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VOKIETIJOS PUSĖN
NENORI NIEKO BĘNDRA TURĖTI 

SU SOV. RUSIJA

Tai gen. Goeringo lankymosi 
Balkanuose pasėkos

VIENA, Austrija, liepos
0. — Ne veltui neseniai Vo

kietijos aviacijos ministeris

giavimus į Vokietijos pasie
nius, tad liko tik viena Ru
munija, su kuriaja Maskva

gen. Goeringas laaikė Balka-pedė derybas.
nų valstybes — Rumuniją, iStaiga, kaip sakyta, į šį 
Bulgarijų ir Jugoslaviją. Tuo reikalų įsikišo Vokietija it 
jau po to jo lankymosi pasi- suardė visus tuos planus. Po 
reiškė nesusipratimai “ma- gen. Goeringo lankymosi Ru 
žosios santarvės” tarpe. ŠiĮinunija staiga atsisakė toliau 
“mažoji santarvė” — Jugo-, tartis su Maskva, kad per sa 
slavija, Rumunija ir Čekoslo vo teritorijas praleidus so- 
vakija, praleido net vienų sa- vietų kariuomenę pasitaikius

LAISVĖ
MEXIC0 CITY, liepos 10. 

— Jo Eksc. arkivyskupui Pa 
skualiui Diazui pakvietus fe
deralinio distrikto katalikus 
vienų dienų panaudoti mal
doms už religinę laisvę, sek
madienį visos dvidešimts 
šešios bažnyčios šiame dis
trikte buvo kupinos tikinčių
jų. Daugiau kaip 100,000 mek 
sikiečių atsidavė maldoms. 
Kiekvienoj bažnyčių atlaiky
tos trejos šv. Mišios.

Katalikų priešai turėjo ko 
stebėtis tokia meksikiečių ak
cija.

WASHINGTON, liepęs 10.
|— NCWC. ,(K rašto katalikų 
gerovės konferencija) admi 
nistracinis . komitetas pirma
dienį turėjo specialų susirin
kimų. Dalyvavo šie komiteto mus kongres° žemesniųjų rū-i 

mų demokratus vadus ir ra-

vo paprastų konferencijų ben 
drų reikalų aptarimui.

Nesusipratimai tarp “ma
žosios santarvės” valstybių 
ėmė reikštis tuojau kaip tik 
Prancūzija padarė tarpusa-

NACIAI GRASINA KATA
LIKU VADAMS

BERLYNAS, liepos 10. — 
Vokietijos namų ministeris 
AV. Frick oficialiai paskelbt?

karui.
Šiandien Rumunija, Jugo

slavija ir net Bulgarija jau 
yra pašlijusios Vokietijos pn 
sėn, kad atsispyrus prieš bol 
ševikų prancūzų įsivyravimų,

vio gelbėjimo paktų su sov. Kas įdomiausia, kad Balkanų įspėjimų katalikų vadams, 
Rusija. Nesusipratimai tačiau valstybių šį sąjūdį prieš I’r- kad jie paliautų agitavę prieš 
padidėjo sov. Rusijai pasira- ancūzijų ir sov. Rusiją karš-, vykdomų Vokietijoje nesvei- 
šius tos rūšies paktų su Če- tai remia Anglija, kuri šį nu protu ir kūnu žmonių ste- 

sistatymų aiškiai įrodė, pada1 rilizavimų, nes už tai yra nu 
rydama karo laivynų sutarti j matytos aštrios bausmės.
su A okietija. | Ministeris aiškina, kad ka

Tais svarbiais reikalais talikai turi taikintis prie vi- 
Rumunijos karalius nuspren- Sų valstybės įstatymų, lygiai 
dė pasimatyti su Jugoslavi- jjr prįe sterilizavimo įstaty- 
jos regentu princu Paulium. imo konkordate nepa-

J ad nereikia nė stebėtis, ? žymėta išimtis šiam įstaty- 
jei Prancūzija nesipriešina muį
Italijos žygiams prieš Etio-i Naciai norėtų, kad katali- 
pijų. Prancūzija nori, kad kai tylėtų prieš jų vykdomus 
nors su Italija palaikius ge- j nedorus įstatymus ir smerk- 
ruosius santykius, kada An- tinus darbus. Nepabaugins 
glija ir Balkanų valstybės katalikų grasinimais ir kalė- 
persimeta A okietijos pusėn. ’ jimais. Katalikai ir toliau ko 

vos prieš hitlerininkų smerk

koslovakija. Kaip sov. Rusi
ja, taip Čekoslovakija turėjo 
vilties savo paktan įtraukti 
Rumuniją. Už tai daug dir
bo ir Prancūzija. Rumunijos 
įtraukimas paktan buvo gy
vas reikalas, kadangi sov. Ru 
sija tik per Rumuniją tikė
josi betarpiškai susisiekti su 
Čekoslovakija ir Vokietijos 
siena pasitaikius Prancūzijos 
karui su Vokietija. Kaip ži
noma, Lenkija uždarė savo 
valdomas teritorijas prieš 
sov. Rusijos kariuomenės žy.

PILIEČIAI PAKILO VEIKTI 
PREŠ PARKŲ BOARDĄ

NEMOKŠOS BUS BAU
DŽIAMI

tinus darbus.

PEIPINGAS, Kinija, lie
pos 10. — Kad sumažinus ne

MAŽESNI “LAISNIAI” 
AUTOMOBILIUS

UŽ

as vakar įnešė teisman rnoksų (nemokančiųjų skaity-1 ti tu i-
. . . .. .. • v 4-v , • . , v. I iisijD, iii., ne-» pataisytą peticiją, ; tl ir rašyt.) kln.ee,» skaičių w _ Gnbernatorj„s Hor 

privertus Chicago parką Nankinge, šio miesto valdyba; iraSS trok jr b
strikto boardą, kad jis lei, paskelbė įstatymą, kuriuo n.- knrjo

tų kun. Coughlinui šaukti matomos bausmės nemok
“Socialio teisingumo unijos” šoms. 
masinį susirinkimų Soldier Visi miesto policininkai 
field stadijume, Grant parke.

tas priedas, kad automobi-
'liamis mažinami valstybės
“laisniai” 1936 metais.

Šį kartų peticijų pasirašo 
jau ne kun. Coughlin, bet ke
letas žymiųjų Chicagos pilie
čių. Vadinasi, patys piliečiai 
reikalauja, kad teismas pa
laužtų parkų distrikto boar- 
do atkaklų užsispyrimų, ku
riam jis neturi pagrindo. 
Naujoje (priedinėje) peticijo
je Chicagos piliečiai pažymi, 
kad Šiemet yra reikalingas 
apie 200,000 dol. fondas Sol- 
dier fieldo stadijumo išlaiky 
mui, o šaukdami susirinkimų 
stadijume jie nori prisidėti 
prie to fondo sudarymo.

Aišku, kad visi argumen
tai stačiai triuškina boardo 
užsispyrimų ir, kaip spėja
ma, teisėjas Kelly paskelbs 
sprendimų kun. Coughlino 
naudai.

ra autorizuoti gatvėse sulai
kyti įtariamus nemokšas ir Yra 
patirti, ar jie moka skaityti bilių 
ir rašyti. Nemokšos bus areš Jr brangesnių, 
tuojami ir baudžiami.

Nankingo autoritetai paty 
kad mieste yra apie 470,re,

000 gyventojų, 6 iki 50 m. 
famž., kurie nemoka skaityti 
ir rašyti. Toks stovis yra ne 
pakenčiamas.

PREZIDENTAS RAGINA GRASOS LIAUDIES DAINOS, |D0- 
“"“to M«B KALBOS, SVARBŪS PRANEŠI 

MAI BUVO “DRAUGO” RADUO 
PROGRAMOJ

AVASHINGTON, liepos 10. j 
— Prez. Rooseveltas vakar: 
pasikvietė į Baltuosius Rū- .

Vakarykščioj “Draugo” ra mų palaikyti jų sveikatų ge- 
F Lillig iš £ino juos’ kad paskubėtų j di jo programoj dalyvavo ar- ram stovyj.

nariai:
Vyskupas T _______ . ,

Kansas City, einantis komite Pravesti visus jo indorsuotua (tistas K. Sabonis, kuris pa-, Vakar programos žinių sky
to pirmininko pareigas; arki- biIiu8’ taiP kad konSresa» dainavo gražias liaudies dai- rių vedė gerb. kun. J. Mačiu
vyskupas J G. Murrayiš St. ^alėtų baigti sesijų rugpiūčio neles: Lietuva brangi, Į Tė- lionis, M.I.C., “Draugo” ad-
Paul; vyskupas J. P. Nuli iŠ m' Pirmon,is dienomis.
Fort Wayne; arkivyskupas
J. T. McNicholas iš Cincin 
nati; arkiv. E. Mooney iš 
Rochester; vyskupas H. C. 
Boyle iš Pittsburgho; vysku
pas F. P. Keough iš Provl-

NENORI PASIDUOTI 
NEUNISTAI

HAVERSTRAW, N. Y., lie
dence; vysk. J. B. Petersonpos 10. — Unistai darbinin- 
iš Manchester; vysk. J. A. kai streikuoja Hirsam Knit 
Duffy iš Syracuse, ir kun. dr. Sportwear fabrike. Streikas 
J. J. Burke, C.S.P., NCW0. sukeltas kompanijai sulaužus 
generalis sekretorius. r ' sutartį su unija, kad kompa-

Daugiausia kalbėtasi apie?1)8 Iaik>'s tik unistus darbi’ 
įvykius Meksikoje. Komitetą. ninku8- Streik° laiku konlPa- 
(lėkojo krašto vyskupams, ku "D“ i51aik6 darbe 142 darW’ 
rie birželio mėnesį, kaip bli.'","ku8 neunistus, tad unija 
vo patarta, skyrė maldoms ui kreiI*s teisman- kuris i8**4

vynę grįžt norėčiau, Lėk ministratorius. 
paukštele, ir kitas. ) “Draugo” radijo progra-

Dr. A. Jovaiša, gerai žino mas galima girdėti kas tre
mas Chicagos lietuvis katali čiadienis nuo 3:30 iki 4:30 
kas gydytojas, padavė radi- valandos po pietų iš stoties 
jo klausytojams gerų patari- AVEDC, 1210 kil. R&p.

ITALIJA NESIPRIEŠINA 
T. S. TARYBOS DARBUI

įvairių rūšių automo- 
“laisnių” — pigesnių 

žiūrint auto
mobilių rūšių.

“Laisniai” sumažinami: 
nuo 8 dol. iki 6.50 dol:; nuo 
12 dol. iki 10.50 dol.; nuo 20 
dol. iki 17 dol., ir nuo 25 dol. 
iki 22 dol.

Tai visiškai nykus sumaži-

persekiojamų Katalikų Bažny 
čių Meksikoje.

Taip pat tartasi apie nau
jų jaunimo nacionalį sąjūdį 
Amerikoje ir paduotas suma
nymas, kad ėmus lavinti ka
talikų jaunimų religiniu, švie 
tlmo, rekreacijos ir socialiu 
pagrindais. Nutarta visomis 
priemonėmis remti šį suma
nymų. Be to, dar buvo svar
stoma, kad. praplėtus NCAATC. 
veikimų.

kompanijai išlaikyti tik unis
tus ir paleisti neunistus, ku
rie dirbo pigiai ir ilgas va
landas.

Neunistai darbininkai sto
vi už kompanijų ir nusprendė 
nepasiduoti — neapleisti sa
vo darbų, nepaisant teismo 
sprendimo.

