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JAPONAI SU BOMBOMIS IŠGRIOVĖ TIENTSINA
NUO BOMBŲ SPROGIMO 

TŪKSTANČIAI ŽUVĘ

Kiniečių kariuomenė apleido 
. Peipingo miestą
^bšANGHAJUJE GAUTA ŽINIŲ — JAPO- 

™ NAI VISUR IMA VIRŠŲ

ŠANGHAJUS, liepos 29. — 
Tarpe Peipingo, Hankowo ir 
Tientsino šiandien nutraukti 
komerciniai susisiekimai

NANKINGįAS, liepos 29. — 
Nanyuane, pietų link nuo Pei
pingo, japonai nukovė dau
giau kaip 1,000 kiniečių karių.

PEIPINGAS, liepos 29. — 
Iš šio miesto ištraukta užsili
kusi čia kiniečių kariuomenė 
ir grąžinta ramybė.

ATOMUI SKALDYTI APARATAS RIAUŠĖS PER SERBŲ
STAČIATIKIŲ PATRIAR

CHO LAIDOTUVES
VYRIAUSYBES ATSTO

VAI NEDALYVAVO 
LAIDOTUVĖSE

SERAJĖVAS* Jugoslavi
ja, liepos 29. — Po pamaldų 
serbų stačiatikių cerkvėje už

KATALIKŲ AKCIJA YRA 
SVARBI PRIEMONĖ KO

VOTI PRIEŠ PIKTA
TAIP PAREIŠKIA ŠV. TĖ

VAS KUNIGAMS AU
DIENCIJOJE

VATIKANAS, liepos 29. -i
Šventasis Tėvas Pijus XI va
sariniuose rūmuose anądien

PEIPINGAS, liepos 29. — 
T.upgčowe, rytų link nuo Pei
pingo, vyksta kiniečių mūšiai 
su japonais.

, I f

PEIPINGAS, liepos 99.
Per paskutines dvį paras ko
vose aplink Peipingu japonų: m€n^ per dvi mylias atokai 
nuostoliai: apie 150 nukautų-' turi b5ti nu<> šio

TIENTSINAS, Kinija, lie
pas 29. — Šio miesto kiniečių 
apgyventą dalį japonų lakū
nai su bombomis uždegė. Jie 
tai padarė, kai kiniečių ka
riuomenė kėsinosi įsiveržti, o 
gyventojai nusisuko prieš ja
ponus. Su orinėmis bombomis 
išžudyta daug kiniečių — vy
rų, moterų ir vaikų. Sugriau
ta keletas tiltų. Westinghouse laboratorijose, East Pittsburgb, Pa., baigiamas dirbti “atomo skaldy

Nuo lakūnų svaidomų bom- tuvas”. Su šiuo aparatu bus bandoma sutrupinti atomą. 1. Dr. \V. H. Wells stebi stato- 
bų buvo daug pavojaus ir sve-j mą “akakiytuvą”. 2. Taip atrodys, kai aparatas bus užbaigtas 
timšalių sričiai. Ir ten kai kur
susprogo paleistos bombos.

Japonų kariuomenės vadas 
šiaurinėj Kinijoj; gen. Katsu- 
ki pareiškia, kad Tientsino 
bombardavimas iš oro leisti
nas 36 metų senu bokserių su
kilimo protokolu, kuriam pa
žymėta, kad kiniečių kariuo-

Madrido lytiĖm šone ratikalu 
aja triuškinai

Nacionalistai gręsia. Valencijai,
Valenci joskeliui

jų. Šiame skaičiuje yra 20 ka
rininkų. Kiniečių gi daugiau 
kaip 1,500 karių.

LONDONAS, liepos 29. — 
Anglija įspėja japonus, kad ji 
yra priešinga tolesniam Kini
jos skaldymui.

Anot japonių vado, kiniečių 
kariuomenė ir gyventojai gra
sino japonų koncesijai, kur y- 
ra daugiau kaip 10,000 japo
nų.

KONGRESAS, RASI, TU
RĖS DIRBTI IR NAKTIMIS

AVASHINGTON, liepos 29. 
—.Kadangi kongreso atstovai

AVASHINGTON, liepos 29. 
Valstybės sekretorius Hull 
šiandien tarėsi su prezidentu 
Rooseveltų Kinijos reikale. 
Sekretorius pažymi, kad toli
muose rytuose stovis labai
rimtas. i -. fU uM

JAPONAI NELIES AMERI
KIEČIŲ ŠIAURINĖJ 

KINIJOJ

mirusį patriarchą Varnovą suteikė audienciją Katalikų 
Akcijosi 150 kunigų, kurie pa
deda vyskupams katalikų ak-, 
ciją plėsti.

Šventasis Tėvas pažymėjo, 
kad Katalikų įAkcija yra did
žiai svarbi priemonė kovoti su 
pasireiškiančiu visokiu naujo* 
vinių pikta

Kai kunigai pradėjo pakar*
, totinai šaukti “Ilgiausius me*

čia įvyko kruvinos 
Daugiau kaip 100 
skaudžiai sužeista.

riaušės.
asmenų

Jugoslavijos vyriausybės at 
stovai nedalyvavo patriarcho 
laidotuvėse Belgrade. Tarp vy 
riausybės ir cerkvės kilę nesu
tikimai dėl padaryto konkor
dato su Vatikanu.

Tik karališka šeima pasiun-^tus tegyvena Popiežius I” 
svei-tė gėlių vainiką.

Seniau buvo kitaip. Vyriau
sybė su stačiatikių cerkve bu
vo glaudžiai susijusi.

NORI PAKEISTI CIVILI
NIAIS TARNAUTOJAIS

ne-
pravedę svarbesnių adminis- 

Pažymima, kad jų pajėgos tracijos sumanymų, prez. Roo 
patvarkomas ir nukautieji ra- seveltas turėjo pasitarimus 

niom&s iš Ispanijos, naciona- dikalų milicininkai rankiojami su kai kuriais kongreso demo 
listų rytinė kariuomenė pėrė- ir laidojami. j kratų vadais. Prezidentas ra-

Madrido radikalų vadai pri- gino juos smarkiau veikti, y- 
pažįsta “kai kuri uos” savo pač svarbesniaisiais klausi- 
nepasisekimus. Jų praneši- mais. Jis nurodė, kad ši Besi
muose randama daug nepasi-! ja nors su dalimi programos 
tikėjimo savimi ir baimės, kad apsidirbtų.

HENDAYE, * Prancūzija, 
liepos 29. —, Vėliausiomis ži-

jo Teruel Cuenca provincijų 
sieną ir veržiasi ten Madrido 
Valencijos vieškelio link.

Stebėtojai pareiškia, kad jei
. tenai tas vieškelis būtų per-

Japonų kariuomenė sėkmingai kir8tM radjkalų at8parumM 
vykdo skaudžius kiniečiams

ŠANGHAJUS, liepos 29. —

“bausminius žygius” Peipin
go srityje. Kiniečiai visur at
kakliai ginasi, bet tai tuščio®

greit sužlugtų.

nacionalistai, matyt, planuoja 
jiem®, naują pirtį.

Vadai jam pritarė. Matyt,

Šventasis Tėvas į šiuos 
kinimus atsakė:

‘ ‘ N enustatykite gyvenimo.
Dievas rezervuoja Mums gy
venimą. Gilesniu supratimu 

į pats gyvenimas yra Diey i 
kadangi jis mus veda rn / 
Dievo, padaro mus paeiti

AVASHINGTON, liepe®-29. »«© Dievo-ir pasiunčia musafc 
— Kongresui patiektas bilius, gal Dievui. Mes tai pažymime 
visus šalies gydytojus ir chi- ne dėl to, kad nepripaaintum jū 
rurgus pakeisti civiliniais tar-
nautojais, kad reikale jie ne
mokamai teiktų pagelbą 
turteliams.

ne-

GAL UŽDRAUS GINKLŲ 
SIUNTIMĄ

AVASHINGTON, liepos 29.

sų gražių linkėjimų, bet ffaiš
kiname, kokiu supratimu in- 
kėjimus Mes priimame”.

Popiežius aiškino kunigo ns, 
kad Katalikų Akcijos eiga 
priklauso nuo jų pačių, l ai 
didelis atsakoroangnmas, glau
džiai susijęs su kunigo parei
gomis. Tačiau atsakomingu-

kongresui priseis padirbėti ir — J. Valstybių vyriausybė ! mag ^turi jų nU0) &į0 darbo
Iš Salamanca skelbiama, naktimis, kad patenkinti ad-| planuoja uždrausti ginklų siun

• TOKIJO, liepos 29. — J. 
.Valstybių ambasadorius Japo
nijai J. C. Grew gavo japonų 
vyriausybės užtikrinųną, kad| 
amerikiečiai šiaurinėj Kinijoj 
nieku būdu nenukentės nuo 
japonų “bausminių žygių”. 
Pažymėta, kad japonai nelies 
svetimų šalių ambasadų sri
ties Peipinge, amerikiečių gy
vastis, turtas ir visi jų intere
sai bus apdrausti.

HENDAYE, Prancūzija, 
liepos 29. — Žiniomis iš Is- 

pastangos prie nauįoviniai Madrido vakariniam
siginklavusiua japonus. , fn)nU aacooalistų vertimasis

Vakar Nankinge ir kituose kokiam laikui kiek sumažin- 
Kinijoe miestuose triukšmin-1 tas
gai minėtas kiniečių karinome 
nės triumfas. Gauta žinių, kad 
kiniečiai vienur ir kitur nuga
lėję japonus.

Neužilgo krikštavimai virto 
dideliu nusiminma Apiė-kinie 
čių laimėjimus žinios buvo

SULAIKYTI UŽ NUO
TRAUKŲ ĖMIMĄ

Japonų ministerių kabine
tas su trumpomis pertrauko
mis posėdžiauja. Parlamentas 
pripažino 30 milijonų dol. iš
laidų karo žygiams Kinijoje.

SAN .FRANCISCO, Cal.,

Žiniomis iš Tokijo ir iš Pei 
pingo (per radijų^, japonų ka 
riuomenė aplinkui visą Peipin 
gą daro žymią pažangų. Kai 
kur negausingi kiniečių garni
zonai perdėm sunaikinti. Iš vi 
sų pusių sužeistieji kiniečių 
kareiviai plūsta į Peipingą. O 
pačiam Peipinge dažnai reiš
kiasi suirutės.

Japonai viršija kiniečius su 
savo artilerija ir lėktuvais.

Pačiam Šanchajuj tarp ki
niečių reiškiasi karo baimė ir 
pasiauba. Daugelis kiniečių su 
savo manta nešinasi į tarptau

MASKVA, liepos 29. — Čia 
sulaikyta amerikiečių pora ui 
nuotraukų ėmimą gatvėse. 
Konfiskavusi nuotraukas po
licija suimtuosius paleido.

Pažymėtina,, kad šį kartų 
daug turistų į Rusiją neįleid
žiama. Randama visokių prie
žasčių: tai pasai abejotini, tai 
patys turistai įtariami. Matyt, 
bijoma, kad tarp turistų gali 
būti šnipų. t ai

J. VALSTYBIŲ KARO LAI
VAI VLADIVOSTOKE

liepos 29. — Čia .užbaigtas tinę miesto dalį. Bijoma japo- 
streikas viešbučiuose. Strei- nų puolimo. ,
kas tęsėsi 89 paras. Viešbu- -----------------------
čiai atidaromi, .... PLATINKITB 'DRAUGĄ”

kad rytiniam Madrido šone — ministraciją. Viceprezidentas 
Cuenca karo bare, nacionalis- .Garneris anądien iškėlė guma- 
tai sutriuškino radikalų mili- nymą, kad sesija būtų nutrau- 
cininkus. Užėmė daugiau kaip kta rugpiūčio 5 dieną.
700 ketvirtainių mylių plotą. ------------------------
Veržiasi Valencijos link. NESURENGS OFICIALAUS

MASKVA, lieposi 29. — J. 
Valstybių penki karo laivai su 
vizitą užsuko į Vladivostoko 
uostą. Sovietų spauda daug 
rašo apie Maskvos “draugin
gus” santykius su AVashing- 
tonu.

PRIĖMIMO

BILIJONAI IŠMOKĖTA 
PENSIJOMIS

AVASHINGTON, liepos 29. ,vyksta tr78 sovietų lakūnai,
- Iškelto aikštėn, kad J. Vai- atakrid« i Ameriką per šiau

dinį ašigalį. Miesto majorasstybių vyriauaybė nuo revo-.
lindįoa laik, iki Šiandien ka- nemrengti jiem. o
ro veteranams pensijomis iš
mokėjo 21,993,632,266 dol.

PAŠAUTAS CH. GON- 
ČAUSKAS

timą japonams ir kiniečiams, 
jei šiaurinėj Kinijoj karas į- 
sismarkau®.

TURTŲ ĮKAINOJIMAI TIK 
IŠ AUSIES

Cooko apskrities personalių 
PHILADELPHIA, Pa., lie,- turtų įkainojimo valdininkai 

pos 29. — Pirmadienį čia at- paskelbė, kad jų paskutiniai į- 
kainojimai paremti faktais.

Pasirodo taip nėra. Daug 
žmonių protestuoja. Vienas

ficialaua priėmimo.
SUVĖLUOTA PENSIJA 
GREIT BUS MOKAMA

ffenatvės pensija Ulinoise
r. V • • , ™ rk X suvėluota už liepos mėnesį. IšPolicininkas E. Oates, 7019 ,„ ’ Spnngfieldo praneša, kad vy-

So. Maplevvood avė., pašovėl . ,. , ,
, w v , ‘riausybės skirta dalis pensijų
.u.. Gončauską, 19 m. . * • * . 1

jau gauta ir tomis

žmogus Evans-tone per kele
rius metus personalių mokes
čių mokėjo apie 6 ‘dol. kas me 
tai. Už 1936 metu® jis gavo 
jau apie 110 dol. sąskaitų.

Tai skandalas, sako jis.

IR ŠVĖKŠNOJ GAISRAS

Charles Gončauską, 19 
amž., 6923 So. Rocktvell gat, 
o jo sėbrų Earl Niemot, 17 m. 
amž., 6951 Sa Campbell avė., 
suėmė.

Policininkas pareiškia, kad 
jaunuoliai iš jo automobilio vo 
gė gazolinų ir užtikti bandė 
pasprukti.

Gončauskas yra 
žiaua ligoninėje.

Šv. Kry-

ŠįVEKŠNA. — Liepos 5 d.
. ,. . , .. . čia kilo pavojingas gaisras,

pensijų čekiai bus išsiuntinėti. TT. -j . u. r Užsidegė klebonijos šeimynos
gyvenamas namas. Sudegė vi-

dienomis

SUIMTAS J. POVILAITIS
Policija suėmė Joseph Po

ru klebonijos darbininkų tur
tas. Nuostolių padaryta apie

vilaitį, 19 m. amž., 4328 So. 110,000 litų. Gaisras buvo su- 
Paulina gat. Jis įtariamas,Į kėlęs pavojų visam miesteliui,
kad bendrai au suimtuoju E. 
Chuski, 5136 So. Carpentcr 
gat., anų vakarų užpuolė mer
gaite® Davis parke.

bet, sumaniai dirbant Švėkš
nos šaulių būrio ugniagesiams 
ir dvaro ugniagesiams, gaisrų
pasisekė likviduoti.

nu
baidyti, kadangi Katalikų Ak
cijos žygiams visados drau
gauja ypatingos dieviškos ma
lonės..

