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RELIGINIU VARŽYMU ■ MOKESČIAI
DAR NE LAIKAS NACIAI PUOLA

Reiškia užuojautos persekio
jamiems meksikiečiams

WASHTNGTON, liepos 16. bet prieš visus, kurie tiki j 
Kongreso atstovų grupė Dievų.

Prez. Rooseveltas atsakė,

VASAROTI
KONGRESAS NORI PIR
MIAU PRAVESTI DIDELIŲ 

MOKESČIŲ BILIŲ
AVASHINįGTON, liepos IG. 

— Kongreso žemesniųjų rū-

ŽYDUS BERLYNE
ŽYDAI IŠVAIKOMI Iš
RESTORANŲ MIESTO 

CENTRE
BERLYNAS, liepos 16. — 

Uniformuotų nacių būriai va
mų dalis atstovų pakilo rei- kar susispietė šio miesto ceu

ŠIANDIEN {VYKSTA “DRAUGO” 
RADIJO PROGRAMA

DAINUOS MUZIKAS KUDIRKA, 
KALBĖS DR. POŠKA

šiandien aplankė prez. Roo
seveltų Baltuose Rūmuose ir 
įteikė jam peticijų dėl reli
ginių persekiojimų Meksiko
je. Peticijų yra pasirašę 250 
kongresmonų katalikų, protes 
tantų ir žydų. Prezidentas 
prašomas, kad krašto vyriau 
sybė per savo ambasadų ir 
konsulatus Meksikoje ištirtų, 
ar ten nėra varžomas Die
vo garbinimas J. Valstybių 
piliečiams. Atstovų grupė 
iriediniam memorandume < jų

Tarp kitko pažymi, kad Mek-j kad Meksikos religinis klau- _______
sikoj religiniai persekiojimai ; simas randasi išimtinai vai- | nv r. " . • v , I . k- , . . v. CINCINNATI, Ohio, lieposvykdomi ne prieš kokių vie- stvbes departamento ziny- _  Federalis

kad jis pats reiškia gilios 
užuojautos persekiojamiems 
meksikiečiams. J. Valstybių 
gyventojai ir vyriausybė sto 
vi už religinę laisvę namie 
ir pageidauja, kad ta laisvė 
būtų visuose kraštuose.

Tai pirmų kartų preziden
tas taip' formaliai prabilo 
pie religinę laisvę.

a-

Tačiau priimdamas petici- 
memoranduma nurodė.ir

nų ar kitų religinę grupę, boję.

MEKSIKOJ ŽUDOMI 
KATALIKAI STUDENTAI

MEXICO CITY, liepos 16. 
— 20 katalikų studentų nu
vyko į Vilią Hermosa, Tabas 
°o valstybėje, kad ten suke
is demonstracijų prieš tos 

valstybės raudonųjį diktato
rių Canabalų, kurioi sudary
ta raudonmarškininkų orga
nizacija puola ir žudo kata
likus.

GAL PATS MUSSOLINI 
PRADĖS KARO 

VEIKSMUS

AČIŪ JO PASTANGOMS,
ŽMONĖMS GRĄŽINAMI 

DIDELI MOKESČIAI

Ačiū Chicago majoro pa
stangoms, už 1935 ir 1936 me
tus mieste padidinamos mo
kesčių ratos. 1936 m. rata ,kalauti, kad prez. Roosevel-, tran — aplink Kurfuersten 
bus 7 dol. 40 c. už įkainuotų to planuojamų mokesčių iŠ lo Damm bulvarų, įsiveržė į res 
1,000 dol. vertę. bių sumanymas būtų atidėtas toranus ir iš jų išvaikė žy-

Tad kas čia gali sakyti, kitai kongreso sesijai, o ši se dus, kurie iki šio laiko naudo 
josi laisve bendrai su vokie- 
čiais.

I Išvaikius iš visų viešųjų
ii ~ - • i. vietų žvdus lankytojus naciaisis klausimas pasidarė rimtas _____ 

ir aktualus. Paduotas

kad majoras nesirūpintų mie sija būtų baigta.
sto ir žmonių reikalais. Jis 
pakankamai “rūpinasi.” Juk 
jis daug dirbo ir už pirkimu 
mokesčių padidinimų.___________ j.* —„

i nymas, kad atstovai
TEISMAS GINČIJA VY • 1 tų šiuo klausimu.

Įvykdytas balsavimas

Kadangi tie atstovai pra
dėjo karštai užsivarinėti, tad

suma-
balsuo-

RIAUSYBEI AUTORITETU štai kokios sėkmės
ir

gautos:

Canabalo pakalikai ten pr
ieš studentus panaudojo kul
kosvaidį. Nužudyta 3 studen
tai ir 1 valstietis, kiti 6 stu
dentai sužeista. Po to išlikę

ta į tų kruvinų žygį.
Sakoma, kad Mussolinio du 

jauni sūnūs bus pasiųsti ten
kariauti ir, rasi, vyks sosto 

sveiki studentai ir gi panau- jpMinis princas Huniw>rtaS) 
dojo ginklus ir viena užpuo-I kurg yra divizijiniu gener0. 
likų nušovė, o k,ta, sužeidė, į l0j norg turi Uk 30 m am. 

Po šio kruvinojo įvykio Mex žiaus.
ico City katalikai studentai

Šiandien “Draugo” radijo 
valandos programoj dalyvau
ja žymus muzikas vargoninin
kas Justinas Kudirka. Jis 
padainuos keletu rinktinių 
dainelių.

Sveikatos klausimais pata
rimus duos d r. J. Poška.

, Neužmirškite pasukli savu 
radijo ant stoties AVEDC, 
1210 kil., tarp 3:30 ir 4:30

! vai. po pietų.

apygardos
apeliacijų teismas čia paskel 
bė sprendimų, kadi krašto vy 
riausybė neturi teisės su teis dauguma 
mo pagalba s'ttpirklnPTl mies
tuose senus namus su žemės 
sklypais, kad namus išgrovus 
ir jų vietoje pastačius moder 
niškas gyvenamąsias patal
pas. Tas vyriausybės žygis y- 
ra socialių reformų dalis.

Teismas randa, kad krašto 
konstitucija neautorizuoja vy 
riausybės, kad ji galėtų už
siimti tokiais darbais. Tuo 
tarpu vyriausybė planavo vi-

kad kongresas toliau dirbtų 
259 balsai padpota, o prieš 
vos 86 gauta. ‘

Vadinasi, didelė atstovų 
neturi pasiryžimo

nutraukti sesiflS?* iki kol bus 
pravestas minėtas mokesčių 
įstatymas. Ir tuo reikalu bus 
skubiai dirbama.

SUSTABDO MOKESČIŲ 
ŽENKLI! VARTOJIMĄ

SPRINGFIELD, III., lie-
ROMA, liepos 16. — Kai- siimti tokiais darbais. Tuo pos 16. — Valstybės finansų 

bama, kad, rasi, pats ddkta-1 tarpu vyriausybė planavo vi- j departamentas sustabdė 3 
torius Mussolini vyks Afri- ‘suose miestuose vykdyti tos nuošimčių pirkimo mokesčių 
kon ir asmeniškai pradės ka- rūšies socialę reformų. I ženklelių (tokens) skleidimų
ro veiksmus prieš Etiopijų, j jr kajp tas ypatinga. Kaip į ir vartojimų iki bus gautas 
kada bus galutinai prisireng-j vyriausybė imasi kokio (iš Washingtono tuo reikalu 

nors žygio, kad gelbėjus dar- sprendimas.
bininkams ir vargšams, kad | Žiniomis iš 
pagerinus jų buitį, tuojau | vyriausybė nepalankiai atsi- 
teismai atsistoja skersai ke- neša į šiuos ženklelius, kurie
lio ir pakerta šhios žygius.

KETURI ŽUDIKAI GAUS 
ILGAI KALĖTI

Karo veiksmai prieš E’tio-
sukėlė demonstracijas nacio- j pijų galės būt pradėti ne an- 
nalių rūmų d kur gyvena pre ksčiau, kaip rugsėjo menes).
zidentas) priešakyje. IŠ ten'-------------------
studentai pradėjo žygiuoti
šaukdami, kad sudeginus Ca
nabalo namus. Tačiau polici
ja neleido prieiti prie tų 
namų.

NULINČIUOTA
NEGRAI

DU

surengė ėjimų ir žygiavo su 
kaudami prieš žydus ir neši
ni šūkių prieš žydus iškabo
mis.

Policija į tai visa nesiki
šo. Kadangi žydai naciams 
nesipriešino, neįvyko susirė
mimų.

Nacių spauda iš naujo be
gėdiškai atakuoja žydus.

TEISMAS IŠTEISĖJA 
AAA MOKESČIUS

NE KATALIKAI, BET NACIAI LAUŽO 
KONKORDATĄ

VIENOS DINASTIJOS
KRAUGERINGOS 

KITOS NE
.'VIENA, Austrija,

16. — “Mažosios santarvės” j rilizacijos klausimu. Laikraš- 
oficiali spauda puola Austri-tis pareiškia, kad ne tVatika- 
jos vyriausybę, kuri būk dir-Inas ir ne vokiečių katalikų

VATIKANAS, liepos 16. 
— Vatikano organas Osser- 
vatore Romano iškelia kom
panijų prieš Vokietijos nacių 
bažnytinį nusistatymų. I^aik- 

i rastis atvirai kaltina nacių 
liepos I autoritetus dėl jų pažiūrų ste

ba už Hapsburgų dinasti
jos grųžinimų sostan.

Kai kurie laikraščiai pazy 
|mi, kad būtų daug geriau, jei 

“prarytų” Austri-

vyskupai, bet pati Vokietija 
peržengia konkordatų.

Vokietijos vidaus reikalų 
ministeris dr. W. Frick per 
eitų savaitę paskelbė katali
kams įspėjimų, kati paliautų

BOSTON, Mass., liepos 16.' r„. ..
— Federalinis apeliacijų teis • ^negu Austrijon grįžtų
mas paskelbė sprendimų, kad ! j^psbifrgai, kurie yra pIžJ ‘Puol§ sterilizacijos įstatymų, 

įasto vyriausy e nega i nn ini^įjnį savo kraugeringuinu. Į kadangi, anot dr. k riek, kon-
[kordate pažymima, kad gerų 

Austrijos spauda atsiker- | kala|ikų pareiga 
ta. Jei Hapsburgų dinastija įgtatymus
yra kraugeringa, tai kų rei
kia sakvti apie šerini Kara-

ti AAA procesinių mokesčių, 
kadangi kongreso pravestas 
įstatymas yra priešingas kra 
što konstitucijai

Teismas rado, kad kongre- apie serijų 
georgevičių dinastijų. ‘Ma-

vra pildyti

Romano

GAISRAI LIETUVOJE

KAUNAS. — Lietuvoje 
nuo gaisrų apsauga jau gana 
neblogai yra suorganizuota. 
Dažnai net ir kaimuose jan 
yra ugniagesių komandos, ku 
rios smarkiai kovoja su šia 
žmonių nelaime. Dėl to ir gaiš 
rų dabar Lietuvoje jau daug 
mažiau. Apskaičiuojama, kad 
šiemet Lietuvoje buvo jau 
arti 600 gaisrų, kurie sunai
kino turto už 200,000 litų.

