UnVe—

vertė
Ant. M Karuiiškis

Liepos Dešimta Diena

“Ne greitiesiems priklauso

ras’
•a.

Pamokslininkas IX,

Aš mačiau juos pradedant,

čiaų laimėtojus apvainikuo 
tus; nekurie nešiojo pasižy
mėjimo laurus, nekurie mei

uolus būrys, visi jauni ir sti- j lės gėles, nekuriu kaktos bu- 
prūs ir greiti; džiaugsmas ap- vo auksu apsuptos. Bet vi-
švietė jų spindančias akis, gjlaidus nežinomas, nepastebia-
viltis skubino jų bėgančias 
kojas. Ir vienas iš jų taip 
viFŽijo drąsoje, stiprume ir 
puikume, kad visi Malonės žiū
rėjo ir šypsojosi ir šaukė:1 laimėtojas.
“Bėgimo laimėtojas!” SPaulding.

mas, stovėjo — gi Dangaus j 
šviesa buvo ant jo veido — 
su tuščiomis rankomis ir ne
apvainikuota galva, bėginio

- Zuzana Marr

LIETUVIAI DAKTARAI

“ORTĄ. T MANIUS
GYDYTOJAS IB. OHIRURGAB 

VIRgitia 1116 4070 Archer Are.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 ryto.
TaL CANel 834h

i OR. F. C. tfINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 va), vakaro 

Ketvergais pagal nutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANel 0408

LIE'IUVIĄĮ DAKTARAI

lR7P7ATKOCiONA$"
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct.. Cicero, III. 
litam., Ketv ir Pėtn. 10—9 vai. v. 

|14Y So. Halsted Sk. Chicago
Paned.. Sered. ir Snbal. nno 2—9 v

Ree.:
84C6 W. 69 St

Tel. Ofiao:
LAFayette 4017

Tel. namų:
HEMIock 6286

OR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. cfiso va,.: 10—12 A. M.

A 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

Į AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOB MARIAI
Tel, Otc. REPublic 7 SOS 

i Meiroue Park <20
1DR. VAITUSH. OPT.

LIETUVIS
OFTOMIOTBICAUjY AKIŲ 

SPKCIALISTA8
8uvlrš 20 metų praktikavimo 

Mano Garantavimas
Palengvins S-klų J tempimą. kur) 

«sti- priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaiginto, aklų aptemimo, nervbotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę lr toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose cgr.n minavimas daromus su 
elektra, parodanėių mažiausias klai
das. Specialė atyda atkru'pinma į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Vautndos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj pagal sutartj. Daugely 
atsilikimų akys atlti4*omi>H be tkl- 
nių. Kainos pigios kaip uirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7oo9

Scoley 032*
Dr. K. N ur kui t is 

dabar yra su
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė., 8519 Com- 
mercial Avė. So Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto Iki 9 v. 
vakaro.

LIETUVIAI ADVOKATAI

GERKIT ALŲ

ghnbrosia
SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMB RO
SIĄ ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą. i ,, (iej j

2415 West 64th Street
L. kL MORKUS 

HEMLOCK •240Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKGTINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS-T 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI- 
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR- 
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT MMOKEJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick ■ Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčiue 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonu OANal 1176 

Namai: 6459 S. Rockvvell St 
Telefonu REPublic 9600

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marųnette Road 
Antrad., k et vii lad U uenktadienlali 

9-12 v. rytų; 1-5 p. p.; «-• v. v. 
SešLadienlala nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadivay 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais lr trečiadieniai* nuo 
10 v. r. lkt t vai. vakaro 

A-štadienlala nuo J v. Uri I v v. 
Sekmadienini! pagal sutarties

T<»1. LAFayette 8016

OR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

______Pagal Sutartį_________

Ru. 6958 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMIock 4848

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

Vai. 2 4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis suaitaroa

Ruhaiuma Cicero]
1446 So 491h CL

Nuo 6 iki > Į^ak.

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 B. 49th Ct., Cicero, UI. 
YeL Cicero 2673

Vai. 2 iki 4 popiet ir nuo 7-9 vak.

Res. 6951
CHICAGO
S. Maplewood Av.

RAL & ZARETSKY• •
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utaruinke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

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

Tel. Prospect 1018 
Ree. Tel. Repnblic 6047

Tai. Cainmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare iAskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ OYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
________ CHICAOO. ILL.________

į Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 S«uth Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockvvell Street

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

Office Honra
2 to 4 aad / to 9 P. M. 
Sunday by Appointmant

DR, STRIKOL’IS
PHYBIOLAM and SUBGBON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiao Valančtoe

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofieo Telef. lOUlnrard 7820 
Namą Telef. PROepac* 1930

TaL HEMIock 3977 
Trečiad. ir Šekmad. pagal antartj 

Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Bd.

TeL HEMIock 4848■ i ■■ n ■ ■■■ •

Tel. BOUIevard 7048

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiao BOUIevard 6813-14 Ru KBNvood 6107

DR. A. J. BERTASH

DR. CHARLES REGAI
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lobu

CHICAGO, ILL 
Telefonu MIDvay 8886

OFISO VALANDOS:
/akaro. Nedčliomia nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHTRURGA8 
4631 So. Ashland Avė. 

ToL YAMdf 0994 
BU.! Tai. PLAu 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 v.-ryte; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

NedėlinmiH ni|«) 10 12 dienų

DR. J. SHINGLMAN
NĄ TIK SUGRĮŽO 

U
Meatrlnoe Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja JO pietų 
Renmatlzmaa lr ftlrijloa I.lgon 

Jo SpodalrM
Valandos 11-1J A. M., 2-4, 7-1 P. M. 

Resldnnclja 1818 8o. fiOth Avė.
Tel. Cicero .taafl 

Ofisas 49 JO Wmt 111 h Strret 
Cicero, III.

TaL OANal 6181

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB 0HIBUB0AS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1-3 ir 7-8 

Seredomig ir Nedčl. pagal autartį
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė.
Telefonu REPnblic 7X68

Offiee Phone Ree. aad Offiee
PROepect 1028 2369 8. Leavitt St
VaL 1-4 pp. tr 7*e vak. OANal 9709

DR. J. J. KOWAR
(KQWAR8KA8) 

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

N*tf4iloin Ir TrtčlBdlaiilfttg 
nutarti

DR. A. J, SHIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS ' 

Ofisas 4300 S. FalrfleJd Ava.
TeL LAParette SS16

VALANDOS:
2—4 popiet — T—0 vakare 

Trečiadienaia ir Sekmadieniaia 
pagal netarti.

Ofiao vai. ano 1—S: nno 6:30—8:30
756 West 35th Street■■■ 1 ............
Ofiao Tel. VIRginia 0036

RaridancUos TaL BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ZB CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 3—4 ir 8-8 p. m. 

Resideneija
8989 Bo. Olaremont Are.

Valandos 8—10 A. M. 
Nedaliomis pagal entartį

Tel OANe' 0S67
Res. PROepeet 6660

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

Resideneija: 6600 So. Artesian Avė 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai. vakaro
TeL Office Wentworth 6330 

Rec. Hyde Park 3396

OR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak 
lĮnIry-m. aaredomią ir ąn|>«tiimia

Okkggos lietuvių Ir. KryBana U-

S
keip J* pripalino American 

Aaaodatlon ir American 
of Sorgaoaa. yra Olaia A 
rfiUee. 'Tai yra, aukičianel Ameri- 

kos medlkaliai autoritetai mfleų li
gonine prieky^ prie geriaaaių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitče 
Jos patarnavimą 8700 W. 69th 8t, 
tel. HEMIock 8700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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HISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Čempijonai Kenošon

KENOSHA. — I/ttuvof 
sportininkai, Europos čempi 
jonai, liepos 19 dienų atvyk
sta Kenošon ir Šv. Petro pa 
rapijos svetainėn, 7 vai. vak., 
dalyvauja jų pagerbimui va
karienėje ir programe, kurį 
sudarys patys sportininkai, 
Lietuvos Chicagai konsulas p. 
Daužvardis, Amerikos lietu
vių sporto komitetas, lietuvių 
dienraščio ‘'Draugo” štabas, 
Kenošos miesto aukštieji val
dininkai, solistės Genovaitė 
Klevickaitė, Ona Jociūtė ir 
parapijos choras. Wisconsino 
lietuviai, kas tiktai gyvas, 
skubėkite įsigyti iš kalno šio 
parengšmo tikietus ir daly 
vauti, nes bus smagi ir skani 
vakarienė, kūrę, pagamins spe

cijalistės šeimininkės, kur bus 
malonūs pasišnekėjimu, pra 
kalime, muzika daines ir pa
silinksminimai. Budėkite, kadz 
kartais nepavėluututo ir ne
pritrūktų ruimingoj Šv. Pet
ro parapijos -svetainėj viet-oc. 