Šventasis Tėvas kasdien a o 
turi daug džiuginančių žinių 
apie sėkmingų Katalikų Akci
jos eigų iš tolimiausių kraštų, 
kaip tai i& J. Valstybių, Pi*-tų 
Amerikos ir iš misijinių Salių, 
kaip tai Afrikos, Indijos k 
Kinijos. Katalikų Akcija vi
sur stropiai vykdoma ir Die. 
vas padeda šiam šventam žy
giui.

KOMUNISTŲ PARTIJA NE
TURI TEISES STATYTI 

KANDIDATŲ

ALBANY, N. Y., liepos 28. 
— New Yorko valstybės ape
liacijų teismas nusprendė, kad 
šios valstybės komunistų par 
tija neturi teisės, statyti savo 
kandidatų valstybės balotuose, 
kadangi neturi reikalingo akai 
čiaus savo balsuotojų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. - 

Šiandien giedra; maža toro r-- 
ratūros atmaina

Saulė teka 5:42, leidžia* 
si 8.*11.
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nenrųtlna.
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprtslunčuuna t*m ttke- 
lul paAto lenkių. Redakcija pasilaiko, sau teis* UI- 
eytl Ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač ko- 
respondeiicijas sulyf savo nuoliūros. Korespondentų 
pralo ralyli trumpai Ir allkial (Jei gailina raloniaja 
malln6le) paliekant didelius tarpue pataisymams, ven
giant polemikos ir asmenllkumų. Pasenusios kores
pondencijos lalkraitin nededamos

Redaktorius priima — nuo < va L ligi 6 vai. popiet. 
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Bkelbmų kainos prisiunčiamos pareikalavua

L. Šimučio 25 m. Jubiliejaus Proga

Šiandie Lietuvos konsulas P. Daužvar- 
dis įteikia mūsų dienraščio redaktoriui D. 
L. K. Gedimino ordinų. Ui kų tas jam po
žymis suteikta.1!, paaiškės iš šio trumpo ra
šinio.

Leonardas Šimutis gimė H392 m. žemai
čių krašte. Aukštesnįjį mokslų ėjo Kaune. 
1913 m. atvyko į Ameriką. 1918 m. spalių 
m. 16 d. vedė šv. Kazimiero akademiją bai
gusiųjų p-lę Angelę Evaldaitę. Dabar augi
na 3 sūnus ir vienų dukrelę.

Literatinį ir visuomeninį darbų pradė
jo 1911 m. Lietuvoje. Atvykęs Amerikon, 
ne tik dalyvavo jaunimo Vyčių organizaci
joje, bet vadovavo jaunimui. Vyčių 1915 m. 
seimas išrinko jį naujai rūpintis jaunimo 
laikraščio “Vyties” leidimu ir būti jo ad
ministratorium. Šioje vietoje jis išbuvo ligi 
1916 m. rudens.

Būdamas studentu, aktingai dalyvavo 
visuomeniškam lietuvių gyvenime, organi 
zavo jaunimų, ypač steigė Vyčių kuopas. 
Laikydavo jaunimui įvairių paskaitų, refe
ratų. Organizavo jaunimo dramos ratelius, 
statydavo (režisuodavo) scenos veikalus, pats 
vaidino ir rašė teatro veikalus.

S Uoliai dirbdamas tautos reikalams, L. 
Šimutis labai greit liko populiarus. Būda
mas dideliu ir, kaip žemaitis, atkakliu pa- 
trijotu, jis visa savo siela atjausdavo svar
biausius liet. tautos reikalūi ir mūsų ateivių 
gyvenimo trukumus Amerikoje. Dėl to la
bai greit liko visuomenės bei tautos veikėju. 
Mano ^surinktomis žiniomis, jo gabumai, e- 
nergida ir populiarumas greit iškelia jį į 
Amerikos lietuvių visuomenės viršūnes.

1918 m. dalyvauja gausingame Ameri
kos lietuvių seime ir išrenkamas 1-ju seimo 
sekretorium. Tais pačiais metais jis išren
kamas Amerikos Lietuvių Tarybos nariu ir 
juo išbūna ligi 1920 m., kada ši Taryba liko 
likviduota. , , .

Be to, 1918 m. Tautos Fondo seimas 
išrenka jį šio Fondo sekretorium ir paveda 
rinkti 50,000 dolerių aukų Lietuvos Nepri
klausomybės reikalams. Jam esant šio Fon
do sekretorium ir jam vadovaujant pačiai 
rinkliavai, Tautos Fondas per vienerius me
tus surinko 230,000 dolerių. Vien per savo 
prakalbas 1918 ir 1919 metais jis surinko 
daugiau kaip 100,000 dolerių! Tokių reiški
nių dėka Tautos Fondas galėjo plėsti reikš
mingų savo veikimų bendram visos mūsų 
tautos džiaugsmui.

Lietuvos Nepriklausomybės reikalais da
lyvavo Lietuvių delegacijose pas Jungtinių 
Valstybių prez.identus IVilsonų ir Hardingų. 
Uoliai veikė ir šiandien tebeveikia Ameri
kos Lietuvių Katalikų Federacijoje, būda
mas jos valdyboje nuo 1920 m. Eilę metų 
buvo Federacijos vice-pirmininkas. Be to, 
uoliai dalyvau„a beveik visų liet. kat. cen
trinių organizacijų veikime, seimuose ir t.t. 
Su prakalbomis Ir paskaitomis yra aplan
kęs visas Am. liet. kolonijas ne po vienų, 
bet po kelis kartus.

Įvertindama jo gabumus, sumanumų ir 
nuopelnus, Lietuvos krikščionių demokratų 
partija 1926 m. pakvietė jį būtį kandidatu 
į Lietuvos III seimų, kurio atstovu (nariu) 
buvo 1926 m. gegužės mėn. išrinktas iš Tel
šių apygardos.

1927 m. pavasarį grįžęs Amerikon, dar 
kartų aplankė lietuvių kolonijas su praneši 
niais apie Lietuvos reikalus.

Ligi šiol jis tebestovi Amerikos lietuvių 
visuomenės priešakyje. Dalyvauja įvairių or
ganizacijų veikime, organizuoja tautiškas iš
kilmes, paminėjimus. Jis ypatingai sugeba 
kelti tautiški} entuziazmų. Ne vienų ameri
kietį girdėjau kalbant, šimučio klausytojų

dvidešimts metų. į Lietuvos atvažiavęs jaunos
1918 m. Lietuvių R. Katalikų Susivie-' kunigas Ignas Albavičius, ku-

nijimo Amerikoje centro valdyba pakvietė jį R karto pamylo visi para 
jį būti “Garso” redaktorium, kuriuo išbuvo pijomys. Jaunasai vikaras bu- 
ligi 1926 m. pavasario, kada išvyko į Lietu- Vo aukšto ūgio, malonaus bū
vos seimų. Bet vos tik iš ten sugrįžęs, jis 
1927 m. birželio mėnesį kviečiamas būti vy
riausiuoju dienraščio “Draugo” redaktorium, 
kuriuo jis ligi šiol tebėra ir, tikiuos, dar 
ilgų eilę metų išbus.

Per tuos metus nebuvo vien tik redak- v . .
torium, kuris, paprastai, tik laikraštį reda-,1 fcVie8U0 ir P R paku

rų jauno kunigo, kurj galė
jai visada pamatyti, bičiulin- 
gai pasikalbėti ir gauti išga
ningų patarimų. Ir jį žmonės 
be galo mylėjo ir gerbė. 

Anose dienose, nors mano

guoja, tvarko. Jis per tų visų laikų buvo 
ir tebėra publicistas, kuris įžiūri įvairius 
gyvenimo reiškinius, sugeba juos įvertinti 
ir kitiems autoritetingai paaiškinti ir įvai
rių siekimų, idėjų įkvėpti. Čia ir pasireiš
kia to darbo sunkumas. Tiesa, ne vienas

Dievo apdovanotas. Bet jam tenka garbė, 
kad jis taip energingai naudoja tas dovanas 
ir aukščiau minėtiems tikslams dirba dienų 
ir naktį. Tad nenuostabu, kad, dar nesenas 
būdamas, jis susilaukė sunkaus ir nuolati
nio savo darbo gražių vaisių, kuriais mūsų 
visuomenė džiaugiasi. Jis yra visų mylimas. 
Jis yra brangus ne tik Amerikos lietuviams,
bet visai mūsų tautai. J.

Lietuvius Išskiria

Neseniai Poznaniuje (Lenkijoje) buvo 
didelis Kristaus Karaliaus kongresas. Į tų 
kongresų buvo nuvykęs Ir Vilniaus lietuvių 
būrys, kuris atgal grįžo tuo pačiu trauk'niu 
su lenkų maldininkais. Kelionės metu Vil
niaus arkivyskupas perėjo visus traukinio 
skyrius ir pasikalbėjo sų maldininkais. Ta
čiau į tų vagono skyrių, kuriame važiavo 
lietuvių maldininkai, arkivyskupas visai ne
užėjo.

Dėl to “XX Amžius” teisingai klausia: 
Ar Dievui ne visi lygūs?

prisimins, kad “Draugas” turi vadinamųjį Anvaiz-
redakcijos “štabų”. Bet juk kiekvienas šta
bas gali tinkamai veikti tik tuo atveju, ka
da jam tinkamai vadovaujama. Kiekvienas 
štabas turi savo* vadų, kurio valių ir direk
tyvas tas štabas vykdo. Taigi, čia vėl iškylai D'aukė mane maloningas ii- 
ypatingas Šimučio vaidmuo (rolė). prietelingas kunigas Ignas

Kiek Aukščiausias davė šitam mūsų tau
tos vyrui talentų, jie visi išplėtoti ir sėk
mingai panaudoti, kad nuolat krikščiony
bės ir liet. tautos, idėjoms tarnautų. Jubili- 
jatas “nekaltas”, kad jis yra taip gausiai *r maitinėdavo tau atiduo-

BRAPOAS
minia po jo ugningų patriotiškų kalbų, en- 
tuzazmo pagauta, rodos, saida sienas nu
stums... Jis yra ne tik geras kalbėtojas, bet 
gražbylys oratorius. Kiekvienas tai žino, kam 
teko jo kulbų girdėti. Bet geriausiai tai liu
dija šie faktui; kur tik kalbėdavo lietuvių 
miniai taute* ar labdarybės reikalais, ame
rikiečių aukos gausiai plaukdavo Tautos Fo
ndui, Šv. Kryžiaus ligoninei Čikagoje ir ki
tiems kilniems reikalams. Čikagįečiai nie
kados neul.iiiš, kad šimučio straipsnių ir 
kulbų dėka šv. Kryžiaus ligoninei aukų bu
vo sudėta 33,000 dol.

1934 m. Newarko seime išrinktas Liet. 
R. K. Sisivienymo Amerikoj pirminnku, 
kuriuo ir dabar tebėra. A. L. R. K. Federa
cijos sekretorium yra nuo 1932 m.

Pastaruoju laiku jis ir politiškame Čika 
gos miesto ir ULino'so valstybė* gyvenime 
dalyvauja. įBet ne savo naudai ar garbei, 
bet vien tik tam, kad lietuviai iškiltų į po
litiško gyvenimo viršūnes.

Jis nuolat tarnavo ir tebetarnauja l ėtu 
vių gerovei, garbei ir tautos reikalams.

Literato darbus yra labai sunkus ir ne
dėkingas. Tai žino tik tie, kurie tų darbų 
dirba arba yra dirbę.

Nežiūrint to, L. Šimutis yra plataus 
mosto literatas.

Dar Lietuvoje jaunas būdamas, pradėjo 
1911 m. rašinėti j “Šaltinį” ir kauniškę 
“Vienybę”. Atvykęs Amerikon, ėmė nuolat 
rašinėti į “Moksleivį”, paskiau į “Žvaigžr 
dę”, “Garsų”, “Vytį”, “Katalikų”, “Dar
bininkų” ir “Draugų”. Būdamas Lietuvos 
seimo atstovu, rašinėjo į “Rytų”. Yra para
šęs poemų “Dėl Tėvynės” ir ilgų apysakų 
“Piemenukas”.

Šimutis yra dramaturgas. Jis parašė. 
1) 2 veiksmų operetę “Į Tėvynę”, 2) 2 vei
ksmų operetę “Amerikietis ir piršlys” (dar 
niekur nespausdintų, 3) 1 veiksmo komedijų 
“Susiprato” ir 4) 1 veiksnio komedijų “Kū
mutės. ’ ’

Visoje šimučio kūryboje vyrauja Tėvy 
nės meilė.

Bet įdomus reiškinys: visai šitai jo kū-

Leonardas Šimutis, “Draugo” redaktorius, kuriam taip pat 
šiandien įteikiamas Gedimino ordinas.

DIDŽ. GERB. KUN. IGNO ALBAVIČI AUS 
25 METŲ KUNIGYSTES SIDABRINIO 

JUBILIEJAUS PROGA (1912-1937)

Garbingos atminties džiako| tais, gerb. kun. Ig. Albavi- 
nui kunigui M. Kriaučiūnuičius tapo paskirtas klebonu 
tebeklebonaujant Šv. Jurgio į Dievo Apvaizdos parapijų. 

...... , . . , parapijoje (Chicagoje), pas, čia lietuviai katalikai nuo
diktoriaus darbas, kurį jis dirba jau virš |» 1 v,karus atyko tlk.k» “ ?at « Parapijos įkūrimo bu-

. a-----  .a. ------ --------- Vq jaUg nukentėję praeityje
iš dvasinio atžvilgio. Nors Jo 
Malonybė monsignoras M. L. 
Krušas įr daug pasidarbavo 
atgaivinti parapijų ir jų at
statyti /tvirtais pagrindais, 
tačiau praeities ergelių ir su 
irutės pasėkos dar buvo vi
siškai nenuslopintos, ir žmo
nių pasitikėjimas dvasiški ja 
nebuvo gana tvirtas.

Kuomet gerb. kun. Ignas 
Albavičius atvyko į Dievo 
Apvaizdos parapijų klebonau 
ti, jis įtempė visų savo enei- 
gijų apvaizdiečių dvasišknm 
ir tautiniam gerbūviui. Jis 
pavyzdingu gyvenimu ir nuo- 
šiidžiu pasiaukojimu atsida 
vė lietuviams katalikams, ir 
įie pamatė, kad pati Dievo 
Apvaizda jiems siuntė tokį 
sielų ganytojų, kokis jiems

to, iškalbus, visiems prieina
mas, labai prietelingas ir tu 

rėjo aukso širdį. Parapijo-nys, 
senieji ir jauhimas ir visi 
džiaugėsi susilaukę nepepra

dus parapijoje, ir aš, kaip 
klierikas, joje leidau savo 
atostogas, visgi į save pa-

Albavičius. Ir suprantama, ai bllw -ralingas. ,If naujo 
duiniauuia atsikreipdavau pas.;lvfc,įSUoįo ganytojo vadovy- 
,lį įvairiais reikalais, ir jin jĮe susitelkė jj vien0
visada turėdavo atvirų širdį

ti,

1915 metų gegužės 30 diena 
dėl 'manęs buvo Iškilmingiau 
šia ir laimingiausia, būtent, 
tuomi, kad aš tų garbingų 
dienų šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje ties Dievo altoriu
mi n1našavau mano Primici
jų šv. Mišių aukų, o gerb. 
kun. Ignas Albavičius tų iš
kilųjų garbingai atminčiai 
skalbė iškalbingų ir turinin
gų pamokslų. Ir tų atminti
nų dienų, jis tapo mano dide
liai gerbiamasai prietelis, juo 
mi buvo per tas visas dienas, 
ir nei dabar juomi liekasi. - - 
Gerasui Dieve, lailnink jį!