COLUMBUS, Miss., liepos 
16. — Vietos baltųjų būrys 
nutvėrė ir pakorė du negrus, 
kaltinamus už baltodės mer
gaitės ir moteriškės krimina-

iVakar kriminaliniam teis
me keturi jauni poliemono žu 
dikai — J. Reporto, E. l)ar- 
lak, F. Bankes ir T. Ardami, 
pasisakė nekaltais ir kaltin
tojas rengėsi rinkti prisieku
sius teisėjus.

Staiga visi keturi pakeitė 
savo nuomonę ir pasisakė 

1 kaltais.
Tokiu būdu bylos klausys

yra 10 centų monetos pavy-| 
dalo, nors kiek tai mažesni, i

Rasi, visiškai bus panaikin 
ti pirkimo ženkleliai ir visuo 
menė bus paduota išnau
dojimui.

sas neturi teisės tvarkyti ga
mybų, kuri priklauso atskiri) žoji santarvė prieš tai už- 
valstybių autoritetams. ; simerkia.

Žiniomis iš Washingtono, 1 
AVashingtono, vyriausybė planuoja tuo rei- !

kalu kreiptis vyriausiajin teis 
man.

PASKELBTI LENKIJOS 
SEIMAN RINKIMAI

ITALAI NEGAUNA 
KUPRANUGARIŲ

i
, VARŠUVA, liepos 16. - 
i Lenkijos prezidentas Moscic

Tad Osservatore 
ir sako:

“Yra aiškus absurdas mė
ginti Katalikų Bažnyčių da
ryti valstybės įrankiu sųry- 
šyje su įstatymu, kurį Bažny 
čia smerkia.”

1 Ministeris Frick, sako lai
kraštis, pats peržengia kon
kordato pirmų j j posmų (pa
ragrafų), kuriuo garantuoja
ma reicho katalikams neribo-

DAR DAUGIAU PASAKO 
MRS. DUNKEL

Mrs. Blancbe Dunkel pir
miau policijai tvirtino, kad ji 
nemačius, kaip jos žentas Er- 
vin Lang pasmaugtas ir jam 
kojos nukirstos. Ji sakė, kad

. . . . ... tai padarius Evelyn Smith suvienas teisėjas ir su jais buM ,. . ». ,r T_ .A . J. . ,kiniečiu Ilarry Jung.
visi gau Dabar „ policijai «<iggie.

liškų užpuolimų. Trečiasis 
negras paspruko ir energin- apsidirbta,
gai ieškomas. Ir jam turima 'gauti kalėjimų iki gyvos gal- 

parengtų virvę. , vos.

ŽYDAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ LENKUS

Chicagos žydų organizaci- 
Darbininkų unijų keturi vir jos turėjo masinį susirinkimų 

šininkai nubausti Benvyno ir padarė protesto rezollucį- 
teisme už vieno namų savinln'jų prieš Lenki jų, kur vykdo-
ko užpuolimų ir apmušimų. mi žydų pogromai.

NUBAUSTI KETURI UNI
JŲ VIRŠININKAI

----------- kis paskelbė, kad seimai) at- la laisvė išpažinti savo tikS-
LONDONAS, liepos 16. - stovų rinkimai įvyks rugsė- jimų ir turėti viešųsias pa

dalų kariuomenei rytinėje At j0 9 d. O senatan rinkimai - maldas.
rikoje yra reikalinga įsigyti vienų savaitę vėliau. Abiejų t Be to, peržengiamas dar ir 
daug kupranugarių, kurių no rinkimų pasėkos oficialiai bus 32-asis posmas, nes dedama 
reta supirkti Egipte. Tačiau paskelbtos rūgs. 20 d. Prieš pastangų, kad suvaržius kata 
Egipto vyriausybė uždraudė
kupranugarių išvežimų ita-! pkirs
lams.

AREŠTUOTA 11 RIAU
ŠININKŲ

*NEW YORK, liepos 16. — •
Spring Products bendrovės 
fabriko streikininkai

rūgs. 27 d. prezidentas pa- likų kunigams tikėjimo tiesų 
vienų trečdalį sena- ir moralinių dogmų laisvų 

; torių. mokinimų ir aiškinimų.
' Dėl to, katalikai negali pil
dyti įstatymo, kurs yra prie
šingas tikėjimui ir Bažnyčios

DAUG BRITŲ NORI TAR
NAUTI ETIOPIJAI

, mokslui.
LONDONAS, liepos 16. — 

sukėlė Ne mažas skaičius britų krei 
dojo,” kad ji mačius kojų nu riaušes puldami streiklaužius, pias į vietos Etiopijos pasiun 

Keliolika asmenų sužeista. Po(tinybę. Siūlosi savanoriais į- 
licija suėmė 11 riaušininkų. įstoti Etiopijos tarnybon.

Iš pasiuntinybės paskelbta,

piovimų. Girdi nužudytam 
Langui kojas iš pradžių pio- 
vęs kinietis, o paskiau E. 
Smith užbaigus tų dlarbų su 
dideliu mėsiniu peiliu.

Policija energingai 
nupiautų kojų.

Paskiau Mrs. Dunkel 
visa nuginčijo.

ieško

tai

PARYŽIUS, liepos 16. — _ 
Prancūzijos premjeras Lava-L fiU 
lis vykdo savo žadėjimus. 23 rjuin 
nuošimčiais mažina visas vy 
riausybės išlaidas, kad stabi
lizavus frankų.

kad tuo reikalu yra susisiek- 
Etiopijos • imperato-

PLAT1NKITE “DRAUGĄ’

ORAS
CHICAGO TR APYLIN

KES. — Šiandien giedra ir 
Šilčiau.

KAUNAS. — .Vytauto D. 
muziejam rūmuose suruoštų 
geodezinę, žemėtvarkos ir mc 
lioracijos parodų aplankė 
apie 5,000 žmonių.

t



DRAUGAS Trečiadienis, liepos 17 d., 193*
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Jei neprašoma tai padaryti lr neprlsiunčiama tam tiks
lui paAto ženklų.

Skelbimai '-^kančiai dienai- priimami iki 
ft vai. popiet.
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ji nori, tai pati pasipilsianti, sulaužydami) 
visus dabar veikiančius sutartis.

Tačiau prancūzų spaudu labai paprastai Į 
j tai anglams atsako: “Angliju bijo, kad Vo
kietija sulaužys Versalio sutarties jūrų pun (

! ktus, ir todėl tik skuba sudaryti su ja naujų 
I sutartį. Gerai. Bet kas bus, jei Vokietija su

laužys ir Londono susitarimų, jei ji peržengs 
nustatytas jai ribas! Kų tada darys Anglį-

! .lai 
rio
tarties

Finisii Depą tauto Direktuie Apte Pratęsti Ar Nepratęsti Lietuvos Laisves
Laisves Paskala Paskolos Botus?

Atsiskaitymų su amerikie- Kaip Lietuvos vyriausybė WAS111NGTON, D. C., lie- jimo taisyklės numato, kad
čiais lietuviais už Laisvės Pa- yra jautri Laisvės Paskolai, pos mėn. 13 d. Šiuo atveju bonus galima pasilaikyti ir jų 
skolą veda Lietuvos finansų rodo kad ir šis pavyzdys. Dau- nekalbama apie tuos bonų tu- nepratęstus, arba, kaip vie-

kad jei, esu, Edenas važiuoja į Paryžių, no- 1
rodamas nuraminti prancūzų viešųjų nuomo
nę ir pasikalbėti Italijos - Abisinijos klausi- . v. , . ..
„m, tai tegul jis žino. kad, kaip vienu taip ^ktonus M. Lipnius priezasč.ą kuponus la,ku ne-
ir kitu klausiniu, jis bus pakankamai šaltai davė lssan,lus P^'^mnnus, pat.eke apmokėti nettaetę 

..., kuriuos čia atpasakojamo: skriaudos, vyriausybe 1933

Jei Prancūzija turėsianti pasirinkti Ita- — Kaip žinome Laisvės Pa- llle a1’ l)a m**n' ’
liją, ar Angliju, tai tegul jis žino, - rašo skola pas amerikiečiu, lietu- ™'e paskolos ,st,tymi, papil- 
laikraštis, - kud pirmenybė bus atiduota vius buvo užtrauktu 1919-1020 d5">"l-. P“Kal l‘ar‘| neaP- 
“.tikriesiems jos draugams“. Jei pereitais įlietais, kada mūsų tauta, ver- al° 1 1 l*1.?*.1 aP°naĮ ba 

Liepos 16 d. Darius ir Girėnas skrido per i įimtais ir buvę nesutarmų tarp Prancūzijos gijos sunaikinta ir didi. ka- 10^ ne 1 0 nie ų tepos
Atlantikų, o liepos 17 d. tragingai žuvo Sol- į ir Italijos, tai ir šie nesutarimai buvę sir- Iro galutinai nuteriota, vedė ienos.
dino miškuose. Tai įvyko 1933 m.

DĖL LIEPOS 17 D. MINĖJIMO

Liepos 16 ir 17 d. mums yra minėtinos.

Itorais prašydamas valdiškų rie pagal įstatymus buvo nu- rie, įvairiomis progomis pasi- pratęsimo bonų turėtojams'
paaiškinimų apie Laisvės Pa- stoję galios. Kad ir šie as-1 naudodami, už pusdykį supi- bus apmokėti (drauge su pa
skolų. Į patiektų eilę klausi- mens, kurie dėl kurių nors rko bonų liksiu lengvai pasi- 1 ūkanomis už praėjusį laikų)

pelnyti, šiuo atveju kalliama bet kuriuo laiku ligi 1943 m.

dingi ir atviri. ‘‘Mes, — rašo laikraštis, — sunkias kąvas už savo vaisty
tąją eikvojom savo mandagumų į šalis ir bės atstatymų. Švistelėjusi vi- 
ignoravom ltalijų -- mūsų natūralių sųjun- Iltis išsivaduoti iš svetimųjų 

j giuinkę pagal dvasių, kilmę ir geografinę . sunkaus jungo sužadino Lie- 
padėtį. Mussolini visiškai teisėtai buvo įsi- Į tuvos žmonėse ryžtunją kovo- 
žeidęs — ir neslėpė to”. ti su keleriopai gausesniais,

Šiemet liepos 1 d. 
terminas Laisvės Paskolos bo- 
uams išpirkti; išpirkimui ter

minas įstatymais nustatytas 
10 metų; vadinasi, paskolos 
bonai ir iki šiol nepamokėti

Kadangi liepos 28 d. bus Dariaus ir Gi
rėno paminklo pašventinimo iškilmės, šian
dien Chicagoje nebus šių liūdnų sukaktu
vių minėjimo. Tas minėjimas įvyks kartu su 
paminklo pašventinimu.

Bet vis dėlto negalima praleisti n .paini- , 
nėjus bent trumpai spaudoje apie mūsų did
vyrius lakūnus, kurie lygiai prieš du metu 
savo gyvastis paaukojo, kad savo lėktuvu 
padaryti pasaulinį distancijos rekordų, ;kdd 
stambiomis raidėmis įrašyti į aviacijos isto
rijų lietuvių vardų ir plačiai pasaulyje iš
garsinti mūsų tautų.