Pajr nirimai
Rytoj, 12 vai. vidurdienį, 

prasidės Wisconsino lietuvių 
metinė šventė, kurių, rengia 
SLRKA Wisconsino apskritis, 
Rarine, Wis., Midway darže, 
kurs randasi apie 6 mylias 
šiaurėn Racine miesto. <

Biytoj, 1:30 vai. popiet bus 
stiprus susirėtnimas krepšia- 
svydžio žaidime Lietuvos spo 
itin inkų, Europos čempijonų 
su amerikiečiais rinktiniais 
lietuviais, Chicagos universi-

PLATINKITE “DRAUGI

PROGRESS
KRAUTUVĖJ

DIDIS

JULY CLEARANCE

IŠPARDAVIMAS
JR KITOKIŲ NAMAM REIKMENŲ 

SUČEDYDAMI IKI 407c

teto stadione, prie Universi- 
ty ir 57-tos gatvių. Abejonės 
nėra — bus tūkstantinės žiū
rovų minios. •

Liepos 18 d., popiet, Šv. 
Petro parapijos darže ir sa
lėje įvyks Kenošos jaunimo 
piknikas su išlaimėjiniais jr 
šokiai.

Vestuvės
Liepos 3 dienų, 9 vai. ryto, 

Šv. Petro bažnyčioje, Antanas 
Kaminskis ir Ona Lauciūtė, 
šv. Mišiomis priėmė Moterys
tės sakramentų. Antanas pa
vyzdingas Šv. Vardo draugi
jos narys ir Ona pavyzdinga 
soda lieta, bei uoli Federacijos 
raštininkė. Jaunoji porelė vi
suomet ištikimai laikėsi sa
vosios parapijos. Sektinas vi
siems jaunuoliams pavyzdys. 
•Tų suėjimas moterystėn yra 
girtinas. Šv. Mišių metu ne 
tiktai jaunavedžiai priėmė šv. 
komunijų, bet ir jų tėveliai, 
giminės ir trys poros pabro
lių ir pamergių, kurios buvo 
apsirengusios melsvomis suk-' 
nelėjnis, o vyrai baltomis uni
formomis. Visos apeigos, ba
žnyčios puošnumas, gražus 
giedojimas ir vargonų skam
bi'/. grojimas davė tokį įspū
dį, kad vienas dalyvis man 
pasakojo — iš džiaugsmo ve
rkė.

Liepos 4 dienų, 9 vai. ry
to, Bernardas Tolstyga ir A- 
ntaruna Pociūtė, pavyzdinga 
sedalietė ir choristė, Šv. Pet
ro bažnyčioje, šv. Mišiomis 
priėmė Moterystės sakramen- 
1ų. Taigi buvo gražios ir į- 
spūdingos sutuoktuvių apei
gos. Jaunoji porelė, jų tėve
liai, giminės, pabroliai ir pa 
mergės šv. Mišių metu priė
mė šv.. Kojyųnijų. Gražus pa
vyzdys.

Lai Aukščiausias abiem po
relėm laimina gyventi ilgiau
sius metus laimėje bei pasi
sekime. K- A. A. K.

Turės geras atostogas. Fort Sheridųn paruoštos palapi- 
Training Camp. Jiems bus pritaikintaš- kareivių gyvenimas, 
nės 1064 jauniems vyrams, įsirašiusiems į Citizeps’ MiJitary 
Kareiviškų gyvenimų turės per dvi savaites iki rugp. 4 d,

Susirinkimai
Rytoj, Šv. Vardo draugijos 

ir Sodaliečių 6:30 vai. ryto, 
bus bendra Komunija ir po 
Mišių susiririkhnai jiurapijos 
salėje ir Dariaus ir Girėno 
kamh.

Rytoj, po 9 vai. Mišių Šv. 
Onos ir Šv. Petro draugijų 
susirinkimai Dariaus - Girė
no kambaryje ir parap. salė
je.

Kauno Zoologijos
Sodui Siūloma Daug 

Eksponatų

Šiemet Kaune, Mickevičiaus 
slėnyje nutarta pradėti ruoš
ti zoologijos sodų. Tam rei
kalui jau sudaryta nemaža 
suma pinigųjrjlabar eina pa 
ruošiamieji darbai. Žmonės a- 
pie tai išgirdę pradėjo1 siū
lyti įvairių žvėrelių ir paukš- Be šių smulkesnių žvėrių į Chicagoj yra ordinansae, ku 
čių. Svarbiausias šio sodo su- 

Vytauto Didžiojo

zoologijos sodų bus atgaben
tas Lietuvos žvėrių karalius - 
briedis. Jų nemaža yra Klai
pėdos krašte, o taip {mt ir 
kituose misų krašto niekuo
se. Antras mūsų miškų dide
lis žvėris tai elnias. Jie daiv 
giausia gyvena Šiaulių, Par 
ne veži o, Trakų ir Kauno mi
škuose. Elniai ir briedžiai Sau 
dyti draudžiama, tad paskuti-

Gegužinis Piknikas
. rengia

tAGARl^CIŲ KLIUBAS 
Sekmadienj, Liepos U d. 
ANN PUKJfi ĄŽUOLYNE

Pradžia li vai. ryte
Nuvažiuoti į ąžuolynų, važiuo
kite Archer ave. į vakarus il
ki |Big Tree lnn (6 blokai už 

, . . . . Keųn ave.) pasukite po kaire,
ųiais metųis jų priviso gana , tįeKia.į vųžiųokita į pietus tris 
daug. Taip pat gražus ir n«- blokus ir pajusite, kad esate
mažas miškų žvėris yra danie
lių. Jis labai panašus į elnius, 
tik turi plačiašonįus ragus.

gražiame ąžuolyne.
KomįsfjU prisirengus visus

mandagiai priimti ir gražiai 
. Bi

universiteto prof. Ivanauskas 
jau gavo pasiūlymų paimti 
net 6 vilkus. Pasirodo, kad 
Lietuvoje Pamiškių gyvento
jai augina nemaža šių plėš
riųjų žvėrių. Be vilkų zoolo
gijos sodui siūloma gyvos sti
rnos, voverys ir kiti smulkūs 
žvėreliai. Kai kurie miškinin
kai turi sugavę įvairių rūšių

Auga Naujos Pradinės 
Mokyklos

MARIJAMPOLĖ. — Pasku 
tjniu laiku Marijampolės ap
skrities savivaldybė stengia
si ir skiria dideles lėšas nan 
jų pradžios mokyklų Marija
mpolės apskrityje statybai. 
Kas metai Marijampolės aps
krityje pastatomos bent ke
lios pradžios mokyklom, ku
rios kaimui turi ypatingai di
delės reikšiuės. Vien tįk pra
ėjusiais metais apskrityje pa
statytos trys naujos modesni- 
škos pradžios mokyklos, bū
tent — Šilavote, Tartupyje ir 
Kunigiškiuose. Šiais metais

pavaišinti. Bus muzikos, viso
kių valgių 
veltui- Kviečia
kių valgių ir gėrimų. Įžanga 

“ Komisija.