Tokį nepaprastų žmonių 
dvasios vadų dvasiškoji vy
riausybė skubiai pažino ir

darbuotis Bažnyčios gerovei 
ir Lietuvos naudai.

Klebonaujant Jo Malonybei 
monsdgnorui M. L. Krušui, 
buvo pagrįsti pamatai pradė
ti statyti naujai bažnyčiai, ku
rios statymo, baigimo ir įre 
ngimo darbo nuopelnas pri
klauso dabartiniam Jubilia
tui- Nūngi, dabartinė Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčia 
yra ruiminga ir viena iš dai
liausių lietuvių bažnyčių mft- 
sn išeivijoje. Ir galima neabe
jojamai tarti, kad kitose pa
rapijose nerasi lietuvių ka
talikų organizacijų ir drau
gijų tokioje tarpusavioje vio 
nybėje gyvuojant, kaip Die
vo Apvaizdos parapijoje, dė
ka gerb. kunigu Igno Alhevi- 
čisue nuopelningai vadovybei.

Gerb. kun. Ig. Albavičius
tuojau įvertino. Ir 1918 mo- išganingai darbavosi ne vien

Penktadienis, liepos 30, 1937

Gerb. kun, Ignas Albavičius, Dievo Apvaizdos par. klebo
nas, Federacijos iždininkas ir “Draugo” bendrovės pirmi
ninkas, kurįaiu šiandien bus įteiktas L. D. K. Gedimino or
dinas.

tik savo parapijoje, bet jam 
i Apėjo ir visa mūsų tauta. 
Kuomet tėvynainių darbuota
si dėl Lietuvos Nepriklauso
mybės gavimo, mes jį mato 
mo pirmose eilėse tų kilnių 
darbuotojų, kurie ne vien da
rbu triūsė išgauti Lietuvos 
laisvę, bet ir piniginiai rėmė 
visa tai, kas padėtų Tėvynei 
tapti suvereniška valstybe. 
Dėl to, jis energingai darbuo- 
jusi ir duosniai aukoja Tau
tos Fondui ir kitoms pana 
šioms organizacijoms, kurių 
tikslas buvo gelbėti nukentė
jusioms nuo Didžiojo Karo 
lietuviams arba išgauti lais
vę Lietuvai. Tuo atžvilgiu su 
kitais tėvynainiais jis vyksta 
net į patį Vašingtonu, kad iš 
galingos Jungtinių Valstybių 
valdžios laimėti Lietuvai pri
tarimo, kad ta valdžia Lietu
vai padėtų kovoje prieš nevi
donus priešus, ir kad ji Lie
tuvų pripažintų de jure.

Mes jį taip pat matome 
priešakyje mūsų išeivijos lie
tuvių organizacijose, į kurias 
jis įdėjo savo energijų ir jė
gas, uoliai rėmė ir duosniai 
šelpė jų pastangas ir gražius 
užsimojimus. Taip pat jis 
duosniai šelpė visas lietuvių 
vienuolijas ir mokslo įstai
gas. Mes jo nuopelnų mato 
nie A. L. R. K. Federacijoje, 
A. L. R. K. Susivienijime, 
Lietuvos Vyčių organizacijo
je, Lietuvių Kunigų Vieny
bėje, A. L. R. K. Moterų Są
jungoje, lietuvių spaudoje, la
bdarybėje, katalikų veikihio 
apaštalavime, visuomeniškoje 
dirvoje ir kūrybinėje srityje.

Mūsų išeivijoje, kuomet an- 
nionizmas pradėjo gręsti pra
žilti mi lietuvybei, mes jį ma 
tome, kaip lietuvybės gynėjų 
ir apaštalų —. ne vien žodžiu, 
bet ir darbais — dirbant, kad 
lietuvybė išsilaikytų ir tarp 
tų mūsų tarpe. Dėl to, jis 
atsidavusiai rūpinasi lietuvių 
spauda, jų palaiko ir platina 
lietuvių šeimose. Tr knomet 
kitų lietuvių parapijų mokyk
lose prašalinta lietuvių kai

ba, mes matome, kad jo vado
vaujamoje parapijoje Dievo 
Apvaizdos mokykla nuo pat 
pradžioe tvirtai laikosi lietu
vybės dėsniais. Be to, jo pa
vyzdingoje parapijoje puikia: 
gyvuoja ir aukštesnioji ko
mercinė mokykla, kur lietu- 
’. ių kalba ir literatūra yra 
taip pat dėstoma. Jis, lietu
vybės uolusis apaštalas, ka 
talikybės prakilnus skleidėjas 
ir genialus inteligentas, nepa 
miršta ir mūsų moksleivijos 
paremti ir šelpti.

Didžiai gerb. kun. Ignas 
Albavičius garbingai minos 
savo kunigystės Sidabrinį Ju
biliejų šiais metais lapkričio 
25 dienų. Todėl, visai nenuo
stabu, kad ne vien mūsų išei
vijos lietuviai pagerbs jį, bet 
ir Bažnyčios ir Lietuvos aukš 
tosios valdžios nepamiršta di
deliai nusipelniusio ir garbi
ngo sūnaus. Štai, Lietuvos va
ldžia didžiai gerb. kunigų Ig 
nų Albavičių pakėlė į D. L 
K. Gedimino ordino Rikijns. 
Ir liepos 30 dienų, 8 vai. va
kare, Piccadilly Hotel (Roof 
Garden), Lietuvos valdžia per 
savo atstovų ant jo brangios 
ir prakilnios krūtinės iškil
mingai uždės D. L. K. Gedi
mino garbingąjį ordinų.

Ir iš širdies gilumos Did^ 
žiai Garbingajam mano Prie- 
tolini ir dideliai nusipelniu
siam Jubilijatui iš Visagalio 
Dievulio maldauju dar daug 
gražių ir nuopelningų metelių 
gyventi ir išganingai darbuo
tis mūsų išeivijos gerbūviui, 
Važnyčios gerovei ir Tėvynės 
Lietuvos naudai.

Kun. A. T. (S&maU)

Anglijoje yra ariamų trak
torių,. kurie turi elektros ir 
radio aparatus.

Paskutiniai mokslininkų iš
radimai gyvūnijos srityje ro
do, kad krokodilo kiaušiniai 
yra labai maistingi, nemažinu 
yra maistinga ir jo mėsa.

PLATINKITE “DRAUGI
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Morkus

Po Mano Balanos
Ūkiniai santykiai tarp Aine-

- - Kur bus grybų ir uogų,Į domybes apžiūrėjus, galų ga-1 rikos Jungt. V alstybių ir Pa- 
ten bus ir angis kur nors su-! le, priseina grįžti prie to, tai ,beltijo užsimezgė tuo„au po 
sirietęs. Dėl ko T Dėl to, kad
grybų ir uogų nepakenčia gy
vuliai ir toliausiai nuo jų lai
kos. Angis, žinodamas tai, 
ieško ramaus poilsio teh, kur 
gyvuliai jo nemindžiotų.

yra, kad Lietuvos nepriklau
somybė yra didžiausis nūdie
nos stebuklas. Tikram lietu
viui ir be įrodymų aišku.

Didžiojo karo. Dar tuo laiku, 
kai Pabaltijo valstybės nebu
vo didžiųjų valstybių de jure 
pripažintos, Amerikos Jungti- Į

žytės Lietuvos velk akis iš- 
— Kaip trumpas žmogaus tampus ieškoti priseina. A t 

anuis, gali sau įsivaizduoti1 žvelgsi į Sovietijų, ar Vokie- 
kad ir iš to: apdraudų ben tijų ar net ir Lenkiją, — vi

P«Mtiesu8 Europos žemlopi “V Valstybių vyriausybės ir. 
ir jį gerokai apžiūrėjus, ma Amerikos 

n ausi n Ai

1930 14,70 4,71
1931 10,77 3,88
1932 6,35 s 3.80
1933 4,26 3,00
1934 3,95 2,85
1935 3,83 2,98
1936 4,38 2,81
1937 (I-IVė) 2,01 3,42
aip matyti iŠ šitų duome-ekonominiai bei fi

sluoksniai reikšda- 'nų, prekybos bedansas su A 
vo Pabaltijo valstybėms susi- merikos Jungt. Valstvbėsmis 
domėjimo. Iš visų Pabaltijo j iki 1933 m. Lietuvai buvo la- 
valstybių Lietuva tur jo Ame-,bai pasyvus. Lietuvos ekspor-

drovės įrodo, jog iš kiekvie- sos atrodo it baubai akivaiz-1rikaje platesnių santykių, y-Itas į Amerikos Jungt. Valsty-.
no milijono žmonių tik apie doje kuklios Lietuvos. Šisai P8^*' todėl, kad Lietuvos gau- |bes buvo nežymus, tuo tarpu

i * 1 • • V • • • A __ X • w A • t V

trisdešimt sulaukia šimto me j reginys aiškiausiai primena 
tų. Didžiuma, aiškus dalyki, anąjį samarietį nuožmių plė-
iniršta prieš penkiasdešimt.

singa išeivija Amerikoje turo- kai importas iš Amerikos už- 
jo didesnės įtakos ekonomi
niuose bei finansiniuose sluo
ksniuose Milijoninė lietuvių

— Lygiai prieš šimtų įdė
tų Grand Detour, Ilk, padir
btas pirmas plieno plūgas. Iki 
tada ir Amerikoj arta medi
nėmis žagrėmis. Reiškia, tik 
pati minkštutukė žemė bilvo 
nusėjama. Plačiausi dirvonai, 
kų dabar visų pasaulį išmai
tintų, stovėjo apleisti ir tiko 
tik ganiavai.

— Neužilgo sovietų Mask 
voje ketina įvykti instrumen
tų paroda. Iki šiol jau yra 
surankiota apie tūkstantis į- 
vairių instruknentų.

šikų naguosna pakliuvusį. Ne
žiūrint vienok net ir į tokios 
menkos lygsvaros nenuoseklu-1 kolonija Amerikoje prisidėjo 
mų, Lietuva, it ir kokis ak- ne tik Pri« Lietuvos atgimimo 
frnens kalnas, sau stovi ir pa- 
jtidyk jų, jei noril 

Lietuvos kaimynai skait-

idėjoe populiarinimo, bet ir 
prie organizavimo finansinės 
paramos, kuri Lietuvai buvo tuvai jau buvo aktyvus 2,31 

lluojasi šimtų milijonais. Jau toiP reikalinga. Ne be Lietu- milij. litų. Šiais metais gali
ma konstuoti'prekybos santy
kių su (Amerikos Jungt. Vals-

ėmė gana svarbių vietų Lietu
vos bendrame importe. Padė
tis pasikeitė Lietuvos naudai 
po to, kai buvo įvesta licenci-1 ■ 1 -
jų sistema. Pereitais metais minių, pavyzdžiui, neišdirbtos 
prekybos balansas su Ameri- Į odos, trąšų, naftos produktų 
kog Jungt. Valstybėmis Lie- ir kt, kurie

Didžiau sia s pasauly tvenkinys. San Gabriel vardo, netoli Azusa, Calif., tvenkinys van
dens rezervui Los Angeles, Calif., miestui. Tvenkinys ties viduriu yra 381 pėdų giluma

VILNŲ SUPIRKIMAS LIE
TUVOJE PAVESTAS 

“DROBEI”

vien pati skaitlinė rodosi ga
lėtų lietuvių tik saujalę nusi
minimo užkampin nuvyti. Pa
mėgink, jei nori! Rodos tik 
kelt Bet tie keli ir da kartų 
senų taisyklę primena: kur 
vienybė, ten ir galybė!

Liętuvų ir jos pažangų tik 
iš rašto ir pasakų pažinusiam, 
ypač jos kareiviai daug kuo 
japonams panašūs. Kai žiūri

— Vien tik Amerikoj yra Į japonų kareivį iš atvaizdo, 
apie dešimt milijonų kurčių matai jame gyvumo tiek daug,
žmonių. Apie devynios deši
mtys tūkstančių visai negir
di. Likusieji girdi neaiškiai 
Šiuo klausiniu užinteresudti 
sako, jog didesnė pusė neten
ka girdėjimo per apsileidimų.

kad, rodos, jis ir ant vaizdo 
gyvas straksi. Lyginai tokio 
pat įspūdžio įgauni Lietuvos 
kariuomenę iš atvaizdo apžiū
rinė jant. Vidutinio1 ūgio vyru
kai. Ne taip, kaip kaimynų:

Kai kas, sakysim, retai ka-' liurbiai, balkūs, puikybėje pa
dą ausis kaip reikia išplauja 
Priskretę ausys ilgainiui pra
deda apkursti Kiti netenka
girdėjimo besimaudydami. Ū- leidžia. Jei kas Lietuvos ka
imus galva vandenin šokimas 
savaime laike apkurtina plau 
kikų. Bet už vis dažniausiai 
nudyla girdėjimas nuo neti
kėtų ir šiurkščių garsų. O A- 
merikoj to gero ilgai ieškoti 
nereikia. Ypač garvežiai be 
jokio ir mažiausio reikalo 
taip nežmoniškai švilpdami 
pakerta1 ne vien girdėjimą, 
bet ir šiaip jau sveikatų.

— Didžiažuvės auga labai 
greitai. Šimtas svarų per die
ną, ne naujiena.

— Iki šiol geriausia oro 
paslaptis pažįsta balandis. Jis 
gali atieškoti savo vietų už

vor išeivių pastangų buvo A- 
merikoje užtraukta ir pirma 
Lietuvos Laisvės paskola. Tai 
gi, tarp Lietuvos ir Amerikos 
Jungt. Valstybių pirmiau pra
sidėjo finansiniai santykiai ir

PER PUSMETI EKSPOR
TUOTA 101,000 STATI
NIŲ SVIESTI IR 50 MILI

JONŲ KIAUŠINIŲ
ankstyvesniais 

metais buvo įvežami didesniais 
kiekiais, (lal«ir beveik visai 
neimportuojami iš (Amerikos 
Jungt. Valstybių. Ir automo- 

tybėmis pagyvėjimų. 1937 m. 1 bilių importas iš Amerikos bu 
per sausio-balandžio mėnesius ,vo smarkiai sumažėjęs, šiais
Lietuvos eksportas į Amerikos (metais reikia skaitytis su au- £,įetUV08 vilnų audimo fabri- 

tomobilių įvežimo iš Amerikos 
padidėjimu, nes po muitų au
tomobiliams sumažinimo, au-

Jungt. Valstybės pasiekė 2,35
tik paskui pradėjo plėstis pre- milijonus litų prieš 1,03 mili- 
kybiniai. Ir prekybiniai santy- / jonus litų per tų patį laikotar-
kiai su Amerikos Jungt. Vals-|Pį 1936 metais, o importas 
tybėmis pirmais nepriklauso- J šiais metais padidėjo nuo 1,32 
mybės metaisi buvo gana žv- milij. litų iki 2 mil. litų. 
mūs, neg Lietuva gal jo Ame
rikoje gauti ir didesnius kre
ditus savo užpirkimams. Eks
portas iš Lietuvos į Amerikos 
Jungt. Valstybes gal jo būti

KAUNAS. _ Lietuvos vil
nų audinių pramonė sunaudo
ja nemažus vilnų kiekius me-

kai priversti nemažus kiekius 
vilnos įsivežti iš užsienio.
Pramonininkai visų laiką 

toraobilhj įvežimas padidėji gkundiiMi> kad tU.
kaip tik daugiausia iš Ameri- noa yra praal0!į Vįlny augin
tos Jungt. ‘Valstybių,. Impor- tojai nusį8kun(|žia( ka| vilnį)

Eksportas padidėjo dėl to l5 Amerikos
“Maisto” ir “Piencentro” I Jun«t- Valstybių kompensuo- 

pastangų praplėsti Amerikos
Jungt. Valstybėse rinkų jų ga 
miniams. “Maistas” turi A-

janias eksporto padidėjimu į 
Amerikų.