Darius ir Girėnas savo žygiu ir tragin- 
ga mirtimi visai netoli Lietuvos slenksčio 
užsipelnė didžiausios pagarbos. Į mūktj tau
tų jie įnešė naujos gyvybės, pasiryžimo dir
bti ir pasišvęsti tautos darbui ir jos garbės . 
kėlimui. Ypatingai mums, Amerikos lietu
viams, Dariaus ir Girėno žygis daug gero 
padarė. Jis mus sujudino ir paskatino lai
kytis vienybėje ir nepasiduoti kas kart vis 
labiau užliejančioms mus nutautėjimo ban-

Berlyno spauda, aišku, iš džiaugsmo vi- gerai ginkluotais priešais, puo i prie jų esami kuponai turi 
sa’s varpais skambina. Tai nepaprastas Hit- įlančiais iš visų pusių mūsų Įgalios iki 1943 metų liepos

mėn. 1 dienos. Vyriausybė nu
mato, kad gailestingieji Lais
vės Paskolos bonų turėtojai, 
atsižvelgdami į Lietuvos da
bar gyvenamų sunkmetį, ne
skubės bonus patiekti apmo
kėjimui; kad jie už šitų savo 
naujų Tėvynei paramų netu
rėtų medžiaginės skriaudos, 
vyriausybė šių melų birželio 
8 dienų

goms. , Italų “Gazzetta dėl Popolo” rašo: ‘‘Ne įneš 
Amerikos lietuvių visuomenė, tiesa pa- .vieni iškeliame nenuoseklų ir neleistinų An- 

sakius, ne vienų, bet kelis paminklus Dariui glijos laikymus., kuri sutarčių nepaiso, ka- 
ir Girėnui turėjo pastatyti. Nejaugi tik Chi- ■ da yra liečiami jos interesai, o kitiems ji 
cagos lietuviams jų žygis tebuvo brangus? težino tik vienų dėsnį — Tautų Sųjungos 
Juk jie aukavusi ne vienai kuriai lietuvių dėsnį.
kolonijai, bet visai tautai. Taip kalbame dėl Jau kuris metas, kaip Anglija visu sius
to, kad paminklas statomas tik Chicagoj ir rkumu vairuoja Vokietijos link: jūrų susi-

lerio laimėjimas. Tai penkiolikos metų nenu- i žemę grobiančiais pusnuogie- 
ilstamo drąsaus darbo vaisius esųs. Susila- |nis ir pusbadžiams jos gyven- 
rimas su Anglija esųs morale ir praktiškai tojams paskutinius maisto ir 
lygybe pagrįstas -- tai svarbiausias daly- kito turto likučius. Lietuvos 
kas. Prancūzijai iš to būsianti labai gera pa kariuomenė susidedanti dau- 
moka ir tuo ji turėsianti vadovautis ateityje |giausia iš savanorių, buvo 
santykiuose su Vokietija. menkai aprūp'nta ir apgink-

Anglų ir vokiečių vyriausybės pirmų ka- 'luotą, ir jei šituos nepritek- 
.rią susitikę ir padėję naujų pagrindų Euro- J liūs nuolat teko apmokėti 
pos 'politikai. Paktus pakeičiųs tikrai pro- krauju ir brangiomis gyvy 
duktingas darbas, kuris vienintelis galįs pa- bėmis. Tajfi buvo kreiptasi į 
'liuosuoti tautas iš stabdžių ir prancūzų di- ; brolius an&tikiečius, ir jie sti 
plomatija galų gale turėsianti pripažinti, priai parėmė savo senųjų tė- 
kad atsiekti taikos bus galima tik tiesiogi- vynę ir šisūp aukomis, ir ypač 
nių susitarimų kelių. -ą . miųiina pa&da — apie 1 mil

Italai, kaip ir prancūzai puola anglus. į 840 tūkstančių dolerių suma. kol galios patys bonai, tai y-

tik apie tuos bonų savin'nkus, liepos mėn. 1 d. Taigi, bono 
kurie abejoja, ar geriau būtų turėtojas, patiekęs apmokėt 
bonus pratęsti ar, šiaipjau be bonų, sakysime, 1937 metais 
pratęsimo, juos pasilaikyti ii- liepos mėn. 1 d. ar vėliau gaus 
gtsniam laikui. pinigus už pilna bono vertę

Mat, esama daug bonu . draa«e su. palatomis už 
retųjų, kurie pageidautų bu- ir 1937 metus. Be
nūs pratęsti. Bet jie taip pat ,o’ ,aiP I“4 hus '

neina turi hair,.,;, kad bet kuriuo ir gyvesni bono kupoj 
laiku jiems prireiks pinigų. 1 Bo,"l Primas »' peršti 
'i,-dėl jie norėtų pratęsti bo- l’av,n,as reikalaujamas tik iš 
nūs, nenurodant bonų išpirk!-1 b,'a,J kurie du-
:,o termine, arba kad bonai i,arillml lalku nori atsii,,lt' 
butu apmokėti, taip sakant Pa'ukanas už 1935 met. Šiaip
“ant kiekvieno pareikalavi- >« »a'i.,inkams, kurie

kol kas nereikalauja palūka
nų už šiuos metus, nėra rei-

Tokios rūšies bonų turėto- j<ai0 siųsti bonų Pasiuntiny
jams išeitis yra labai lengva beį perštampuoti.
L. L. Paskolos bonų apmokė- Lietuvos Pasiuntinybė

mo

Apsvarsčius bėgamuosius 
komiteto reikalus, iškelta “N- 
nų” 164 nr. tilpusios kores- 

priėmė įstatymų: pondencijos, šmeižiančios ko- 
(“Vyr. Žinios” nr. 485; eil. Į nriteto narį p. L. Šimutį, k.au-
3386), pagal kurį už Laisvės 1 simas. Peržiūrėjus praėjusio 
Paskolos bonus bus mokanti* 5
procentai ir toliau, reiškia tol,

būtų vienas šauniausių iš vi- kad jokių nesusipratimų ar le
sų buvusių praeityje. nktynių tarp p. Šimučio ir p.

Juškos nebuvo ir nėra. Taip 
pat pastebėta, kad “N-nų”
reporteris įdėjo į p. Šimučio 
lūpas tokius žodžius, kurių 
jis niekuomet nei susirinkime 
nei po susirinkimo nėra sakęs.

kitų miestų lietuviai visai nedaug ligšiol prie 
statymo darbo aukomis teprisidėjo. Dėl to 
paminklui dar trūksta kelių tūkstančių do-» 
lerių, kurie turi būt sukelti ligi liepos 28 d.

tarimas, kalba Žemusiuose Rūmuose, AYalesc 
princo kalba, buvusių kovotojų vizitas.

Kaip išaiškinti tą tokį greitų anglų kry
pties pakeitimų, kai vos keli mėnesiai te

Pasitikime, kad dėkingi Amerikos lietu- praėjo nuo Londono ir Stresos susitarimu' 
viai, nežiūrint ar jie gyventų Chicagoj ar Gi labai paprastai: Anglija grįžta prie savo 
kur kitur, šiandien minėdami Dariaus ir Gi- tradicinės politikos — palaikyti Europos 
rėno tragingo žuvimo dviejų metų sukaktį, j valstybių jėgų pus ausvyrą ir tokiu būdu 
paskirs jau baigiamam statyti jų iiaminklui pasidaryti padėties, arbitru.
didesnę ar mažesnę aukų. Prisidėti prie šio 
reikalo, yra mūsų visų pareiga.

Šita paskola buvo numatyta 
ir sunaudota Lietuvos Lais
vės iškovojimui, todėl jai ir 
buvo duotas tikslus Laisvės 
Paskolos jiavadiniinas. Reikia 
pabrėžti, kad paskolos bonus 
pirko tauriausi mūsų išeivijos 
sūnūs, vaduodamies vien Tė
vynės meile ir troškiniu jai 
pagelbėti, anuo metu retas jų 
turėjo tvirtų viltį tų paskolą 
atgauti, nes pats Lietuvos li
kimas dar bavo labai neaiš
kus, o paskola buvo užtrau
kiama net penkiolikai metų. 
Bet Lietuvos žmonių kovose 
ryžtumas ir jos sūnų išeivių

BUVUSIOS SANTARVĖS IRIMAS

Birželio 18 d. Londone anglų ir vokiečių 
delegacijos galutinai pasirašė jūrų sutartį.

Prancūzų spauda ra&o, kad Hitleris pa
galiau laimėjo visuose frontuose.. Sulaužė 
Versalio taikos sutarties punktus, kuriuos 
norėjo, galutinai apsidirbo su Štiesos kon
ferencija ir niekais pavertė ‘‘nedalomos tai
kos” principų, kurį savo laiku taip uoliai 
skelbė anglų ir prancūzų ministeriai.

Povandeninių laivų atžvilgiu, — rašo 
“Echo de Paris”, —- tai britų admiralitetas 
visiškai kapituliavo. Einant šia sutartimi 
Vokietija tuojau gali pastatyti povandeninių 
laivų tiek, kiek Anglija jų turi. Kitaip kal
bant, šis Londono susitarimas Vokietijai duo
da visiškų veiksmų laisvę jūrose.

Be to, turint galvoje, kad tik pusė britų 
laivyno yra sukoncentruotu ties pačia An
glija, o kita pusė yra išsklaidyta rišo jia- 
saulio jūrose, tai ši aplinkybė vokiečių lai
vyno tonažui teikia, daug pirmenybės.

Žinoma, anglų spauda stengiasi patei
sinti šį anglų admiraliteto pasielgimų, šaky 
dama, kad “gerinu bloga taiko, negu karas”. 
Jei, esą, Vokietijai geruoju neduoti to, ko

finansinė bei kitokia parama 
Prancūzijai suartėjus su Italija ir pasi- davg didingų va;sių _ gian. 

rašihs sutartį su Rusija, Anglija pamatė, kad die turime neprik|aivo,ną Sft. 
Prancūzija laimi sutvirtėjo; užtat dabar an- yQ va,gtybę> Tdd-, tai didingų 
giai stiprina Vokietijų. Tik tokiu būdu te- vaisilJ _. Sinndie turiin€ nepn. 
galima išaiškinti D. Britanijos laikymąsi: klftUS0Iną va|stvbę. To

susirinkimo užrašus Ir paiy- Kadangi tas “N-nų” kores- 
ginus su minėta koresponden- pondentas apšmeižia ne vien 
cija, surasta, kad ta korespo- p. Šimutį, bet visų komitetų' 
ndencija pra-įlenkia su tiesa paliečia, norėdamas apardyti 
nuo pradžios iki pat galo. Pi- gražų lietuvių sporto rėmimo 
nniausia p. L. Šimutis nekan- darbą, dėl to vienbalsiai iš- 

riausybė pageidauja ir Lietu- didatavo į jokius sportininkų nešta rezoliucia, kurios tiks- 
vai būtu didelis palengvini- manadžerius. Kandidatu buvo1 las yra atitaisyti blogos va
rnas, kad bonu turėtojai jų ' viens p. Juška. Tačiau T.. Ims korespondento melagingų 
apmokėjimą atidėtų bent i-b i Šimutis vienblsiai buvo išriti ir šmeižiantį raštų. Rezolinci- 
metams. Mat, šiuo metu Lie- ktas oficialiu sportininkų ka jų nutarta paskelbti spaudo-
luva gyvena ypatingai sunkų 
laikotarpį. Ją spaudžia ne ti
ktai bendra pasaulinė ekono
minė krizė, bet diktų sunku
mų sudarė ir Vokietijos 
mums pakeltas ekonominis ka
ras; be to, tenka sustiprinti 
krašto saugumų, atseit, pasi
rūpinti modern iškesniu ir 
gauseseniu kariuomenės aprū
pinimu bei apginklavimu. Tai
gi pajamos yra sumažėjusios, 
o išlaidos žymiai padidėju
sios. Po metų - kitų mūsų už-

ra ligi 1943 metų liepos 1 die 
nos.