MIKADO DIRDA PRIEŠ 
KAR4 AFRIKOJE

Į LONDONAS, liepos 10. — 
i Žiniomis iš Tokijo, japonų 
imperatorius Hirohito oficia
liai deda pastangų, kad su
stabdžius Italijos rengimąsi 
karan su Etiopija.

Tas daroma ekonominiais 
ir prekybos sumetimais. Ja
ponai prekybininkai, sako-

Matyt, neunistai ir kompa J71®? turėtų daug nukentėti
nija turės kapituliuoti, ki
taip gi gali užsitraukti teis
mo bausmę.

nuo karo Etiopijoje.

NORI, KAD VEIKIAU PRA
SIDĖTŲ VIEŠIEJI DARDAI

I AVASHINGTON, liepos 10. 

'— Prez. Rooseveltas paragi
no viešųjų darbų projektų

TŪKSTANČIAI ŠELPIAMŲ 
JŲ GAVO DARBĄ

PERŠAUTAS VILNIAUS 
LIETUVIŲ VEIKĖJAS
KAUNAS.

ŽENEVA, liepos 10. — 
A’ietos italų sferose pareiškia 
ma, kad Italija nebus priešių 
ga T. Sųjungos tarybos žy
giams svarstyti Etiopijos ka
ro klausimų, jei M. Litvino 
vas, sovietų komisaras ir T. 
S. tarybos prezidentas, su
šauksi tarybų specialin posd- 
din šio liepos mėn. 25 d.

Etiopijos atstovas Ženeva* 
į je, Gaston Jeze, formaliai 
kreipės T. S. tarybon, kad ji 
įsikištų į italų etiopiečių gin 
čus ir mėgintų pašalinti ka
ro pavojų.

Aiškėja, kad Italijos dikta 
torius Mussolini jau ima abe 
joti apie savo žygių pavyki- 
mus Afrikoje ir, matyt, jis 
pripažins kokius nors taikos 
pasiūlymus.

Kai kas įtaria diktatorių
— Šiomis die-

Illinois Emergency Reliefnomis Vilniaus krašto lietu- 
komisija skelbia, kad per bit vjus vaĮ jgtiko nelaimė. Bir- Mussolinį, kad jis per daug 

d. lenkai per tik šūkauja ir visų Europą 
veikėjų Juozų baugina savo karingais žy-

želio mėnesį 9,532 šeimų, ku- želi0 mėn 19 
rios sudaro apie 35,000 paviegovė lietuvių
nių asmenų, išėjo iš šios ko-: Stračinskų. Nelaimingasis bu 

Įvykdymo direktorius, kad jie Į misijos šelpiamųjų sųraso. jg pasalų lenku dvarinin-
paskubėtų pradėti vykdyti už ^Vadinasi gavo darbo.
briežtas programas, kad su-! . A , v. ,
... , Y . „ , I Anot tos pačios komisuos,kėlus darbo ir tuo keliu nu- ». . ., , , .. „ , . 'gegužes menesi valstybes sel-traukus bedarbių šelpimų. • . , ,r pimo sąrašuose buvo 293,101

Prez. nurodo, kad kongre- geimą.
| so skirtas keturių bilijonų
dolerių fondas turi būt su- 
- naudotas viešiesiems dar-, 
bams per vienerius metus ir I 
todėl ru darbais turi būt už-1 
simota plačiuoju mastu.

VERŽIAS KRATKATOS 
UGNIAKALNIS

ko peršautas į galvų. Mat, 
Stračinskas kaip susipratęs 
lietuvis buvo išrinktas Rodu 
nės valsčiaus Kargaudų sky
riaus šv. Kazimiero draugi
jos pirmininku.
nepatiko lenkų
Vilbikui, kuris, pastebėję* 
Stračinskų varant arklius 
naktigonėn, priselino ir jj

giais.

PRANCŪZIJOS VAIKAI 
MELSIS UŽ TAIKĄ

PARYŽIUS, liepos 10. - 
Už savaitės laiko Strasbour- 

Tas baisiai ge įvyks metinis prancūzų 
dvarininkui Eukaristinis kongresas.

Ryšium su šiomis iškilmė
mis, į Strasburgų liepos m. 
18 d. suvyks daugiau kaipBATAVIA, Java, liepos.

10. — Kratkatos ugniakalnis ’ peršovė. Ar pagvg pašautasis 20,000 vaikų ir tenai jie mel-
Anot prezidento, viešieji pradėjo veržtis. 1883 m. šio 

darbai turi būt pradėti ko ugniakalnio lava išnaikino 
veikiau ir nepratęsti iki 1937 apie 36,000 asmenų, 
m., arba kada vėliau.------------------

------------------29 MIRĖ NUO KARŠČIO
NUŽUDYTAS IR PELKE-1 ------------

JE PAMESTAS
nimas. Norėta visų rūšių 

NUBAUSTAS TRIS PARAS “ laisnius” kirsti pusiau. Bet
KALĖTI, UŽ KĄ? politikieriai sukėlė triukšmų.

BERLYNAS, liepos 10. — PIGINS 
Nordhausen teisme nubaus- NIUS” 
tas tris paras kalėti vienas 
vidutinio amžiaus vyras už 
tai, kad jis papūgos pavyz
džiu nešūkavo “Hail, Hit
lerį” (Sveikas, Hitleril), ka 
da kiti taip darė.

MIESTO “LAIS- 
UŽ AUTOMO
BILIUS

Chicagos majoras kreipės 
aldermonų tarybon, kad ji 
papigintų miesto “laisnius” 
už automobilius nors 20 nuoS.

| Smarkūs 
I vakar 29

saulės spinduliai

dar nežinia, 
pavojuje.

bet jo gyvybe (sjR taikų ir ramybę.

ŽYGELIO PROTESTAS

I
Du plėšikai puolė valgomų 

jų daiktų parduotuvę, 1656, 
Throop gat. Pašovė ten bu-

KAUNAS. - Spaudos (Fon vusį pašalinį žmogų, 
do direktorius p. Žygelis dėl'

asmenims pakirto ,valstiečzių liaudininkų centro 1 ROMA, liepos 10. 
pelkėje gyvastis šešiose vidurinių va; komiteto nutarimo, kuriuo jis tatorius Mussolini 

pašalintas iš partijos, įteike turėjo konferencijų 
liaudininkų centro komitetui vadais.
pranešimų, kuriuo protestuo- J

Netoli Hammondo 
rastas nužudytas ir pames- karų valstybėse. Vėsesnis o- 
tag Ervin J. Lau g, 28 m. ras nenumatomas.
amž., 1212 AVaveland ave. ------------------------
Nuo lavono kojos nukirstos
ir nežinia kur dingusios.

Ryšium su šia šiurpia žmog 
žudyste policija suėmė nužu
dytojo uošvę
Dunkel ir 
m. amž.

PARKŲ POLICIJOS 
VIRŠININKAS

ja dėl, jo manymu, neteisėto 
pašalinimo iš partijos.

Chicagos parkų distrikto 
Mrs. Blancbo policijos viršininku paskirtas

— Dik- 
šiandien

karosu

PLATINKITE “DRAUGĄ"

ORAS
LONDONAS, liepos 10. —

Žemės drebėjimas įvyko cen- 
R. Anderson, 24jparkų policijos kapitonas'MI trinėj Kinijoj. Žuvo 15 asme- KĖS. — Šiandien debesuoto 

chael Hayes, 75 m. amž. nų. ir kiek šilčiau.

CHICAGO IR APYLIN-
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LOZORAIČIO PAREIŠKIMAI

keliu galėsime pasiekti dezorganizacijos 
priešingumo, kuris yra sistema ir orga
nizacija. Kaip tik šio pasaulis dabar rei- j 
kalingas, nes jis tik jį išgelbės”.
Iš šios trumpos p. Lozoraičio pareiškimo ,

sutraukos bus aišku, kokiais keliais yra 
vedama Lietuvos užsienių politiku. Lietuvos 
nusistatymas santykiuose su kaimynais yra
korektingas, reikalavimai teisingi. Jei visos ,
Europos valstybės laikytus tokio nusistaty
mo, pasaulyje būtų nuolatinė taika.

JAUNIMO PROBLEMOS

Juodoji Karalystė, Kurią
Mussolini Nori Užkariauti

Dabar laikraščiuose veik radimo laikais 
kasdien daug rašoma apie ka- tebuvo žinomas

SUKAKTUVES
Rašo DR. O. I. BLOŽIS

■ Negalių šeimynos namuose 
europiečiams nepaprastas įvykis. Negalie- 

Afrikos šiau- nė dirba, trusia, valo gren-
ro galimybę tarp Italijos ir rinis kraštas, gulįs palei Vi- dis, baldas, langus ir t. t. žo-
Abisinijos. Kasdien vis labiau duržeminės jūrės pakrantes 
išrodo, kad Mussolini, Itali- Europiečiai nesipuolė Afrikon 
jos diktatorius, užsispyrė pa j dėlto, kad manė, jog ji nie- 

Į smaugti juodųjų karalystę. 'kam nėra verta. Taip manyti 
Mažai kas kų žino apie A- jie turėjo pagrindo. Tuoj nuo 

fcisinijų. Žinios apie Abisini-Į Viduržeminės jūrės pakran

d žiu, viskas buvo rūpestingai 
rengiama.

Pats Jonas N’egalis darbe 
nieko kito nemųstė, kaip tik 
apie sekančio vakaro nepa
prasti} įvykį. Vietoj darbo, 
jis vien tik išsivaizdavo, kaip 

prie

Brooklyn, N. Y. leidžiamas lietuvių ka
talikų savaitraštis “Amerika” apie mūsų'jos jr Italijos santykius bus į tės prasideda Sabaros tyry-
jaunimo problemas taip rašo: Į kur kas aiškesnės ir įdomės- Inas. Europiečiai ir manė, kud šį vakarų namie sėdės

Garsus ir teisingas posakis: “Koki šia- nės, jei žinosime, kur Abisi- visas Afrikos kontinentas nė-1, gražiai papnošeo stalo,
ndien jaunuomenė, toki rytoj visuomenė”, 
ytin kelia nerimo visiems. Kartu su depresi
ja atėjo ir daugiau blogybių. Jaunimas, ne

Lietuvos užsienių reikalų ministeris p. 
Lozoraitis lankėsi draugingoj Švedijoj. Jis 
ten buvo labai gražiui ir nuoširdžiai priim
tas. Besikalbėdamas su švedų laikraštinin
kais, padarė keletu įdomių pareiškimų Lie
tuvos užsienių politikos klausimais, kuriuos 
sutraukoje paduodame, nes manome, kad jie 
visiems lietuviams įdomūs ir žinotini.

Apie Švedijos draugingumų Lietuvai p. 
Lozoraitis taip kalbėjo:

“Mes lietuviai visada gerbėm ir domė
jomės Švedija ir švedais. Tai glūdi dar 
senovėje ir gal galime tai pavadinti isto
riniais reminiscensais. Bet šis gerbimas 
ir respektas dar sustiprėjo jau mūsų gy- I 
ventos istorijos faktais. Turiu galvoje 
tokį daiktų, kad Švedija viena pirmųjų 
valstybių, kurios pripažino Lietuvą de 
jure, jai atgavus laisvę ir nepriklauso
mybę. Niekad neužmiršti draugo patar
navimų yra charakteringa lietuvio bū
dui. Lietuvių simpatijos švedams dėl to 
taip ryškios. Šis bruožas ir šie santykiai 
gali turėti ir politiškos svarbos.

“Švedija Lietuvai visu kuo pavyzdin
ga šalis. Leisk Tamsta man vien pami
nėti istorines tradicijas, socialinį stan
dartų bei struktūrų, kuri kaip tik savo 
homogeniškumu mums duoda tokių dau
gybę sektinių pavyzdžių. Švedai tauta, 
kuri žino kaip pasiekti aukšto lygmens 
savo jogomis ir sugebėjimais, dėl to jų 
aukštas lygis taip sveikas ir tvirtas”. 
Labai yra svarbu, kad Lietuva palaiko

draugingus santykius su švedais ir kitomis 
Skandinavų tautomis.