KAUNAS. — Pienocentras 
jau suvedė viso iš metų pirmo 

džiagoms austi. Vietinių vilnų I jo pusmečio sviesto ir kiauši- 
tam reikalui neužtenka, ir nių eksporto duomenis. Viso 

šįmet per pirmųjį pusmetį 
sviesto eksportuota 101,071 
statinė. Pernai per tų patį lai 
kų buvo eksportuota 98,844 
stat. Į Angliju šįmet ekspor
tuota 63,5 nuoš. viso ekspor
tuoja kiekio (pernai 77,7 nuoš.

Kiaušinių šįmet per pirmąjį 
pusmetį eksportuota 50,249,- 
160. Pernai per tų patį laikų

praplėstas tik paskutiniaisiais^,^ Jnngt VaIsty,•ėse su
lOe^ais- gavo gaminiais vis didesnį pa-

Prekybos sutartis su Ame
rikos Jungt. valstybėmis buvo 
sudaryta 1925 metų grnodžiožliūgę. Tai tačiau rodos net

ir ant atvaizdo juda, kruta. . . ... , ,
. . - - . . v . .. 'principu Šita prekybos vei-ir priešui ramiai užsnūsti ne- f. . j

mėn. didžiausio palankumo

sisekimų ir, reikia manyti, kad 
ilgainiui Lietuvos eksportas į 
Amerikų dai1 daugiau padidės. 

Stambiausių Lietuvos eks-
kia ir dabar ir pritaikinta abi- r9rt° pozicijų į Amerikos

reivį Spėtina, tai, gal, tik ne 
kų vykusį jo kepurė. Tiesų . 
pasakius, ir visas jo apdaras °n r° 
ne ką geriau jį ir Lietuvą at
vaizduoja Da vis ko tai trū
ksta.

DIDELE ŠAULIŲ STVYK- 
LA NERINGOJE

pusiškos kompensacijos siste- Valstybes 3936 metais
mai, taikant devizų ir lioenci-

Nagrinėjant ekonominius 
santykius su Amerikos Jungt. 
Valstybėmis, reikia atsižvelgti 
į pinigines perlaidas iš Ameri
kos. 1932 metais buvo pašto j 
perlaidos iš Amerikos Jungt. 
Valstybių sudarė 8,66 milijo
nuos.). ir 1937 m. sausio lia
nų litų arba 79,jo nuoš. visų

kaina yra labai žema ir ‘jų 
neišsimoka gaminti Vilnų kai 
nai kylant užsienio rinkose ir 
atsiradus sunkumams jų gau- buyo ekspo;tuota *48^24,680 
ti, atitinkamos žemės ūkio ot- kiaušinių taip pat daugiausia 
ganizacijos pradėjo ieškoti eksportuota į Angliju, toliau 
priemonių avininkystei prap-Į— Vokietijų, Čekoslovakiją, 
lesti ir racionalizuoti. Šveicariją ir ldtur.

sudarė: sviestas (buvo išvežta P“840 Perlaid1 i5 “žafe"ioI 19' 
už 1,54 milij. litų), šviežia mė- 33 m- buvo už 5>2 litlf

30 METŲ JUBILIEJAUS 

PIKNIKAS 1
Lietuvos prekyba su Ameri

kos Jungt. Valstybėmis 1928- 
1936 m. Lietuva išvežė:

sa (1,14 milij. litiij), rūkyta (76,02 nuoš.); 1934 m. — 4,03

Netoli Klaipėdos, Neringo
je, Šaulių Sąjungos štabo ruo 
ši am i dideli šaulių sporto va
dovų kursai-stovykla, kurios 
tikslas paruošti rinktinėms ir 
būriams sporto vadovus. Tai 
jau iš eilės 4-ji šaulių sporto 
vadovų stovykla-kursai. 1934- 
1935 m. 2 stovyklos buvo Kle
boniškių pušyne, ant Neries

Metai: milij. litų nuoš
.1928 2.41 0,94
1929 4,42 1,34
1930 2,61 0,79
1931 2,01 0,74
1932 1,04 0,55
1933 5,26 3,28
1934 4,76 3,24
1935 2,99 1,97
1936 6,69 5,51
1937 (1-IV m.) 2,35 3,81 

Lietuva įsivežė:

mėsa (0,59 mil. Iii,), eelulosų mil- '“i (72,88 nuoš.); 1935 m. 
mil. lit,), skarmalai (0,18 — 3,83 ml1- ht‘! (90>13 '!

mil. litų), veršių oda (0,14 mil. 1936 m. — 1,04 mil. litų (73,41 
landžio mėn. — 2,16 mil litų 
(85,77 nuoš.).

Be to, didesnės sumos siun
čiamos iš Amerikos Jungt.

litų) ir kiti gaminiai mažes
niais kiekiais.

, Stambiausių importo pozici
jų iš Amerikos Jungt. Valsty
bių sudarė: vaisiai (0,64 mil. (Valstybių į Lietuvų čekiais ir
litų), medvilnė )0,49 mil. Ii- bankinėmis perlaidomis statis
tų)) mineraL tepalų aliejai tinių duomenų nėra ir todėl 
r(0,35 mil. litų), tabakas lapais sunku nustatyti, kokių sumų 
(0,19 mil. litų), kanifolija (0,- sudaro čekiai ir kitos perlai-

•1928 20,48 7,04
1929 16,72 5,46

ku kiekvienas šaulys parodo

dešimties tūkstančių mylių
Tai geriau, negu ir pats Lind-' kranto, 0 pereitais metais Ne- 
berghas. Toje prasmėje, rei?- r’nK°je- Stovyklai vieta Klai
kia, kad Lindberghas Rkrai- jpėdos apylinkėse yra gražiau- įr moka Į stovyklų at-
do apsikrovęs įvairiausiais in- 8’a- Gražios gamtos vietos len)įvežama muzikos priemonių 

ir sudaromas orkestrą. Dainosstru-mentais; balandis bi, apart, 8yina kursų darba intensyvu- 
grynos akies, nieko daugiau'™* ir teikia kiekvienam daug 

malonumo. Kursų stovykloje 
atliekami tik tie darbai, kurie

mėgėjai sudaro chorų.

1 mil. litų), dažai (0,26 mil. 
litų), chemijos produktai (0,- 
22 mil. litų), medvilnės audi
niai (0,1 mil. litų,), gumos dir
binai (0,14 mil. litų), įvairios 
mašinos 0,19 mil. litų), auto
mobiliai ir šasi (0,18 mil. Ii- Venezueloje, saloje Trini- 
tų), instrumentai ir aparatai dad yra asfalto ežeras: nak- 
(0,22 mil. litų), traktoriai (0,-ities metu iš jo išimama keli 
08 miL litų), ir kiti gaminiai tonai asfalto, o per dieną jis 
mažesniais kiekiais. Daug ga- vėl prisipildo savailme.

dos per bankus, bet, tur būt, 
šita bendra suma nemažesnė, 
arba net ir didesnė, negu ben
dra pašto perlaidu suma.

nevartoja.

— Iš Bostono į Washing praktiškai šaulių vadovų gyve 
tonų yra keturi Siutai ir ke-'nime- sutinkami. J stovyklas 
turios dešimtys trys mylios, suvažiuoja energingi šaulių 
Tūlasai WeRton, Lincolno ga- ' vadovai papildyti naujausių 
dynėje, pėsčias suvaikščiojo žinių. Stovykloje bus išeita

valstybinio kūno kultūros žen
klo programa, šauliai bus su
pažindinami su kūno kultūros 
organizavimo darbais. Į stovy
klų parenkami sveiki ir ener
gingai šauliai, mėgstą sportų.

Stovykloje gyvenimas bus 
tvarkomas kariškai. Gyventi 

— Knotoliausiai aplink ap- reiks palapinėse ir maitintis iš 
sidairius ir visas pažangos į- Ikariškų virtuvių. Laisvu laiku

per du šimtus valandų.

— Pelės ir žiurkės sunaiki
na už du šimtus milijonų do
lerių vertės dalykų. Tai yra, 
tik Amerikoj. O kiek ligų iš
nešioja.

rengiamas

DRABNUOS LIETUVOS (KININKO
Nedefoj, RBgpiueio 1 i., 1937

DAMBRAUSKO DARŽE 
83-cios Gatvės ir Willow Springs Road 

PRADŽIA 10 VAL. RYTO

Muzikų grieš L0N LABAN Orchestra

Bus programa, visokių žaidimų; laimėjusiems bus do
vanų dalinimas; bus. visokių įvairumų; bus galima drau
giškai ir linksmai pašokti prie geros muzikos.

Kviečiame visus atrilanlc-ti ir drauge su mumis 
pasilinksminti ir valandėlę laiko linksmai praleisti.

I

Kviečia
KOMITETAS ir VALDYBA.

DETECTIVE' RILEY
Rlt-EV ANO VIOLA 
KNOCKEDOUT 
THREE CHINESe 
SAN0rr9—THE 
HWH MANDAR1N 
TOACEO RIL«y 
TO RGHT HIS 
brute-like 
LieUTENANT — 
AFTER AFUflttUS 
BATTLE RILEY 
FINALV L1CKED 
THE UEUTENANT—

THCRB'S YOOO STOOGE, 
SI©NE<X SEAL.ED. MM 
AND DELIVERED -dR 
now i think rn
T'll GET to k K TEI 
VORK ON ,
YOUR OVVN J 

UELY BOOY.» Z Į L

I WARM YOU----OON'T i 
ATTEMPT ANVTHING ■ 

THAT \A/ILL CAUSE 
1 YOU REPENTANCE <

_______By Richard Lee
W6'«l GETTIN0 THB 8REAK8 
AT UABT— NOVV W« MUŠT 
FINO AVVAY TO OESTROV HIS 
moontain hoeaivuay /

Lee



DIEVAS AR MASINA?
Šio pu*aulio vaikų viai aie- automobilio,*, bet ar jie tau 

kiai baigiaai mokslu, išradi- Dievų atstos, k’ū jų uetakęs, 
mais, uiašuiauiia ir gyvenimo turėsi į raa'ių paimti cig'etis 
jiraliangu. Šiais dalykui* jie lazdų V Ar tau kebų auki.ų 
pakeitė Dievų. Seniau, jie sa- puikiai jreng.i namai galas 
ko, kudu nebuvo šių dienų iš- Dlfc.'g ate-Clt, fc&’. jų ttUėslfgl, 
radimų, žmonės jautė pusiten- negavai apsi y venti »5 lūšio? 
kinimų santyky su Dievu - Liuli uutuuiob.Jiai žmo ,ų 
religijoj. liet dabar tokį put nuvežti j Dievo užmiršimų,
] tas i tenkinimų jaučiu, vuzinf* guli prabangu* sulionui žmo- 
dunia* uutomobil u, klausyda- gų nuo Dievo utakirti, Ikt 
mus rutilo, žiūrėdamas sporto, jie nepajėgs žmogaus paguo-

Tačiū u ar guli šie dulykai sti, kudu jis atsidurs gatvėn, 
atstoti žmcgui Dievų t Ne! kudu Im jokios kaltės bus už- 
Nes ur kudu nors mokslus nu- darytus kulėjiutan... č>ia gulės 
šluostė kam bent vienų ušu- jį paguosti t.k gyvas tikėji 
rų! Ar mokslo žibintas nu- mus; prisimindamas dangų,' 
švietė širdies gelmes! Ar ma kurs pasiekiamu* siaurais kė
sinu paguodė žmogų, atsidū- bais, ankštais vaitais, savęs 
rūsį gatvėn? išsižadėjimu, — paguos žmo-;

Gali važinėti

PRAV<SXS Penktadienis, liepos 30, 1937

M. Vozgardas Per 90 : gražiais linkėjimais c . . n ,Dienų Negalės Važi- °“i Sturmie™ duva-S“““ Vel Pralinksmės
& nų ir Kildamavq ilginus'ų me- • ------------

netl automobiliu tų. p, šturmai ir jų dukrelė fk niui piliečiai Illinois vai.
------------ Aniceta Kraujelicnė tų vako- ?iom‘8 dienomis skundėsi ne-

Eilėje tų, kurie dėl ncnt- rų sųjungietės mailiui vaiši- KaunQ- aenatvės pensijų. Lau-
sargaus važiaviino buvo po- no. Visos skirstėsi kupinos V‘M1 ,ivP°M 'mėnesį čekių 
licijos sulaikyti ir kuriuos gražiausių įspūdžių. *r nesulaukė. Duhur si.lauks
teisėjas, einant nauju įsta- ir vėl pralinksmės, nes vai
tymu, suspendavo nuo važia- stvbė j pensijų fondų iš Džio
vini o automobiliu, yru ir M. Liepos 26 d. taip pat sųjun- ralės vyriausybės gavo $987,- 
Vozgardas, 30 m. amž., 3547 gietės jaisveikino su vaidinė 232. Čekiui tuojau bus issiun- 
Union avė. Jis suspenduotas mis ir kitų savo kuopos narę tinėti.

to, turės Dnų Budrikienę. Su linkėji- _______________
mai* įteikta dovana ir «ua- _____________________ •_____
giai va šintasi.

90-čiai
penkim
jime.

dienų. Be 
dienas atsėdėti kalė

Sveikino Onas LaJUV,Ai DAKiAMAi

T* pa*1 Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tei. fliMhų: 
HEMiock 6280

Rea.:
24r0 W 0H8t

rti ęANal 8X41
WEST SIDE. - _U.po. « f, g, tfJMAS

GYDYTOJAU IB CHIRURGAS
<1, We:t Side sųjungietės ne 
tikėtai 1 žklupo- savo narę Ci
nų Štųrmienę, kad pasveiki-

Menkam gaisre sužy sta penki ugiūaj šiai. Ant lt ver 
loksuslniaii gų pavyzdys Jėzaus, kurs bn-Įroad, netoli Central Koad, sprogus gazolino tankai užsidegė 

įjW—WJ- j- v- r——-r— vo be jokios kaltėj tarp lat- Į sunkvežimis (trokas). Sužeisti penki Dės Plaines gaisrininkai J“b jų vardųd:enio proga. 
PIRKITE TIKIE1US m varomas ant Golgotos su i ... " y— - - • - - • y 7- 1 ; . 1 7. ■ , Prie skanių vaišių sųjun

gėdos medžiu. kuriame surankioti nuosta- Kaip bus baisu, jei reikės ski

2156 W. Cermak Road
Vai.: 8—4 ir 7—• vai. vakare 

Aetvergaif paųel snUrtj
2305 So. Leavltt SL 

Tel OANal 0408

Kam teks šis penkių mė
nesių gyvulys? Jis teks kam 
ners “DRAUGO” piknike, 
būsiančiame rugpiūčio 1 d.