— Čia pažymėti, kad vy-

lbėtoju (spoksmanu). Taip ;e. Komiteto narys

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Gėrėm, gėrėm, — staigaj 
----------- džia.... Krata I

v. ..... ", ' povu vo.oujvę. A U“ Į Į nrekvbai nriritaikius < D. Dolskis (miręs 1931 m.^,vokiet-ių apMiginklauniaii. sudarąs pavoją itt„lerikirfiai lietuviai>: P į; kurio kupletus “Onyte, tu

Britą Imperijai ir Europos taikai, anglų no-[jgtįes - - naujoms rinkoms u nepapras-
rankų, turi dvigubų atpildą 
— jie turi didelį morališką 
pasitenkinimą, o ir p’nigiškai

, ........................... ..... . . . , . . ie»? «avo tėvynei pagalbos , , sau<nimo išlaido- £raži” kai kada Sirdit<> B«-begąsdina; jie visomis keturiomis stengiasi__ 4.„.: lolUs trasiu saugumo įsiaiuo | , , , .
pataisyti juridinę ir politinę Vokietijos pa* 
dėtį ir sutvirtinti tą tautą kariškai.

ms sumažėjus, tikimasi finan- driko radijo valandoj, 1918 
sinės padėties palengvinimo, ! 1 krainoj, kai Iml-

tada ir Laisvės Paskolos. ^av^&i užpuolė
Tačiau Anglija nepyksta, kad Prancū-;bus neblogai išėję; juk Lietu- pa,aipKniSkas apInokėjimas ne,feljetone Jis tarP ki 

ija yra priešinga Vokietijos jūrų atsigink-j vai parięohnęs pavyzdžiui, ši- sudarytų 8unkumų. Tsb. raSo;wja
lavimui, nes tas kontrastas palengvina jos 
politikų, kuri remiasi žinomąja aksijoma — 
jiadal nk ir viešpatauk”.

POLITINIŲ KALINIŲ SĄRAMAS

Lietuviai bolševikai skelbia “Kauno Su
nkiųjų Dariuj Kalėjimo Revoliucinių Politi
nių Kalinių” sąrašą ir taip pat deda jų 
atsišaukimą į Amerikos lietuvius darbinin
kus išeivius. Tas sąrašas tuo ypatingas, kad 
iš jo matome, jog Lietuvon politiniai kali- 

.niai daugumoje žydų tautos žmonės: Maišos, 
Laibos, Šmuilos, Bencijonai, Chaimai, Are
nai ir tam panašūs. Matyti, kad kaip Rusi
jos, taip ir Liethvos bolšėvistlnį judėjimą 
daugumoje sudaro žydai.

nitą dolerių, per 13 metų ga 
vo, ar gaus 75 dolerius pro
centų, ir gaus visą Įtaskolos 
sumą. Ne ką hus daugiau Įm
inėję tie, kurie brangymečiu 
sudėjo savo sutaupąs į nuo
savybių arba privatiškų įmo
nių vertybes popierų (šėrų)

ATSAKĖ Į ŠMEIŽTUS

Na, manom, žuvome nies — 
visų spiritų rupūžės išlaks..

Pažiūrėjom mes į Petrą, v 
jis visas išlialęs. Tiesiog k rin 
ta nuo kėdės....

Tuojaus mes spiritą su už
kandžiu po stalu, o Petrą 
ant stalo, žvakę prie galvos 

— Kai tik bolševikai ūžė- pastatėm, patys ratu apsė
dom ir verkiam.

įeina raudonarmiečiai..
Aš sakau, draugai, kepures 

nuimkit — nematote; numirė

Vienam 
kitko šiaip

mė mūsų miestą — iš karto 
pradėjom verkti.

O kai pradėjom verkti tai 
ir pradėjom gerti.

Užvakar vakare Petkevi-- Petras sako: kaip aš jų i lis guli!.... 
čiaus ofise įvyko gausingas niekšų neapkenčiu, tiesiog iš — O kodėl jis spiritu dvo- 
Lietuvių Olinipikos • Komiteto savo huto tvirtovę padlary- kia?

pirkimą; nuosavybėms ir sė- i susirinkimas, kuriame plačiai siu. — O tai mes jį spirite pa
rems smarkiai kritus, jie ture ir nuosekliai svarstyta važiuo-Į Ir iš tikrųjų, tokią jiadarė, 
jo didžiulių nuostolių, o kiti1 jančių į Lietuvą atletų reikn- kad blaiviam žmogui reikėjo 
ir visą turtų prarado. Tiesa Jai. Daugiausia laiko užėmė dviejų savaičių prie jos pri- 
ir dolerio vertė sumažėjo, bet ^varstymas apie busimąjį at- prasti — tokia nepakenčiama 
dabar už ir kritusį dolerį vis- lėtų išleistuvių bankietų, įvy- vyno dvaaia buvo.
tik galima daugiau vertybių kstantį liepos 24 d., South-
įsigyti, negu prieš 6-10 metų 
už pilnavertį dolerį.

moor viešbutyje. Viskas ren
Atsisėdom mes štai į tvir

tovę, spiritą praakiedėm ir
giama taip, kad šis bankietas pradėjom gerti.

merkėm, kad nesugestų — lai 
kas šiltokas.

Raudonarmiečiai pažiūrėjo, 
nusistebėjo....

— Taip jam ir reikia.., — 
sako jie, — vienu sabotažni- 
ku bus mažiau....

Ir nuėjo sau.
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Draugo 
Metinis

PIKNIKAS
Įvyks

Sekmad., Liepos-July 21

79th ir Archer Avė.

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

Cecilija Lenkarčiūtė iš Gi
mimo Švenė. Pan. Marijos 
parap. laimėjo pirmą vietą. 
Daina: “Vasara”.

Vytautas Pivarūnas iš Vi
sų šventų parap. laimėjo an
trą vietą. Daina: “Mudu du 
broliukai.”

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

Širdingai kviečiame visus prietelius, 
rėmėjus, biznierius, profesijonalus 
ir plačiąją visuomenę atsilankyti j šį 
didžiulį pikniką paremti vienintelį 
lietuvių katalikų dienraštį Amerikoj

Eugenija Marcinkiūtė iš Šv.
Antano parap. laimėjo treč’n 
vietą. Daina: “Aš atsikėliau 
ankstų rytelį”.

Florencija Poškiūtė iš Ne
kalto Prasidėjimo parap. lai 
rr.ėjo penktą vietą. Daina: 
“Pavasariui auštant”.
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Po 10 Meto | Pacifiko Maudytis
Ruso A. V.

(Tęsinys) ,
i

Klaidi naktis kalnuose
Tvenkinys Elepliunt Butte 

buvo kalnyne. Aukšta cemen-, 
tinė siena užtvenkė Rio Gra-| 
nde upę, kuri išsiliejo į tarpu-i 
kalnes, sudarydama vaizdą' 
gražaus ežero kainuose. Vidu-, 
Ty buvo iškila, pana-i į slo- 
niaus (dramblio) pečius. To- 
kia išžiūra, turbūt, davė var
dą tam “damui”.

Aukštas tiltas įtaisytas virs 
tvenkinio sienos, įvesdino mus 
į tarpą kainų. įžanga 25c. 
Grįžti negali, nes nėra kur 
apsisukti. Turiu važiuot į 
priekį.

“Tetytė”, nors jau buvo 
įpratus turėt reikalą su kal
nuotu ir vingiuotu keliu, bet 
šis kelias jai buvo nepapras
tas. Šimtai automobilių suva
žiavę ir “pasiparkinę” šaly- 
mais vieškelio, trukdė įva- 
žiuoti. Mes pervėlai atvykom, 
todėl nebuvo vietos “parkin
gai”. Be to, kalnai, kreivas 
kelias, pakrantės, sudarė ūpą, 
kad nusispjauk ir važiuok at
gal! O tą mes ir padarėm... 
Radę vietą apsisukti, nutarėm 
grįžti atgal be jokių ceremo
nijų. Matėm vandeny bebir- 
biančias valtis, besimaudan- 
čias žmogystas, bet dulkės, 
kaitra, siauras kelis, mus nei 
kiek nemalonėjo pasilikti. Ties 
tiltu sustoję valandikei, pa
sigrožėję mėlynu vandeniu, 
plikais krantais — grįžome 
atgal per kalnynus į Socorro 

‘ieškoti nakvynės.
Grįžtant kelias ir oras bu

vo daug malonesnis. Ką tik 
būta geroko, trumpo, lietaus, 
kus apšvarino gamtą ir kelią 
nuplovė. Vietomis pasitaiky
davo balos, bei lietus nevieno
dai nulijo: vienur daugiau, ki
tur mažiau, o kai kur kaip ir 
nieko. Artėjant prie gero ke
lio, mes vėl užtikom dulkes.

Privažiavę smaluotą kelią 
ir nusileidę iš kalnų (apie 
1000 pėdų) į pakalnę, jautėm 
duslų, tvankų orą. Nakvoti j 
Soeorra mieste nenutarėm. 
Gavę informacijų, kad kelias 
GU suks į kalnus, pasiryžom 
nuvažiuoti keliasdešimts my
lių. “Tetytė” pirštu įSvedė 
kelią GU ir sustojo ties Mag
dalena.

— Čia, suko, galėsim nak
voti. Gražus miesto vardas ir 
nebus taip šilta.

— Ligi Magdalenos smaluo
tas kelias, o gal tiek ir nu
važiuosim. Galim rizikuoti, — 
sakau aš.

— Ale toliau jau rasim šun
kelį, — aiškina “Bėdytė”. 
Žiūrėkit, ant mapos rodo tik 
dvi linijas.

— Tai kas kad dvi linijos! 
— atrėžė “Tetytė”. — Da
bar palyta, dulkių nebus. Gal 
mes pasieksim “ Pietauną”.

— Tą “Pietauną” ji išskai
tė iš “Pie Town”, kuris bu
vo atstume nuo Socorro apie 
70 mylių. “Tetytė” žemlapį 
greit suprato. Kiekvienoj ga- 
solino stoty, kur mes pilda- 
voni geso, ji išsiimdavo žem-. 
lapį ir studijuodavo.

Nutarta — važiuojam! Sau

lė dar buvo aukštokai. Oras
vėso. Gera buvo toks oras au
tomobiliui.

