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GATVEKARIO
HITLERIUI NESISEKA VALDOVAIITI; 

PUOLA KATALIKUS
YRA TIKRA, KAD JIS SKAUDŽIAI 

PRALAIMĖS
BERLYNAS, liepos 19. —|rio jaunimo organizacija, ar- 

Naciai energingai pasirengia ; ba jos bus uždarytos, 
kovon prieš visus Hitlerio re | Pirmiau katalikai aiškiai 
žimui opozicionistus — prieš į nežinojo, su kuo jie turi rei- 
katalikus, žydus ir prieš vi- I kalų, kada buvo spaudžiami 
sus konservatorius, kurie ne-j ir persekiojami. Dabar žino, 
pritaria hitlerininkų idėjoms ; kad pats Hitleris yra Kata- 
ir tvarkai. i !ikų Bažnyčios priešas ir jam

Paskelbta, kad kova bus1 liepiant katalikai visų laikų 
vykdoma Berlyne ir visam puolami ir verčiami, kad pri- 
krašte. Čia visa policijos sis-i gidėtų prie jo nacionaliu so- 
teina sugriauta ir įvedama cialistų partijos ir jį pripa- 
nauja. Paskirtas naujas poli- ' žintų vyriausiuoju savo vadu. 
cijos viršininkas, pagarsėjęs Jei Hitleris ir jo vyriausv 
smurtu prieš kiekvienų įtaria bė imasi griežtų priemonių 
mų žmogų. Jis yra grafas prieš katalikus, yra aišku, 
Wolf Heinrich von Helldorf,' kad jam nesiseka valdyti kra 
neseniai buvęs Potsdamo po- štų, kad reichas ekonomiškai 
licijos viršininku. j žlunga, kad minios vis smar

Hitlerio įsakymu sudaryta [kiau ima bruzdėti prieš jo 
visiškai nauja reicho “religi- diktatūrų ir režimų. Jis nu- 
nių reikalų” ministerija ir mi sisuka dar ir dėl to prieš Ka
nisteriu paskirtas nacių va
das fanatikas Hans Kerrl.

talikų Bažnyčių, kad katali
kai jo nepripažįsta jokiu au-

ai
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Dariaus-Girėno paminklo komitetas ir dalis “Tag Day” rinkėjų. Iš 
kairės į dešinę sėdi: .1. Čaikauskas, V. Rėkus, J. Mickeliūnas, R. Yasalle. 
L. Šimutis, Ch. Kai, A. Olis. Šiomis dienomis komitetas daug darbuojasi, 
kad tinkamai prirengti Dariaus-Girėno paminklo pašventinimo iškilmes, 
kurios bus liepos 28 d. Paminklų šventins Jo Ekscelencija Vyskupas 
Teofilius Matulionis.

ĮSPĖJAMI AMERIKOS 
LAKŪNAI

NF,W YORK, liepos 19. —
Visam reiche naciu. prade. t „ritėtu bažnytinėje srityje. žymusia Amerik<)s ,akūnag 

da vis smarkiau triukšmauti () jam ir labai norėtųsi sto- 
prieš katalikus, ypač kunigus, vėti aukščiau už kunigus ir

KOLUMBO VYČIŲ VIRŠI
NINKAI PAS PREZI

DENTĄ

NEW YORKE MIRĖ KUN. 
SELDEN DELANY

kap. K. Rickenbacker įspėja
šio krašto lakūnus, kad jie 

Numatomi gausingi areštu vi-1 vyskupus. Kaip gi, vyriausias nfįstotlJ Mvanoriaig tarnauti 
mai. Nacių vadai šaukia, kad tautos vadas! Kaip ten nebu-
batalija) jaunimo organinei- j tų, jis pralaimės kovoje prieit sty|ais karui su Italija

NFAV YORK .(per paštų). 

— Mirė kun. Selden Peabody 

Delany, GI m. amž., kurs perAVASHINGTON (per paš
tų). Kolumbo A ycių orga- ilgus metus buvo žymiuoju 
nizaeijos keletas viršininkų protestantų episkopalų bažny-

Etiopijai, pasireiškus šios vai !bePos 8 d. lankėsi pas (v.ios dvasiškiu ir prieš pen- 
prez. Rooseveltų Baltuose Ru kwrįus metus perėjo Katalikų

jos privalo susilieti su Hitle- katalikus. ' ‘ muose, kad prezidentų pain-, Bažnyčion išvyko Romon
iF^uiroru" ninu ot. i Bi'kOThacker Pasiii\'f"™av„s, kas iš tikrųjų vei- k,„. kataliįy wmi„arijoj isej,!UŽ M ESTU RIBŲ STA- ' k,l<l patl v>"aus>h<“ J«'» kias Meksikoj, kaip ten var-' kata|ikų ku„jg,,i reikalingus