;biausi daiktai iš visų šimtine rtis taip, kaip skyrėsi Co! { 
čių, šalių ir kultūros sričių bertas, žymusis Liudviko XIV , 
Muziejus? Ne, pašiūrė” (Fie- finansų ministeris:
dlei). Ir ši pakūrė šio pa-Į — Ak, Sire, kad aš būčiau 

atstoti t;ek dėl Dievo dirbęs, kiekšaulio vaikams turi
Dievą! j dirbau dėl jūsų.

Mes didžiuojamės savo kul j Mirtws valandoj mtko oe.

padės joks gudravimas, kurs
tiek, kiek jos

Mokytos galvos- jau ima 
klausti, ar kultūra žmonijai 
neša gerovę, ar prakeikimų. 
Abejonės nėra. Ar tai gero
vė, kada miesto gyventojas 
yra paverstas mašina, kuri 
turi suktis pagal laikrodžio 
rodyklę? Su laikrodžiu ran- 

j koje skuba į tarnystę, nė vie-
•unset Parke, arba Vilniaus nos minutės tur nepavėluoti 
Kalneliuose, tį jaunų, gerai į »totį, paskirtų minutę tur 
nupenėtą paršų “Draugo būt susirinkime, posėdy, te- 
piknikui aukojo pate daržo r?. atre, kine... Kiek čia reikia 
vininkas Vincas Kubaitis. Vi- įsitempimo, nervų... Todėl ry
si piknikieriai pirkusieji se- tiečiai skubų laiko išradimu
rijų tikietus turės progos iš
bandyti savo giliuką gavime

velnio, kurs niekur nerasda
mas ramybės, nuolat turi tra-

tūra, bet tikrosios kultūros 
neturime nė 
prieš keletu tūkstančių metų 

i turėjo Graikija. Sokratas, jos 
išminčius, savomis lūpomis iš
reiškė Graikijos tikrųjų kul 
turų:

— vĄš pat*, .valdau daiktus, 
o ne jie mane valdo.

žemėje galėjo tau praskinti 
pirmųsias vietas... Gudravi- 

’mas iki mirties patalo...

Gal netrukus ateis diena, 
kada mokslo apakinta, nuo 
civilizacijos apsvaigus žmoni- 

kaip tas mitinis slibinas,--i
;»a

lio paršelio, sveriančio 50 sva- nkytis.
rų, vertės $10.00. Be to, su se _. . . ... ....Viskas tur būt greitai irrijimai tikietais eina skalbio- 
jnoji mašina, vertės $65.00, 
gauta iš Jos. F. Budriko ra
kandų krautuvės ir kitos do
vanos. i

Su įžangos tikietais eina 
lempa, vertės $10.00, “Drau
gas” ir “Laivas” į Lietuvų 
ir daugybė kitų dovanų.

Visi prašomi išanksta apsi

visuomet kas nors naujo — Žmogus šiandien nors ir oe 
šių dienų visuotinis pulsas, grandinių, be bizūno, bet ver- 
Todėl jinai šiandien neturi A- J gas, vergas, vergas. Vergai 
ristotelių, Augustinų, Tomų visko: ir mašinos, ir valsty- 

|Akviniečių, Rafaelių, Miche- bės, ir savo geidulių, R- gar

Ar galime šiandien apie sa-' save sunaikins ir ant
ve taip pasisakyti? j i°« griuvėsių susikūrusios nav.

Šiandien ne žmogus daik-' i°s žmonijos kartos mokysis
tus valdo, bet uuiktai žmogų k^P daryti “8«u prietelių ap

gaulingų turtų pagalba, kad... 
priimtų... į amžinąsias padan
gtes” (Lk. 16,

MIG

langelų, Dančių... Netur to
kių, kurie kų nors pastovaus, 
amžino sukurtų. O šių dienų 
kūryba vyksta tik nuotrupo 
mis, “ant greitųjų”... Be pa
rašo beveik negali suprasti, 

ar
rūpinti serijų ir įžangos ti ,
Inetai s, Jų SaJima, gauti pas kas paveiksle nupiešta,
vietinius “Draugo” agentus žmogus ar kitas kuris gyvis... 
Ir “Draugo” rėmėjus, arba “Mums kišami tokie daly- 
“Draugo” ofioe. Reikalaujant, kai> kuriV nė kiek nesupran

tame. Mes žiūrime į kliaksų 
eilę — ir apie tai mums sa
koma, kad tai naujasis ine-

fasiunčiame į namus

Serijų tikietai nuo 5c iki
$5c, o įžangos tikietai po 25c. nas, ateities grožis... Papra3-

INI^ų turime apie 15,000. ,^as ^įrtįnga^įg stebisi ir tyli, 
Todėl visi pasinauduokite, nesusigėdintų... Mūsų ži- 
»« visi tariate čia. gerą pro ;nija _ rinkinys visl) mokslo 

9R)andyti savo laimę. (sričių skeveldrų. Mūsų atmin- 
PIKNIKO RENGĖJAI, tyje yra sukurtas muziejus,

bės, ir turtų, Lr prabangos... į * ■ »
Jei pranašas lzaijas šian- 4

dien vaikščiotų mūsų mies- ! V Hh I II lLw blluIUO 
tų gatvėmis, karo terodro-
mais, jis tų patį prakeiksmų 
mums skelbtų, kokį skelbė 
žydų tautai: “Šalis pilna si
dabro ir aukso, ir nėra galo 
jos turtams. Jų šalis pilna ži
rgų ir jų kariški vež/mai ne
suskaitomi. Jų šalis pilna sta 
bų. Jie garbina savo rankų 
darbų, kurį padarė jų pirš 
tai. Lenkiasi žmogus ir že
minasi vyras; taigi, tu jiems 
nedovanok'” (Iz. 2, 7-9).

Kų padės žmogui mokslas, 
mašinos, išradimai, kada rei 
kės kartų su viekui skirtis?

Prašo Policijos, Kad 
Išprašytų Nekviestas 

Viešnias

S0 METŲ PRITTBIMAS 
Aky* esRaoūaDonuoaa — akuua 

pritaikomi

M. M SMETAHA
OPTOMETRISTAS 

1601 S. Ashland Avenue
Valandos: kaadien nno 9 iki 12. 

ano 1:30 iki 8 vai. vak.
Tat GAJfal 0688

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IB 3ML&URGAS 

VIRgirda 1116 4070 Archer Ava.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

Kasdien fokyrua Bevedu, 
sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne- 
i šiais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto. 

i i,i r.inT ia—m'-a 1

Ofi. A. 6, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA.8 

4142 Archer Avenue
(M iao vai.: 2—4 ir « « P M 
Rez. -.‘tiso vai.: 10—12 A. M.

» 8—U P. M.
Trečiauieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

UtIUVIAI KAK TAKAI

OR. L ATKOČIŪNAS
DANTIM*.

1446 Su. 49th Ct.. Cicero, III. 
tltarn., Ket». ir Pėtn. 10—9 vai. v. 

814/ Bo. Halatad Ut, Cbicago
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS MARIAI

Seoley »S2»
Dr. K, N ur kulti* 

dabar yra m
Dr. W. Pas

1747 W. Cbicago Avė.. 8519 Cem- 
nierclal Avė. So Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius lr pataiso se
nus. Valandoa: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro- > I ‘ i .

LIETUVIAI ADVOKATAI

Tel. LAFayette 1016

DR. C. J. SVtNCISKAS
DKNTI8TAB

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutarti

Medus yra geras daiktas ir 
jo suneša tik bitės, bet gy 
venti po vienu stogu su bi
tėmis nėra malonu. Taip sa
ko Jocob Hilsbeimer, 7411 
Peoria stM
siuietė bičių spiečius. Jis 
kreipės į policijų, kad atsių
stų žmogų, kuris išprašytų jo 
nekviestas viešnias.

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Talafonaa CANal 1178 

Namai: 6459 S. Rockwell St 
Telefonas REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyiioj nuo 2 iki 6 v. ▼. 
Snbatoj nuo 12 iki 6 v. v.

T«I, Proapact 1018 
Rea. TeL Rajmblio 6047

rei Calomet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare i&skiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CBICAGO, ILL

Qffi«e Reura
2 to 4 and / to 9 P. M- 

Runday by Appo’ntment

DR, STRIKOL’IS
PHY8ICIAR apd SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanftos

Nuo 2 Hri 4 ir nuo 0 iki 8 vak 
Nedaliomis pagal sutarti 

Ofiso Telef. BOUIevard 7880 
Namų Telef. PROepect 1980

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

i kurio namus su-i4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Roekwell Street 

Telephone: REPublic 9723

TeL OANaJ 6188

> OfttBOIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valaadee: 1—8 |y 7—8 

Seredomis' ir Nedčl. pagal sutart) 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

PER VIRŠ DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ Iš- ' 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOG6J... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR. CHARLES SEGAL
OITSAS

4729 So. Ashland Avę.
8 Mbes

CHICAOO, ILL
Telefonas NDDvay 8888

OFISO VALANDOS:
'skara. Nedaliomis nno 10 iki 12 
Nno 19 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 v. v.

Office Phone Rea. and Ofl'iee
PROspect 1088 8369 B. Leavltt Bt. '
VaL 8-a p*, ir 7-9 vak. cajsbi etos

DR. J. J. KOWAR
<KOWARSKAS)

GYDYTOJA8 n OHIRURGAB 
2403 W. 63rd St, Chlcago-

Nedčllom lr Trečiadieniais
Pa<el Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel LATayette 8010

VALANDO8:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

OB. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR OHOLUIGAB

4631 Bo. Aahtead Avė.VųL YARde 0994
Rea: Tel PLAsa |400 

VALANDOS:
Nno 10-12 v. ryto; 2-8 ir 7-8 v. vak.

Ned8liqmie nno 10 iki J2 dienų
'Tai. otc. REPabitc 7eee
MeUaee Park gad

DR. A. fi. LAURAITIS
DENTISTAS

2488 West Marųnette Road
Antrad.. kelvinas u penktaslenlatr
»-lt v. ryt<: 1-1 p. p.; (-t v. v.

•etladleniala nų» • v. r. U0 1 p. p. 
161 Broadtrąy

MELRO8E PARK, ILL
Pirma S te nta ta Ir traStadtentala auo

10 v. r. Iki » vai. vakaro
ieStadtentata nuo 1 v. Ikt 1 r v. 

Sekmadieniai* pasai atfurtlaa |

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO

U
MraOdnaa Makalo SeSnra, Atlantic City 

Praktikuoja S0 metų 
KciiriM1dw lr Airrilra Ll<ne 

jo Rpeotalrl>ė
.Valandos 11-11 A. M., J-4. 7-« P. M. 

Rezidencija 1488 8o. 60th Avė.
Tel. Cleero MAS

OflMM esto Weet ISUi Street 
Cioero, III.

Dfi. B. J. ZOBBICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1446 S. 49th Ct., Cicero, III 
TeL diceso 8678

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Muplewood Av.

Tel HEMiock 3977 
Trečįad. ir Sekroad. pagal sutartį 

fi.-fttadioniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marųuette Rd.

_____________ . Tol BRMlock 4848

f< BOUIevard 7048

BR. G. I. VEZa’lS
DANTISTAS

4645 So. AoMand Avė.
arti 4ftb Street 

Vai.: puo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarta

Tel. Ofise BOUIevard M1S-14 
Rea. REVoood 6X07

OR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—8; nuo 0:30—8:39 

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VTRginia 0030

ReMdencijoe Tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

4157 Archer Avenue 
Ofiae vai: 2—4 ir 4—8 p. m. 

Reddeaeija
8989 So. Claremopt Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedaliomis pagal sutartį

T«l GAN*’ 0867
Res. PROspect 0069

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

Residencija: 6000 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

0 iki 8 vai, vakaro
TaL Office Wentworth 0830 

R«. Hyde Park 9396

OR. SUSANNA SUKIS
Moterį) ir vaikų li<U gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
•rrednmia ir ■uhe.t'enia

Rea. 6968 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J, 1 SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
2423 W. Marąuette Road

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

8ubatoma Cicsrol 
144S 8o 4»th Ct.

Nuo « tfcl » vate.

Ohicafos lietuvių Iv. Kryiiaus li
goninė, kaip jų pripalino American 
Medlcal Association ir American 
CoBege of Borgoens, yra Clase A 
rfiliee. Tai yra, aukičiauai Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskiri prįe geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 8700 W. 89th Bk, 

HEMiock 6700.
Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentisty, advokatų ir biznie

rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.

i
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BEST SJOE
sveikinam*

troit rugpiūčio 2 d., 7:L0 vai. 
vak. iš Rochestar, N. Y„ j Mi
di i gan Central stotį. Priėmi
mo iškilmėse dalyvaus gųber-

nės reikalais.

lės suspėti atvažiuoti ir ati
daryti baro, tai vis tiek pat 
vėliau atvažiavęs gerai pasi
rodys.

Su džiaugsmu naU)rius Murphy irt miesto
gerb. kun. Ignotu Alton*, ir n gu
Uouard, Simutį apdovanotus valdininkais
D. L. K. Gedimino onlenuu )w>(|0|)
už nenuilstamu, ilgu ir «Į»-|Olt. #rkivy8kuM Mich. Cen. 
kia darbuote tėvvnės Lietu- . , .
vos re.kala s, trnpgi įSe.viįu, B„gpij{io 3 d. 10 vaI 
tarpe per Ugus metus, zadi-l^ arkivy8kaIW M<x>
.ant visuomenę pr,e vienytes ingresa8 Sy.
ir darbo tautos gerbūviui. , - .... . ._ . .. Į bažnyčioj, kuriame pirminiu-

Lietuvos vyriausybė P«go-|kaus Apaštališkas delegatas
kos įkainavo ramsty garbiu- j A ValstyMm8> j K „y.

U° \ • vyskupas Ameleto Giovanni
Todėl nenuleiskite rankų ir . ., ,1T... , ’ iCicognani, iš Washington, D.

oejiameskite energijos darbuo 
tėj tėvynės ir kat. visuome

J. černevičius (mažas dzū
kelis) sakė, kad du jo sūnūs 
ir žentas turi po automobilių 
ir visi trys jau prirengti va
žiuoti į “Draugo” piknikų.' 
Labai puiku!

rke, susirinkite prie parap. 
mokyklos 9:30 vai. ryto. Bill 
Daukšo naujas, gražus trokas 
visų lauks. Būkite visi laiku. 
Jei kas iš svečių norėtų sy
kiu važiuoti su darbininkais, 
bus vietos. Galės važiuoti. Tik 
raikės mokėti 25c į abi puses 
iRouod trip).

tąsys ir Valer. Stepuliooiai 
uozas ir Teresė Bla&Ui 

Feliksas ir Agnietė Stankai 
Kas. ir Marijona M&iailtiai 
Dolfina ir Ona Bakšaitės 
J. A. Cress 
Petras |Bendorius 
Dom. ir Ona Braziai 

..Matas ir Ona Šimoniai.