Švedų spaudos atstovams užklausus, ko
kie yra Lietuvos santykiai su artimesniais 
kaimynais, būtent, Baltijos valstybėmis, p. 
Ministeris atsakęs:

“Geri ir be f rikei jų. Pabaltijo valsty
bės šiuo metu savo tarpe susigyvenę taip, 
kad su jomis turi skaitytis kaip su po
litiniu faktorium Rytų Europoje, o šio

j, pasėkoje ir visoje Europoje”.
| Dėl santykių su lenkais p. Lozoraitis 
pažymėjęs, kad Pilsudskio nusistatymas Lie
tuvai buvo gal iš dalies diktuojamas jo ap
sivylimo, kad nepavyko įkūnyti jos ir jo 
išsvajotųjų Didžiųjų Lenkijų.

Į klausimų, ar tas lenkų nusistatymas 
pasikeis Pilsudskiui mirus, jis atsakęs:

“Gal būt, o gal ir ne. Tačiau aš ma
nyčiau, kad daug yra lenkų, norinčių 
pakeitimo šia linkme, lr žinau, kad visa 
Lietuva to nori. Bet tai klausimai ku
rie sukasi apie numirusį žmogų”.
Kas liečia Y’okietijų, p. Lozoraitis pa

brėžė, kad santykiai tarp Vokietijos ir Lie
tuvos ne tokie, kaip Lietuvos vyriausybė 
norėtų, kad jie būtų. Bet tai ne Lietuvos 
kaltė. if

Bendrai apie užsienių politikų, p. Mi- 
■isteris pasakęs:

“Lietuva rimtai ir nuoširdžiai pagei
dauja, kad jos užsienių politikų žymėtų 
draugiškumas ir sutarimas. Mūsų šalį 
pasaulinė krizė pas’ekė gal vėliausiai, 
bet visai jos išvengti mes negalėjome. 
O kai ji atėjo, tai atėjo daugiausia, kaip 
žemės ūkio l^rizė, išeidama iš pasaulinės 
prekybos dezorganizacijos. Ankšto ben
dravimo bei sutarimo keliais galima iš
eiti iš tarptautinės krizės būklės. Šiuo

turėdamas ko veikti, dykinėja, išdykauja ir 
genda. Kas kart didėja jaunimo, ypač. ne 
pilnamečių, nusikaltimai. Tas verčia susi
rūpinti visuomenės vadus. Prezidentas Roo
seveltas nepasitenkino teorijomis, ieškančio
mis išeities iš to nenormalumo, bet ėmėsi 
konkretaus darbo: - jis paskyrė $50,(XX),(XX) 
fondų vardu “National Youth Administra- 
tion” (N. Y. A.), kuris rūpinsis jaunimui 
surasti darbo, duoti progų išmokti amatų, 
kad ir privačiose įmonėse, kurioms fondas 
primokės už jaunuolių lavinimų. Taigi šis 
Roosevelto žygis yra tikrai girtinas.

Bet mes, Amerikos lietuviai, turime ir 
savo jaunimo problemų. Dažniau ir kasdien 
skaudžiau nusiskundžianie, kad nesulaiko
mai slenkame į nutautėjimo jūrų, barame 
jaunimų, kad jis yra neatsparus, tiesiog pa
lankus tam nutautėjimui. Bet ar darome ko
kių konkrečių žygių, kad tų jaunimų prilai
kius nuo to pavojaus? Mūsų jaunimas nieko 
daugiau ir negirdi iš mūs, kaip tik priekaiš-

ras šiltas, langai atdarinėti 
ir šiitas vėjelis kartais papu
čia ant gražiai papuošto sta
lo, apie kurį sėdėjo didokas 
būrys mamų su vaikeliais. 
Jie buvo pamaišyti. Tarpe 
vaikų buvo motinos. Kodėl 
taip, nežinom; gui, kad vai
kučiai nesusiteptų, kud juos 
pridaboti, arba kad nesimuš
tų ir t. t.

N’egalis pirm pradėsiant 
valgyti, paprašė svečių išger
ti prieš juos stovinčius stik-____  , šalę ,

nija randasi ir kas do tauta y- ra geresnis už Saharų. Be to savo sūnaus — Jonuko. O tos ^^ius, degtinės, tai vyno, 
ra tie. abisiniečiai. Šiuo strai- Afrikos tyrimas nėra lengvas, dienos ilgumas! Jokiu būdu dažyto vandens, ėmimui 
psniu ir bandysime supažL: [Veik visa Afrika guli karšto- negali persistyti, kodėl tas ka<’ Pakėlęs savo st’ elę su 
dinti “Draugo” skaitytojus joj juostoj. Afrikos klimatus laikrodėlis šiandie neina taip suko: ‘ Išgerkim už mano sū- 
su abisiniečių tauta ir jos sunkiai europiečiams pakelia- greitai, kaip kitomis dieno-
kraštu. mas. Afrikos pakrantės nėra'mis.

Abisinija yra viena seniau- tinkamos uostams. Nėra įlan- Po ilgos dienos ir po tokių
šių neprigulmingų valstybių kM su užvėjomis laivams. Af- ilgų ir atsargių Negalienės 
pasaulyje. Yra buvę daug ga- rikos upės netinka navigaci- trusų, štai, ir vakaras. Kvie-

liaus sveikatų, nes šis poky 
lis yra paminėjimas mano s 
naus vienų metų senumo 

Svečiai sustojo ir pake' 
stiklelius į viršų, šaukdami? 
“Geros sveikatos mažam Jo
nukui!” Tuo pačiu kartu vi 

(Tęsinys 4 pusi).

*

stieji svečiai jau renkasi, lig 
bitės į avelį.

Nuotaika labai gera. Vaka-

jų 'jai dėlto, kad jų dauguma te
ka kalnuotomis vietomis ir 
turi vandenpuolius. Toliau A- 
frikos tyrimų sunkino raistai, 
žvėrys, laukinės tautos, vabz
džiai, nesveikas klimatas.

Kai Amerika buvo atrasta, 
tai europiečiai į jų noriai ke
liavo apsigyventi, nes Ameri
ka, ypač šiaurinė, buvo pana
ši į Europų. Kai Amerika jau 
buvo europiečių rankose, tai 
jie ėmė domėtis ir Afrika. Eu 
ropiečiai tada jau turėjo dau
giau patyrimo ir drųsos tyri
nėti naujas žemes. Tada jau 
buvo atsiradę naujų reikalų.

’ negera
Daugelis širdelių net man j pasidarė? Aš visas šlapias ir 

pačiam yra nusiskundusios sušalęs, o tu nenori manęs
nepožvstame Ir nenu-1 is tu „*ran«u '.bi-dnie ! fabriką limbiniams. O Itavo "apataiaomais latrais.' įsUeisti. Atidaryk! O, kad ne, 
. , - . v nau l!s tų PwcranelU amsime- * . s .. , Esą, ko nedarau, ko nedarau, taV?.. — ir nusikeikė poįsų elgęsis yra zalin- išstūmė Europos valsty-į1 lka ir bu\o dideLs žalios „

bės ir įsitaisė savo kolonijas.
tokia rinka išdirbiniams.

KAIP PATAISYTI 
LATRUS?

lingų tautų, bet šiandie 
nėra. Jos pagyveno kelis ši
mtmečius ir žuvo. Abisinija 
išgyveno neprigulminga tūks
tančius metų ir tebėra nepri 
guiminga. Tuo žvilgsniu Abi
sinijai gali prilygti tik Japo
nija ir Kinija.

Abisinija yra Afrikos juo
dukų karalystė.

KKd lengviau įsivaizduoti 
Abisinijos vietų Afrikoj, tai 
prisiminkime Egiptu. Egip
tas randasi šiaurės rytų Af
rikos kampe. Einant iš Egip
to į pietus, perėję anglų vai

tų. O tas jų nepataiso, bet pagadina: jie at- įdomų Sudanu ir atsiduriame 
stumiami nuo savųjų, jiems tiesiog į akis Abisinijon. Seniau rytuose A- ^au ')UV° prasidėjusi pramo- 
duriama pirštu už “nusikaltimų”. Yra daug i bisinija siekė Raudonosios jū-n^ t^dynė, kuri reikalavo 
idealingo, gražaus ir pasižymėjusio mūsų jr Indijos vandenyno. Vė- (fabrikams žalios medžiagos ir 
jaunimo. Tik mes jų ‘
rime pažinti. Toks mūsų 
gas. Reikia susirūpinti ne jaunimų taisyti,
bet mums patiems pasitaisyti.

Atėjo vasara. Daug mokslus einančio 
jaunimo yra laisvo. Tėvelių pareiga juos pa
raginti tų laikų naudingai praleisti.

Tėvai Marijonai atidaro vasarinius lie
tuvių kalbos, istorijos, lotynų ir graikų kal
bų kursus Marianapolio Kolegijoj. Tėvams 
nereiks raginti savo mokslų einančius vai
kus vykt ten pasimokyti, o užteks tai nuvežt 
šiaip apsižiūrėt ir jaunuolis nebegryš, ten 
vieką pamatęs.

Daugelis yra pasiturinčių tėvų, kurie i 
savo vaikams leidžia per vasarų apvažinėti 
bent kelias valstybes, išleisti nemaža dole
rių, o ar jie paragina tuos jaunuosius vykt 
į Lietuvų pasisvečiuot? Štai, čia yra did
žiausias mūsų nusikaltimas. Kartų nuvykęs 
į dabartinę Lietuvų jaunuolis nebegarbins 
kitų tautų, o drųsiai sakysis lietuvis esųs, 
nes lietuvių tauta jau pavijo, kitus k pra
lenkė visame kame.

HITLERININKAI BAUGINA

Štrasburge išeinantis laikraštis “Strass- 
burger Nachricliten” paskelbė ištraukas iš 
kalbos, kurių Berlyno priemiesty Šarloten- 
burge, aukštojoj teclinikos mokykloj, pasakė 
doc. ats. pulk. von Arnim, vienas iš artimų 
Hitlerio draugų. Ten vienminčiam* von Ari- 
nim gana atvirai atskleidė hitlerininkų vi
sas kortas.

Kalbėdamas apie Hitlerio politikų: Pa
baltijo valstybėse, von Arnim pareiškė, kad 
“toj vietoj, kur dabar yra Pabaltijo valsty
bės, ateity išaugs ir vyks grandijozinės ko- 
io«, Mums reikia milžiniško laivyno, mažiau
siai 3 kartus didesnio už Sovietų laivynų”. 
Lenkija, jei paliks neitrali, būsianti palikta 
neliečiama. Tačiau vokiečių kariuomenei Lie
tuvoje būsiųs tik pasivaikščiojimas. Jei Lie
tuva vesianti ir toliau “provokacinę politi
kų”, tai, girdi, toki pasivaikščiojimai galį

Tokiu būdu palei Raudono
sios jūrės pakrantes Italija 
dabar turi kolonijų vadinamų 
Eritrėja. Toliau į pietus ne
didelį pajūrio sklypų turi Fra
nci ja su uostu Jibuti (Dji- 
bouti). Tas uostas yra tuo 
svarbus, kad iš jo eina pran
cūzų pastatytas geležinkelis į 
Abisinijos sostinę Addis Aba- 
ba. Toliau į pietus pakrantę 
-valdo anglai ir ta kolonija 
vadinasi britų Somaliland. 
Dar toliau, palei Indijos van
denynų yra antra italų kolo
nija vadinama italų Somali- 
land. Taip tai šitos italų, pra
ncūzų ir anglų kolonijos Abi- 
sinljų visiškai atkerta nuo 
jūrės.