r kuo draudžiama smuklėse tei
kti koatumeriams nemokomai 
užkandžius. Policijai įsakyta 
vykdyti šį ordinansų (miesto 
įstatymų).

vanagų, o vienas Trakų aps- 
krito gyventojas BUgavo "at
?U"ii,Ti’.^UrLZa, t“? 'to kol kas pastatyti vienų 

pradžios mokyklų — Akme
nynų kaime, Suv. Kalvarijos 
valsč., prie pat administraci
jos linijos. Kai kurie Akme 
nynų pradžios mokyklos sta
tybos paruošiamieji darbai 
jau atlikti ir tikimasi greit 
galėsiant pradėti pačius mo
kyklos statybos darbus. Tsb.

ti steigiamam zoologijos so
dui. Nors daug kas siūlo sa 
vo žvėris ir paukščius, ta
čiau zoologijos sodas šiuo lai
ku jų priimti dar negali. Mat, 
faktinai tokio sodo dar nėra. 
Bet tik tikimasi, kad šių me
lų pabaigoje jau bus įsteig
tas ir bus atgabenta Lietu
voje sugauti gyvi vilkai, la
pės h- kiti žvėrys ir -paukš
čiai.

ĮDOMUS ordinansas

manytojas
■ — > J 1 I1- I'l .

AMFRICA'S 
LEADER AT

^y^v/o<

Kur
/i/'

KELIONEI Į LIETUVĄ

LA,V'
NuolaUnis susisiekimu

NEW YORK-KLAIPĖDA
(Per Gothenburgą, Syedljg) 

,L<atvų ifiplaųklmal IA New Yorko

GRIP8HOI.M---------)lspo» B4
KUNG8HOLM — rugpiūčio 1# 
DROTTNlNGHOt,M — rugp. 26 
GKIPSIVH-M-------- rugsėjp «

Sutaupysi pinigų pirkdamas 
laivokortę ten ir atgaĮ

Reikalaukite mūsų bendros aute 
kelionę broSlūrtlčs Ir kainorUbč)o. 
Gaunama nemokamai pu 
m&Nl autorlaiolus agentus, arti

Swed,sh Anięrtcan Line^
181 No. MLcbigan Ava., Chieago 1

1937 metų mados FRIGIDA1RES arba
Westinghouse REFRIGER1TORIAI po #-| "Į .50

1937 metų $150.00 Gibson Refrigeratoriai po$^ O9-150
$175.00 Grunow Refrigeratoriai po ..
$|.29.00 Sparton Refrigeratoriai po $ 7&50
$125.00 Norge Refrigeratoriai po___ $

$98.00 Pernaujinti Refrigeratoriai po $ QĄ,r>
Ir keletas kitų gerų pernaujintų Refrigeratorių

sumažinta kaina iki ...............  $ 4.9.50
Imame senus Refrlgeratorius į mainus ant naujų. 

Duodame didesnę nuolaidų negu kitur.

3224 So. Halsted Street
J. KALEDIN8KAS, Vedėjas 

Tel. VICtory 4226______________ Chicago, Dlrnois

Pasiklausykite mūsų gražaus lietuviško Programo ry
toj, nedėlioj, 11 vai. ryto iš stoties WGES, 1360 kil.

AAilIions prefer this "flavor 

that is different"
Pamėginkite šį naujų Salad 

Dressing. Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iš geriau
sių medžiagų.

MIRACLE WHIP CONTA1NS MORE— 

FĄR MORE—OF THE COSTLYINGREDIENTSI

Gerkit ir Reikalaukit

Visi Važiuos
RUGPIOttO-AUGUST 1 DIENį?

-i-

“VILNIAUS KALNELIUS” - SUNSET PARKĄ 
135th ir Archer Ave., Rte, 4A 

i ui ĮVYKS

“DRAUGO” j 
VASARINIS PIKNIKAS

Bus visokių sportų ir įvairenybių

Taipgi bus duodamos 
brangios ir naudingos do* 

vanos kaip tai;

$69.00 vertes skalbimui 

mašina, atvaizduojama 

čionai, iš Jos. F. Budrik 

krautuves, 3417 So. Hal

sted St. ir floor lempa, 

taipgi iš Budriko naujos 

krautuves, ir daugybė ki

tų.
J
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LIETUVOS SPORTININKU
x PRIĖMIMO IR PAGERBIMO '

Iškilmes Ir Balius
K SU PROGRAMŲ

ŠEŠTADIENY - LIEPOS 1Oų, 1037
OLYMPIC BALLROOM 

• 6148 W. Cermak Road — Prie Lombard Avenue

Amerikos Lietuviu Sporto Šventė
Sekmadienį Liepos litą 1 Vai. Po Piet

• e * «• *2 1 * L < įĮ • t *

CHICAGOS UNIVERSITETO STADIO
Prie 57tos ir University Avė. 5 Blokai j Rytus Nuo Cottage Grove Avenue

ĮDOMUS PROGRAMAS — KALBĖS IR DAINUOS LIETUVOS SPORTININKAI 
SVEIKINS SVEČIUS DRAUGIJŲ ATSTOVAI 

BUS “GRAND MARCH” EISENA DALYVAUJANT SPORTININKAMS 
• IR RINKTINOM LIETUVAITĖM 

_______________ SVETAINE VENTOJUOJAMA — BUS VAŠU___________________

GEORGE VICTOR ORKESTRĄ. ĮŽANGA 75c

ATLETIŠKOS RUNGTYNES — LIETUVOS SPORTININKŲ SU AMERIKOS SPORTININKAIS —
PAMATYKITE LIETUVOS SPORTININKŲ GABUMUS

MUZIKA — DAINOS — PARADOS — KALBOS

ĮŽANGA 50c VAIKAMS 25c

Ražo Chas Kai, 6322 S. AVestern Avė., Chicago

KLAUSIMAS: Pirkau na
mą ir kada “klosinom dylą”, 
pardavėjas išreikalavo iš ma
nęs $10 už kokias tai štam
pas. Ar tas yra legališkai T

ATSAKYMAS: Įstatymai 
sako, kad. nuo kiekvieno $1,-
000, reikia mokėti 1 nuoš. už dar “redemption” laikas no- 
“revenue stamps”, kurios rei pasibaigęs, štai, ką turit da- 
kia uždėt ant “deedo”. Už ryti. Nuneškit $4,000 pas Ma-

Aš nepaisyčiau, kiek kainuo* 
tų, bet norėčiau juos išgelbėt 
Jo namas yra daug vertesnis, 
negu $6,(XX). Už greitą atsa
kymą būsiu dėkingas.

ATSAKYMAS:' Jei namas 
forklozuotas ir parduotas, ir

šių nuo pardavimo dienos, o 
kiti skolininkai į 15 mėnesių.

KLAUSIMAS: Turėjau na 
muką, kuris buvo forklozuo
tas ir parduotas. Jokiu būdu 
negaliu gaut paskolos. Prieš 
kelias dienas atgal giminė ža 
dėjo paskolint pinigų. Kaip 
galėčiau atgauti namą? Žmo
nės kalba, būk kokis Federn- 
lis teismas turi teisę atimt.

ATSAKYMAS: Jeigu tnr-

Dėdė Kastukas Sako
Rašo

Adv. K. J. Savickus

Lietuvos Sportininkai.

Jau sulaukėhusvečių iš Lie
tuvos. Jiems priimti Chica- 
goj suruošta didelė progra
ma, pradedant priėmimo ba
lių, kuris įvyks liepos 10 d., 
Olympic salėj.

Sekančią dieną visi sporti-
tas \ ra parduotas ir dar 12 pinkui dalyvaus bėgimo lenk 
mėnesių nėra praėję, galite tyng8e didžiam Chicagos U-

M etines Rekolekcijos

HINSDALE, ILL. — Ma 
rijos Kalneliuose, Marijonų 
Seminarijos naujoj koplyčioj, 
liepos 7 d. vakare, prasidėjo 
10 d. rekolekcijos, kurias ve
da kun. A. Cikoto, Marijonų 
vienuolijos vyriausias vadas - 
generolas.