Svečiuojasi pas D. B. Bra
zius sesuo ir pusbrolis Mari
jona Majaųskienė, Albinas

Iškilmėse dalyvaus virš 1,- 
200 kunigų ir daug vyskupų 
bei arkivyskupų.

Klebonas imu. John Couao- 
Hy suorganizavo jr pastatė 
Švč. Sakramento bažnyčių 
prieš 30 metų. Bažnyčioj tel
pa 1,453 žmonės. Kun. J. Con- 
nolly liepos I9xd. š. nu., nu
kako 41 metai kunigystės.

Įteikia priminti, kad šios 
parapijos aukštesnes mokyk
las (Catbolic Central High ir 
Academy) baigė ir lanko da
ug ir lietuvių. Ir šįmet gra

Naujas vieškelis paežerių. Viau paežerių išilgai Chicago tiesiamas naujas vieškelis. Ka
nalizacija jau pravesta ir vietomis pilamas konkritas. Važiuodami iŠ pietų į šiaurę ir prie
šingai automobilistai išvengs vidurmieačio trafiko. ,

Kassley su žmona iš E. St. . , ." . , v, . i būrelis lietuvių bernaičių
Louis, III. Kassley užlaiko ten1 - .». , . . x-. . . | w mergaičių baigė šių mo-
dnlzmus.y graboriaua ,Stmg, -Graduation” buvote
Viešėdami Detroite aplankė!. , •», ,,r t i žnyeioje. Diplomas išdalino
daug viety lr kupuu gėry j. k|y|j k|m j
spūdžių išvažiavo namo.

Anelė Belickiūtė iš Tbron 
to, Ont., svečiuojasi Detroite 
pas gimines ir pažįstamus.

Ona Aksomaitienė

22 Metai Spaudos 
Darbe

IS CICERO LIETUVIŲ GYVENIMO
“Negalima Nei ‘’Drau- numeruotų kas tik įsigali ir 

dalyvautų jo parengimuose.go” pamiršti.” Taip 
Sako G Nėra abejonėm, kad rugp. 1 d., 

Sunset parke mūsų gerb. kle
bonas su savo asistentais bus 

Nelengva būtų čia surašy 4r priduos gero ūpo visiems

fy • v* •Mceneciai

ti ir suminėti visus “Drau
go” rėmėjus ir jųjų išsireiš
kimus apie vasarinį “Drau
go” piknikų. Visi — nuo sta- 
inbianaio hiznierio iki papra
sto darbininko — labai pric-

L. Vyčių 102 kp. metinis! Šių metų liepas mėnesį O* lankiai šneka ir žada daly- 
išvažiaviinas bus rug. 1 d., nai Aksomaitienei suėjo 22 vauti piknike, rugį). 1 d., Su-

prknikieriams.

Laidotuvių direk. A. Pet
kus, vienas iš mandagiausių 
biznierių, kuris taip rūpestin
gai ir už prieinamų atlygini
mų patarnauja visiems, kurie 
tik jį kviečia nuliūdimo va
landoj, sakė, kad du automo 
bilius prilioduos piknikierių 
ir rugp. 1 d. važiuos į Sunset 
parkų, kur įvyks “Draugo” 
vasarinis piknikas. Jai nęga-

K. Tekūnas laukia tik sa
vo sūnaus Prano sugrįštant 
iš “honeymoon”. Sako, jei 
uesugrįštų negalėčiau važiuo
ti į “Draugo” piknikų, nes 
be automobilio sunku pasie
kti Sunset parkas.

Talzūnai labai džiaugiasi ir 
yra patenkinti, kad sūnus 
Pranas sėkmingai lošė besket- 
bolę Lietuvoj ir laimėjo Lie
tuvai Europos čempijonatų. 
Pranas parsivežė iš Lietuvos 
daug dovanų ir visokių me
dalių bei požymių už gerų lo 
šibių bosketbolo. Buvo labai 
mylimas ir gerbiamas visų. 
Garbė ir Šv. Antano parap. 
už jo mandagumų ir tikrų 
sportiškų pasielgimų, kad iš
auklėjo tokį jaunikaitį. Cice- 
riečiai visakame eina pirmyn.

Viskas prirengta, trokas 
paimtas. Visi, kurie tik pasi
žadėjote dirbti “Draugo” pi
knike, rugp. 1 d., Sunset pa-

Help Kidneys
Tour

Doa’t Tako Dra»tic Draga
Kldney* contaln I mllllon tlny 
tuter* vblcb niar be endangetvd

tuojau po sumos, nuo Lietų- metai spaudos platinimo da- 
vių svet. Visi būriu vyks į'rbo. Spaudos darbų ji pradė- 
Am Arbor, gražių vietų. Gali jo dirbti 1915 m., kuomet iš 
ir pašaliniai važiuoti. Įžanga Chicago atvyko į Detroitu, 
maža. Komisijoj darbuojasi: Mich.
C. Yanušaitė, L. Yakštas, V. Dirbdama krautuvėj prie-
Narauskas, F. Stonu liūtė ir 
E. Musteika.

Tenka nugirsti, kad Moterų

šais lietuvių Sv. Jurgio baž
nyčių lietuviškus laikraščius 
pardavinėjo.

Tuo laiku Detroite buvo
Sąjungos 64 kp. kelios narės tik viena, lietuvių parapija 
rengiasi vykti į seimų Ohioa- j (Sv. Jurgio), kurioj klebona- 
gon, nes žino, kad Chicagoj vo kun. Valaitis. Dabar jau!
seimas bus nepaprastai įspū
dingas.

M. Česienė smarkiai darbuo 
jasi platindama serijas ir ti
kietus “Draugo” pikniko. Jos 
tokia prigftntis: negali pakę
sti gero darbo nedirbusi.

Rap.

Geraširdis Teisėjas -

Town Hali teismo teisėjas 
Bonelli parodė gerų širdį Ha- 
rry C. Butts, 52 m. amž., ku
rį niekuo nenusikaltusį padė
jo 30 dienų į kalėjimų. jButts 
pats to prašėsi. Jis yra buvęs 
turtingas kaurų (rūgs) par
davėjas. Bet biznis tiek su
smuko, kad atsidūrė į didelį 
vargų ir, be to, dar žmona jį 
iš namų išvarė. Visų mėnesį 
jis turėjo prieglaudų parkuo
se. Padėjęs į kalėjimų teisė
jas bėgiu mėnesio žadėjo su
rasti jam darbo.

Kaip Jaučiate?
«1 Vakar*—--Uvalyklt Viduriu*”—JausUt* 

Umumi Rytąjį
Meskite nuovargi. Duokite Garfield Ar
batai Itvalyti nooumaltu* likutlua Veikt*' 
greitai lr maloala^ Oorklte kaip papraa. 
tg arbat*. 10c — 26a

trys parapijos.
O. Aksomaitienė- yra gimus

ir augus Amerikoje. Ji rūpi- 
Lukoševičiai sugrįžo iš Jie- naai lietuvių spaudos pfcntini- 

tuvos pilni gerų įspūdžių. A- mu, kad tik lietuvybė ilgiau 
pie kelionę bus platesnis ap-' išsilaikytų. Vėliau ji pradėjo 
rašymas sekančiame penkta- ir rašyti į lietuviu laikraį- 

b ^^kenyje. ^Koresp. | čius. Ir po šiai dienai nepų-
/-; ,----------------- -------  leidžia plunksnos.

r EAST SIDE Ilgiausių jai metų!
Detroito žiedas

Sveikinimas Priežodžiai

Sveikinu “Draugo” redak
torių L. Simutį, Lietuvos vy. 
riausybei pakėlus į D. L. K. 
Gedimino ordino Rikijus.

Linkiu dar daug gražių ir 
nuopelningų metelių darbuo
tis mūsų išeivijos ir Tėvynės 
Lietuvos naudai.

Ona Aktomaitiens

Atvyksta J. E. Arkiv. 
Edward Mooney

nset parke.
E. Misius saka nešinus, 

kaip jausis tie mūsų lietuviai, 
kurie negalės, ar nenorės, da
lyvauti “Draugo” piknike. 
Tikrai, sako, būtų apsileidę, 
jei dėl menkos priežasties ne
atvažiuotų į taip gražų pare
ngimų, kur visas pelnas aki 
riamas vienatiniam katalikių 
kam dienraščiui Amerikoj.

Kai kurie sako, kad “Drau 
gas” perdaug piknikų ren
gia. Bet yra žmonių, kurie 
sako: jei parapijos užleistų 
tinkamų laikų Vytauto parke 
“Draugui”, tada “Draugas” 
mažiau rengtų piknikų.

S. Jaškūnas h K. Matulai
tis, žymūs mūsų parapijos 
choristai, sako, kad “Drau
gas” gauna Vytauto daržų 
tada, kada “sniegas tirpsta” 
ir kada grybai auga. Žinoma, 
tokiuose laikuose btraio ne
padarysi. Tiesų sakę.

Aiškiai pasakyta, bet ne
aiškiai padaryta.

Bepigu būdavot, kai yra iš
ko.

/Brido skolosna ir pateko 
varguosna.
. Čebatai dar ponu nedaro, 
dažnai iš ūkio išvaro.

Esame kvailų išgirti, o pro 
tingų išjuokti.

Atmink, kad pnggberija 
daugel kaštuoja, todėl neina- 
ndravok, kitaip nupirksi.

Ant svieto neteisybė karie
toj važinėja, o tiesa pėsčia

Rugp. 1 d. bus gera proga 
visoms draugijoms, klubams, 
biznieriams, profesijonalaim^ 
dalyvauti *‘ Draugo” piknike 
ir bent kiek prisidėti palai
kymui dienraščio, kuris taip 
ištikimai visiems tarnauja. Y- 
pač gerb. klebonai turėtų pa
raginti parapijomis ir patys 
dalyvauti “Draugo” parengi
muose. Nežinau, kaip kitų pa
rapijų klebonai atsineša kas 
link “Drųugo”, bet mūsų, šv. 
Antano parap. kleb. kun. H. 
J. Vačūnas “Draugo” reika 
lų niekad nepamiršta. Prie

Detroitas subruzdo rengtis 
iškilmingai pasitikti pirmųjį 
I Tetroito arkivyskupų E. Moo j vaikštinėja
ney. „ ' Gėda sakyti viena, manyti į kiekvienos progos ragina pe

Arkivyskupu atvyks į De- kita. ________ . rafijomis, kad “Draugų” f re

IIIHV 
look 01d 

HHtag K’s So Eosy 
To look Voong...

dįfc' “»«•

lt your hair grey ' 
lt it going grey? 
lt it drab, faded or streaked ?

Doa’t let Miete toli-tolo marles of age remaln. 
They moko you look and feel old boyond your 
yeart. Erete tham ųuiekly and timply with 
Clairol which thampoec, raconditions and tinta 
your hair back to its own natural-looking color 
...glowing with youthful higblights...in one 
triple-action treatment.

A«k your heeutMoa. WU»e for FREE hooMot, FRH 
•f bair and FREE boayty enolyti*.

Not w»tk coflMOoe, old-fashioMd fco/r </y« bot 

NaTURAUY/..

Mv»r»y Kln>, l«e., IM 44th $»., N«w York, N. Y.

SI««M MA« KM CtolrU KM FMI

City..

My toauticlen H.

____ iter» vblcb tnay be endai „
by OMltct or draatlc. Irrttatlng drug*. at 
careful. If functlonal Kldney or Bladder 
dlaordere maka you autfer Irom Oettlng 
Op Mtgbta, Rarvouaneea. Lo» o( Pep. L«« 
Pelną Rhaumetlc Pelną, Dleelneae, Clr- 
clse Under Kyee. Neurelgla, AMdlty. 
Burnlpg. Smertlng or Itching, you don t 
need to take ebaaoaa A11 drųgglita noy 
have the moet modern advanced treat- 
ment for tbeee troublee—e Doctor',i prei- 
crlptlon called Cystez (8lee-Tex). Koriu 
feet—eate and aure. In 42 boura lt mušt 
brlng nev vltallty and la guaranteed to 
mik, you tesi 10 year* younger Itf one 
vaak or money back on return of empty 
package. Cystez coata only 8c a doee at 
drugglat* aad the guaraatee proteeta yon.

r". I

Asfhma Cause
rg«fhl !■ 3 Minutes

sssass. ."as
Inlectlona. Ab- 
k ln S minutes, 
feel veli, years 

į Ouar-
Sleep aoundly tenigbt. goon 
youŪMr. atronįarįand eat ___
back? If your drug^atuiouPi
order Mendeco for you. Don't suSer anotber
day. The guaraatee proteett yon.

*« SAMrte of OeHIeM
Sa3IS)l M*’*,c',«»0»d*-«'»oOoHleWTea S»qCĮ •MdforcoMNpotHm^cid.ndiaeMkM. 

- 't*-“-" w ond < k,op ci.or in.ido." W»ITI, 
OaCRELOTEACOS OaatE. MOOKLYN. N. Y.

Šame Prtce Todaip 
as 45 YiarsAqo 

i25 ou neės 254 
ĮAction

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

ŠEŠIOS LIETUVIŠKOS DRAUGIJOS
—- rangia —

ANTRA METINI PIKNIKĄ
Nedėlioj, Rugpiūcio-August 1 d., 1937

U8LE GROVB, LISLE ILLINOIS

20 čiai laimingųjų teks dovanos $150.00 vartės

Gros DEAN COLBY’S Orchestra
Nuvažiuoti į daržų imkite bile kurį gatvėkarį iki Ogden 
Avė., Ogden Avė., važiuokite į vakarus iki Lisle, III.,

Easūkite vienų blokų į šiaurę nuo Du Page River ir 
ūsite darže.

Visus nuoširdžiai kviečia

RENGĖJAI

AAilIions prefer this "flavor 

that is different"

Pamėginkite šį naujų Salud 

Dressing. Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iš geriau
sių medžiagų.

MIRACLE WHIP CONTAINS MORE— 

FAR MORE-OF THE COSTI.Y 1NGREDIENTSI



T^enkttldients, liejos 30,

Visi Važiuojame į
nset Parką - Vilniaus Kalnelius

1351h Street Ir Archer Avė.
• - ■ , į , * • » * , . • ♦

ŠIOJ GRAŽIOJ VIETOJ ĮVYKSTA VASARINIS

DIENRAŠČIO
Šiame piknike turėsime svečių iš visur, net iš mūsų senosios tėvynės 

Lietuvos. Pikniko programa įvairi: dainos, muzika, šokiai ir taip pat giliu- 

kingiems bus teikiamos dovanos su įžangos ir serijų tikietais.

DOVANOS

069.00 vertės skalbimui 

mašina, atvaizduojama 

čionai, iš JOS. F. BUD

RIK krautuvės, 3417 So. 

Halsted St. ir floor lem

pa 010.00 vertės, taipgi 

iš BUDRIKO naujos 

krautuvės, ir daugybė’ki

tų dovanų.