Abisinija randasi arti ekva
toriaus ir reiškia guli karš
tojoj žemės juostoj. Minėtos 
europiečių valdomos pakran
tės yra žemos ir klimatas yra 
labai karštas. Kadangi lie
taus ten labai mažai tėra, tai 
pakrantės mažai vertės tetu
ri. Pati-gi Ahisinija yra kal
nų kraštas, lietaus yra daug 
ir dėl kalnuotumo klimatas 
nėra karštas.

Kada ir kaip prasidėjo 
Afrikos kolonizavimas

Pirm negu eisime prie pa
lios Abisinijos tolimesnio ap
rašymo pažiūrėkime, kada ir 
kaip europiečiai pradėjo Af
rikoj steigti savo kolonijas.

Nors Afrikos kampely, E- 
gipte, sušvitėjo pirmieji civi
lizacijos spinduliai, bet pats

Afrikos užkariavimų euro
piečiai pradėjo prieš apie 100 
metų. Europiečiai, žinoma, ne
žiūrėjo ko afrikiečiai norėtų 
ir kas afrikiečiams geriausia 
būtų. Europiečiai žiūrėjo tik 
to, kas jiems pelningiausia. 
Afrikos pakrantėse nuo 1850 
metų pradėjo atsirasti euro
piečių settlementai. Tai buvo 
punktai, iš kurių tęsėsi toli
mesni tyrimai ir užkariavi
mai. Užkariavimas ėjo taisy
kle: kas pirmesnis, tas geres
nis, kas pirmas įžengė į kūnų 
teritorijų, to ji ir liko. Tie 
užkariavimai tęsėsi iki veik 
visa Afrika pateko į Euro
pos valstybių rankas. Euro
pos valstybės stengėsi nesu
sikivirčyti užkariandamos A- 
frikų. Stengėsi nustatyti ru- 
bežius taikiu būdu. Kad iš
vengti nesusipratimų, tai Eu
ropos valstybės turėjo kele 
tų konferencijų. Viena tokių 
konferencijų buvo Berlyne 
1884 metais. Kita konferen
cija įvyko 1890 metais. Tųsyk 
Afrika buvo pasidalinta ir 
nustatyti rubežiai. Tie rube
žiai tebėra ir dabar išskiriant 
tų, kad po Didžiojo Karo Vo
kietijos kolonijos buvo atim
tos ir pavestos Anglijai. 

(Daugiau bus)

visai netrukus įvykti... |Afrikos kontinentas pasiliko
Tokios tai "hitlerininkų svajonės. Gerai tamsus ir per ilgų laikų civi- 

priežodis sako, “ jei kiaulė turėtų ragus, ji 'lizuotoms tautoms mažai te
nisą pasaulį išbadytų” buvo žinomas

KAUNAS. — Dabar viešįs 
Italijoj Maisto direktorius 
Lapė nas baigęs derybas su 
italais, dar užsuks Ispanijon, 
kur tarsis su didesnėmis im
porto firmomis dėl užpirki
mo bekonų, ir kitų mėsos iš-

Amerikos at-: dirbinių.

tavęs nepažįstu. Duok man
j miegoti___
i — Ar tau galvoj

o jis vis geria ir geria. Ve, nose. 
jums priklodas, kaip Petkai- Šalin traukis, latre, nes
tienė pataisė savo latrų. Pa- kai pabudinsiu savo vyrų, tai 
skaitykite, tik savo latrams tau sprandų nusuks!

— Kų, pabudinsi savųjį? 
O kas aš, jei ne tavo vyras?

— O kas tave žino, kas tu 
esi. Mano Motiejus, kaip ge-

nepasakykite:

Motiejus Petkaitis buvo ne 
pataisomas girtuoklis. Būda
mas dar jaunas lankydavo 
naktimis karčiamas. Apsive- j ras ūkininkas, atsigulė po va 
dus ir tas pat. Per dienų die karien8s ir mi%ra, 0 rytoJ tu'
nas sėdėjo karčiamoje ir gė
rė. Gėrė ir prasigėrė. Pragė
rė ir javus, dar neiškultus, ir 
arklį ir karvę, o namai jau 
buvo ne jo, pragėrė ir juos.

Grįždavo vėlai iš karčia- 
mos, o parėjęs daužydavo 
žmonų ir vaikus.

Taip praėjo keli metai, bet 
Motiejus nepaliovė gėręs. 
Žmona jo prašė, meldė, kad 
negertų, atkabinėjo ir gražu
mu ir piktumu. Bet nieko 
negelbėjo. Taip slinko skur
džios Petkaičių dienos. Kar
tais šeimyna neturėjo ir ko 
pavalgyti, turėjo badauti. 
Motiejus nieko nežiūrėjo ir 
netvarkė ūkio. Trobos apgrin 
vo, aplūžo. Kieme liko di
džiausia netvarka.

Kartų Motiejus grįžo jau 
gaidžiams sugiedojus. Visas 
šlapias, nes ilgai klampojo 
po balas, ir visas drebėjo. 
Buvo jau taip nusigėręs, kad 
vos tik laikės ant kojų. Stra
pinėdamas Motiejus pabala- 
dojo į duris.

— Kas ten? — paklaus? 
žmona.

— Aš — atsakė pro dan
tis Motiejus. ’-gfi

— Kas “aš?”

rėš eit į darbų. Kų tu čia ple
pi? Eik sau!

— Tai aš ne tavo?
—Žinoma, ne.
Motiejus dar ilgų laikų pa

stovėjo, norėdamas įtikinti 
žmonų, kad jis jos vyras, bet 
nepavyko. Taip ir tarė į sa
ve.

— Gal ir jos teisybė 
žinoma išmintinga ir gi 
Tai aš ne Motiejus Petkaitis 
Kas aš esu? Ach, turbūt nie
kam nevertas, biesas mane po 
tas balas vedžiojo? Taip nu
vargau .... Motiejus Petkai
tis miega sau šiltai, o aš kur 
pasidėsiu?....

Nusiminęs ir svyruodamas 
nuėjo numigti į šieno kupetų.

Žmona tų viskų per lan
gų matė ir girdėjo. Rytų su 
kaimynėmis nuėjo prie Mo
tiejaus, palengva jį paėmė ir 
miegantį nunešė į trobų, pn 
guldė į lovų, o pati nuėjo 
pusryčių ruošti.

Kai Mykolas akis praplė
šė, nežinojo kas su juo pasi
darė. Išėjo pažiūrėt ar kas 
ant šieno neguli, bet nė žen- 
kio nebuvo. Žmonos nedrįso 
klaust, ir nežinojo kaip tai pa
sidarė.

Nuo to laiko liovė gėręs, 
pavyzdingai tvarkė ūkį, o 

už sn-
7

— Kas? Nugi tavo vyras,
ar nepažįsti f į žmona dėkojo Dievui

— Eik šalin, girtuokli, aš , teiktą jai pagalbą.
f
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Po 10 Meto | Pacifika Maudytis
Rašo A. V.

(Tęsinys) dėti į burną. Esą, meškos bū-
“Dėdytė” neįdomiai žval- • davo kokio didumo, kaip dvie 

gėsi į tą nepaprastą Sulinį J jų metų telyčios. O čia? — 
Jo, tie 40 pėdą gylio šulai tai... Numykė ir nuėjo sau to-
akmenimis išgrysti, nei kiek liau, — žiūrėk to vilko.
neįdomino. Jis gailėjosi tų in- — Nupliurpiai — pats ne-
dijoną, kurie č'a galvas pa- (žinodamas ką, nusijuokė jam 
dėjo begindami savo tėvynę paskui “Tetytė”. Jam diedu- 
ir gyvybę... įkas pasakojo!.. Ką jie žinojo

Prieš tūkstantį metų čia Lietuvoje apie meškas?! Ma- 
įvyko stebuklas, o dabar tas no diedukas ir pasakojo pa- 
viskas virto paprastu bizniu... našias pasakas, ale aš nevieri-
Juk jeigu ne španai (ispanai) 
tai gal ir po šiai dienai būtą' 
ind i joną i begyvenę, dievus be
garbinę ir ramiai sau medžio
ję-

♦

jau ir nevierysiu.
— Matote, senais laikais,

Lietuvoje vedžiodavo meškas 
parodai po kaimus, bet įvy
kus daugeliui nelaimingų at-

atrodė lyg ir ne vilkas. Per
daug meilus ir šumiškai uo
degą vizgino. Tiesa, rudas ir 
toks lyg vilkiškai nusiteikęs, 
bet ne laukinis. Paklausus šu
linio aiškintojos, pasirodo tai 
būta paprasto šunelio, kurį 
pastipus anam vilkui, laiko
ma uždaryta dėl parodos.

— Tai ką, matėt vilką? — 
klausė mudu “Dėdytė”.

— Matėm. O ką? — atrėžė 
“Tetytė”. Ar ne vilkas?

— Vilkas? Tpfiu ant tokio 
vilko!... Tai paprastas šuva. 
Atrodo į vilką!..

— Prijaukintas vilkas, la
bai meilus. Čia, sako, visi to
ki meilūs.

SUKAKTUVĖS

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
sos šviesos užgeso ir liko tik 
viena žvakutė priešais mažą 
Jonuką įkišta į saldų pyra
gą.
• Užpūtus Jonukui žvakutę 
pasidarė tamsu. Jis pradėjo 
verkti; jį pasekė ir jo kaimy 
nai. Uždegta šviesos ir vėl 
užviešpatavo ramybė.

Besikalbėdamos, motinos 
nukreipė kalbą apie vaikų 
maistą. Kaiminka Žingeidie- 
nė paklausė Negalienės, kuo 
ji sūnų valgydina. Onytė pra 
dėjo pasakoti, kad kuomet 
sūnus buvo šešių mėnesių, ji- 

Eik, jau eik, niekus ne-(nai pradėjo duoti truputį

Apie 2 valandą daržovių 
ir jaknų ir 4 uncijas pieno 
(mišinio).

Apie 6 valandą arbatinį 
šaukštuką cod liver oil, tru
putį kvietinės košės, 4 unci
jas pieno (mišinio) ir porą 
šaukštų obelio sunkos.

Kuomet Jonukas buvo 10 
mėnesių senumo, pradėjus 
duoti jam minkštus kauliukus 
griaušti, nes tuo būdu gavo 
progos pamankštyti raume
nis. Z

“Mūsą Jonukas, — Ne- 
galienė tęsė toliau, buvo įčie 
pitas nuo raupų, kuomet bu

vo vos 3 mėnesių. O kuomet saldūs pyragai, — ir pastū- 
įbuvo šešių mėnesių, tai buvo mė jį tėvui, 
i immunizuotas nuo difterijos.
Į Kuomet Jonukas buvo vie 
, nuolikos ir pus□sę menesių, i 
jam išdygo ir pieniniai kru- ( 
miniai dantys apie ką ir gy-. 
dytojui pasigyrė, o gydyto
jas girdamas ją pasakė, kad 
viskas normališkai.

Onyte, duok Jonukui to sai 
daus pyrago, kur žvakutė sto 
vėjo. — Negalienė susuko 
vaikui.

— Tokio saldaus pyrago? 
Niekuomet! — atsakė Nega
lienė. T,al*ii nesveika tokie

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turint) 

DIDĮ STIPRUMĄ an GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame jua ateineiti 
■avo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

I9th PI. and Halsted St

Španai atvykę, juos čia iš- sitikimų, valdžia uždraudė, — 
žudė, nelyginant kryžiokai (paaiškinau jai, norėdamas už-
ietuvius - žemaičius. O dėl-1 stoti “Dėdytę”...