Iš Chicagos Marijonų na
mo į rekolekcijas išvyko kun. 
A. Jeskevičius, broliai: An
driejus, Vincas ir Vladas.

Rap.

VISADA PATINKA

jas turi užmokėti pardavėjas, 
o ne pirkėjas.

KLAUSIMAS: Gavau jud
gmentą $2,000 prieš vieną 
namo savininką. Jis turi $4,- 
000 morgičių ant to namo, bet 
tas namas dabar forklozuo
tas ir parduotas. Man žmonės 
sako, kad mano $2,000 žus.

ster. Jeigu namas forklozuo
tas už tokią sumą, tada galė
site atsiimt namą. Bet patar
tina pasiimti advokatą. Jis tą 
dalyką jums sutvarkys. Gali
te apgint savo $2,000, kadan
gi namo savininkas gali at
siimt namą nno laiko, kada 
jis yra parduotas į 12 'mėne-

atsiimt tokiu būdu: Padėk pi
nigų pas Master tiek, už kiek 
namas parduotas ir galėsi at
siimt, bet į šitokius reikalus 
visados patartina pasiimti sa
vo advokatą.

KLAUSIMAS: Turiu mor
gičių ant mažo namo. Kitas 
žmogus turi judgmentą $300

niversiteto stadione, kur yra 
vietos 50,000 žmonių. Chica- 
giečiai pirmą kartą turės pa
rengimą šiam universitete, vi
siems bus malonu ir pasivai
kščioti po įspūdingus univer
siteto rūmus, kurie užima 
virš dešimts kvartalų žemės.

Lengviau DABAR

Plaukimo rungtynėse, lie- 
ant to paties namo. Namo 8J1'ipos ^3 d. svečiai dalyvaus 

I vninkas bando gaut valdžios kaipo žiūrovai. Po to seks vi- 
I paskolą, bet valdžia paskolas gu eilė parengimų, piknikas 
(neduoda užtektinai, kad pamyks Vytaut?|žrke, kur ma 
tenkint mano morgičių ir tą tysime boksininkus kumščiuo-

gražią dieną jos galSs turėti MAYTAG. 
Jums tą dieną jau atėjo! Dabar galite gauti 
naujutėlę Maytag skalbyklą už kainą kuri 
jums sutaupys 020.00. Bet nelaukite ilgai. 
Gali būti vėlu. Pademonstruojame jūsų na
muose - uždyką.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

ROOSEVELT
FURNITURE CO., Ine.

2310 West Roosevelt Road
Phone — SEEIey 8760

—13- uavtat.

JOSŲ 
SVAJONES 
APIE NAUJĄ 
MAYTAG 
SKALBIMO 
MAŠINĄ 
IŠSIPILDĖ 
KAINA nupiginta 
net #20-00

judgmentą. Pažadėjau tam 
skolininkui, kad jis duotų ir 
“lease”, o kaip gausiu vald
žios bonus, jam atmokėsiu tą 
judgmentą. Nuo to laiko tu
rėjau ir kitą “dylą” su tuo 
pačiu žknogum. Jis pasielgė su 
manim nelabai mandagiai. 
Tokiu būdu aš jam nenorė
čiau mokėt tai, ką prižadė
jau. Ar jis gali iš manęs iš
reikalauti

janties už miestio čempijona- 
tą. Liepos 16 d? Cicero mies
to stadione, įvyks krepšinio 
rungtynės. Vietoš stadione ti
ktai dviem tūkstančiams žmo
nių, tad kurie pirmiausia į- 
sigys bilietus, turės progos 
pamatyti Europos meisterius 
žaidžiant prieš Amerikos sti
prią komandą. Kitą dalį pro
gramos išpildys Amerikos 
1935 Olympinė komanda, kn-

Pagal pa- r* aP,ankė Lietuvą, lošiant su 
1 vietine grupe geriausių krep
šininkų.

9 m. Mergaite Gauna
050,000 Atlyginimo *

Superioir teismas priteisė 
iš Chicago, Indianapolis and 
Louisville (Monon) geležinke
lio komp. $50,000 atlyginimo 
9 m. mergaitei Rosemary Kie- 
ffer, iš Miehigan City, Ind. 
Mergaitei, su kitomis draugė
mis, einant kryžkelių atvažia
vo automobilius. Kadangi ge
ležinkelio iškaba buvo pasi- 
liuosavus, vairuotojas buvo 
priverstas išsilenkti. Belenk- 
damas iškabą sužeidė mergai
tę, kuri neteko vienos akies. 
Kompanija buvo patraukta į 
teismą. Reikalauta $50,000 at
lyginimo. Tiek ir gavo.

AU-bran pjragjėllai Ir įmoku koše padaro vieną Iš -magiausių prie
dų prie bile kokio valgio bile kurią valandą. Dėkit ant stalo dėl 
IMisryėių su kiaušiniais, arba m šilta sriuba dėl pietų.

AVINIS gali būti nebrangus, 
labiausia padedant šeimininkei 
planuoti skanius valgi ui 
Daug moterų mano, kad Javi

nė yra valgis tik dėl pusryčio, Ir 
tik gali būti gaminama su pienu. 
Jos pamiršta, kad ta pati javinė 
gali būti vartota kaipo pirmuti
nė dalis prlrenglnrui skanių ųuick 
breads, cookles tr rolls, arba su 
daržovėmis, su dešromis arba py
ragais.

Imkite tą gerai žinomą all-bran. 
pavyzdi. Jei norite tolesnio daro- 
dymo, kad Javinė gali būti pri- 
imnlal Ir nebrangiai, suvesta J 
daug naujų all-bran pyragėlius, 
blacuita arba rolls, nesakant nie
ko apie dldel) pasirinkimą qutck 
loaf duonų duoda malonią per
mainą nuo paprasto pusryčio ir 
pietų. Ta pati javinė labai gera 
vietoj riešutų visokiose saldytuo
se blyneliuose Ir kuriose saldai- 
nėse.

Jūs rasite kad vartojant all- 
bran dėl virimo. Jis priduoda 
reikalingą sunkumą valgiams, ku
rio kiti valgiai neturi.

Pabandykite all-bran pyragė

lius ir uogų košę su kiaušiniais 
rytoj išryto arba Jiegu jūs turė
site javinę su pienu, tai patar- 
naukit all-bran su šilta sriuba ir 
salotų pietums. Išbandytas recel- 
pata seka:

AlI-Bran Muilins 
2 tablespoons tat 1 eup flour 
>4 eup sugar
1 egg
1 eup all-bran 
% eup mllk

U teaspoon salt 
k H teaspoons 

baktng 
powder

Cream shortening and sugar 
thoroughly; add egg and beat un- 
til creamy. Stir In »U-hran and 
mllk; let soak until the molsture 
Is taken up. Slft flour wlth salt 
and .baking powder; add to the 
first mixture and stir only until 
flour dlsappears. Fili greased 
muffln pana two-thlrds full and 
bake in a modarate oven (400' F.) 
about 30 minutes.

Yleld: 8 large muilins (3" in 
dlameter) or 12 smail (2 H” ln 
dlameter).

Note: When sour mllk or but- 
termtlk is used instead of sweet 
mllk, ūse H teaspoon soda and 
only 1 teaspoon baking powder.

SU LIEPOS 15-ta KAINOS VĖL PAKILS 
IR BUS KAIP SENIAU.