Čia įdedame kelrodį, iš kurio matysite, kad visi keliai veda į Sunset Parkų

la
GRANfrfc

OOMVtAS
GRova

4U5TICE

LLOVV

Jau aušta aušrelė, netoli diena, 
Rengias jau į kovą visa Lietuva,

Vilniaus kalneliai sveikiname
• _
JUS,

Ruoškite drąsuoliams tinka
mus kapus!

Jei norite ir jūs pasilinksminti, pasišokti prie geros 
LON LABAN odkestros, pasimatyti ir pasišnekėti su 
visais savo pažįstamais, atvykite į “Draugo” vasarinį

Su įžangos tikietais turėsite progų dalyvauti dova 

nų laimėjime.

NUOŠIRDŽIAI UŽKVIECIAME SKAITYTOJUS, BIČIULIUS, BENDRADARBIUS IR RĖMĖJUS — Jūsų kasdieninis “DRAUGAS’*^-
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ŽYMIAUSIS GRABORIUS CHICAGOJ — 
LIETUVIS!

Per Menesį Palaidoja Tarp 600-700 Lavonų

Rašo 3tasys Pieža 
Justinu J. Krutkevičius yra

ŽINIOS IŠ WAUKEGANO
Užsimojam ant D’delių «“«» atstovais dirba iftsijvosą, 

Darbų

Piknikas Vienuolynui 
Paremti

zaus dvenčiauaioe Širdies Mei 
lės vienuolynui. Todėl, visi 
kviečiami atsilankyti. Kas tu
rės jžungos tikietą, tuo pa-

Š. Amerikos nepriklausom?* 
bės kare labai narsiai kovoji) 
vienas karys, vardu Rrbert 
Sohurlel, laike trijų metui 
Vėliau netikėtai buvo sužino-

Susipažinkite su Justinu J. Krutkevičius yra 'matęsi Pasirodo, vaukeganiečiai ti- 
Krutkevičium, žymiavsiu gra- beveik kiekvieno nušauto ba- krai nori pasistatyti naujų mūs vikaras kux/v. Urlia, iš- 7,aUi> Švenčiausios Širdies Mei-
borium Chicagoje. jndlto lavonų. Per jo ranl<as bažnyč'ų. Iš pradžių buvo vi- važiavo ato; to jų dv’em savai vienuolyno sode, Harvey s

Šis lietuvis per mėnesį pa- perėjo ir “baisusis” Dillin- šokių — priešingų ir nep.ie- tėm. Na, kur gi nevaliuos, t-ake, Pa.
laidoja 600-700 žmonių. Tikė- geriB, ir “Baby Face“ Nei- lingu minčių. Galop eita'prie praeitam parapijos piknkc Piknike bus įvairių gražių
site, ar ne?

Just'nas Krutkevičius 
direktorius Cook County

kad pasisekimas būtų kuo di- HAKVEI S LAKE, PA.
džiausiąs. . - tl Milžiniškas piknikas rengia- ,

_____ į. mus vienuolynui paremti se- , clu uaeus gaut n ' j tA, kad tas karys yra moterų
“Bčgilas” prėnešč, jog kmadienį. rugpiūč:o 1 d., Jė- ngų auksinį laikrodėlį. įr jog vardas Deborn Kamp-

Pikniko Rengimo Komisij* son.

voninės (morgue), kur dirba 
jau dvidešimts trys metai.

Valentine Day liftu* tvarkos, ir priešingieji nusi jisai dirbo kelis darbus. Dir- ** s.nagių pramogų. Bus vi-
yrn sacre“ nužudytieji ir taip to- leido, nes pamatė, kad nieko bo išsijuosęs, sušilęs iki vė- *°keriopų žaidimų. Bnųgruk
la- liau. nelaimės: bainyč'a bus pra Į t y bos nakties. Tur būt, už tai ‘V Seiinin nkių pagaminti ii

son, ir

“Au daug gauni lavonų lie- dėtu statyti 
tuvių banditų? paklausiau.

Ir teisingas -mūsų pasaky- Šnairiai pažiūrėjęs savo juo-
lnas: “kur lietuvių nėra!” 

Apie Krutkevičiaus lietuvy
bę nėra abejonės, nes jis gė

domis akimis per akinius, 
Krutkevičius atsakė:

“Broleli, dėkui Dievui, vi

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Ildirbėjai aukštesnės r* šios 

paminklų ir grabnamių
-------o----- —

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

ir piknikas pasisekė. Garbė ‘ ^^uti gardūs užkandžiai 
mums turėt'* savo tarpe tokį *r skanum> nai. *U dienų 
darbininkų, kaip kun. V. Ur- Ugningajam teks ir auksinis 

laikrodėlis.
Visus pelnas skiriamas Jė

Urba Flowet Shoppc 
4180 Archer Avenue

Parapijonai, kurie išgali. 
klo„a po šimtų; kiti ir po du 
šimtus. Dar kiti dalimis savo I 
šimtines moka. Ir taip sujudo I 
visa parapija. Naujos bažny
čios statybų remia visi iš vi-. 
sų pusių. Štai, vos tik praėjo 
vienas metinis parapijos pik
nikas, kuris davė pelno $650,

Suvlrš 50 metų prityrimo
-----o-----

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės Lr 
taupykite pinigus

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

NORTH VVESTERN 
AVENUE

AKTl tiRAND AVE.

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

Mūs veikėjas, pirm. Šv. Juo 
zapo draugijos, Alekas Jan
kauskas, šiomis dieonmis la
bai si sirūpinęs: ieško bėro 
žirgo, nes jam reikės paradas

rai lietuviškai kalba. Jis ir sa* mažai. Sakyčiau, tai is 
juodukus, kurie turi reikalo initis pamatyti lietuvį bandi- 
lavoninėj, pasveikina lietuvi- lavoninėj. Mažai yra

Man pačiam teko sykį lietuvių banditų”. . ,ri1,
kaip jis vienų juodu- Užsidegęs šio rašytojo oi- katajikiSko8 draugl^8 bendro tvttrkytl “Lietuvių D enoj ’. 

ei kino. Pasikalbėjimas gar«tą, jis dar pasakė: .. .g rengia milžin V Enrikąpasveikino. 
toks;

“I’se oome for the boddy, 
sah,” sako juodukas. O lavo
ninės direktorius jam lietu- bicijes būti Dillingeriais, at- 
viškai: “Na sveiks, ko tau ***lankytų čia ir pamatytų pit- 
Čia reikia tur...” ' I nus ir kraujais Pa»ru-

Būtų juoko, jei tas negras vu&ius lavonus. Tuomet, gal,

“Žinai, būtų labai gerai, 
kad jaunimas, ypač sublogo 
jęs jaunimas, kuris turi am-

suprastų lietuviškai.
J. Krutkevičius yra gimęs 

Markūnų kaime, buv. Vilnaus 
gubernijoj. (Markūnų km. y- 
ra neokupuotame krašte). Da
bar yra 54 metų amžiaus. Į 
Amerikų atvyko 1900 metais 
ir apsigyveno Pennsylvanijoj. 
Dirbo mainose.

Po kelių metų atvyko į 
Chicagų ir dirbo motormenu 
gatvėkarių kompanijoj. Per 
Amerikos su Ispanija karų 
Dėdei Šamui tarnavo tris me
tus.

Chicagoj' įsimylėjo į gražių 
lenkutę, Adelę Lesnevskaitę. 
šliūbų jiems davė a. a4 kun. 
Lukošius Šv. Mykolo parap. 
bažnyčioj. Dabar Krutkevi- 
čiai gyvena adresu 2430 Kil- 
darė a v. Turi tris jau augu
sius vaikus.

sumažėtų jų noras būti ban 
ditais”.

‘ ‘ Tiesa, banditai atsilanko 
pas mane, bet jie jau būna 
šalti lavonai”.

Apie p. Krutkevičių, Clay- 
ton fcknith, prezidentas Cook 
County board, pasakė:

“Teisingas žmogus. Savo 
pareigas atlieka geriausiai. 
Tikrai, galime Krutkevičium 
pasididžiuoti!”

B

Į lavoninę pateko prieš dvi- . 
dešimts tris metus. Iš prad
žių jam buvo baisu dirbti.

“Ištikrųjų, broleli, pirmos 
dienos lavoninėje buvo labai 
keistos. Parėjus iš darbo na
ktį taip ir vaidindavos lavo
nai. Net šiurpuliai nukrėsda
vo. Dabar gi kaip niekis“.

Šio straipsnio rašytojui jis 
papasakojo, kad per Cook 
County lavoninę, per jo ran
kas kas mėnesį pereina neto
li septyni šimtai lavonų.

Lavonai laikomi skiepe, ša- 
ytuvuoee. Jie čia būna vi 

mėnesį kol atsiranda kas 
lavonų paima. Jei neatsiran 
da kam paimti, tai palaidoja 
“Potter’s Field”, Oak Forest.

Lavonai į Cook County la
voninę suvežami iš viso aps
krities ligoninių ir taipgi nuo 
gatvių. Daug lavonų būna su
šaudytų banditų. Juos čia lai 
ko tol, kol pasibaigia inkves 
tas bei koronerio tyrinėjimas. 
Nors J. Krutkevičius netyri
nėja mirčių priežasčių, (bet 
jis yra koronerio pagelbinin- 
ku.

'Kiekvienas lavonas, kuris 
būna išgabenamas iš Cook 
County lavoninės, turi gauti 
J. Krutkevičiaus 0. K. Tokiu 
būdu jis žino kiekvienų Chi
cagos lietuvį graborių, ypač 
labai gerai žino Jonų Eiudei- 
kį, 4608 S. Hermitage av.

Per dvidešimts tris metus;

Vargonininkai Buvo
Išvažiavę

w _
Praėjusį trečiadienį Varg. 

Sų-gos Chicagos Prov. buvo 
suruošus privatų išvažiavimų 
į vienų Powers ežerų, Wiscon- 
sino vai. Diena pasitaikė grų 
ži, dėl to visi grįžo panašūs 
indijonams — saulės nudegti. 
Svečiais mūsų muzikų išva 
žiavime buvo keli klebonai ir 
veikėjai. Rap.

jėgomis rengia 
kų “Lietuvių dienų” rugp. 29 
d., gražiausiam šioj apyiin 
kėj Foss Parke. Pelnas eis 
naujos bažnyčios statybai. Čia 
noriu priminti, jog, pasidar
bavus mūsų veikėjams, pirmų 
kartų lietuviai gavo leidimų 
piknikauti šiame parke. Vie
ta tikrai graži, medžiais ap 
augus, ant Michigan ežero 
krauto; yra boseball aikštė, 
vaikams sūpynės ir iš visur 
lengvai pasiekiama. Norima 
tųidienų padarytį tikra “Lie
tuvių Diena” ir istorine. Ne
abejojant, kad ir padarysim, 
nes visos draugijos su išrink-

HOW OFTEM CAN YOU 
KISS AND MAKE UM

Neturintieji Dar Lais- i 
nių saliūnininkai turi 

susirūpinti

Kurie saliūnininkų nepasi
rūpino išsiimti leidimų už bė
gančius šešis mėnesius, turi 
susirūpinti. Po liepos 28 d. 
įsakyta policijai neturinčius 
leidimų saliūnus uždaryti.

Skaitykite

Barbenus

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

Gyvenimas esti pilnas gerų 
progų, tik ne visi moka jas 
sunaudoti, kada jos jį aplanko.

Kiekvienam žmogui pasitai
ko laimė, bet jos neįgyja, jei 
prie jos nebūna prisi rengęs

PIRMAS METINIS MOOUT 
PIKNIKAS

— rangia —

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTO
RIŲ ASOCIACIJA

Šeštadienio vakare, liepos 31 d., 1937
ROYAL 0AKS DARŽE 

87th ir Kean Avė.

Muziką gros BUCK JONĖS Orkestrą
Įžanga 75c. Pradžia 8 vai. vak.

Jei būtų lietaus, piknikas bus perkeltas į ateinantį

A, > A
ONA KA VALSKIENE

(po tėvais Urbonas)

Mirė liepos 28 d., 1937 m., 
1:43 vai. ryte, sulaukus 71 me
tų amžiaus.

Kilo M Raseinių apskr., Ne- 
mųnkačlų parap., Smeltintų
kaimo.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Pūtiko dideliame nuliūdime 

dukterį Marijona ir žentų Mo
tiejų Waitkus lr jų šeimynų, 
sūnų Tamošių, marčių RozaLl- 
Jų Kavalskhis ir Jų šeimynų, 
sesers dukteris: Onų ir Alek- 
samtrų Kajėnus, Rozalįij lr 
Petrų Bagdonus Emilijų lr 
Vytautų Tereškevičius lr Jų. 
šeimynas ir gimines; o Lietu
voje tris seseris: Leonorų Dl- 
dauskienę, Pranciškų Sabutle- 
nę, Liudalikų žibienę, ir. du 
brolius: Kazimierų lr Jonų Ur
bonus,’ ir gimines.

A. a. Ona priklausė prie 
Tretininkių, Apaštalystės Mal
dos lr Šv. Rožančiaus Draugi tų.

Kūnas pašarvotas 4158 So. 
California Avė., tel. HEMIock 
8058.

Laidotuvės Jvyks šeštadienį, 
liepos 31 d. Iš namų 8:30 vai. 

1 šv. Mykolo parapijos ryto bus atlydėta 1 Šv. Jurgio
, kurioj Įvyks goduliu.. ąĮtsrafljss hktejtftų. AAMfloJ i 
įųldos už velldnio ale- I vyki gedulingos pamaldos

MOTIEJUS
STRANKAUSKAS

Mirė llepoa 28 d., 1937 m., 
12:15 vai. po pietų, sulaukęs 
pusę amžiau*.

Kilo iš Kauno apskrities, 
Babtų parapijos lr miesto.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Uršulę, po tėvais To- 
maaevifllūtė, lr sūnų Vladislo
vų, ir giminei.

Kūnas pašarvotas 1463 No. 
Ashland Avė.

lAldotuvia (vyks šeštadienj, 
liepos 31 d„ 1937. Iš kop
lyčios 8:80 vai. ryto bus at
lydėtas J Sv. Mykolo parapijos 
balnyčių.
gos pamaldos 
la- Po pamaldų bus nulydi 
tas J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžia} . kviečiame visus 
gftnlnea, draugus-ges lr pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Kūnus ir 
Giminūs.

laidotuvių direktorius W. J. 
Polinaki. Tel. BRUnswlck 0815.

už
velionė* siela. Po pamaldų bus 
nulydėta i Šv. Kasimlero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Bintipeb. draugus-ges ir pažy
sta mus-as dalyvauti šiose lai- 
dųtųvėse ir suteikti jai pasku
tini patarnavimų.

Nuliūdę: Duktė, Supus, Se
sers Dukterys, Marčios, Žentai 
is Ohninėa.

Laidotuvių dlretkorius A. 
Mana lekia tel. BOUIevard <139.