?... 1 — Gal būt ir buvo, ale tik
Na, tiek to. “Tetytė” atsi-^e tokios didelės kaip dveigės 

gerus vandens, nusipirkus pa-(telyčios!, 
veikslėlių, ėjo dar pažiūrėti — Ne, tokios didelės tai

plepėjus. Kur tu matei vilką 
uodegą vizginant?!

pieno, o apie septintą mėne
sį žalumynų gerai suvirtų, -

TIKTAI
KELETĄ 
TELIKO!
Nebedaromi 1934 
Modeliai Populiarų 

Valytuvų.

PREMIER 
EUREKA 
FEDERAL

Iutbal Nužemintoms 
Kainom!

Pemonatratortal. sempe- 
llal tr nedaromi mode
liai bargenų kainomis. 
Ateikite anksti dėt ge
resnio pasirinkimo.

Kaip tik laiku
SPECIALI
FEDELCO

— O kodėl jis negali viz- mažai vartojant vandens, ar- 
gint? Ir tu vizgintum, jeigu l)a kitaip sakant, iššutintų, ir 
tave uždarytų į tą klėtką... <14 Ju°ti bent kartą į dieną.

Vaikui esant jau aštuonių 
mėnesių, Negalienė sakė, jau 
visai nujaukino nuo krūties 
ir valgydindavo sekančiai; 
rytą apie vai. 8 uncijas mi
šinio (4 uncijas gero pieno, 
4 uncijas virto vandens ir

Ir taip su nekokiu įspūdžiu, į vieną, arbatinį šaukštuką cuk-
Dėdytė” apleido istorišką I raus).

Apie 8 vai. vieną unciją

— O je! Vilkas uodegos 
nevizgina...

— Gerai, gerai. Tegul bus
i, ėjo our pažiūrėti -m ’ . čia tav0 teisybė. Didelio čia

meškų ir čionykščio vilko, ku- nebuvo. Maždaug kaip tos štai _ nežiū.
rie buvo klėtkoj uždaryti. Dvi 
senos meškos su pora meškiu
kų tysojo prieš saulę.

čia, — atsakiau jai.
— Tokios, tai dar nieko! 

•Kas-žin ar jos drūtos?
— Nepatarčiau imtis...
— Kas ten imsis su bestija,

— Anava, kokia bjaurybė 
ta meška, stebėjosi “Tetytė”.
Tokios didelės dar aš nebu
vau mačiusi.

— Tai, kokia čia meška, | — Jleiskiva “Dėdytę
atrėžė “Dėdvtė”. Ot mano žinosim, — pajuokavau aš.
diedukas pasakodavo Lietuvoj 
tai būdavo didelės meškos. 
Kaip meškininkas atsivesdavo 
į kaimą, tai meška kaip atsi
stodavo, tai, girdi, turėdavo 
meškininkas ant kėdės pasili
pti kad jai šmotą cukraus į-

daikto. Nepatinka 
rėk. Ko čia burbi?!..

šulinį. Jis ilgai tylėjo ir gal-
ale aš tik taip norėjau žino- vojo apie tuos nelaimingus 

indijonus, kuriuos šimtmeti.
a” tai

— Sei, Jeronimai! Eikš su 
meška pasirisi! — šaukė ji 
“Dėdytę”..,

apalsinu sunkos (orange jui- 
ce). 10 vai. vieną arbatinį 

čiais žudė, žudė ir žudo. O ! šaukštuką cod liver oil, trupu 
buvo didelė — kelių milijonų įj kvietinės košės ir 4 unci-
tauta! Ir gabi tauta! Ištver
minga tauta!.. Nelyginant že
maičiai! Ir vieni ir kiti, nar-

Bet jis anei krust! Žiūrėda- šiai kovojo su tais, kurie no- 
mas į tą vilką, nusispiovė irjrėjo atimti jų žemę, išnaikin- 
nuė jo sau. Mudu ir-gi nuėjo- • ti giminę, rasę...
va prie vilko, ale tas vilkas ( New Mexico valst. neapsa-

‘DRAUGO’ EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
VISO PASAULIO LIETUVIŲ 

KONGRESAN
didžiausiu, greičiausiu ir gražiausiu prancūzų linijos laivu

S. S. NORMANDIE

*

Liepos-July 31,1935
Su šia ekskursija vyksta geriausi Ame

rikos lietuvių atletai į viso pasaulio lie

tuvių sporto olimpijadų Kaune.

Važiuokime su šia smagia ir įdomia

ekskursija, vykstančia stebėtinai dideliu

Ekskursijos vadas Leonardas ir greitu laivu, sumušusiu pasaulio laivu 
Simutis, ‘Draugo’ redaktorius, 0 P aunu uuvų
LRĮ<SA pirmininkas ir A. L. greitumo rekordą!
K. K. r ederacijos sekretorius. 0 *

Visi kelionės dokumentai bus išrūpinti “Draugo” laivakorčių 

agentūroj. Rašykite arba atvažiuokite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois

BEE

jas pieno (mišinio) ir mažą 
gabalėlį paspirgitų lašinukų.

Apie 12 valandą vieną gra 
ham eracker — sukuriuką.

komai įdomi savo praeitimi. 
Čia indi jonai, tai vėliau špa
nai, o dabar amerikonai vieš
patauja. Raudonuosius paver
gė rudieji (meksikonai - špa
nai), o ruduosius — baltieji, 
amerikonai. Nelygi lygybė, o 
dar nelygesnė kova...

Taip mes besvajodami, ne- 
pajutom, kaip užsikorėm ant 
kalnynų su, arti 7000 pėdų pa. 
dangėj. Saulė nors kaitino, bet 
nebuvo šilta. Oras visai kitoks 
negu pirmiau. Už keletos my
lių mes jau išvydom Santa Fe 
miestą.

J

Vacuum Valytuvas

NAUJAS
$1859

TIK 01<x> ĮMOKĖTI

• Nepaprastas bargenas Pa
vasarinio Valymo Laikui!
Naujas, didžios - jėgos Fedel
co Vacuum Valytuvas, kuris 
lengvai atlieka sunkų valymo
darbą reikalingą šiuo laiku. O kaina tik $18.95 — ga
rantuotas. Pažiūrėkite i juos pastatytus ant pardavimo 
visose ELECTRIC KRAUTUVĖSE.

COMMONWEALTH EDISON

Electric (
Downtowa—72 West Adams St.—132 So. Dearborn St 

Telepbont RAtteolpb 1200, Lotai 66
4562 Bro»dw«r 3460 So. State St. 4231 W. Maditoo St.
2618 Milvtultee Ave. 832 W. 63rd St. 4833 Irviną Park Bldv. 
4834 So. Athlaod Ave. 2930 E. 92nd St. (1116 So. Michigan Avs. 

FEDERAL COUPONS GIVEN

PLATINKITE “DRAUGĄ

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

rriinuun Idetiiviškun įlomis Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Casli 
Visokios Kūšk-H Insurance — Ugnie*, Vėttukun, Automobilių, 

Stiklų ir L t

T« /A* >FNVf OUr advortlSO-
iivafrird/ o* our nsorcbandiso, substanttally 2% is to bo addedon account of additional tax oxponso. Asb about tho oasy paymont plan. A tmall doun pay- mont, balanct ntontbly on your EloctrkSorvtco bill. To covor rntorrst and o tbor costs, a somcwbat bigborbrict is cbargod for appltanctt told on dtftrrtdpaymonts-

JOHN P. EWALB>
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalarji pinigų ant Pirmo Mortgičio, arba 
apdraudos nno ugnies, v®jp. otc-., atsiiauk:

840 West 35id Street
TELEFONAS- YARds'2790 arba 279i

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
IMSTINI'JE

EMIL DENEMARK Si

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

AVEHUE
OGDEN



BRAUn A S Ketvirtadienis liepos 1.1. ,nr,‘

AUSROS VARTŲ PARAPIJOS PIKNIKAS
SEKMADIENYJE, LIEPOS (JULY) 14 D., 1935 M.

VYTAUTO DARŽE
115th St. tarp Cravvford ir Cicero Avenues

PRADŽIA 11 VAL. RYTO

Širdingai kviečiame visus parapijonus, kaimynus, draugus-ges, prietelius 
rėmėjus ir gerb. biznierius i mūšy parapijos pikniką. Už Jūsų visokeriopą 
paramą mūsų parapijai tariame širdin gausiai ačiū.

KLEBONAS ir KOMITETAI

PITTSBURGH O LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

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

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Uemlock 2204

BRIDGEVILLE ŽINIOS
Liepos 3 d. kun. A. Jurgu

tis surišo moterystės tykiais 
Šv. Pranciškaus Seserų Vie i Povilų Basoj su Ona Pupei- 

nuolyno Rėmėjų seimas įvyks kiūtė, Gaila, kad mūsų nuo

PRANCIŠKIEČIU SESERŲ 
RĖMĖJŲ SEIMAS

tolinių kelionę atliko automo
biliu. V.

PADĖKA

PITTSBURGHO LIETUVIŲ 
BANKINĖS ĮSTAIGOS ‘

tosi, iš artimų kolonijų jie 
[liks čenipijonai. Labai gerai 
daro, nes lietuviai visuomet

sekmadienį, 18 d. rugpiūčio, 1 
vai. popiet, Pittsburghe, vie
nuolyno salėj.

Visi seserų prieteliaT, už- 
jaučiantieji šiai kultūrinei j- 
staigai, kviečiami atvykti tų

Lietuvių Diena iš priežas
ties lietaus nepasisekė, kaip 
tikėtasi. Bet liepos 7 d. susi
rinkęs gražus būrelis žmonių 

esti pastovesne, j seserų ūky linksmai praleidi
ir naudingesnė; popietį.

gaitės perdaug limpa prie 
svetimtaučių. Tos pačios tau
tos ir tikėjimo sudaryta sei
mą visada
vieningesnė
tautai ir Bažnyčiai. Bengta- < Seserys labai dėkingos

Pittsburgho bankinėmis
staigomis galima pasidžiaug
ti ir net pasididžiuoti. Len-

- 1 pa 
. Imu. 
i-1

sižymėdavo savo smarku- /dienų Į Apvaizdos Kalnų ir

Sunkiai automobilisto su-

padėti išrišti keletu svarbių Į jų žingsnis veda prie katas- 
klausimų. j trofos, nusivylimo ir amžino

Per trumpų laikotarpi savo j aimanavimo dėlei padarytos
gyvavimo šis Vienuolynas y-

rrp

RYTŲ PENNSYLVANIJOS ŽINIOS 
ŠV. KAZIMIERO PARAPI; ~

visos Pittstono lietuvių dr-jos. 
Paminėjimas žada būti &uo- 
gražiausias.

Į jubiliejaus rengimo koir 
P1TTSTON, PA. — Sv. Ka- ;tetų kiekviena dr-ja išrii

zimiero parapija lapkričio m. po tris atstovus, būtent: 
š. m., ruošiasi iškilmingai mi- 1. Moterų Sųjungos 19 kp.