Nežiūrint ką jos vartojo skalbimui, didžiu
ma motery visados svajojo, kad kurią nors

ATSAKYMAS 
duotus faktus, judgmentas nė 
ra priešai jus, bet priešai tre
tį asmenį. Įstatymai sako, 
kad už trečio žmogaus skolą 

■jums nereikia atsakyt; tiktai 
Į tada, jeigu sutartis "būtų raš

Bus ir teniso rungtynės. 
Liepos 15 d. — ąviacijos die
na Stinson aerodrome. Ten 
matysime sklandytojus rodn-

tiškai padaryta. Kitais žod-,nt savo gabumus. Kitas įvai

lą šių sportininkų. Mes ma
tome ištautėjimo pavojų 
merikos jaunime ir numato
me, kad šis lietuvių žygis tą 
ištautėjimą sulaikys, sustip
rins lietuvišką dvasią. Randa 
si ir dabar nepasitenkinimo 
tarp kai kurių grupių. Pa
tenkinti visus niekad negali 
ma. Amerikiečiai džiaugki- 
mės sulaukę svečių iš Lietu
vos. Kad trumpa savo vizitą

neap- — Šaukiama proga niekad 
neateina.

žiais, jis legališkai negali pri renybes išpildys profesijona-I jie sustiprintų mūsų brolis-
versti, kad 
tuos $300.

jam užmokėtum

vis dau

Ar Jūs Žinote, Kad

Laikai vis gerėja
Bizniai gyvėja
Pramonė plečiasi
Darbai daugėja
Progų atsiranda 

tomis progomis!
Jei turi ką parduoti, pa

skelbk “Drauge”.
Jei nori ką pirkti, paskelbk 

Drauge”.
Jei darbo nesusirandi, pa 

skelbk ‘ Drauge”.
Šitokie trumpi skelbimai 

“Ciassified” skyriuje visai 
pigiai teatseina. Naudokitės 
tuo skyrium.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

lai šios šalies. Visa priėmimo 
programa ir rungtynės baig
sis formaliu bankietų Chica
gos didžiausiam Viešbuty. Sve 
čiai tada apleis Chicago.

Reikia priminti, kad mes 
negalime perdaug reikalauti 
iš svečių per šiks rungtynes. 
Jų esą tik keturiolika, o tu 
rėš dalyvauti daugely sporto 
šakų. Taipgi nuovargis ilgos 
kelionės ir gi atsilieps rung
tynėse, nes gero poilsio jiems 
nebus. Amerikos sportininkai 
bus išrinkti kiekvienai spor
to šakai ir jų bus didelis 
skaičius. .flieims poilsio bus 
užtektinai. |Su tokiu pliusu 
vietiniai sportininkai turėtų 
lengvai laimėti, bet, supran
tama, ir svečiai nepasiduos.

Mums kaipo lietuviams, tas 
nugalėjimas turi mažai reikš
mės žiūrint į atvykimo tiks-

ką meilę.

Atviros akys atras progą 
visur, atviros ausys išgirs pa
galbos šauksmą tų, kuriuos 
galėtų apdovanoti laiminga 
proga.

. REUMATIZMAS 
J SAUSGELE

Nesikankyklte savęs skana-
■ mnl«: Reumatlsmu, Hauntrėle, g Kaulų Ošllmų. arba Mėšlun

giu — raumenų sunkumu: nea
■ skaudėjimai naikina kūno rr-

■ vybe Ir dainai ant patalo pa- 
(tildo.

CAPBICO COMPOUND moa-
■ tla lengvai prašalina viršmlnS- 
_ tas Ilgas: mums šiandien dau- 
■ gybė žmonių siunčia padSko- 
■ nea pasveikę. Kaina Būo P«r 

našta 8še. arba dvi ui 11.08. 
■ Knvga: "A A UTINI A SVEIKA. 
_ TOS" augalais gydytia kaina 
■ 88 centą.

Z Justin Kulis
g 8259 BO. HALSTED BT. 
a Ohlcafo, UL

■ !■■■■■■■■■■■

Saugokis, kad tavęs 
gautų netikra viltis.

— Nereikalauk, kad kitas
iškęstų tai, ko 
Ii pakęsti.

pats nega- PLATINKITE “DRAUGĄ”

DIENOS | LIETUVA
ANT

REMEN* EUROPA*
Greiti traukiniai prie pat laivą BREMEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogi* 

Kelionę į Kauną.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS

• DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas ii 
Bremen ar Hamburgo.

Ir lmigra-Mes jums pagelMeim gauti visitini 
cijos visas Jftstj Europos

Informacijos klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH 'GERMAH LLOYD

130 w RANDOLPH ST. OHIOAOO

■
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Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutes

Dar kelios dienos ir mūsų 
bažnyčios dekoravimo darbiu 
bus visiškai užbaigtas. Tokiu 
būdu šįmet iškilminga nove- 
na prie šv. Onos, kuri prasi
dės kitų sekmadienį, liepos 
18 d., bus laikoma naujai iš
puoštoje bažnyčioje. Novenų 
ves ir pamokslus sakys gerb. 
Tėvas Jankus, tnisijonieriu* 
dominikonas.

versiteto Medicinos fakultete 
odentologijos skyrių.

Atvyksta aplankyti savo 
dėdę ir kartu pagilinti savo 
profesijos mokslų.

Jau pradėtas prisirengimo 
darbas prie parapijos pikni
ko, kuris įvyks sekmadienį, 
rugpiūčio 8 d. Vytauto dar
že. Šeimininkių darbų atliks 
Maldos Apaštalavimo draugi- 
L U. Auškalnienei vadovau
jant. Tai darbščios ir patyru
sios šeimininkės, kurios žada 
atsilankusiems svečiams pui
kiausias vaišes.

Praeitų šeštadienį įvyko iš
kilmingos vestuvės Charles 
Koubos su Aleksandra Bany
te. Įteikia pažymėti, kad ves
tuvių iškilmės buvo labai pa
vyzdingai suruoštas ir jauna
vedžiams pasiliks gražiausias 
įspūdys visam gyvenimui. Ve
stuvių puotoje keli šimtai sve 
čių ir taip pat gerb. kunigai 
dalyvavo. Laimingos kloties 
jaunai porelei.

Šilta, Druską Valgyk!

Pas gerb. klebonų atvyksta 
viešnia iš Lietuvos Elė Pet
rauskaitė. Ji yra kun. I. Al- 
bavičiaus sesers duktė. Šį pa
vasarį užbaigus Kauno Uni-

Prakaitas liejasi, o pavėsy
je jau net 100. Kas daryti!

“Brolau, valgyk druskų”, 
taip patarė vienam prakai
tuojančiam žmogeliui (Stasiui 
Piežai) dr. Steponas giežia.

Štai, daktaro Biežio recep
tas:

“Kuomet šilta ir prakai
tuoji, išgerk vandens ir sy
kiu suvalgyk biskutį druskos. 
Tam tikslui yra druskos pi- 
liukės. Bet gerai ir papras
ta druska. Pavyzdžiui, su sti
kline vandens suvalgyk vienų 
šaukštukų druskos, kaip apy- 
stovos leidžia... Kartais, gal, 
ir mažiau druskos reikia”.

Paklausus daktaro, kų ta 
druska padaro prakaituojan
čiam, jis maloniai atsakė:

“Žmogus beprakaituodamas 
su prakaitu išlieja iš kūno 
daug druskos reikalingos sti 
prdmui. Tik pridėk liežuvį 
prie prakaito ir pamatysi 
kaip sūrus.

“Druska stiprina žmogų, 
jam pagalbų suteikia šiltame 
ore... taigi druska mūsų prie- 
telis kai prakaituojame”.

"Užpuoliko sužeista. Cathe- 
rine Neary, 21 m. amž., 1850 
Monroe st., kurių užpereitų 
naktį įlindęs į kambarį už
puolė moronas. Merginai su
klykus, moronas dūrė peiliu 
į šonų ir pabėgo pro užpakn 
lines duris. Policija mano, 
kad tai tas pats moronas, ku
ris prieš keletu dienų įsibrio- 
vęs į namų išgėdino 13 metų 
mergaitę.