MATYKITE ji ŠIANDIENI

HEALTH-MOR
VACUUM-CLKANER 

ATLIEKA St DARBUS
Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes

Ręikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laišką, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magiką. Saukite pardavėją J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Avė., Chicago.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN 

Guriausiu patarnavimu -» Moteris patananja
rkana tOM 680 W. 16 th Ava

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

RUDIII A&IPC patarnavimas
AlnDULHllbC DIENĄ IR NAKTĮ

nW A T KOPLYČIOS VISOSE .M I KAI MIESTO DALYSE

PARMOS
Laetiagic; ir Sanai 
J. Liulevidus

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

4348 So, California Avo. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

APrikas
S. M. Skudas 
I. J. Zolp
Ezerskis ir Sūnūs
Juozapas Možis

itiu BO, 4ytą IX,

Phone Cioero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weat 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703

IR 4704 So. Western 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

A. BITTIN į
PAMINKLŲ liDIRBfcJAI

Dabar siūlo didžiausias; 
paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $15.00 ir aak. 

Atsakantis darbas 
3958 West lllth SL, 

Telefonas BEVerly 0005
skersai dr. Kazimiero kapinių vartų.
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S.S. PETRO IR POVILO WE$T PULLMAN PARAPIJOS PIKNIKAS
SEKMADSNI, RMSO-AUG. 1 D.. 1937 Visus kviečia atvykti į pikniką, bus ffcanių valgiu, gardžių gėrimų

*• fT *7 ,VWf miiTilrii rrrnc Pliil Paltn#>r

Vytauto Parke 115 st. tarp Pulaski Rd
. Pradžia 12:00 po pietų

Cicero av.
Įžanga 25c

Porcinkulio AtlaidaiŠIANDIE BANKIETO BUS PAGERBTI I
MŪSŲ VADAI, LIETOVOS VYRIAU- , 

SYBES APDOVANOTI ORDINAIS
NAMŲ TAISYTOJAS; j uus\i. wi> v.mi šv 

8|||i| l,HŽny«'i«, ,e al.-Jlumt i

kiiiiulieii1, rugp. 1 <1.. 1- vai. 
(.linini pruM.les (lidieji

|||||||' jylSH «' iikulio atlaidai Toties Ųuo-

tif>. Atlaidų įm-Iiiviu,, laka.- 
. ' H į i baigsis pirniadjniį vėlai iš

vakarėse.
B zŽ Atlaidams pelnyti reikalin

ša išpažintie
11 ;v' |iiųl->-IIIti «’

•j’-^-t ij|jl "' I"11111’1 >v K"mui .j..
gal‘ 11 klt">,‘ l’a/Jl\emse, I,,-;

( f H) atlaidus pelnyti gali tik tose
Gerb. Petre, Daužv*rdis, vietinis

• • r • . , , vyskupas gavo leidimą iš Ro-laujasis Lietuvos konsulas J ¥ , ¥ ¥:
. , • v. i • mos prašomose bažnyčiose po-Dhicagoj, kuris sį vakarą p . , . Į

. t n rr n j- • rcinkuho atlaidus įsteigti. Vi-teiks L. 1). K. Gedimino or- , , t ... . , . ®

. . ,. »v. si katalikai, kūne atliks iš-lenus musų dienraščio “Drau „.
,, , , _ ..... pažinti ir priims šv. Komuni-ro ” bendroves pirmininkui . ... ,
, , T . ... . ¥. . ją, gaus visuotinus atlaidusęerb. kun. Ignui Albavičiui 7 . . , . , », . . . . . , už kiekvieną atlankymą baž-r vyr. redaktoriui gerb. Leo- _. . . ... ,/, . ,. ¥. . nyeios ir pasimeldimą Sv. Te-

lardui Simučiui. Sta proga . , .. , ,, , ¥¥1 , , . , , r , vo intencija, sukalbant po še-aaruostatn bankiete, kuris bus .. , . x«L. ... 8is poterius. Toties Guoties
riccadily viešbuty, dalyvaus. ’ _ ¥ _ atlaidai duoda žmogui progą
ir ponia Dauzvardiene. ........ ._______________________  vienoje dienoje visuotinų at-

laidų pelnyti. Per minėtas di- 
?lknikas. Gražiau Negu džiuotėus atlaidus bus daug J
Buvo Nauja. Vizitacija svefil* kunigų. Kiekvienas be 

~ J vargo galės atlikti išpažintį.
_,TTT T .77.. „ I Išpažintys 1 bus klausomos

AVEST PULLMAN.-- Ru- ¥ x. . ... . .._y. . , T¥. . , . i šeštadieni po pietų ir vaka
gpiucio 1 d. Vytauto parke o , •• gi . . ¥. ,, , J .. re. Sekmadieni nuo šeštos vaL
Įvyksta mas, parapijas me- Jr ya|are -y,
tims piknikas, prie kūno tin- _. ™-a- •. f • • A vėlumos. Pirmadieni irgi nūn
karna, prirengta. Valgyldo- g ya,
je darbuosis Sv. Veronikos rogp 2 d y. pinnadieni 
dr-jos darbMios narte. Prie prasidės 5 vaj ir 
kitų piknike darbų išrinkta kūe iki w ya, Suma bn, 
darbStūs vyliai Sv. Juozapo iniko^ 9 vaj. pamokslus sa 
ir Sv. Kryžiaus draugijų na- kvs seĮ;antį kunigai: sekmad. 
riai ir parapijos komitetas. Tokare kun Pr Vaitukaitis 
Tam reikalui, parapijos salė- Sy Juo7apo parapijos klebo- 
je trečiadienio vakare įvyko nftR, Chioago. Pirmadie-
bendras visų pasitarimas. nio samos kon j Ju

Šokiams grieš gera Phil ška Šv. Kryžiaus par. kamen- 
Palniers orkestrą. Bus daug dorius ir pirmadienio vakare 
įvairumo ir atvykusiems į pi- kun. R. Draugelis, Šv. Kaži 
k nikų bus gera proga gauti miero par. klebonas, Gary. 
100 dol. dovanų. Ind. Iškilmingi mišparai bus

Kviečiame visus dalyvauti, laikomi sekmadienio ir pir-
----------- madienio vakarais pusę po se-

ŠŠ. Petro ir Povilo para- ptynių su prjoicesija. 
pi jos trobesiai dabar atrodo Visi Roselabdo ir apylinkių 
gražiau, negu kaip buvo nau j katalikai yra kviečiafcni nau
jai pastatyti. Viskas iš vi- -dotis šiais gausingais atlai- 
daus ir iš lauko pusės atnau- dais.
jinta ir pagražinta. Dabarti- Kun. J. Paškauskas, kleb
niu laiku valoma mokykla ir J. ■■ ...... I ---------- ZZ.
bus gražiai išdažyta. f

Kam reikalinga weather atrlps arba 
durų arba langų Ištaisymas, kreip
kitės J J. Purtokas, Jis turi gerų pri
tyrimų tame darbe.Adv, „,as:

€425 So. Richmond Str.
Tel. HEMlot-k >573

Šį vakarą, Piccadilly vieš-t Viešbutis randasi prie E. 
buty, 8 valandą, Chicagos lie- 51 ir Blackstone avė. Netu- 
tuviai bus liudininkai įteiki-' rintiems automobilio viešbu- 
mo D. L. K. Gedimino ordeno, tis pasiekiamas važiuojant 
medalių dviem mūsų vadam: Į Stony lsland avė. Išlipus ant 
kun. I. Albavičiui ir L. Šimu- 51 gatvės (Hyde Park Blvd.) 
čiui. Ordinus įteiks Lietuvos už bloko į vakarus ir matosi 
konsulas Chicagai P. Dauž- viešbutis.
vardis. Ta proga bus sveiki- Tat, skaitlingai susirinkamo 
nimo kalbų ir išpildyta graži pagerbti mūsų veikėjus, ku- 
programa. Ordinų įteikimo iš- riuos už jų ilgų metų darbus 
kilmėse taip pat dalyvaus ir Bažnyčios, tėvynės Lietuvos 
svečiai iš Lietuvos pp. Kvik- ir Amerikos lietuvių labui, 
lys ir Gilvydis. R. K.

PARDAVIMVI TAVERNA

Pardavimui taverna geroje vietoje 
dirbtuvių apylinkėj. Pardavimo prie- 
žaatis yra ta. kad turiu du blsnlua 
Atslftaukito 2424 So. Weatern Avė. 
Telefonas SEEIey 9581.

Reikalinga mergina patarnauti prie 
stalų reetorante, turi boti nev^ 
dusi, pastovus darbas. Atsitaufl 
adj-eau 2151 W. Cermak Rd. ■

Pliųal (rengtas, lietuvių kolonijoj 
ran-lasl skersai nuo parkės, gera 
proga dėl biznio, savininkas ant vie
tos, kreipkitės Anton Norbut. 4500 
So. Paulina St.

GRAŽIAM DARBUI RENGIAMA 
DIDELIS VAKARAS

Kam reikalinga moteris dėl lengvo 
namų darbo, ra&yklt J

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.,

Box J 76.

“Over the top.” Viena J. A. V. tankų Soldiers’ Field da
ro karinius pratimus jubiliejinėms Chicago miesto iškilmėlns 
paminėti Rugp. 15—16 d.

Į Talką Eina Visos Draugijos
Dabar Verkia sirinkimų iškelia iš antro ne- 

dėldienio į pirmą iš priežas
ties parapijos pikniko. Susi
rinkimas įvyks ateinahtį sek
madienį, rugp. 1 d., 1 vnl. po 
pietų, parapijos mokyklos ka
mbary. Nariai prašomi tai į- 
sidėmeti.

K. Batutis, nut. rašt.

Nuolatiniam namų darbui, prie ma
žos šeimynos, vaikų nėra, turi mo
kėti valgius ' pagaminti. ftaruklte 
Mrs. Pauline Miknls, tel. Wlllow 
Springs 48.___________________________

J. A. V. pašto departaimen- 
tui du metus ėmė susekti da
romas fiktybes Marenisco, 
Mieli., 'pašto klerko Dorothy 
Early, kuri išrašydama “mo- 

I ney orders” pašto departa
mentui ant kuponų patiekda
vo mažesnes sumas. Tuo bū
du ji nusuko $3,200. Pavogtus 
pinigus ji prauliodavo. Kada 

I departamentas pareikalauda
vo, Marenisco pašto knygų, 
mergaitė pabėgo į Chicago. 
Čia ji suimta. Dabar verkia.

Nuolatiniam namų darbui, valgius 
pagaminti, maža šeimyna, nereikia 
skalbti, telefonuokit Wblow Springs 
48, Mrs. P. Miknių 

RENDON NAMAS

Renilon 5 kambarių bungalow, 
furnace apšildomas. Namas randasi 
po adresu 10827 So. Homan Avė. 
Kreipkitės J savininkų, Mike Krau- 
Jalts, 1U4S W. Cermak Rd.Manant statyti sau naują namą 

ar pertaisyti seną, paša ak i te 
JOHN VILIMAS 

Oontractor and Bnilder,
8739 So. Maplewood Avė., 
Telefonai PROspeet 1185.

PARDAVIMUI NAMAS

< Pardavimui namas, krautuvė su ke
turiais kambariais užpakaly, šilto 

i vandens šiluma, dviejų karų gara- 
xi ii u s. . Tiktai »4,0QJ).0Q. Mažas (ne
šimas, balancas lengvais lšmokejl- 
mala Matykit Ix>uis Topolous, 2443 
W. 71st Street._______________________

PARDAVIMUI NAMAS

8 kambarių mūrinis namas, 5 kam
bariai ant pirmo aukšto, trys ant 
antro aukšto, šilto vandens šiluma, 

' tlle bathroom, cementinis basemon- 
tas. Adresas 2143 W. 23rd Street. 

Į Tel. CANal 2148.

Begelbėdamas Brolį 
Pats Prigėrė CONTBAOTOR 

2223 VVest 23rd Place
Atlieka vinokius medžio darbas, 
didelius ir mažas, až prieinamą, 
kainą. Apkala namus šingeliais.i 
Dedame stogus.

Turi 35 metus patyrimo.

Cider ežere prigėrė chica- 
gietis E. Malinovski, 15 m. 
ąmž., 5232 VVinnemac avė. 
Pamatę*, kad jo jaunesnis 
brolis Irwin neramiam van
deny atsidūrė pavojuj, nuo 
“raftou šoko jo gelbėti. Jav-( 
nesnis brolis įsikibęs laivelio 
pajėgė priplaukti prie krašto, 
o vyresnis, kuris jaunesnį šo
ko gelbėti, prigėrė.

Vyriausia ieškotojų ir sekė
jų savybė yra ištvermė, ta lau
kinė ištvermė, kuri yra užsis
pyrimo duktė ir atkaklumo se
suo. Claude

Knygutės jau parduodamos 
dėl dovanos Lewis Style Shop 
(fur coat). Pelnas eis Vil
niaus vadavimo reikalams.

Rašt. Tel. CANal 7514
CHICAGO PLATINKITE “DRAUGĄ

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

mokėta $1,000.00 ir dabar at 
naujinama bažnyčios mūras 
iš lauko pusės ir taisoma sto
gas. Darbas, pradėtas 19 d. 
šio mėn., eina prie baigos. 
Dabar bažnyčia atrodo “beau- 
tiful”. Ilgamečiai parapijonai 
sako, kad ji neatrodė taip 
gražiai kaip buvo naujai pa
statyta.

Pranešimai
DIEVO APVAIZDOS PA

RAP. — Dr-ja Susivienymo 
Brolių ir Seserų Lietuvių sn-

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SA
VING AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO direktorių susirinkime 
birželio 23, 1937 nubalsavo mokėtu 

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 MORGIČIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

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

lAriTV >5 
IMVIUMIHl

ĮbBUICK
atikui. Dėkui ir klebono drau Rugp. 1 d. sueina šeši me- R 
;ams ciiicagiečiams, kurie sa-! tai, kaip gerb? kun. Ant. C. man 
m atsilankymu žymini parė- Martinkus šioj parapijoj kle- Bus 
nė. honauja. Jam tiek rūpi para- į ]<1

------------ pijos gerovė, kad savo suka- pag
Liepos 14 d. kleb. kun. A. kties dieną paveda jos rei- I °*j&

D. Martinkus atmokėjo $1,- kalama. Mat, rugp. 1 d. ture- -----
)00.00 parapijos senos skolos, sinie didelį pikniką parapijos paii 
Dar liko $3,000.00. kieme, kad sukėlus pinigų pa-1 bili<

------------ dengimui lėšų už bažnyčios vau
Mūsų parapijoj nuolat dir- remontą, kurios sieks daugiau viei 

iama, taisoma, gražinama. $700.00. Sakau, didelį pikni- ką 
rtiemet jau trečias didelis da- ką, nes parapijonai, pamatę čiui 
rijas iš eilės atliktas: įdėta atnaujintą, pagražintą bažny- Cbi 
naujas boileris po klebonija ir Čią, pasidarė entuziastingi, mūi 
radiators. Įvesta taip vadina- Vieni duoda piniginę auką, ną, 
ma “hot water heat”, kurio kiti aukoja piknikui įvairių kle 
įvedimas kainavo $800.00. At- dalykų ir kiekviena šeimynA ga.

PONTIAC

WrfDERAL Savings
■(and tOAN AIIOCIATION 
’ or CHICAGO

2202 West Cermak Road
Telefonas CANal 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

806 W. 3lst Street • Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS, sav.

Bendradarbiai:
GAUBIA, SABONIS, BULAW, BAMKEVI0IU8, BAAKT8

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 • P hontas