— O. Valatkevičienę, J. Ša-

MINĖS AUKSINĮ 
JUBILIEJŲ ‘

pekliškas, neapgalvotas jaunų- r|> klebonams už pakvretnna gausiai atmoka už gerus dar- kocdenę^ ir J. Sakalauskienę
• _ v* . • i • _ o k’’m___

klaidos,
greitųjų’kai, slavokai, nors skaitlinge- žeistas Čižikas. Randasi ligo- 'a iSplgtęs gavo darbuotę taip

sjii už lietuvius, bet jų ban- ninėj. Viena koja visai šutau- Lįks|iai \r su pasišventimu. J jaunikiu arba mergaite. Pra- 
kinės įstaigos užėjus heiiur-, žyla, o kita sunkiai sužeista.1 kaJ jam teikiaina aukšta pa-į vartų jaunimui rodtyl dau- 

‘ ' Nors automobilistas bandė pa-)bei ir suirutei žlugo. Gi lie
tuvių Politliania Štate Bank 
ir jos sesutė Litliuanian Buil
ding Loan Association gyvuo 
ja ir daro pažangų. Abi sios 
lietuvių bankinės įstaigos į- 
gijo pasitikėjimo net ir ame
rikiečių tarpe. Kiekvieno su I jos labui, 
laupytas centelis ir įdėtas t 
šias įstaigas yra pilnai ap
draustas. Kiekvienas susKau- 
pęs šiose įstaigose taipgi gau 
na ant kiekvieno pareikala-

savo parapijonų antrų kartų 
ko 4 d. liepos negalėjo pada
ryti. Širdingai dėkoja klebo- 

susituokiant •'ant nanis už atsilankymų ir para
šu ne savo tauros mą.

! Ačiū Federacijai ir visiems 

'Vadams už gražių kooperacijų.

bus. Už tų didelį gerumų se-, 
serys Pranciškietės atsimokės 
visiems savo maldomis.

Kun. J. V. Skripkus

PARDAVIMUI BIZNIAI

2. Katalikių Moterų Tary- 

(Tęsinys 5 pusi.)

LIETUVIAI ADVOKATAI:

«>arba no visa Amerika Ka«l£iau atsargumo, sudarant 5ei- a-'- - •• .i-4. i .4. r; i” 1 ‘ nu. t, . . , Aeiu vjyiems rėmėjams u3
bėgti, bet pavyko jį paoauti. tįk gali, pragoinas prisidėti jmynuų gyvenimų. Žmogaus a-

patarimais ir finansine para- 
Praeitų sekmadienį sodaiit —ma, kad šis vienuolynas ir

tės ėjo bendrai prie Dievo 
•Stalo. Trumpu laiku jos ža
da surengti pramogų parapi-

Liepos 7 d., Šv. Jono «rau- 
gija laikė mėnesinį susirinki
mų.

toliau augtų ir bujotų.
Taigi, šiuo kviečiu visus rė

mėjų skyrius ir draugijas vi
sų parapijų į šį metinį suva
žiavimų. Dienos iškilmės pra
sidės šv. Mišiomis vienuolyno 
koplyčioj, 10 vai. ryto.

Adelė Marčulaitienė,

prisidėjimų; darbininkams, ka 
rie iš širdies darbavosi pikni
ke; visiems atsilankiusiems; 
visiems geraširdžiams, kurie
gerais norais ir gausiomis ali

nio tada, kai protas užvaldo , „ - _ . T. . .’ komis leme Lietuvių Dienų.
Lai gerasis Dievulis visiems

teities laimėjimai daug pri
klauso nuo laimingai susinė
jusios pradžios. Mūsų išmin
tis pasiekia aukščiausio laips-

jausmus.

Praeitų savaitę Martinas 
Mickūnus su savo šeima YTu- 
vo išvbžiavęs į Mass. valsty- 

Rėmėjų Centro Pirm. bę atlankyti savo giminę. Tų

LIETUVIAI DAKTARAI

Rez. 1460 No. Panlina 8t.
Phone AftMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

GROSERNĖ ir delicatessen
pardavimui. Gerai išdirbta 
biznis. Biznio kampas. Gerai 
pritaikyta. Gyvenimui kamba- i Suite 1UU9 — FKAnklin 6990

vinio, kuomet kitose tos rū
šies įstaigose reikia kartais 
net ilgai laukti. Girdėdami 
nuo kitų apie lietuvių banki
nes įstaigas, amerikiečiai ra
nkiniais biznio reikalais pra
deda kreiptis prie šių įstaigų. 
Garbė mums, Pittsburgho ir j 
apylinkės, lietuviams, kad mū 
eų bankinės įstaigos progresuo ) 
ja, kad turime gabių ir suma
nių vedėjų Agotų Sutkaičiūtę. 
Ji nuo pat pradžios užsimez
gimo šių įstaigų darbuojasi 
ir sumaniai jas prižiūri, todėl 
jos ir progresuoja. Jeigu ame
rikonai su bankiniais biznio 
reikalais, tat visi Pittstourgn, 
ir apylinkės lietuviai visais 
bankiniais reikalais tunnn 
kreiptis prie šių įstaigų.

Iš anksto užtikrinamas sų- 
žiningas ir teisingas patarna
vimas. Vietinis

Daug vietos lietuvių yra iš
vykę atostogoms. Tat ir vei
kimas vasaros metu sumažė
jo. Cibukas

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0PT.
LIETUVIS

OPTOMETR1GALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų, kuris 
ea‘.l pnežMttml galvos skaudSjlmo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudama aklų karėtj, atitaiso 
trumparegystę lr tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsltl- 
Klmuose eceamlnavlmas daromas Su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Kpeclalė atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
NedėlloJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
silikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kalnoe pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI I

Ofiso Phone 
PROspect 1028

Res. and Office 
2S59 So. LeAvltt St.

OAHal O7OA

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
x Ofiso Valandos 

Nuo 2 Iki 4 lr nuo 8 iki 8 vak.
Nedėliotais pagal sutarti 

Ofiso telef. BOCIevard 7820 
barny tel. PKOspect 1230

Tel. BOUIevard 7042

DR, G. Z. VEZEL’IS
DENTI8TAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 8 Iki S vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. CAMal 0257
Res. PROspect 8852

DR. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAB Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8800 Sn. Arteslan Ate.

Valandos: 11 ryto Iki 8 popiet 
8 Iki 8 V. vakaro

Tel. CANal 6122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Boad 
(Kampas Leavltt St.)

Valandos: Nuo 8 Iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

l

Tel. CANal 6122

DR, S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 lr 7—8 vak. 

Seredomls lr Nedaliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6G31 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

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

Ofiso Tel.: PROspect 6376 
Rez. Tel.: HEMlock 6141

DR. J, RUSSELL
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgu

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: g Iki 4 Ir 8:SO Iki M:M 
Seredomia ir nerišliomis pagal sutarti 
Rea. 2815 W. «»tk St. Pagal sutarti.

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTltglnla 0038 

Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutarti

Liepos 7 d., ši koftinja 
skaitlingai dalyvavo Šv. l’ra 
nciškaus Seserų piknike. i»n- 
lyvavo ir visas štabas vieti
nių korespondentų; visi r.uk- 
sminosi lerfktynėsc ir virves 
traukime. Seserims iš pikni
ko liks gražaus pelno.

Šv. Vincento Lyceuin vai
kinai pasižymi kaipo smarkūs 
mužbolistai. Šiemet, ka>p ma-

r CRANE

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA

m. Ofiso BOUIetrUd 581 B—14 
1 Ken. VICtory 2848

DR, A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo «:>0-8:S»

756 35th Street

0PT0METRI8TAB
1801 S. ASHLAND AVENUE 

Platt Bldg., kamp. 18 (t.
2 aukštas

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nno 9:30 ryto iki

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

Phone CANal 0523

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dantistas

Oas X-Ray
4141 ARCHER AVĖ., Oor. Franci aro 
Tel. Office La$. 8650; ree Vlrg. 8668

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ata.
___I luboe
CHICAOO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Kuo 18 iki ii tat. ryte, nuo I Iki 4 
vnl. pe pietų Ir nno 7 Iki 8:1. vkl.
vakaro Nedėllomls nuo 18 Iki ll 

valandai dienų 
Telef n esi MIDvray MM

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAU Ir CHIRURGAS

4681 BO. ABHLAND AVĖ.
Y Aitris 0M4 

Raa.1 Tel FLAan 9408
Valandos:

Nno 1$-1» V. ryto: •-• lr »-> v. v. 
Nedėldlenials nue 18 Iki 11 diena

Te,. LAFayette 7160

DR. F. C, WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGA8

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare
Ree. 2136 W. 24th St.

Tel. CANal 0402

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

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Residencljos Ofisas: >688 W. 69th 8t. 
Valandos: 18-18 lr 8-9 vai. vak.

BeredomJs lr Nedėllomls pagal sut&rt]

DR. P. ATKOČIŪNAS
DBNTI8TA8

1448 80. 49th CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv., Ir I»8tn. 18—9 .vai.

8147 80. HALSTED ST.. CHICAOO
Paned., 8ered. lr Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel. OROrehlU 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

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

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

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
| Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAYOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 ikI 9 vak.

______ NedBIloJe pagal sutarti________

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš '

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS Ir REZ 
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 16 rytais — 1 
Iki 8 popiet — 6 Iki 8:80 vakare. 
Nedėllomls nuo 11 ryto lkl 1 p. p.

riai.
5601 S o . Tlcrmitagc Avė.
Tavern, vėliausios mados 

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

1752 West 47th Street

B YOUTHFUL COSMETICS 
COMPANY

3162 S. Ashland Avė. ChicagOj
Aukštos Rūšes Perfūmai, 

Kremos, Veidui Pudros. Lo- 
tions, Briiliantinė ir Beauty 
Aid s De Luxe.

Mes pristatom kiek tik no
rite. Telef. LAFayette 2028

188 W. Randolph St. 
Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo I lkl B 
l'anedelio, aeredos lr Petnyčloe 

vakarais 6 lkl i 
Teletouas CAAni 1116

NAMAI: 6459 B. RockveU 8t.
Telefonas REPnblic 9600

Telephone BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS lr PATARĖJAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 6515 S. Rockwell St.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

CLASSIFIED

EMIL DENEMARK INC.
Vartotą Karų Bargenai

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUICK ’35, 5 Sedan, Trunk. garant......................................................1*25
BUICK '35, 5 Sedan, garant......................................................................
CADILLAC '30. 7 Sedan. V-16, Tobulas ...................................... |145
BUICK '33. 5 Sedan 67, kaip nauja..................... ’............. >«»•'>
CADILLAC '31, 7 Sedan. 6 drat. ratai ........................................... I##'»
PONTIAC '84. 5 Sedan De Luxe ........................................................... I585
LA SALLE '31, 5 Sedan, labai pulkus ............................................$445
PACKARD '31, 7 Sedan, Custom Built ....................................... $395
LINCOLN '29. 5 Sedan, pulkus karas ............................................$375
BUICK '31, 5 Sedan 67. geroj tvarkoj .................................................$375
LA SALLE '31, 5 Coupe, geram stovy ............................................$345
PIERCE '30. 2-4 Coupe, gerom stovy ............................................$325
LINCOLN '30, 5 Sedan, labai pulkus karas ................................. $295
CADILLAC '30, 7 Sedan, geram stovy ..................... ...................... $295
BUICK '80. 6 Sedan 61. ftvarus ............................................................$225
CHEVROLET '81, 2 Coupe. 8 drat. ratai ..................................$225
BUICK ’80, 7 T. Limo., 6 drat. ratai ..................................................$225
FORD '31, 2 Coupe, geroj tvarkoj ................................................. $115
LA SALLE '29, 5 Sedan, žema kaina ...........................................  $195
CADILLAC '28, 5 Coupe, geram stovy.....................................................$195
OAKLAND '80, 6 Sedan, gražiam stovy .......................................$176
CADILLAC '28, 5 8edan. bargenas ............................................................ gl25
CADILLAC '28, 7 Sedan, sugauklte ...........................................................$12."»
ESSEX '29, 6 Sedan, bargenas ................................................................. ....
BUICK '27, 6 Sedan, pigiai ............................................................................
BUICK '27, 6 Sedan, kalnuotas parduot ............................................ 50
8TUDEBAKER '29. 5 Sedan ....................................................... .. .. .. .. $ 85

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100
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RYTŲ PENNSYLVANIJOS 
ŽINIOS

♦

(Tęsinys nuo 4 pusi.)

ba — E. Greblikuitę, M. Sma- 
lenskienę, O. Kižienę.