DRAUGIAS

Gera vieta atvėsti. Naujos, trilypės nasnington park,
' Chicagoj, maudynės, kurių įrengimas kainavo $400,000.

davusios daug knygučių. Ku- ley Field. Laimėtojai gaus piet. Visas uždarbis bus ati- 
riė esate paėmę tikietų, visi gražių sidabrinę trofėjų. . duotas našlėms ir našlaičiams 
būkite piknike. Laimingiems Į Lošimai prasidės 2 vai. po'Chicagos policininkų.
tų dienų teks trys gražios do
vanos.

Kviečiame visus brigliton- 
parkiečius dalyvauti šiame pi 
knike. Visas pelnas eis para
pijos bažnyčios remontui.

Jei dienų būtų lietaus, vis
tiek piknikas įvyks parapi- Į 
jos svetainėje. Komisija

ČIKAGOS VYČIŲ 
VEIKLA

Chicagos apskričio Vyčių 
susirinkimas. įvyko liepos 9 
d., West Side. Kuopos buvo 
atstovaujamos labai skai t'in
gai. Svarbiausias darbas bn 
vo išrinkimas apskr. delega 
cijos į Vyčių jubiliejinį sei
mų, Dayton, Ohio, ir rezoliu
cijų komisijos, kuri susirinks 
liepos 27 d. ir priruoš tinka 
mus ’įnešhnUš.

Delegatais bus: pirm. Pet
ras Bložis ir rašt. Irena Pa
kelt ytė.

Į Nutarta taipgi sunaudoti li
nkusį laikų iki liepos 15 d. pa

lelius skirtų vajui ir, kiek galima, 
prirašyti kuodaugiausiai nau
jų narių.Draugija Kviečia 

Paremti Pikniką 
Parap. Naudai

BRIGHTON PARK. — Dr- 
gystė Nekalto Prasidėjimo š. 
M. P. rengia piknikų sekma
dienį, liepos 11 d., parapijos 
darže. Pradžia 6 vai. po pie
tų.

Draugijos narės yra išpar-

Iš Beisbolo Lauko

Paskutinis žaidimas už če- 
mpijonatų policijos departa
mento tarp North ir South 
tymų, bus liepos 11 d., Wkig

VIKRŲ MITŲ MIRTIES
SUKAKTUVES mirė Liepos 11 d., 1936.A t a. a. Aleksandras gimė

Westville, 111., 1906 m.

» Paliko dideliame nu-
ą liūdime: žmonų Mari-

jonų, sūnų Jeronimų, 
tėvus: Aleksandrų ir 
Onų, brolį Justinų, se
seris Juozapinų ir Ede
nų, dėdes: Juozapų ir 
Kazimierų Jurgučius, 
tetų, Juozapinų Ridu- 
lienę, krikšto tėvų Jo
nų Ridulį, uošvienę Do
micėlę Monrimienę. Lie 
tuvoj tetų Petronėlę 
Jorudienę ir dėdę Jo
nų Rūkų.

Praėjo jau metai kaip 
negailestinga mirtis iš
plėšė iš mūsų tarpo 
mylimų ir brangų šei
mynos narį, mūsų šir
dies taizda neišgydo
ma. Negalime pamirš
ti tos skaudžios valan
dos.

Gedulingos pamaldos 
už velionio sielų užpra

šytos Liepos 11 d. ir 
14 d., Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, Gary, Ind.

Kviečiame visus draugus ir pažystamus dalyvauti 
šiose pamaldose.

Nuliūdę Žmona Tėvai, Brolis, Seserys ir Giminės. 
Ilsėkis mūsų mylimas, Šv. Kazimiero kapuose.

ALEKSANDRAS
RŪKAS

UFE'S BYVSAYS

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlė* Myliotiems — Veztuvėm* — 

HnOeUroi — Laidotuvėms — 
Papnoftimamn.

Phone LAFAZKTTE BSOO

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4.-00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

VENETIAN MONUMENT CO., INC.|
Išdiibčjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
— a-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
■ - a O —

Suvirš 50 metų prityrimo
-■■■ • —

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTHWEŠTERN AVENUE
ARTI GRAMO ATM.

Telefonas SEEIey 6 “i 03
. Ohioago, Illinois

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAOOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

nVVAT KOPLYČIOS VISOSE 
U I KAI MIESTO DALYSE

AMBULANCE

P. I. Ridikas HStsledRt
Phone BOUIevard 4089

i:
M

lataicz ii Siaai
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 106 St 
Phone PULIman 1270

I. Lailenciis
Mažeika

A. Masalskis

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

8319 Lituanica Ava.
Phone YARda 1138-1139

8307 Lituanica Ava. 
Phone BOUIevard 4139

ruacp
te

MATYKITE JI ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VACUUM-CLEANER 
ATLIKKA 32 DARBUS

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

1 Petkus
S. M. State
1.1. Zolp
Ežerskis ir Šok

1410 So. 49th Ct., Cioero 
Mione Cicero 2109

718 West I8th Street 
Phone MONroe 8377

1646 West 46th Street
Phone BOUIevard 5203-55661

II L

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703

JONAS GAU0ZIS
mirė Llepoa 7 d., 1937, 4:00 
vai. vak. aulaukęn pusės amž.

Kilo i* Taltlų Apskr., Oau- 
danova parap Amerikoje tegy
veno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Brtgytų, du sūnus Sta
nislova Ir Vladislovų, dukterj 
Kazimierų, žentų N. Hkuaevlčių, 
marčias Hofljų Ir Marijonų, 4 
anūkus: Rlchard, Bernlce, Ray- 
mond Ir VValter Jr. udžvę An
taninų Urbonavičienę Ir gimi
nes, o Lietuvoj seeerj Veronikų.

Kūnas paAarvotas 2436 W. 
46th 8t.

Laidotuvės Jvyks Plrmadlen), 
Liepos 12 d. Ik namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas | Dievo Ap- 
velzdoa par. bažnyčių, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos ui 
velionio sielų. Po pamald,ų bus 
nulydėtas 1 Sv. Kazimiero ka
pine* . J

Nuoklrdllal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pa- 
žystamus-mas dalyvauti Mose 
laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, Minai, duk
terys, anūkai, msrčkjs, žen
tas Ir giminės.

Laidotuvių direktorius T. Ba- 
rosko. Tel. CANtl 0258.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA • 
LAIDOJIMO (STAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hemltage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

IR 4704 So. Western A1 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883

MRS.
A. BITTIN i

PAMINKLŲ ISDUtBUAI
Dabar siūlo didžiausias H 

paminklų vertybes. Didelis I] 
pasirinkimas paminklų vi- 
šokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo 815.00 ir auk.

7 Atsakantis darbas 
3958 West Illth St, 

Tslefonas BEVerly 0005 
skersai ftv. Kizimiero kapinių vartų.

Dyk • koplyčios visoseai Chicagos dalyse

OABt, UTD. LAIDOTUVIŲ DIKBKTOBIAI
/ KELNER — PRUZIN 

Oetiaanas patarnavimas — Motaria patarnauja
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, SEKMADIENYIE, UEPOS-JULY 11 D.
(Vytauto Parke 115 st. tarp Pulaski Rd. - Cicero av

Pradžia 12 vaL ryto įžanga 25c
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KUN. I. ALBAVIČIUI IR L. ŠIMUČIUI 
D. L. K. GEDIMINO ORDENŲ 

ĮTEIKIMAS RENGIAMAS SYKIU

Bus gera muzika, pasimatysime senus pažystamus, pakvėpuosite tyro oro. 
Bus skanūs valgiai ir gardūs gėrimai. Ar jūs atvažiuosite?

Kviečia visus KLEBONAS IR KOMITETAS

’’»» *< -54 “•

Naminiai Gyvuliai 
Veda Laukinius 

Vaikus

publication among America’s 
Lithųanians.