TYS PIGIUS NAMUS ž<"na re,igin5 ,aisv5' "’”k’hM ir iSTCntintes kuni-
PARAONTI, KAD PASEK

TI! ŠV. PRANCIŠKŲ

NUŠOKO NUO BEGIU, SMOGE Į 
STULPĄ IR UŽSILIEPSNOJO

Apie 50 asmenų sužeista, 
vienas jų mirė

UGNIAGESIaTŪžGESINO GAISRĄ 
GATVĖKARYJE

POLICIJA IEŠKO MERGAI 75 galv,s gatTpkaris vakar. važiuojant rytų pusėn nušoko
lEu ZUUIRŲ nuo lygiui ties Greenwood

________ avė., smogė į geležinkelio pa-
Purvų nubėgimo baseine, tilč‘io plieninį stulpų ir už

ties G8 g. ir Fairfield avė. siliepsnojo.
(ne prie Washtenaw avė.),1 Pasiauba pasireiškė tarp va 
rastas nužudytos moteriškės Gavusiųjų, kurių dauguma 
lavonas iš rastų daiktų iden- buvo mergelių ir vaikų. Apie 
tifikuotas. Tai Miss Marian 40 ~ 50 asmenų sužeis- 
Cozzo, 17 m. amž., (>420 So. ,ta- Paskiau policija painfor- 
Oaklev avė., kuri pereitų gr- muota, kad vienas sužeistųjų 
uodžio mėnesį kažkur dingu-į mirė Jackson Park ligoninėje, 
si ir neatrasta. Nužudytosios Gaisrininkai greitai nuvy- 
sesuo identifikavo piniginę, ko katastrofos vieton ir už- 
nosinę ir kitus kelis daiktus, gesino gaisrų gatvėkaryje.

! rastus su lavonu baseine. Ras Mačiusieji katastrofų pasa
tų užrašų knygelę id’entifika- koja, kad gatvėkario smogi
ko jos viena draugių. „,as į konkretinį stulpų buvo

Nužudytoji priklausė dide- taįp smarkus, kad keletas va 
liai seimai is 6 brolių ir žiavusių asmenų per langus 
3 seserų. Marion buvo vieno ištrenkta gatvėn. Vienam ber 
jauninusiojo brolio dvynė. Tė niukui sutriuškinta koja. 
vas, Fred Cozzo yra geležin- Nelaimė įvyko tuoj po pū
kelių mekanikas. šiandienio. Daugiausia jau-

Policija atsiminė, kad apie nos mergaitės ir vaikai va- 
gruodžio 15 d. toje apylinkėje žiavn j ežero pakraštį, kur 
buvo areštuotas paroliuotas „orėta maudytis ir rasti ap-
iš kalėjimo Howard Crainicb didelės šilimosžoma religinė laisvė.

Prezidentas meilingai pri- gu. Velionis kunigavo vos 
ėmė svečius, išklausė jų pra-į vienerius metus ir keturis mė 
nešimų apie skaudžius įvy- nesiūs. Parvykus jam iš Ro-

,už mergaičių užpuolimų. Crai mieste. Kone visi nukentėjo, 
nieh vra Jolieto kalėjime. Po| Kol kas neįSaįžkinta, kasN 
licija išvyko jo išklausinėtų. pPr priežastis buvo gatvėka- 

i Rastas lavonas tiek apipu- rjuį nu>5oktj „„0 bėgių. Poh- 
vęs, kad nėra galimybės nu
statyti, kaip ji nužudyta. Bus 
pakviesti ekspertai, kad tai i 
susekus.

| Ryšium su tuo policija su

! rie norėtų tarnauti Eeiopijai,
' tie privalo išsižadėti U. S. pi-|_ 

AVASIIINGTON, liepos 19.' lietybės‘ tarnavimas Etio- 
- Vidaus reikalų sekreto-1 P^’ sako ^nas lakūnas, 

Pranciškaus Tretininkų sep-'riaus Ickes įsakymu Chicago darytų įspūdžio, kad vyriau- 
tintasis trimetinis kongresas, je sustabdyti pradėti vykdyti s'b? rem’a juoa moraliai.