Geru keliu ir nepajutom 
kaip privažiavom Magdaleną 
Einam zupės užsrėbti. Pietą 
nevalgėm. Matot, mes trupu
tį alkinom save, todėl, jei 
valgėm gerą pusrytį — ne
valgėm pietų, o jei gerus pie
tus — nevalgėm vakarienės.

Magdalena — mažas mies
telis: vos 1,317 gyv. Oras ėia 
buvo daug vėsesnis. Mes jau 
įvažiavom į kalnus apie 6,500 
pėdui Ir nejutom kaip įsiran- 
gėm iš Socorro, kuris buvo 
4,300 aukštumoj. Virš 2000 pė
dų į viršų!

Pasistiprinę, nutarėm va
žiuoti toliau. Gavom informa
cijų, kad kelias nors nėra 
smaluotas, vienok geras, ly
gus.

j Mūsų-gi Kraizleris, kaip tik 
po savim pajusdavo gerą ke
lią, tai žiūrėk ir “čekiuoja”

Į 70-80 mylių!
Besigrožėdami kadagynai? 

bei pušynais, mes privažia
vom ir Augustiną ir jau bu
vom pasiryžę nakvoti Batil.

— Važiuosim dar toliau, — 
sako “Tetytė”. Kelias geras, 
šviesu. Nakvosim “Pietau- 
ne”...

EMIL DENEMARK E
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848-60 OGDEN 
AVEtfUE

tir

Skolina pinigus ant pirmų
__________ _____morgič'.ų, atmokėjimui morgi-

m^SIMANO DAUKANTU pataisymui namų ir pas-
3 IEDERAL oAVINGS tatymui naujų namų, lengvais

e! AND LOAN ASSOCIATIONy of chicago mėnesiniais išmokėjimais. 
Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fede-

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

Raštinė atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
5 po pietų

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

1

2242 West 23rd Place 1
t

PHONE CANAL 8887 *
BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

BUDRIK OPTIGAL IR JEWELRY GO.,
3343 S. Halsted St.

MODERNIŠKI AKINIAI UŽ...........................$4.7J
DR. BRUNO WAINORIS, OPT. 

Egzaminuoja akis ir prirenka akinius kasdieną. 

Telefonas BOULEVARD 6630

WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
KENOSHA, WIS,

Liepos 14 d. Kenosboje, Ce
ntral Park darže, buvo Wis- 
consino Lietuvių Biena. Sve
čių matės iš Slieboygan, Mil- 
waukee, Raeine ir kitų AVis- 
consino miestelių. Laukėme ir 
iš Chicagos, bet nežinia dėl

Į Šių metų parengimas buvo 
' dvigubai reikšmingesnis, nes 
tai įvyko dienų prieš dviejų 
metų sukaktuves nuo Bariaus 
ir Girėno žygio per Atlantą.

Ateinančią savaitę Kenoslia 
ir apylinkės lietuviai kviečia
mi į Šv. Petro parapijos pik
niką', parapijos darže.

Gerai. Važiuojam. Stebimės 
nors dulkėtu, bet lygiu, plačiu 
keliu ir gražiomis pušimis. Tie
sios, lygios, augalotos... Kaip,kokių priežasčių neatvyko.
dzūkų šalelėj... I T • * • n - o v‘ u __A. 1 Lietuvių Dieną renge S. L.

B. K. A. Šimtai žmonių iš mi- linksminti jr tu0Saulutė mėgino pasislėpti 
už kalnų, bet vėl mes ją su- 
čiupdavom. Tai kalnas, tai 
pakalnė — mus įdomino. Gy
ventojų - farmerių retai kur 
tesimatė. Nei gasolino stočių, 
nei krautuvių prie kelio.

“Tetytei” pasirodė mažai 
geso tankoj. Bar kelioliką mi
nutų pavažiavę, privažiavom 
gasolino stotį. Sustojam.

(Bus daugiau)

dimai bus vartojami žmonių 
pasilinksminimui.

Šį vakarą parap. salėje šo
kiai, į kuriuos visi kviečia- i 
mi atsilankyti.

Stotis S.K.S.

SHEBOYGAN, WIS.

4pirm. V. Radzevičius, būvi 
pirm., J. duknialis ir kk 
nas kun. J. Šlikas. Kiti 
dybos nariai paliko senieji, 
būtent, J. Skeris, viee pirm., 
K. Svečius, rašt., A. Skeris, 
iždin. Prie valdybos dar yra 

(Tęsinys 5 pusi.)

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEiKATĄ
NUGA-TOtv" -utvirtlna visokius o- 

rganus žnioga»_ sistem-oje, pataisoLiepos 7 d., Šv. Vardo drau
BllS I ei i<l SliaUCUsill iii ir iauname- aPe‘*‘4> sureguliuoja virškinimo apa- suaugusiųjų n jauname ( rat4 lr vlduriua. suteikia naujų spė- 

visokių įvairenybių ir žaislų.'čių, ėjo bendrai prie šv. Ko- km
! Kiekvienas turės progos pasi- munijos paminėjimui arkivys- ^islvaiji8?ep pasS»Pukto,i,ėi kdeu 
linksminti ir tuo pačiu pasi- kupo 25 m. kunigystės jubi-

nėtų miestelių atvyko su parė mūsų parapijos dar- liejaus. Po dvasinės puotos,
dytais automobiliais ir Lietu-. ,^ejĮ0 gražumu. Vėliausieji iš- svetainėj buvo bendri pusry- 
vos vėliavomis dalyvauti pa- inanymaį įr naujausieji išra- čiai. Kalbėjo naujai išrinktas
rengime. Per programą Mil- į '_______________________ _______________________________________________

vvaukee eboras sužavėjo visus
lietuviškomis dainelėmis.

lllbi- <Uenų po vartojimui.
" NUGA-TCaVE parduodamas visose

\ aisti nyčiose. Žiūrėkite kad gautumė
te tikrą. NUGA-TONE. nepriimkite 
pavaduotųjų.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL, 
— Idealų Lluosuotoją viduriu 2 5c ir 
60c.

Linkime S. L. R. K. A. pa-.ĮIsisekimo darbuotėje. Kad ir 
ateinančiais metais galėtų su
ruošti Lietuvių Dieną.

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

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

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
L’.\>TI\ K.IE

BARSKIO DIDŽIAUSIAS 
SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMO

Išpardavimas
jų 31 metų gyvavimo. 31 metų teisingo ir prielankaus 
pardavinėjimo. Nueikite į Barskis Furniture House nu
sipirkti namų reikmenis dabar ir sutaupykite pinigų. 
Jei turite vieną akį ant vertybių, o kitą ant taupumo 
— nueikite pas Barskis nusipirkite kas tik reikalinga 
bile kambariui jūsų namuose. Nuo 20% iki 40% taupy
mai yra siūlomi šiame didžiuliam išpardavime. Išras
kite Barskio kainas prieš pirksiant savo rakandus. Tai 
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 namą. Nuei
kite pas Barskį pažiūrėti į jo pasiūlymus ir tuo pačiu 
laiku gausite puikią dovaną dykai.

Būkite gudrūs — pasinaudokite šiuo didžiuliu 31 me
tų Sukaktuvių Išpardavimu

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

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

Šeštadienio vakarais iki 10 vai.

B8s

J

‘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 j viso pasaulio lie

tuvių sporto olimpijadą Kaune.

Važiuokime su šia smagia ir įdomia

ekskursija, vykstančia stebėtinai dideliu
Ekskursijos vadas Leonardas jr greitu laivu, sumušusiu pasaulio laivu 

Simutis, ‘Draugo’ redaktorius, ° r v
LRKSA pirmininkas ir A. L. greitumo rekordą!
R. K. Federacijos sekretorius. ° ”

Visi kelionės dokumentai bus išrūpinti “Draugo” laivakorčių 

agentūroj. Rašykite arba atvažiuokite:

“DRAUGAS”
2334- So. Oakley Avė., Chicago, Illinois 

5j-. I "..... ■VZJ.G



Trečiadienis, liepos 17 d., 1935
5<e jDl^JįgjLjį. fS

W1SCONSINO
LIETUVIŲ

ŽINIOS
SHEBOYOAN. WIB.

romo LIETUVIU 2N0S

(Tęsinys nuo 4 pusi.) 
išrinkta veikimo komisija, ku
rių sudaro: J. Kiseliauskas, J. 
Daugirda ir J. Aldakauskas. 
Susirinkime draugija vienbal
siai nutarė paaukoti bažny
čiai vienų naujų langų.

Rugpiūčio 4 d. draugija re
ngia “booster party”, kad 
Įjudinus narius j veikimų, Šv. 
Vardo draugija yra pasiry
žusi kas trečias mėnuo reng
ti kokių nors pramogų.

pe dviejų geriausių jauktų 
Suvienytose Valstybėse už 
football čempijonatų.

Renkamas jauktas vien iš 
krautuvę ir einant namo, bo- ,un*v «r«itetų žvaigždžių ’, ku 

mėliai atėmė $50. į1*® su dabartiniais cenipi-
Neseniai p. Brazauskio krau j°nn’s “Cbicago Bears’, 

tuvė taip pat buvo apvogta. f‘Žvaigždžių” jaukto vardas 
Cicero dažniau ir dažniau |yra * ‘-A-H Stars”.

pasitaiko vagysčių, apiplėš!- I Į tų “žvaigždžių” jauktų 
mų. Matyt, valdžia per mažai turi gerų progų patekti ir lie- 
baudžia bomelius. Patys pi- tuvių žvaigždė Al Kawal. Ka- 
liečiai turės apie tai pagal-! dangi universitetų lošėjai bus 
voti. I renkami žmonių, tai Kava

liausko padėtis yra mūsų ran
kose.

NEMALONŪS |VW
Liepos 13 d., apie 10 vai. 

vak., J. Brazauskiui, uždarius

į Liepos 0 d. apie 11 vai. prieS 
j piet prie 12 gat. ir Kedzie av. 

Sodaliečių nupliktas naujas, ]10i,jap.j padarė žymiai Cice- 
žalias arnotas yra labai gra- rog i>įznierkai St. Boeūnienei. 
žus. Parvestas iš Vokietijos, jį su savo sūnumi buvo ban- 
Kainavo $6. XX). ke, įšsįmainė čekių apie $350

Liepos 21 d. suaugusiųjų su,nfli ir grįžo namo automo- 
clioras turės privatį piknikų, biliu. Bomai pašto,jo kelių ir 
lioosevelt parke. atėmė visus pinigus.

Boeūnai yra geri “Draugo” 
rėmėjai.Liepos 28 d. Šv. Onos ir 

Šv. Juozajio draugijos turės 
piknikų Pine Woods parke. 
Visi kviečiami.

Ciceriečiai varo smarkių a- 
gitacijų, kad tik daugiau pu- 

Liepos 26 d. pnpuo-a Šv. blikos sutraukus J “Draugo” 
Onos šventė. Trijų dienų pa- metinį piknikų. \ isur organi- 
maldos prie šv.- Onos bus lai- zu°iasi komitetai, einama lai
komos rytais po Mišių. Šv. žybij nuo kurios gatvės bus 
Onos draugija eis bendrai prie daugiau piknikierių Birutės
šv. Komunijos liepos 28 d.