3. Sodalietės — O. Liutke- 
vičiūtę, M. Vizgaitytę ir E. 
Abromavičiūtę.

4. Sv. Kazimiero parapijos 
choras (augusių) — muz. .J. 
Kudirkų, P. Stočkūnų, O. Le- 
nkaičiūtę.

5. Sv. Agnietės choras (jau 
namečių) — E. Beliauskaitę, 
O. Galinskaitę ir O. Kasiliūtę.

G. Sv. Sakramento dr-ja — 
O. Eaulinskaitę ir Petkevi
čienę.

7. Sv. Rožančiaus dr-ja — 
M. Beliūnienę ir M. Macei- 
nienę.

8. Tikėjimo Platinimo' dr-ja 
— M. Vizgaitytę.

9. Sv. Vardo dr-ja — J. 
Smalenskų, A. Smalenskų ir 
V. Grieštoraitį.

10. Šv. Vincento de Paul dr- 
ja — J. Laukaitį, J. Českį ir 
J. Levanauskų.

11. Šv. Vincento de Paul 
dr-ja (moterų skyriaus) —

M. Katkuuskienę, K. Vizgai- 
tienę ir M. Kižienę.

12. Lietuvių Piliečių klubas 
(Pittstono) — A. (Jalinskų, 
A. Seporaitį ir P. Senrauskų.

13. Lietuvių Piliečių klubas

sakuitis ir adv. J. S. Lopatto 
garbės pirmininkai, (Adv. Lo
patto dabar priklauso Šv. Tre
jybės parap., Wilkes - Barre, 
kur ir gyvena, bet uoliai de- 
dus prie jubiliejaus paiuinėji-

(moterų skyrius) — O. Šako-jino, nes Šv. Kazimiero pura- 
čienę, O. Gilienę ir A. Kišo- pija yra jo Alma Mater), J. 
nienę. Laukaitis — aktyvus pirm.,

14. Lietuvių Piliečių klubas'A. Galinskas ir I. Leškauskas
(Inkerman) — V. Vaičekaus- i— vice pirmininkai, J. Jonei
kų, S. Motuzų ir Pr. Lom- ka — sekretorius, vikarus, 
sargį. ;kun. J. AruškeviČius — finan-

15. Lietuvių Piliečių klubas sų sekretorius ir iždininkas, 
(Sebustopol) — K. Zurauskų, iždo globėjai — V. Grieštarai- 
K. Krušnauskų, A. Pečiulį. tis, P. Lomsargis, E. Grėbti-

1G. Moterų Socialė dr-ja — kaitė ir M. Šalčiūtė.
O. Banos, O. Seniauskienę ir Į Nutarta jubiliejų minėti per

ręst City, Pa. Pagyvenęs mo
tus atsitraukė savo žmonų Ro
zaliją ir persikėlė į Wauko- 
ganų, ir gyveno visų laikų. Iš
augino pavyzdingų šeimynų: 4 
sūnus: Antanų, Jonų, Juozų ir 
Stanislovų ir dukterj Aleksa 
ndrų; visi priklauso Sv. Bai 
tramiejaus parapijai.

YVaukegano lietuviui neteko 
didelio darbininko.

Laidotuvėse dalyvavęs

mos ims

GRĮŽO IS ATOSTOGŲ

SOFIJA JUNEVIČIENĖ
(Po Tėvais slakiūtė)

Mirė liepos 10 d., 1935 m., 
4:20 vai. ryto. sulaukus 40 
metą amžiaus. A. a. Sofija gi- 
auė Chicago. III.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Aleksandrą, sūnų Alek
sandrą, motiną Oną slakicnę, 
keturis brolius: adv. Antaną 
šlakį. dr. Lawrcnce šlakį, Jo
ną Ir Juozapą, brolienes dr. 
Šlakienę, Juozapiną, Angelą lr 
gimines.

Kūnas pašarvotas 3319 IJ- 
tuaniea Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienj, liepos 13 d., iš ko
plyčios 8 vai, ryto bus atlydė
ta į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
panuildos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Vyras. Sūnus, Mo
tina, Broliai Brolienės ir Gi- 
>ninės.

Laidotuvių direktorius S. 1’. 
Mažeika. Telefonas YARds 
1138.

sa

*

BE

M. Simonavičienę.
17. LRKSA 7 kp. — I. Leš- 

kauskų, J. Joneikų ir M. Gra
udenę.

18. LRKSA 1IS3 ltp. — P. 
Jurevičių, J. Českį ir J. Le
vanauskų.

19. LRKSA 194 kp. — A. 
Sniutą, J. Damauskų ir S.

3 dienas parengimais: lapkri
čio 17 bus koncertas. Muz. J. 
Kudirka išrinktas tos dienos 
programo vedėju. Sužinojęs

Krivickų.
20. Vilniui Vaduoti Sų-gos čio 19 d. — bankietas.

skyr. — G. Laukaitį ir S. Ša- į Jubiliejaus atminimui 
kočių. j išleista knyga — Pittstono

21. Merginų Gimnastikos ; Liętuvių Istorija. Knygijr pa-
klūbas — M. Šulčiūtę, O. Ke- iruoš kleb. kun. J. Kasakaitis, 
blaitę, K. Žurauskaitę. j kun. J. AruškeviČius, muz. J.

22. SLA 7 kp. — K. Karšo- Kudirka, M. Zujus (“Garso*'
kų, E. Jesaitį, aid. J. Katkau- 'red.), A. Galinskas, J. Jonei- 
ska. ika ir Gaudentas.

Dr. A. J. Gussen su savo 
šeimyna grįžo iš atostogų if 
vėl pradėjo darbuotis dentis-

, . , .... ........ ... teri jos srity. Atostogas pralei-
tai be atidėliojimo pradėjo 
ruošti chorų. Pats kleb. kun. 1 
J. Kasakaitis sustatė žodžius 
jubiliejaus dainai.

Lapkričio 18 bus bingo, 
card party ir šokiai. Lapkri-

smugiui.

bus

Dienraščio Draugo*1 Metinis
PIKNIKAS

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

79th IR ARCHER AVENUE

Naudingą Darba 
Dirba

“Draugo” metinio pikniko Cicero je pas mūsų klebonų ... . . . .. .. v.. 57 .v , tikietų platinimas po visas
viešėjo svečias iš rytų, kun. t .. . , , . ,.J J 1 parapijas ir kolonias eina di-
E. Strakauskas. Paviešėjęs iš
vyko į Yelloivstone parkų.

Draugija Šv. Antano, liepos 
7 d., turėjo skaitlingų susirin
kimų. Nutarta dalyvauti Da
riaus - Girėno paminklo ati
darymo iškilmėse. Buvusiame 
draugijos piknike padaryta 
virš šimtas dol. pelno.

DOVANOS PRIE PIKNIKO TIKIETŲ 

Garsus Radio, Knygos, “Draugas” ir “Laivas” 

metams ir daug kitų

23. SLA. 79 kp. — J. Ja- 
kučionį, A. Mažeikų ir J. Va
ranavičių.

24. AVoodman of the World 
I Camp — K. Šakočių.
I Komitetas laikė susirinki
mų parap. svetainėj birželio 
27 d. ir išrinko valdybų, į ku- 

j rių įėjo: kleb. kun. J. S. Ka-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE ATE.

Skelbimų komisijon įėję 
kun. J. AruškeviČius, muz. J. 
Kudirka, J. Joneika lr M. 
Vizgaitytę. M. V.

DAR APIE A. A. ALEK
SANDRĄ BUTKŲ

Kun. J. Klioris praneša, 
kad iš Rocbester, Minn., jau ! ” 
visai pasveikęs, vyksta į Ka- 
lifornijų pamatyti Pacifiko 
tarptautinę parodų San Diego

dėlės lenktynės; pirmoj vie
toj stovi Ieva Lukošiūtė, M. 
Brazauskaitė, J. Šaltenienė, 
Pr. Gudas, Al. Munstavičius, 
St. Šimulis, A. Petrauskas, M. 
Pavilonis, M. Misiūnas, J. 
Medžius ir varg. J. Brazaitis.

Tikietų platintojų yra virš 
šimto. Kas daugiausiai išpar- 
duos gaus pirmų dovanų.

Komisija

Narės, ir parapijonai, mei- prašome rašyti ant vienos po- 
džianie mums (katros į komi- pieros lapo pusės, 
sijų apsiėmėm) pagelbėti au- Į ---------------------

mieste. I t t

Raudonos Rožės klubas lai
kytame sus-me, liepos 5 d., 

|A. Olbikų indorsavo “janito- 
MAUKEGAN, UI. Lie- rįaug»> darbui viešoje moky- 

pos 1 d. iškilmingai palaido- kloje A 0,biką ,aip pat m. 
tas a. a. A. Butkus. Velionis jorbavo įr Lietuvių Citizens
buvo pavyzdingas katalikas 
ir visuomet stipriai remdavo 
parapijos reikulus. Naujai ba
žnyčiai statyti pirmas aukojo 
$100.00. Priklausė Šv. Anta
no ir Šv. Juozapo draugijoms. 
Amerikoje išgyveno 31 metus.

Iš Lietuvos paėjo iš Josvai
nių parapijos, Kunionų kai
mo. Iš Lietuvos atvyko į Fo-

klūbas. 1

Vienas svetimtautis, nepa
darydamas biznio tarpo lietu

OLIMPIJADOS 
EKSKURSIJA Lietuvių Kongresan
Didžiausiu Francūzų Linijos Laivu NORMANDIE

Sportininkų ir Amerikos Legiono 
Dariaus - Girėno Posto

I ja i vas išplauks iš New Yorko Liepos 31 dienų. Dėl šios ekskursijos B. R.PIET- 
KIEWICZ padarė specialę sutartį su Laivų kompanija nuvykęs New Yorkan.
Tuojau kreipkitės į

B. R. Pietkievvicz
Olimpijados Komiteto Transportacijos Pirmininkas.

Laivakorčių Agentūra 
2608 W. A7th Street Tel. LAF; 1083

■fr 8 -fr fl. '' p j

'komis ir atsilankymu į pik-,
nikų, kad mūsų skyrius stotų

, į pirmų vietų, kaip ir kitais
' i metais. Nepasiduokini kltie- 

avo valgomųjų wg! Laį Cįcero bQna pr.m0J
vietoj! Tik su jūsų pagalba i 

tai padarysim!
Brangūs bulvariškiai! Ku

rie visados mumis gausingo
mis aukoms reinėte, prašomi 
ir šįmet pagelbėt. Mes be jū
sų ir visų parapijonų nieko 
nepadarysim. Prašomi neuž- 

Šv. K. A. R. 9 skyrius lai- lnįrgjį rugsėjo 18 d. atvažiuo
ti į rėmėjų piknikų.

11 WARD0 LIETUVIAMS

vių, padegt 
daiktų krautuvę.

— Daug ciceriečių žada a- 
teinantį sekmadienį atvykti į 
Vytauto daržų ir pamatyti, 
kaip jų softball tymas atsi
laikys prieš West Side tymų.

kė susirinkimų liepos 2 d. 
Svarstyta ir vienbalslar nu
tarta darbuotis Centro pikni
ke, kuris įvyks rugsėjo 18 d., 
Marąueetc parke.