Per visas sesijas lankėsi projektai, kad dviejose mie-'
šimtai kunigų, seserų viemuo sto vietose išgriovus visus se BUS PRATĘSTAS BEDAR 
lių ir pasaulininkų tretininkų.1 mis namus ir pastačius nau- *■■■ xr| niUAC

Tretininkai ypač buvo ra-1 jovinius su pigia nuoma ir', DlU otLlIlYIAo
ginami, kad' jie persiimtų Šv. visais parankumais. -----------

Sekretorius Ickes randa,

Anadien Chicagoj baigės 
Švč. Širdies provincijos Šv. kius ir paskiau pats plačiai 

pasakoj-o apie vykdomus re-
mos įsimetė į raumenis ne
pagydoma liga ir nuo to jis

Ilginius persekiojimus Meksi-I mirė.

rija veda tardymus.

Pranciškaus Serafiškojo dva- AVASHINGTON, liepos T9. ka,įn a 
— Krašto vvriausvbė daro

į koj ir kituose kraštuose, 
i Prezidentas apgailėjo tų 
kraštu vvriausvbiu nedorus 
žygius ir pažymėjo, kad tų 
blogumų atitaisymui bus rei- 

mažiausia 50
ria ir jaja vaduotasi kasdien klu, n(,ki|nojan„J turt, 8avi.j- Krašto vynausybė Mekaikog klaagimu nPpasakė jau
ir visur savo darbuose ir žy- ninkai ir gpckuliantai „ori pa i f'1“"’' ko<1 bwlarb"l 5<,|Pim« nieko konkretaus, 
giuose, kad tuo būdu nustel.1 sipelnytL stato vyriausybei !pra,ę’us 1936-37 matams' Pr 
bus pasireiškiančius tarp žmė ” A *'
nių blogumus, o ypač atšali
mų šv. tikėjime.

Tretininkų Kongresas tarp
kitko nupeikė rengiamas va- 
kūniškas privačiuose namuo- :kra5to konglitu<.ijai. 
se iki vėliausių valandų, o
ypač šeštadienių vakarais.

Padaryta eilė rezoliucijų,
socialio teisingumo, religijos, pjgjUR „aujovinius namus. Ne muose. Tačiau nenustatvta šel kad apsaugojus frankų, 
kratomųjų vaizdų ir kitais- 
aktualiais klausimais.

Daug kas apgaili įnirusįjį, 
kad jis per vėlai pažino tik- 
rųjį tikėjimų ir trumpai bu
vo katalikų kunigu. Jei būtų 
buvę kitaip, gal šiandien dau- 

metų. gun,a protestantų episkopalų 
būtų besidžiaugę grįžus 

tikrojon Kristaus Bažnyčion. 
Velionis turėjo gilaus pasiry 
žimo misionieriauti tarp epis

SWEITZERIS NELAIMĖJO 
TEISME

-taniai pasakiškas kainas už."- R°<’»«'dtas reiske pagel- pARY2||JJE DEMONSTRA- 
sklvpus ir senus namus. Be|davlm0’ kad ’'y™™«y'w '•«*- CIIOS PRIEŠ EKONOMIKA bopall), kuriuos jis per ilgus 
tn, dar federaliuiai Wgmai' P»rtaraentę viržininkai ir Sel ...........................................i metus mokė protestantizmo.

.... ________ , ____  ___ ______ j t- . - - - - - t PARYŽIUS, liepos 19. —! Prieš penkerius metus jo
atsavinimai” vra priešingi■ aPs auluotų, aip įeis se jvajrjy rūšių vvriausvbės tar perėjimas Katalikų 

pimas bus reikalingas minė-’ 
tais metais,

ima tvirtinti, kad tos rūšies P'm0 Pramos vykdytojai

Sekretorius Ickes tad pla
nuoja visur už miestų ribų 
įgyti žemės plotus ir statyti

Pasitarimai 
tuo klausimu

Bažny-
nautojai šiandien čia sukėlė emn sukėlė čia ir visam kraš-

”demonstracijas prieš premje- te didžiausių sensacijų, 
vakar įvyko ro T/avalio vyriausybės pa- Velionis palaidotas liepos 

Baltuose Rū- skelbtų griežtų ekonomikų, 8 d. po gedulo pamaldų, įvy
kusių Liurdo bažnyčioje, kur

kilnojamų savasčių spekulian- i pimui suma. Darbo departa- ( Vyriausybė įsakė policijai, grįžęs iš Romos turėjo pri-
tai tesižino.