“Dr. Peter Dauzvardis, Li
thuania’s consui foT Chicago, j vakare, t. y. Rekmadio-
who will invest ShimutiR wilh nj pasiklausykite puikios ra- 
the knighthood, said;

” ’Kver ginče and before 
the resurrection of the repub- 
lic in the aftermath of the 
world war, Editor Shimutis

BUDRIKO PROGRAMA 
» W0TL

21-mo WAKD0 ŽYMUS 

POLITIKIERIUS '
CLASSIFIED

MAMŲ VALYTOJAS IR POP1E- 
RUOTOJAS

dio programos iš stotieR WC 
FL, 970 kil. nuo 7:30 iki 8 
vai. Ne visi ižvažinėja į pik
nikus ir j miškus sekmadie
niais, tad likusiems namuo- 

v crked steodfiastly for Lith-1 8e §įog programos tikras ma- 
uanian independenco. Smeto- ( lonumas. Beje, tie, kurie tu
ną, houored a great Amcri- ri radio savo automobiliujc, 
can of Lithuanian anoestry irgį turi progos klausytis Bn-

,. • un >» . • . .by bestowing the Cross of driko leidžiamu programų. BomutĮ, vynausį Draugo re- opu, atidaroma iŠ visų pusių Orand Duke Gcdeminas upon P »1 U
daktorių, pakėlė į D. L. K. | durys ir jaučiamasi atviram

Diena ir Vieta Tos Pačios: Liepos 30, 
Piccadilly Viešbuty

Spaudoj oficialiai paskel
bus, kad Lietuvos Vyriausy
bė pastaruoju laiku ir L. ši-

Bankietas rengiamas sako 
mo viešbučio Roof Gardeno Į
(ant pat stogo; esant šiltam I bestowing the Cross

Gedimino ordeno Rikijus, pra-j ore, tik po stogu). Kadangi 
ėjusį ketvirtadienį Federooi- salėje yra tik apie 400 vietų, 

tad visų prašoma iš Rnksto 
rezervuoti vietas pas rengi

jos Chicago apskrities rusi- 
rinkime nutarta abiem D. L. 
K. Gedimino ordeno Riki jam 
laipsnus įteikti jau anksčiau 
paskelbtam rengiamam ban 
kiete, liepos 30 d., 8 vai. va
kare, Piccadilly viešbuty, prie 
5107 So. Blackstone avė.

mo komisijos narius šiais ad
resais:

Kun. M. Urbonavičių, MIC., 
2327 W. 23rd pi. Canal 8079.

Ig. Sakalų, 6747 So. Arte
sian av. Prospect 3222.

J. Brazaitį, 2225 S, /Bell

Editor. Shimutis’

Šiandie Chorų 
Gegužinė

gražių dainų, ryt gėrėsitės 
puikiais kūriniais, kuriuos iš
pildys Budriko radio orkest
rą. Prie progos tenka paste
bėti, kad Budriko nauja krau 
tuvė — (Budrik Furniture 
Mųrt 3409-11 S. Halsted st. 
— jau atidaryta ir visos pre
kės — rakandai dabar išpar-

Amerikos Lietuvių R. K.
Parapijinių Chorų Sųjungos,
Clūcagos Provincija šiandie, 
liepos 10 d., Vytauto parke duodami nepaprastai nupigi

RUMŠIŠKFS. — Gegužės 
pradžioje, Levin tų' km. gyve
ntojo Boliaus Brūlios karvė 
atvedė ypatingų veršelį; jo 
buvo nepaprastai ilgos kojos, 
keistai trumpas, lyg ru kūnu 
suaugęs sprandas (kaklas) ir. 
labai didelė galva. Taip pat 
spalva naujagimis skyrėsi nuo 
įprastų naminių gyvulių spal
vų. Veršelis gimė sveikas ir 
būtų augęs, bet prietaringas 
ūkininkas, niekuomet tokių 
“dyvų” nematęs, kiek nejau
kiai pasijuto ir nutarė verše 
lį papiauti, kad tuo atitolin
tų kažkokių jam lemtų nelai
mę. Veršelio odų pardavė pir
kliui.

Kaa norite namu. Uvalytl lr 14- 
popleruotl, tai kreipkitės { :

J. Purtokaa
(42S So. Rlchmond St.

Tel. Hemlock 2678

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspėct 1185.

PARDAVIMUI NAMAS

5980 8. Aberdeen 8t. 5 kamb
namas. Kieto medžio grindys, 
va šildomas. 2 dideli kambat j.1 
belsmonte. 2 karų karadžlus. Gat
vė lr elė lSgrJfrtos lr apmokėtos. 
Nėra skolų. $3500 cash arba gali
ma pritaikyti sąlygas. Arti (3-člos

PARDAVIMUI GRO8ERNR

ATIDARYMAS
NAUJOS

BUDRIKO
KRAUTUVES

3409-11 S. Halsted 
Street

( st., Seeley 3952.
I K. Sabonį, 710 W. 18th st. 
Canal 6853.

M. Pikielytę, 1818 S. Hals
ted st., Canal 4763.

P. Valuckį, 725 W. 19 st. 
įr “Drauge” Canal 7790.

rengia nepaprastų gegužinę. 
Žaidimai bus 4 vai., šokiai

prasidės 8 vai. ir dainos — 9 
vai. Visi kviečiami.

Vėliausios mados ir «ty- 
liaus rakandų už prieina
mas kainas.

Kiekvienas pirkėjas aplai
kys gralią dovaną

Visos 1938 mados radios iš
krautos ant parodos. Phil- 
ko, Zenith, RCA Victor, 
General Electric, Grunowir 
Radionas. nuolai
dos už jūsų senų radio.

Naujos 1938 m., skalbyk
los: Norge, Apex, Thor, 
Maytag, General Electric ir 
Crosley. Kainos po
£39 .50 ir aukščiau.

Elektrikinės Ledaunės. Kai
nos sumažintos po
#69™ ir $99 ™.

lengvai., iAmoltėjimaia.

los. F. M, Ine.
3417 So. Halsted St.

Tel. BOUIevard 7010

Anglų Spauda Apie
Simučio Pakėlimą Į
D. L K. Gedimino 

Rikijus

“Chicago American” liepos 
8 d. Stasys Pieža rašo:

“In recognition of his ser^
vices to America’s Lithuani-- - ■ ■
ana and Lithuania, that go- 
vernment conferred tfte kni- 
ghthood of Grand Duke Ge- 
deminas upon Leonard Shi- 
mutis, Veteran American - Li
thuanian newspaper editor.

“Now editor af the Drau
gas, with offices at 2334 S. 
Oakley av., only Lithuanian 
Catholic daily in the United 
States, Shimutis was former- 
ly editor of the Lithuanian 
weekly Garsas, official organ 
of the Lithuanian Roman Ca 
tholic Alliance in America, of 
which he is now president. 
In 1918, Editor Shimutis fou- 
nded the Vytis, first youth

radio programai- 
1TCFL. (70 klLNedėlIomla nuo

7:30 lkl ( P. M 
WAAF. 930 kil Pirmadieniais Ir

Penktadieniais 1:09 v. vak. * 
WHFC. 1420 kil. Retvlrfadlaalata

nuo 7 lkl t vai. vakare.

Pardavimui gmsernė lr bučemė ar
ba malnvalu ant tavernos. 19(7 W. 
Canalport Ava

RENDON VASARNAMISAdv. Henry W. Snkowich,
gyv. adresu 2100 W. 23rd st., 
kuris suteikė žymių aukų Tė
vų Marijonų Seminarijai. Ad
vokatas Sakowich yra žymus 
ln 1915, E lilor Shimutis fou- 
politikierius ir eina pareigas, 
kaipo sekretorius prie aid. 
Joseph F. Ropa. Linkime jau- 
namnam advokatui politikoje 
kopti į pačias viršūnes.

Iftsdrenduoja 3 kambarių cottage ant 
Green Bay arti Menomlnee, Mlch. 
(lfl I savaite. Dėl Informacijų ra
šykite GREICIU8, 4533 8. Wood St 
Chicago. Tel. BOUIevard 49 8 3.