11 "VVardo Lietuvių Demo
kratų organizacijos susirinki
mas įvyks liepos 11 d., 8 vai. 
vakare, Lietuvių Auditorijoj. 
Daug yra reikalų svarsty! 
kas link mūsų organizacij< 
pikniko, kuris įvyks rugp< 
čio 25 d., Sliady Tree Grovi 
Archer Avė. (dvi mylios į vt 
karus nuo Kean Avė.) Vii 
nariai turi atsilankyti ir pri 
šomi atsivesti savo draugu

Pranas Naui

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai anUtenė* rūšie* pamišk

ių ir trabnamlų

Dldilaul* pamiškių dirbtuvė 
Chicagoj

Soviii 60 metų prityrimo

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės lr 
taupykite pinigu*

------------- o-------------
Me* atlikome darbų daugeliui 
tymesnių Chicago* Lietuvių,

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbo per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE .

Viena, bloką, f rytu. nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rm. PEN8AOOLA MII - 
BELMOMT MSB

Office i HHJBIDB MM
Alfred BonlU, pra. VI

E. Kelpšiene,
Š. K. A. R. 9 apskr. rašt 

Nuo red. Korespondencijas GARSINKITĖS “DRAUGE
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse J

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

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

Clias. Smwica 1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

1. F. Eudeikis Į 
LacMcz ir Siaus

4605-07 So. Hermitage Ava. 
Phone YARds 1741—1742

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 5927|

I. Lbdendc
S. P. Mažeika
A. Masalskis

14092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituaniea Ava. 
Phone YARda 1138
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CICERO LIETUVIU ŽINIOS
MŪSŲ PIKNIKAS karą - išleistuves. Vakaras j- 

vvks trečiadienį, liepos 17 d., 
Gimimo P. Š. parapijos salėj; 
pradžia 8 vai. vakare. Symios 

Parko veikėjos:

Albavičius, Dievo Apvaizdos 
parapijos klebonas, su būriu 
parapijonų.

Piknikų surengė šios kolo
nijos Jonai ir Petrai, o Jonie
nės su Petrienėmis pagamino 
skanaus valgio. Daugiausiai 
pasidarbavo Jonas Baltuška. 
Jam gelbėjo Jonas Cinikas, 
Jonas Miciūnas ir kiti. Daug 
pasidarbavo ir purapijos ko
mitetas su vietos varg. Gau
biu.

ĮVEST SIDE. — Mūsų pik 
nikas, t. y. Aušros Varvų pa- Marąuette 
rapijos metinis piknikas, p Prosevieienė ir Ramoškienė 
vyks ateinantį sekmadienį, lie SVečiams paruoš skanių va
pos 14 d., Vytauto darže. Pi- karienę, o žymios mūsų me- 
kniko rengimo komisija su no jėgos išpildys gražų prog-
gerb. klebonu, kun. J. Manu- ramų. įžanga perkant iš ank- . . v.
lioniu, daro paskutinius pasi- sto bilietų 50c., prie durų rei- ^Klebonas visiems širdingai 

ruošimus. kės mokėti 75c.
Visos draugijos, visi veikė- į visi nusistatę dalyvauti mlt 

sų atstovo išleistuvėse prašojai eina į talkų ir dėl to pik
nikas žada būti įvairus. R. K. mį įg anksto įsigyti bilietų, 
A. rėmėjos organizuoja sma- kad rengėjai žinotų koks sve-

dėkoja, taip pat dėkoja apsi
lankiusiems svečiams — aš- 
tuoniolikiečiams, brightonpar- 
kiečiams, toįvnoflakiečiams ir 
kitiems.

rkias šeimininkes, Aušros Va
rtų v. ir m. draugija vikrius 
vyrus bufetui. Kitos draugi
jos turės kitokias pramogas.

Kad piknikas būtų sėkmin
gas, neatsilieka nei mūsų gera
širdžiai biznieriai bei profe- 
sijonalai. Visi, sulig išgalės, 
dedasi aukomis. Vėliau pas
kelbsime aukojusių sųraFų.

Piknike bus ir programas, kienę

čių skaičius dalyvaus tame 
bankiete. Tikietų galima gau
ti šiose vietose:

West Side: “Draugo” re
dakcijoj.

Bridgeport: Gudų krautu
vėj.

North Side: pas A. Bace
vičių.

Town of Lake: pas oudei-

Simonas Skudas, laidotuvių 
direktorius iš Dievo Apvaiz- i 
dos parap. piknikui atsiuntė 
keletu desėtkų svarų labai ska 
nių saldainių. Klebonas širdi
ngai dėkoja.

Gryno pelno bus apre pus
trečio šimto.

DjtajnGu^s,

Atidarytas vaikų teatras. Navy pier, Chicago Drama 
Iz'ague atidarė1 vaikų teatro sezonų. Atvaizde atidary
mo artistės.

dėlių.
Beje, šiame susirinkime da- 

rinkta valdyba, būtent iždini
nkė O. Sekleckienė, kuri ir 
anksčiau skyriuje iždininkavo 
per daug metų.

Visos rėmėjos ir bilietus 
platino ir valgius pačios au
koja. Malonu matyti moteris 

j tiek gerų norų, dosnumo
gražaus susiklausymo veikime. 
Ijai gyvuoja kilnioji A. K. 1>. 
organizacija.

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia Jūsų or

ganizme paeina nuo to, kad jisai ga 
nėtinal nelAsivalo Ir todėl praplatins 
bakterijas kurios užkrečia jus ilgo
mis, susilpnina jūsų organizma lr 
jfls kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo Ir t.t.

NUOA-TONE ISvaro visus nuodus 
Iš jflsų sistemos. Yra milijonai mote
rų lr vyrų, kurie atgavo savo spėkas 
ir pataisė savo sveikatų su šiuo pa
stebėtinu vaistu. Jeigu Jūs jaučiatės

ir pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUOA-TONE.

Reikalaukite tikro NUOA-TONE. 
Parduodamas visose atsakomingose 
valstlnyčiose.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOUNina '— Idealų Lluosuotoja vidurių 25c ir 
50c.

Dainuos net keturi chorai: di
dysis parapijos croras, “Gro
žybės” choras, sųjunglečių 
choras ir ramvgal iečių cftoras. gį 
Pastarasis žada visus subvti- 
nti. West Side ramygah<ars y- 
ra tirštai apgyventa.

Mūsų jaunas veikėjas J. 
Glebauskas organizuoja soft- 
bolės rungtynes. Loš du L. V. 
Chic. apskr. Softball Lygos 
tymai. Žaidimas, rods, Įvyks 

^tarp West Side 24 ir Cicero 14 
tuopų tymų.

Šokiams grieš Lon Laban j 
sptynių muzikantų orkestrą. į 
Piknike vienam laimingųjų 

[teks brangus elektrikinis lai
krodis, kuri aukojo vestsidie- 
liaros žinomas laikrodininkas 
felser, turįs graznų krautu
vę prie W. Cermak ir S. Lea- 
ritt gatvių.

Visi parapijonai, visi West 
Jide lietuviai kviečiami atsi

lankyti į metinį piknikų. Tai 
zisų pareiga. R. K.

Kalbama, kad neužilgo vi
sos šios kolonijos Onos pra
dės organizuotis ir kai tas į- 
vyks, baigianties vasaros se- 

Rockwell £ada surengti dideli
piknikų su visokiomis praš- 

Brigbton Parke: pas Vaiče-; matnybėmis ir naujais išradi
mais. Raporteris

Cieero: pas A. Valančių 
Marąuette Parke: pas P.1 

Čižauskų, 6831 S.

kauskų,
Roselande ir IVestpuTImane: 

pas M. Povilionį.
Dievo Apv. parap.: pas Gri

šių. R. K.

VAŽIUOS | LIETUVA DI
DŽIAUSIU LAIVU

ŽINIŲ ŽINELĖS
— L. Vyčių Chic. apskr. su

sirinkime laikytam antradienį 
liepos 9 d., J. Petraitis rr J. 
Poška buvo išrinkti delega

tais į L. Vyčių seimų, kuris 
įvyks Hartford, Conn.

— L. Šimučio išleistuvių va 
karas liepos 17 d., Gimimo P. 
Š. parap. salėj. Visi prašomi 
iš anksto rezervuoti vietas.

— Chicagos vargonininkai 
vykdami į savo seimų Pliila- 
delphijon pakeliui žada su
ruošti eilę koncertų. Jau turi 
kvietimus į Detroit, Rocnes- 
ter, N. Y., Pittston.

— Rugpiūčio mėnesį Cineil
ga liks he veikėjų. Vieni jų 
bus išvykę į Federacijos (Zo- 
ngresų, kiti į Vyčių seimų, o 
moterų veikėjos į Moterų Sų
jungos seimų. Pastarųjų dvie
jų organizacijų seimai hus 
Hartford, Conn.

RENGIAMASI PRIE 
PIKNIKO

I
BRIDGEPORT. — A. R. D. 

2 sk. pusmetinis susirinkimas 
buvo skaitlingas ir pilnas gy
vumo bei gero ūpo. Čia pat 
50 pikniko bilietėlių rėmėjos 
išsidalino. Pikniko komisijon 
vėl išrinkta veiklios rėmėjos: 
C. Petraitienė ir E. ESerskie- 
nė.

A. R. D. 2 sk. susirlnkiman 
atsilankė Centro pikniko ko
misijos narės: A. Vaišviliene 
ir F. Burbienė. Rėmėjos jas 
sutiko džiaugsmu.

A. R. D. 2 sk. stalas pikni
ke rugp. 18 d., Marąuetee pa
rke turės namu darbo užkan-

BARSKIO DIDŽIAUSIAS 
SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMO

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

Būkite gudrūs — pasinaudokite šiuo didžiuliu 31 me
tų Sukaktuvių Išpardavimu

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

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

Šeštadienio vakarais iki 10 vai.
vak

“Draugo” ' ir sportininkų 
ekskursantų, važiuojančių į 
viso pasaulio lietuvių kongre
sų, skaičius auga. Naujai už
siregistravusieji yra §?e: S. 
Pileckis, J. Radišauskas, A. 
Navikaitė, Deksnienė ir Pr. 
Slėnis.

Ši smagi ir istoriška eks
kursija, kaip žinoma, išplau
kia liepos 31 d. didžiausiu ir
greičiausiu pasauly laivu ‘No-

Aui n10 lTOTm/lll lo rman(^e • Su 3a vyksta Jceiio- AKARM AlolUVUI IS" lika geriausių Amerikos lie
tuvių sportininkų. Vadovaus 
L. Šimutis, “Draugo” reda
ktorius. Norintieji drauge va
žiuoti, tuoj kreipkitės į ‘Drau 
go’ laivakorčių agentūrų.

JSTII PASAULIO LIE
TUVIŲ KONGRESĄ

'Kaip jau žinoma, kad did- 
[ausiu pasauly laivu “Nor- 
Įandie” liepos 31 d. išplauks 
[Lietuvą L. Šimutis dalyvau- 

Viso Pasaulio Lietuvių Ko- 
ęrese, Kaune, ir jame atsto- 
i/nti organizuotųjų Amerikos 
fctuvių katalikų visuomenę.

PIKNIKAS
PAVYKO

SO. CHICAGO. — Šv. Juo
zapo parapijos piknikas bir
želio 30 d. parapijos darže ir 

stovui išleisti A. L. R K. svetainėje gražiai pavyko. Bu-
deracijos ir Susivienymo vo ir svečių iš kitų kolonijų, 
ieagos apskričiai rengia va Jų tarpe matėsi ir gerb. ’/un,

Gerkit ir Reikalaukit

Mutual LiquorCo
4707 & Halsted St

Td. TAROS «»M

O 1955. Lmmtt * Mm* Tobacco Co.

kas ten eina?

Chesterfields 
kapitonui, Tamsta

prieik__ ir
duok slapyžodį

.-• . , -r