NUBAUSTAS KALĖTI 
KOL BUS GYVAS

DETROIT, Mich., liepos į

NEMAČIUS DĖŽES

mento sekretorė Perkins po jka<l ji neleistų kelti demon- , mieijų. 
pasitarimų pranešė tik tiek, stracijų. Tas negelbėjo. |

Per riaušes daug sužeista

Policija parodė Mrs. Blan- 
1!). — M. W. Goodrich, kurs che Dunkel dėžę, kuri rasta lėtas bilijonų dolerių.
prieš keletu mėnesių nužudė1 tolokai nuo Cbicago su nu--------------------
I.illian Gallagher, 11 m. amž., Į kirstom jos Kento Ervin ko-

kad bedarbių šelpimas bus 
pratęstas ir tam tikslui, kaip ir areštuota, 
paprastai, bus reikalinga ke-

PAGROBĖ 48,000 DOL.

EKVADORE ŽYDAMS 
KOLONIJA

teismo nubaustas kalėti iki 
gyvos galvos. Jis prisipažino 
kaltu. i i i '|. - Miai

KOMUNISTAI DARA 
“PAŽANGĄ”

DARBININKŲ RIAUŠES

laikė Mills (Micky) Redmond,
27 m. amž., 6447 So. Irving 
avė., sn kūrino nužudytoji | ro^Hutus Cooko apskri-
draugavusi. Jis rimtai įtaria- i iž<Hniukns R. M. Syeit-

zer vakar nelaimėjo teisme, mas. •'
Teisėjas J. M. Burke nuspren 
dė, kad naujas iždininkas 
Gili teisėtai eina apskrities 
iždininko pareigas.

MASKVA, liepos 19. — Sweitzerio advokatas argu-
Ainerikos komunistų “ekspo- mpntavo, kad Gili Imtų pa
latas” W. Ž. Foster čia pa- Alintas, 
informavo aukštuosius komisą į 
rus, kad prez. Roosevelto ad-; 
ministraeija negalinti paten- ■.
kinti darbininkų minių. j SIOUX FALLS, S. D., lie-

įFosterio tos ir kitos pasta Pos John Morrell la
bos apie Amerikų, be to, pa- ckinS Įtaigos unistai darbi- 
skelbtos d'ar ir Komunistų In ninkai susikovė su neunit-

. ternaeijonalas žurnale. Jis pa ta’8. Apie .>0 asmenų su- 
sakoja, kad komunistų parti- ^eia^a. 
ja Amerikoje daranti “pa
žangų” ir, rasi, jam pačiam, ORAS

CTTTCAGO TR APYLIN
KES. — Numatomas giedrus 
orns; šilta. Vakar aukščiau
sia temperatūra 3:00 popiet 
buvo 95 1.

LONDONAS, liepos 19. — 
Ekvadario respublikos vyriau 
sybė leidžia žydams kurti

Fosteriui, teksiu “kandiduo-
,ti į krašto prezidentus 1936 
(metais.”

Rusijos komunistams igno-
kad ji niekur nemačius to3 .Valstybes. Vadina jas “pri-'County National bankų. Pa-^slui skirta 1,250,000 akrų rantams tas daro dilelio js- 
rūšies dėžės. ’mityve” valstybe. 'spruko su 48,000 dol. plotas. pūdžio.

PARYŽIUS, liepos 19. -^1 iCITBSTER, Pa., liepos 19.
jom. Mrs. DunkeJ pareiškė,,'Italų fašistų spauda puola J.1— 5 plėšikai puolė Delaunre nuosavų kolonijų. Šiam tik-

mityve” valstybe. 'spruko su 48,000 dol. plotas.
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[FRBNUMEIUTO8 KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
tams— $6.00. l’usul metų — $3.60; Trims mėnesiams 
$1.(0; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse 

inumer&La: Metams — $7.40: Pusei metų — $4.60. 
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ledaktorius priima — nuo 4 vai. 11»1 K vai. popiet.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua 
Bendradarbiams lr korespondentams raštų cegrežlna,

neprašoma tai padaryti lr neprlslunčlama tam tlks- 
petto tankių.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vaL popiet
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DIENOS KLAUSIMAI

VISUS KVIEČIAME

Rytoj yra dienraščio “Draugo” diena, 
o skaitytojai, prieteliui ir rėmėjai rinksis į 
irutės daržą, kuriame įvyksta vasarinis

(“Draugo” piknikas.
Yra žmonių, kurie mano, kad piknikų 

šiais laikais yra per daug. Ir mes sutinka- 
ae su tuo, kad jų perdaug. Bet, žinant, kad 
ios rūšies parengimai pasidarė viena ge

riausių priemonių parapijoms, organizaci
joms ir laikraščiams gauti paramą ir tuo 

čiu kartu naudingai ir linksmai tyrame 
ore praleisti pusdienį, manome, kad pikniku 
rengimas yra pateisinamas dalykas. Į pik- 

ikus atsilankius lietuvių visuomenė šią va
sarų gausingai parėmė Dariaus - Girėno pa
minklo statymo darbą, valiuojančius į Pil tu
vų sportininkus, lietuvių labdarybę ir t.t.