T. P.

PORT WASHtNCTON, 
MSCDNSIN

darže, liepos 21 d.
Paminėsiu čia vienų iš sma

rkiausių komitetų nuo 50 Cou- 
rto, būtent “mažas dzūkelis” 
kaip jis save vadinas, J. Čer- 
niavičius, K. Talzūnas ir Z.

Įvykęs kortavimo parengi
mas parapijėlei gryno pelno 
davė $65.00.

Jo išrinkime, gal, svarbiau
sia dalis balsų priguli Ciceroj, 
nes jis čia augęs ir yra mė
giamas. Svetimtaučių, pasiry
žusių už jį balsuoti, yra apie 
50*1,000 Cicero, Berwyn ir

Šv. Antano parapijos istori
joj. Visi rengkitės.

“Draugo’’ Rasėj as

Liepos 7 d. Dievo Motinos 
Sopulingos draugija turėjo 
sėkmingų išvažiavimų.

Širdingiausių padėkų reiš
kiam didžiai gerb. kletronui 
ir dvasios vadui, kun. H. J. 
Vaičūnui už visokių paramų; 
rengimo komisijai: M. Pasee- 
kienei, M. Kvederienei ir K. 
Ramonienei, M. Jovarauskui 
iš Roosevelt Furniture Co., 
kuris ne tik mus nuvežė ir 
parvežė, bet ir atsilankęs mus 
parėmė. Daugelis mūsų narių 
yra papuošusios savo kamba
rius jo krautuvės rakandais 
ir visos patenkintos. Ačiū se
serims, kurios aukojo valgių; 
visoms darbininkėms, kurios 
sųžiningai stengės atlikti sa
vo pareigas: A. Jankauskie-

Ražančiaus, Apaštalystės ir 
Tretininkų. - 

Susirinkimų atidarė draugi
jų pirmininkų ir delegatų bei 
parapijos komiteto pinu. A. 
J. Sutkus, kuris vienbalsiai 
išrinktas ir šį susirinkimų ve
sti. A. Janauskus, J. Jakutis, 
A. Taucbas ir O. Petrošienė, 
išrinkti padėjėjais.

V. Rajūnas perskaito pra
eito draugijų delegatų sus-mo 
tarimus. Parapijos trustisai 
M. E. Gustas patiekia apys
kaitų iš fondo. Pasirodė, iki 
šiol fonde yra $13,000.00. Fi
nansų komisijos raportų išda
vė O. Petrošienė. Pinigai yra 
saugioje vietoje ir komisija 
turi užsistačiusi bondsų. Ra
portai vienbalsiai priimti.

Naujos bažnyčios statymo 
ir laiko klausimu referuoja J. 
Jakutis, A. Jankauskas, P.

nė, A. Kaminskienė, E. Bru- j Bujanauskas, K. Burba ir 
žienė, E. Vasaitienė, M. Lau- (Kuzmickas. Vienbalsiai nuta 

d., 
fondų

Sesnauskienė, J. Stankienė, J.
Rekašienė, S. Bružaitė Tr Sva-

Dieve padėk ir toliau tęsti , Šumk a u skas Juozas, kilęs iš 
šį kilnų darbų. Aukotojų var Kaitin u km., Veisiejų v., Sei
lius, kurie aukojo po $100.00 nų apskr.. gyvenęs buzerne,: 
ir daugiau, paskelbsim vėliau. Pu.
In corpore klausė šv. Mišių Dirsė šiltumas, gyvenęs PI ii

Liepos 14 d., 6 vai. ryto vi- ladelpbia, Pu., kilęs iš Yado- 
sų kutai, draugijų valdybos, kliu v, Panevėžio apskr. 
parapijos komitetus ir drau-1 Kaupas - Kampelis Jonas 
gijų delegatai užsiprašė šv. gyvenęs Rockford, 111. ir A- 
Mišias, kurias laikė kun. Ur- benleen, YVash., tarnavęs A- 
ba ir pasakė pritaikintų pa- merikos kariuomenėje, prieš 
mokslų. kelis metus dingęs (10-2272)j

Šv. Antano draugijos susi is Biižų apskr.
rinkimas | . Pa«kauskus» Karolinos br^

lis, gyvenęs Forbes St., Pitts 
Liepos 14 d., Lietuvių au- burgb, l'a.

ditorijoj Šv. Antano draugija Amlri'nai Aleksandras r 
laikė pusmetinį susirinkimų. liautos, bei Ibuziai, Juozas i
Vienbalsiai nutarta iš draugi
jos kasos paaukoti $500.00 
naujai bažnyčiai.

Bravo, Šv. Antano maugi- 
jai, jos valdybai ir nariams 
už tokį nutarimų. Tikimės, jog 
ir kitos draugijos paseks Šv. 
Antano draugijų ir prisidės 
savo auka.

Aleksandras, Martyno sūnui 
visi kilę iš Kietaviškių v. 
Trokų apskr.

Petrauskai, Petras ir Ai 
tanas, kilęs iš Bi.ndžiakl 
čių km., Veiverių v.

Zičkaitė Petronėlė, kilusi 
Vadžgirio, Raseinių apskr 
neta buvusi slaugė Aiuerikd 
kariuomenėje.

J. Veteikis, gyvenęs Mai 
ville, W. Va.

Uldukis Kazy.-, kilęs iš Ki 
piškio v., Panevėžio apsi 
gyvenęs Bridgepork Conn. 
prieš k lis metus dingęs 
žinios.

Šarkis Petras, Lauryno 
kilęs iš Vyženų mt., Utem 
apskr.

Ieškomieji arba apie jut 
ka žinantieji malonėkite ab 
liepti adresu: Consulate Gen 
ral of Litliuania, 11 YVaver 
Place East, New York, N.

Lietuvos Gener. Konsulą

Stiekney. Taipgi daug balsų rinaitieng> r Stankevičienė, ,rta sukelti iki spalių 1 
aus ir iš Chicagos ir kitų a- M Bilieng> D Bučnienė, A j 1935, bažnyčiai statyti fobus
pylinkių

Balsuoti Ciceros gyventoja
ms yra, beabcjo, lengviausia 
šiomis sųlygomis: Ciceros lai
kraštis “The Cicero Life” re
ngia balsavimo vietų adr. 5301 
West 25 Street, Cicero. Ku
riems tai paranku, ten batono- 
kiie; kuriems ne, tai kituose 
laikraščiuose bus blankos, ku
riomis galinia bus savo bal
sus pasiųsti. Už ‘right guard’ 
nominuokite "Al KawaL

Visi lietuviai, subruskite! 
Parodykite visiems, jog savo 
tautietį įvertinate ir juo di-

lauskienė; pastaroji savo ma
loniu balsu visus palinksmino. 
Ačiū Paseckui už pararnavi- 
mų draugystei daug kartų.

Valdyba

NAUJOS BAŽNYČIOS 
FONDAS SPARČIAI 

AUGA

Šrupša; visi trys smarkiai dn 
rbuojasi. Dzūkelis sako pri- džiuojatės. 
lioduosiųs pilnų savo ant omo-; Balsuokite už Al Kawal! 
bilių; kas norės, galės net ir ; ----------

Šv. Ambroziejaus bažnytinė 
nuosavybė susilaukė stambaus 
pagerinimo. Bažnytėlės prie
šaky likosi pastatyti keturi 
gražūs plytų stulpai. Du jų 
yra auka Felikso Griškos.

Parapija ir klebonas reiš
kia širdingų padėkų už šių 
auką! Pastačius stulpus, bus 
įdėti geležiniai varteliai ir vi
sas nuosavybės priešakys bus 
apsodintas medeliais.

Mūsų bažnytėlė stovi pui
kiam rezidencijos distrikte ir 
šis pagražinimas yra labai vie 
toje. V. K.

ant viršaus lipti, kad tik dau- į • Staiga, buvo susirgęs nųisų 
gisu nuvežus į piknikų. Tai- “daug užsiėmimų” jaunas 
žiūnas ir šrupša sako, jei no- vyrukas, Antanas Ignatavi- 
rime viršyti kitas gatves, tu-1 čius. Buvo trūkęs apendikas. 
rime kibti prie svetimtaučių,
nes ant 50 Courto neperdau-
giausia lietuvių gyvenų. 

Mitkienė pasiėmė tikietų

nemažiau kaip $45,000.00. 
$000.00 suaukojo susirinkime

WAUKEGAN, III. — Lie
pos 13 d., Lietuvių auditori
joj įvyko katalikiškų draugi 
jų susirinkimas. Dalyvavo se
kančios draugijos: Šv. Baltra
miejaus, Šv. Juozapo, Šv. An
tano, LRKSA 177 kp., Šv. O- 
nos, Nekalto Prasidėjimo P. 
Š. mergaičių, Šv. Baltramie
jaus choro, Dramatiško klubo,Dr. Simonaičio padaryta grei 

ta operacija Šv. Kryžiaus li- j Gyvojo Raženčiaus, Amžinoji 
goninėje jį išgelbėjo. Dabar
ligoniu jau namie ir eina svei

visai savo šeimynai. Jie nie- Įkyru Jis neužilgo vėl žada nu- 
kad nepraleidžia “Draugo” ti laid. direkt. Antano t’r.t-
pikniko. Gera “Draugo”, rė-

, mėja. Rap.

KOMP. A. POCIUS VADO
VAUS PAMINKLO ATI

DENGIMO IŠKILMIŲ 
PROGRAMŲ!

kaus ofise, kur dirba, kaipo 
padėjėjas.

Pereitų savaitę prasidėjo a- 
tostogos YVestern Electric ko 
mpanijos darmninkams. V i S 
astuoni tūkstančiai darbinin- 
kų, su virs pusę milijono do
lerių savo kišenėse važiuoja į 
įvairias vietas praleisti porų 
savaičių ramiai, be jokio rū
pesčio, darbo. Jų tarpe, yra 
daug ir Ciceros lietuvių. Ge
ros kloties jiems.

Svetimtaučių tarpe ir žy
miausių sportininkų eilėse sto 
vi Cicero jaunas “žvaigždė”, 
baigęs Nortlnvestern universi
tetų, Al Kawal - Kavaliaus
kas, žinomas kaipo viens žy
miausių football ir basketba’’ 
lošėjų. Tame sporte jis pas' 
žymėjo Nortlnvestern univer
sitete.

Al yra Ciceroje augęs, bai
gęs parapijos pradžios moky-

_______ * kių, lankęs J. Sterling Morton
Liepos 28 d., Marąuette pa- Sdl°o1 ir baigęs* Nortn-

rke įvyks iškilmingas atiden- wefdern universitetų, 
girnas Dariaus ir Girėno pa-1 Nortlnvestern universitete 
minklo. Iškilmių progranmi -1° ver^ suprato vienas žy- 
vadovauli pakviestas komp. iriausių sporto mokytojų (co- 
A. Pocius. Programų išpildys adl) Hanley. Jo moki-
Cbieagos V-kų Provincijos, ir’Mie bei priežiūroje Al Ka 
jungtinis choras.