TAVERNAS PAKDAVTMUI
Apie įvykį šiomis dienotais 

Žvalgas sužinojo miškininkai. Pradėjo 
smulkiau klausinėti ir tyri
nėti reikalų nustatė, kari ver- 

į šelio tėvo būta briedžio. Bric- 
Moterų Sųjungos seimo re- džių šioje apylinkėje gana da- 

ngimo komisijos narės šį so- žnai pasirodo ir jie sueina su 
kmadienį, liepos 11 d., būti- karvių bandomis.

Praėjusiais metais šiame 
pat kaime vieno ūkininko 
kiaulė atvedė 11 šerniukų. Jų , 
kilme net niekas ir neabejo-1 
jo. Devynis šerniukus ūkini- Į 
nkas pardavė gerai pelnyda-' 
mas, o du augino, bet šie la-; 
bai nesugyveno su kitais na- ! 
Uliniais gyvuliais, ypač neap-

ntomis kainomis.

Pranešimai
Geras kampinis tavernas. Nauji flka- 
čerlal. Pardavimo priežastis, kitas 
biznis. AtslSaukite po 7 vai. vak. 
3901 Archer Avė. 

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ 

Dėl Jaunųjų Kunigų 
Paskirstymo

nai turi suvažiuoti pas foto-
... grafų A. Precin, 4309 S. Arši pavasari įšventinti be- , *

, . . , . . eher avė., kad nusifotografa-tuvtai kunigai paskirti: kon.___o k. vjii._ .
S. C. Gaučas į Šv. Petro ir 
Povilo parap. vikaru, o kuD.
J. P. Stankevičius į Sv. Kri- 
stynos parapijų, kuri yra šv.
Kazimiero kapinių apylinkėj 
ir prie kurios priklauso daug

Parsiduoda bučėmė lr grosernė. pil- 
| nai įrengta. Lietuvių kolonijoj. Par
davimo prležast j patirsite ant vietos.
Adresas 4 504 8. Washtenaw Avė. 

PARSIDUODA NAMAS

■ t .i.
' ? . i -;

AR
C. « -‘"r

1 O
PrimintiiiA radio klausyto

jams, kad ryt 11 valandų 
prieš piet bus reguliarė nedėl- 
dienio radio programa, ku 
rias leidžia savo pastangom 
Progress Furniture Co. krau
tuvė, 3224 So. Halsted str. 
Šiose programose nevartoja 
ma rekordai, bet visuomet da- 
lyyvauja žymūs dainininkai 
ir muzikai. Taip ir ryt bus 
patiekta daug gražių ir me 
liodiškų dainų ir muzikos. 
Prie to bus gerų žinių iš vi
suomenės judėjimo ir Prog-

vu8. Suvažiuoti būtinai 12:30 
arba ne vėliau 1 vai. po piet. 
Vįsos laiku, pribūkite.

SaJcaliene,S. kom. sekr.

CICERO. — Labdaringos 
Sųjungos 3 kuopos susirinki- kentė šunų ir vėliau paspru- 
mas įvyks sekmadienį, liepos’ ko į miškus
11 d., 1 vai. po pietų 8 mo- ____________
kyklos kambary.

Visi geros širdies žmonės 
kviečiama ateiti į šį susirin
kimų. Išgirsite, kiek Labda
ringos Sų-gos centras pelnė 
kapinių dienoje Lr kur padėjo 
tuos pinigus.

Kuopos pirm. K. Sriubienė 
jau sveiksta. Neužilgo ir vėl 
galės darbuotas vargšų nau
dai. Valdyba

kas svarstoma. Taip pat bus 
raportas knygų revizijos.

Nut. rašt., K. W&lkovskas

T0WN OF LAKE. — Dr- 
gystė Šv. Kazimiero K&ralai 
čio laikys pusmetinį susirin
kimų sekmadienį, liepos 11 

ress krautuves prekybos, kur 2 vai. po pietų, parapijos
yra progoe nusipirkti visokių j svetainėj. Visų narių atsilan- 
namams reikmenų dideliu pi- ikymas yra būtinas. Bos daug 
nigų sutaupymu.

Ekskursinis laivas. S. 8. Theodore Roosevelt perdirbtas 
ir pagerintas ekskursinis laivas Michigan ežeru. Laivas kas-1 
dien daro ekskursijas iš Chicago į St. Joseph, Benton Harbor 
ir South Haven. Kasdien, inimant ir sekmadienius, išplauki 
nuo pat rytinio Michigan avė. tilto 9:30 vai. ryto. Grįžta 9 
vai. vakaro. Be to, kasdien nuo 9:30 iki 11:50 vakaro daro 
mos ekskursijos po Michigan ežerų. Griežia gera orkestrą.

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS 
SANDELIS

911 Wett SSrd Straet 
Ttiialkome KUMPIUS h- kitas 
skanumėlius Importuotus lt Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
Uetuvltkl. nes lie yra gauti per

BALTIO IMPORT OO.
809 West 19th Street

Parsiduoda pigiai namas, penki 
kambariai su basementu lr dviejų 
karų garadžlus. Naujai Įrengtas. Tik
tai $1800. )netti tereikia $500, o ba
lansą ant lengvo itmokesėlo $22.00 J 
mėnesi. Adresus 2247 W. 21st Place 
Chicago. III. Dėl Informacijų Saukit 
Melrvse Park 8099,

UHAKLcč TUSIUS
CARPENTER

IR
CONTRACTOR 

2223 West 23rd Place
Atlieka visokius medžio darbus, 
didelius ir mažus, už prieinamą 
kniną. Apkala namus šingeliais. 
Dedame stogus.

Turi 35 mcttja patyrimo.

PRANEŠIMAS
Šiuomi su linksmybe prane
šame jums, kad N. Stevens 
atidaro pirmos rūšies aptie- 
kų ant ^4-tos ir Leavitt St 
N. Stevens yra teisingas ir 
atsakomas žmogus, su 20 
metų išsilavinimu Chicagoj. 
Jūs tikrai gąUi.te, be jokias 
baimės pasitikėti į šį žmogų 
dėl prafesionalio patarnavi
mo. '

— Dideles tautas pagimdo 
dorovė ir kultūringa drųsa.

Mazsini

BUICK 

&
PONTIAC
AGENTORA

Milda Auto Sale s
VIENINTCLfi LIETUVIŲ 
MOTORS AGENTORA 

BRIDGEPORTE

806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS, sav.

Bendradarbi a! :
GAUSIS, SABONIS, BUI*AW, BANKEVIČIUS, BA0KY8

PIRMA IR 
GENERAL

ARE YOU ONLY A 
THREE-OUARTER WIFE?

MKN. beeauae they »r» man. aaa 
never underetond » three- 

aaarter wtfe— e alfe who Ii aU love 
•nd klndneM three week» ln e 
month end » heU e»t the reet o< 
the time. I

No metter how your beck echee 
—how your nervee rreem—don * 
take lt out on your huiband.

Per three generatlooeooe wom»» 
aae told anotber bow to go "emu.
|ng through" wlth Lydi* K. Plnk- 
ham's Tegetable Compound. It 
helpe Natūra tone up the lyetetn. 
thua laaaening the dleeomfor ta from 
tbe functlonal dlaordere whlcb 
women muat endure ta tbe three 
ordeata of Uta: 1. Turnlng taom 
glrlbood to »omanhood. 2. Pre- 
parlng for mothorhood. 3. Ap- 
proachlng "mlddle age.'*

Don't be a three-ųuarter irlft. 
take LYDIA B PINKHAM'8 
VBGBTABLB OOMPOUND and 
Oe ** SmlUog Through.”

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SA- 
VING AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO direktorių susirinkime 
birželio 23, 1937 nubalsavo mokfeti 
4<Jį dividendą ant visų taupymo

skyrių/ Dividendas išmokamas Liepos pirmą dieną.

Kviečiame lietuvius taupyti pinigus šioje ben
drovėje, kur indėliai apdrausti iki £5,000.00 Per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGICIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

dėl nupirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.
Dėl informacijų kreipkitės j

EDERAL oAVINGS
Jano loan aiiociation 
• or CHICAGO

2202 West Cermak Road
Telefonas CANaI 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt.
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