Ieva Lukošiūtė

Jau grįžo iš atostogų Ci
ceros jaunas laid. dir. Anta
nas Petkus. Sako, atostogas 
linksmai praleidęs, dabar vėl 
gatavas visiems patarnauti. 
Taipgi grįžo ir dr. A. J. Gus- 
sen ir J. Keserauskas. Abu 
raudoni, kaip indijonai.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

valiauskas pasižymėjo ir lai
mėjo Hanley’s pagyrimų kai
po “geriausias sargas iš visų 
mano mokinių” (Greatest

, Ir Hanley nepadarė klaidos 
tai sakydamas.

Į šunet Al turi geriausių sa- 
Ivo karjeroje rroSQ parodyt 
visiems, jog ir lietuviai spor
te yra tiek pat gabūs, dar net 
gabesni.

] Kaip kas met, taip ir šįmet 
Chicagoje, Soldiers I’ield, ra-

REPublic 8340 ngtomas football lošimas tar-

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

Neseniai naktį apvogė gro- 
serninkų Andriejų Zvalauskų. 
Paėmė arti penkių šimtų do- 

guard I h*ve ever coaehed). Merių, kuriais rengėsi Įsitaisy
ti naujų refrigeratorių krau
tuvėje.

Visi Cicero biznieriai, para
pijonai subruzdo, išsijuosę di
rba. O tie, kurie nežino, lau
kia didelio “surprizo”. Tie 
neapsigaus. “Surprizas” bus, 
ištikrųjų, didelis.

Tai pirmas bus toks įvykis

Šv. Onos draugijos metinis 
piknikas

Liepos 14 d. Šv. Onos drau
gija sumegė metinį pikniką 

Baigiant susirinkimų, vedė-j Mažinog darže prki
s paragino visus, kad, kurie | rįnĮ-0 jaUg įr Yįsį linksmai 

kiek išgali, paaukotų bažny-j ,aikj> praieido. paVyzdingų 
čios statymo fondui. Tuojau ■ ęvark.j vedg q Petrošienė, M. 
paklota ant stalo $600.0. *rĮPovilionienė ir Daujotienė. Pi 
trumpoje ateityje pažadėta ; Į^kas draugijai davė nema- 
sudėti dar virš du tūkstančius peĮno Dr-jos narys
dol. Kurie susirinkime neda
lyvavo, o priguli prie Šv. Bal
tramiejaus parapijos, kad ir 
jie prisidėtų prie šio kilnaus 
darbo ir pagreitintų pastaty
mų naujos bažnyčios. Parapi
jos komitetas, draugijų valdy
bos ir išrinkti delegatai laiko 
susirinkimus kas antrų savai
tę, trečiadienių vakarais, Lie
tuvių auditorijoj.

PAIEŠKOMI:

Gerb. klebonas kun. J. Ču- > 
žauskas ir vikaras kun. Urba i 
sutartinai darbuojasi su viso i 
mis komisijomis.

Andrulis Pranas, gyvenęs 
Morgantown, W. Va., kilęs iš 
Kretingos apskr.

Kidolis Jonas, kilęs iš Ar- 
niališkių km., Antanavo v,

Butegenis Juozas, kilęs iŠ 
Šiaulių apskr., gyvenęs Pili la
delpbia, Pa. ir gal Rocbester, 
N. Y.

Skrebis Antanas, kilęs iš

PAŠOVĖ AGENTĄ

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.

Keblonių km.. Miežiškių v\
! Panevėžio apskr., turįs brolį 
Į Mykolų, gyvenęs New llaven 
Conn.

Morris Billeck vakar Ste 
ben namų 17-ajam aukšte 
šovė nekilnojamų savas<3 
agentų R. 11. Brownų.

Tarp jų pasireiškė vai€ 
dėl kokių tai suktybių.

PLATINKITE “DRAUGI

UdizMJal rfižiM pamiak-

Bnvlrš 60 metų prityrimo
-------------- o

Pirkite tleriai ii dirbtuvė! Ir 
e taupykite pinigui

------------- o- -------- --
Mee atlikome darbų daugeliui 
iymeeuių Chicagoe Lietuvių.

527 N. WESTERN AVE.
arti Orand Are.

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 darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
sn pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas Mokas | rytus nuo 
dklžlŲjy varto

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea PBMBAOOIUk MII 
BELMOMT

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

L1. Zolp
1. F. Eudeikis

1646 We8t 46th Street^ 
Phone BOUIevard 5203

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

Latlafiu ir Sius 2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 Cicero

I. Halėmis
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkas
1. F. Radijus

4092 Archer Ave.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Ave. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Ave. 
Phon« BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANai 6174

AMBULANOI PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAg
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS



fl t) R A t GAS Trečiadienis, liepos 17 d., 103-5

VISU ŠVENTU PARAPIJOS PIKNIKAS
Sekmadienyje, Liepos (Jnly) 21 diena, 1935

Vytauto Darže prie 115 gatvės ir Cravvford Ave.

PRADŽIA 11 VAL. iki vėlybos nakties, nes vakare oras atvėsta ir visiems yra malonu ty
rame ore po medžiais laiką linksmai praleisti. Baseball ir kitokio sporto žaidimai prasidės 2 
vai. po pietų. BROLIŲ METRIKŲ orkestrą, geriausia lietuvių muzika, širdingai kviečiame vi
sus parapijonus, kaimynus, prietelius ir gerbiamus biznierius į mūsų parapijos pikniką. Skanūs 
valgiai ir gėrimai jau prirengti. Tikėdami, kad atsilankysite i pikniką, iš kalno širdingai dėko
jame. ‘ KLEBONAS ir KOMITETAI

VIETINĖS ŽINIOS
ŠIANDIE L. ŠIMUČIO lš-

LEISTUVIĮJ VAKARAS
Federacijos ir Susivienymo 

Chicagos apskričių iniciatyva, 
Šiandie, liepos 17 d., Gimimo 
P. S. parap. salėj įvyksta L. 
Šimučio išleistuvių vakaras. 
Kaip žinoma, p. Šimutis vyks
ta į Lietuvą atstovauti orga
nizuotąją Amerikos lietuviją 
Viso Pasaulio Lietuvių Kon
grese.

Vakaro Rengimo Komisija 
deda pastangų, kad atsilankę 
atsisveikinti su L. Šimučiu 
svečiai: Chicago ir apylinkės 
lietuvių vadai, veikėjai, mūsų 
biznieriai, profesijonalai ir 
visi lietuvybės sąjūdžio palai-

siems, kas tik kuo prisidėjo, 
taria nuoširdų ačiū.

Aukotojų surašąs vėliau bus 
paskelbtas. R. K.

Liepos 15 d., Šv. Kazimie
ro kapuose gražiai palaido
tas M. Stankelis.

Gedulingos pamaldos įvyko 
Aušros Vartų bažnyčioj. At
laikytas sykiu trejos Mišios 
šv. per kurias giedojo vargo-

surengtos dėka S. Šimulio, 
kuris vienui vienas velionį 
per visą ligą slaugė ir ku
riam liuosa valia velionis pa
tikėjo visą savo, tiesa, nedide
lį palikimą. Rap.

KAI RENGIAMOS 
IŠKILMĖS

CHICAGO. — Dariaus - Gi
rėno Paminklo Statymo Fon
do valdyba ir visos komisijos

i išsijuosę dirba surengimui iš- 
nininkų (J. Brazaitis, J. Ku- kilmių 28 dienai liepos. Tą

sta kompozitorius A. S. Po- nią vadovauja kompozitorius DOVANOS PRIE “DRAUGO” METINIO 
cius su jungtiniu parapijų ' A. S. Pocius, 
cliorų-choru, kurį sudaro: | Paminklą atidengs Chicagos 

Dievo Apvaizdos parapijos ! miesto majoras p. Kelly, drau 
choras vedamas Kasto Sabo- gystėje Lietuvos konsulo. Lie

tuvos atstovo pavaduotojas p.
Bagdonas dalyvauti negalės 
dėl svarbių priežasčių ir dau
gybės darbo užimant vietą 
naujam Atstovui.

Dariaus - Girėno Postas No. Garsus Ra(liOi TCrtfa M i5 P(,oples Furniture Kftm.
1 iš Brooklyn, N. Y. atsiųs panijos krautuvių, 2536 W. 63rd St., ir 4183 Archer Ave. 
savo delegaciją su Posto gar- Knygų iš “Draugo” knygyno, “Draugo” ir “Laivo”' 
bės ženklais. Delegacija gal- prenumeratos, ir daug kitų naudingų dovanų, vertės už šim- 
būt kartu su Generaliu Kon- tus dolerių._________________________
šulu Žadeikių, iš New York

DIDŽIULIO PIKNIKO TIKIETŲ

dirka, K. Sabonis ir J. Sau 
ris) kvartetas. Per Ofertoriją 
solo “Kad širdį tau skaus
mas” (Naujalio) giedojo K. 
Sabonis.

Karstas ant katafelio buvo 
uždengtas didele Amerikos vė 
liava, kurią įnešė keturios me-

kytojai būtų patenkinti. Kas i rgaitės, o šalimais stovėjo

dieną su tam tikromis cere
monijomis bus atidengtas Da
riaus - Girėno paminklas, Ma- 
rąuette parke.

Visi iškilmių planai galu
tinai jau nustatyti, dabar di
rbama tų planų išpildymui, 
su miesto valdžia susitarimui, 
leidimų išgavimui ir t.t. Is-

dar nėra įsigijęs vakarui bi-J Dariaus - Girėno American siuntinėta pakvietimai laikra
ščiams ir įvairioms organiza
cijoms, vietinėms draugijoms,

lieto tik už 50c., prašomi te- j Legion posto garbės sargyba 
lefonu “Draugo” redakcijoj | (velionis buvo ekskareivis, 
rezervuoti sau vietas. Prie sa- posto narys). Bažnyčioje irjSLRKA., SLA., ALTS virši- 
lės durų už bilietą reikės mo- kapuose gražius pamokslus ninkama, prašant, kad atsiųstų 
keti 75c. I pasakė kleb. kun. J. Mačiu- savo atstovus dalyvauti tos

Be skanios vakarienės, k u- Jionis. Kapuose palaidojimo iš- dienos apeigose. Pakviesti Vy
rią paruoš Marąuette Parko kilmės baigtos militarinėmis skupą T. Matulionį ir Lietu-

mo.
Šv. Mykolo parapijos choras 

vedamas Nikodemo Kulio.
Nekalto Prasidėjimo Šv. M. 

parap. choras, vedamas Justi
no Kudirkos.

Šv. Juozapo parapijos cho
ras, vedamas Kasto Gaubio.

Šv. M. Gimimo parap. cho
ras vedamas Bonifaco Janu
šausko.

ŠŠ. Petro ir Pauliaus para
pijos choras vedamas S. Rai
los.

Šv. Antano parapijos cho
ras vedamas Adolfe Mondei- 
kos. •

Šv. Kryžiaus parapijos cho
ras vedamas Vlado Daukšos.

Šv. Pranciškaus parapijos 
choras vedamas Antano Gle- 
mžos.

Visų Šventų parapijos cho
ras. vedamas J. Rakausko.

Aušros Vartų parapijos cho-

atskris orlaiviu. Su delegaci
ja atvyks ir Dariaus - Girėno 
Paminklo Fondo buvęs sekre
torium P. Jurgėla. Ir iš kitų 
tolimų valstijų atvažiuos ne
mažai žymių lietuvių.

Dariaus - Girėno Posto Mo
terų skyrius dabar dirba pa
minklui uždangas ir įvairiems 
papuošalams dekoracijas.

Tokios lietuvių iškilmės, ko- 
kios dabar rengiamos 28 die
nai liepos, vargiai kada nors 
ateityje atsikartos Chicagoje. 
Todėl ir verta dabar jose da-,

ras vedamas Juozo Brazaičio, j lyvauti visiems, visiems Ch.’- 
Šv. Jurgio parapijos che-' cagos ir jos apylinkių lietu- 

ras vedamas Antano Pociaus, 'viams. Korespondentas
ir Šv. Jurgio parapijos Jau- “
nuoliu orkestrą.

1
Visą šitą giesmininkų mi-

veikėjos su Prosevičiene ir 
Ramoškiene priešaky. Bus iš
pildytas ir gražus programas.

Pradžia 8 vai. vakare. R.K.

GRAŽUS PARAPIJOS 
PIKNIKAS

apeigomis, kurioms vadovavo |Vos General} Konsulą Žadei 
posto kom. Petkevičius ir šau- ki, išvažiavo pasiuntinys in- 
domojo būrio adj. J. Čaikau- žinierius Simokaitls
skas. | j

Grabnešiais buvo L. V. 24
kp. (kuriai velionis priklau
sė) nariai. Laidotuves tvarkė 
laid. direkt. Lakavičius.

Tokios gražios laidotuvės

: WEST SIDE. — Liepos 14 
d., Vytauto parke buvo gra
žus Aušros Vartų parap. pik
nikas. Kaip “Drauge” buvo 
rašyta, kad tą dieną Vytauto 
''parke bus savotiška West 
Side “respublika” pradedant 
“prezidentu” ir baigiant pa
prastu “piliečiu”, taip ir į- 
vyko. Tiesa, “prez.” (aid. La- 
godny) neatvyko, bet visi kiti 
“kabineto nariai” (išėmus 
Mackevičių) dalyvavo ir la
bai gražiai pikniką parėmė, i 
Be vestsidiečių — paprastųjų 
žmonių, biznierių (kurių dau
gelis ir aukomis prisidėjo ir 
piknike itin pasižymėjo), pro- 

į fesijonalų, matėsi žmonių iš 
visų Chicagos lietuvių para- 

i pijų; taip pat ir stambių biz- 
, nierių: Stasiukaitis, Cukurai, 
į Varnis, J. Kazanauskas ir ki

ti. Į pikniką malonėjo atvyk- 
į ti ir gerb. kun. Vaičūnas su 
Į savo pagelbininkais, kun. Al- 
’ bavičius, kun. Vaitukaitis.

Visą popietį svečius links
mino pakaitomis. Budriko re- 

£ kordai (per garsiakalbį) ir są- 
jungiečių chorą’, kuriam vad. 
Budavičienė, Labanauskienė ir

f k.
Žodžiu, metinis Aušros Va

rtų parap. piknikas šįmet gra
žiai praėjo ir parapijai davė 
gerokai pelno.

Klebonas ir komitetas vi-

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
I.IETUVI8

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą, kurta 
erti priežastimi galvos skaudėjimo, 
'•allfltuo, aklu aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama aklu karft). atitaiso 
"rumparegystg Ir tollregystp. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spėriais atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki t v 
Nedėltoj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimu akys atitaisomos be akiniu. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Phone Bonlevard 7689

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOOTTRI8TA8

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

2 anUtaa
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 OANaI 0623

LIETUVIAI DAKTARAI

GIM. PAN. ŠVENČ. PARAP. 
CHORISTAMS

Visi choristai malonėkite su 
sirinkti ketvirtadienio, liepos 
18 d., vakare parapijos sve
tainėn, 8 vai., kur įvyks svar
bi repeticija.

Ieva Lukošiūtė

KAUNAS. — Bokštai miš
kų gaisrams stebėti bus stato 
mi miškuose šiemet ir atei
nančiais metais. Bokštai bus 
aprūpinti telefonais.

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Rez. 1460 No. Paulina St.

Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETR AITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

J dienos programą pakvie

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Re., and Office
PROspect 1088 235* So. Leavltt St.

OANaI O7O«

DR, J. J. KOWARSKAS
PHY8TCIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicage
OFFICE HOUR8

2 to 4 and 7 to 8 P. M.
Bunda y by Appolntment

Tei. CANai 0187 ____
Rea. PROspect 448. !

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1881 SOUTH HALSTED STREHI 
Restdeudja 8800 So. Arieslan Ave.

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

Tel CANai 8181

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandoa: Nno 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutari)

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Ave.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 8 Iki 8 vak. 
Nedėllomla pagal sutari}

Ofiso telef. BOUlevard 7880
Namų tel. PROspect 1880

Tel CANai 8122

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

Seredomls ir Nedėllomls pagal sutari) 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.
Telefonas REPublie 786 8

Tel. BOUlevard 7041

OR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

* 4645 So. Ashland Ave.
arti 47tb 8treet

Vai.: nuo 1 Iki S vakare 
Seredoj papai sutarti

Ofiso Tel.: PROspect 837®
Res. Tel.: HEMlock 8141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytoja, ir Chirurgu

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 8 Iki 4 Ir «:S0 Iki 8:80 
Seredomls Ir nedaliomis pagal sutari) 
Res. 8818 W. O.tb St. Pagal sutari).

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0888

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

DR. j. E. SIEDUNSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDUNSKIS
Dantistas

4148 ARCHER AVE., Ctor. Frandaoo 
Tel. offlee Laf. 8469; rea Vlrg. 8848

Tel. Ofiso BOUlesard 8.18—14
Rea. VICtory 8848

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

766 W«rt 36th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
O1HAI

4729 Bo. Ashland Avt.1 lubos
CHICAGO. ILL 

OFISO VALAMDOB:
Nuo l* iki 18 vai. ryta, ano 1 Iki 4 

vai. po platų Ir nao T Iki 8:89 vai. 
vakaro. Nedėllomla nuo 19 Iki 18 

valandai dienų
ma MTDvray

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir UHIRUROAS

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tei. YARda MM

Valandos:
Nuo 19-18 v. ryto; 8-8 Ir 7-8 v. v. 
ModAldlanlala nno 19 Iki 18 diena

Tel. LAFayett* 7489

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. OANaI 0401

Kampinė krautuvė po numeriu 
3500 South Union Avenue

Kampinė krautuvė po numeriu 
2858 South Emerald Avenue

Krautuvė po numeriu 
3416 South Lltuanica Avenue 

RENDO8 PRIEINAMOS 

PASAUKITE:

JOHN P. EWALD 

840 West 33rd Street

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan Stata Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 8 
Panedėllo, Šarados Ir Pėtnyčloa

vakarais 8 Iki 9
Telefonas CANai 1178

NAMAI: 6469 8. Rockwdl St.
Telefonas REPublie 9600

Telephone: BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 S. ROCKWELL ST. 
Telephone: REPublie 9723

Res. 1227 S. 50th AVE., CICERO 
Telephone: CICERO 5395

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rea: Tel. HEMlock 8284

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDTTOJA8 Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVE.
Ofiso valandos: 2-4 Ir (-8 vai. vak. 

Realdencljos Ofisas: 2858 W. 89tb St.
Valandos: 18-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomls Ir Nedėllomla pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 BO. 89tb CT., CICERO. ILL 
Utar., Ketv., Ir P8tn. 18—9 vai. 

8147 80. HALSTED 8T.. CHICAGO 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

Office Tai. HEMlock 4848 
Rea. Tel. GROvehlU 0117

<924 8. TALMAN AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
8422 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėllomla susitarus

Dienomis Tai. LAFayette 8798 
Naktimis Tai. CANai 0402

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

Nedalioje pagal sutari)

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3061

- DR. A. J, MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFI8AS IR REZ
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytais — 1 
Iki t popiet — < iki 8:20 vakare 
Nedėllomla nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

Chicago. Illinois 
YARDS 2790—2791

AUTOMOBILES AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC.
—- Vartotų Karų Bargenai ------

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUIOK IR 
PONTIAC KARŲ

BI’ICK ’25, Club Sedan su trunk, garantuotas ..................... 8825
BTTICK ’35, 5 Sedan 47. garantuotas ....................................... 879«
BTTTCK ’33, 5 Sedan. 6 drat. ratai, tobulas..............................  8895
BTTICK *81, 5 Sedan 67. geroj tvarkoj ....................................... 8395
B1TTCK ’30, 6 Sedan 61, mediniai ratai, gražiam stovy
BTTICK ’SO. 7 Limo. SeSl drat. ratai, eina O. K............
CADIT.TJkC '81, 7 Sedan. tobulam stovy .........................
CADILLAC '30. 7 Sedan. pertaisytas

. 8225 
8225

. 8895 
8SO5

CADILLAC '30. 16 cilindrų 7 Sedan. labai pulkus....................8595
CADILLAC ’SO, 5 Coupe, mediniai ratai, geroj tvarkoj .... 8275
CADILLAC '30. 7 Sedan. labai puikiam stovy.......................... 8495
CADILLAC '29, 5 Sedan, Svarus karas ........................................ 8225
CADTT.LAC '29. 7 Sedan. gerai bėga ...................   8275
CADILLAC '23. 5 Sedan, gražiam stovy ............................... 8125
CADTT.LAC '28, 5 Sedan, gera vertenyhė ............................... 81OO
CHEVROT.ET "33. 2 durų Sednn. radio, heaterls. tobulas . . 8885
CHEVROT.ET '81, Sport Coupe, geros motoras ...................... 8235
CHRYSLER ’31, 6. 5 Sedan. grąžint ISrodns karas ............ 8275
CHRYST.ER ’SO. «. R Sedan. B drat ratai. O K..................... 8245
DODOE '34. 5 Sedan, vėlaus modelio, puikiam stovy .... 14*5
FORD '81', Business Coupe, Svarus ........................................... 8225
FORD '30. Snort Coupe, gera vertenyhė ................................. 8175
LA SAI.T.E '31. 5 Sedan, Juodas, drat. raitai .. ......................... 8345
LA SALLE '30. S Sedan, 6 drat. ratai .................................... 8345
LINCOLN ’2I», 5 Sedan. labai puikus .... ................................. 82*5
OAKI.AND '30, 2 Durų Sedan. gražiam stovy........................... 8175
PACKARD '32, 7 Custom Sedan. tobulam stovy ................ 8845
PACKARD '21. 7 Cuatom Sedan', gerai bėgantis ................ 83*5
PIERCE '30, 2 Coupe, labai pulkam atovy ............................... 81*5
Pt.YMOTTTH ’33. 2 Coupe. Rumble sent, Svarus ................. 83*5
PONTIAC '34. 2 Durų Sedan su trunk, kaip naujas............85*5
PONTTAC '84, 4 Durų Sedan', kaln naujas .............................. 85*5

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ui rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Ave. - Chicago 
Cravvford 4100

( ___ CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue ■ Tek REPublie 8402 - Pocahontas Mine Run ■ $7.00 j