Ir “Draugas” šiemet rengia jau antrų 
iš eilės pikniką Dengia dėl to, kad jam rei
kalinga visuomenės finansinė parama. Leis- 

' ti dienraštį nėra lengva. Dienraščiai dau.r 
pinigų
kurios reikalingos ir piiežiūros ir taisymo, 
popiera, darbininkai ii visokiausios kitokios 
išlaidos, kurių šiais krizio laikais nėra ga
limumo padengti iš prenumeratos ii skelbi 
mų. Tais sumetimais ir rengiame piknikus, 
nusimanydami, kad jie visuomenės per daug 
neapsunkina, bet priešingai — duoda pro
gos tyrame ore pasilinksminti ir tuo pačiu 
kartu prisidėti prie kiblaus tautinės ir re
liginės krypties dienraščio parėmimo dar
bo.

Tat ir kviečiame visus atvykti ryt 
“Draugo” vasarinį pikn’.ką.

P R AUGAS
Didelę pažangą daro ir vietinių vienuo

lių ordinui. Nuo 1934 m. kinų vienuolių nau
jokų padaugėjo 335, gi senuolių naujokų 
padu ilgėju 335, gi seserų vienuolių 935. 12
dijecezinės sės. kinietes. Žymiausios iš tų ---------------------
kongregacijų yra Švenčiausios Marijos Sir- šv. Antanazus - Athanuzius, nepakenčiamas, jj anglai taip 
dies seserys Kirine (jų yra 150) ir šv. Juo- 'Aleksandrijos vyskupas, labai greitai pasisavino, kad čia

Morkus

IŠ PO MANO BALANOS

zapo dukterys llopei, kurios turi 356 nares. 
Per pastaruosius dešimtį metų padvigubėjo 
ir 55 svetimšalių seserų kongregacijų narių 
skaičius. ' •

Viena svarbiausių tikėjimui skleisti prie
monių yra karitutyvinis veikimas.

Nuo 1924 m. buvo atidalyti 86 nauji

labai atsargiai į bažnytinę niu jis veik ištisų savo amželį iš- 
ziką žiūrėdavo. Jo laikuose,1 gyvena.
apart Dovydo giesmių, kurias Vienų kartą artimesni jo’ 
ir mes taip dažnai vartojam, draugai muzikai ir jo muzikos 
kitokios rūšies giesmių veik garbintojai pavadina ir jį jo 
kaip ir nebūta. Tai, vienok, paties veikalo “Sutvėrimas” 
net ir jas begiedant,'šisai die- išgirsti. Tada llaydn jau vos 
votas vyras prižiūrėdavo, kad ant gugės drebėjo, šisai vr*-

šeštadienis lieoo< <><» «

Dar galima suspėti važiuoti šiuo greičiausiu ir didžiau
siu laivu “Normaudie“, kuris išplaukia liepos 31 d. Siu,, lai
vu važiuoja Amerikos lietuvių atletai ir “Draugo” redak
toriaus L. Šimučio vadovaujama ekskursija, kurios reikalais 
tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių agentūrą.naslaitynai, gi 392-se- prieglaudose augina- . ..... . „ , , . . , ..

. ... .• m.ioA i* 'balso grože turimo nenustelb- kalas atvaizduoja pasauli) sumu vaiku skaičius 1934 m. buvo 24,220. Per n , . _ . ’ . 1 , ..
tų. Pasak jo, ne balso, o tik . tvermių, visų tai, ką skaito 
giesmės minties reikia klau-Į nie šv. Kašte, Haydnns muzi 
syti. Jei ne, geriau jas skai- kos spalvomis atpasakoja.

tą patį laiką buvo pastatyta 61 nauja ligo
ninė. 777 pagalbos stotyse 1934 m., buvo su
teikta medicinos pagalba 7,791,096 atsitiki
muose. Užtat nenuostabu, kad tylus ir nesa
vanaudiškas kat. Bažnyčios darbas susilau
kia vis didesnio vietinių gyventojų įverti- i 
nimo.

» Į

DĖL HITLERIO UŽSIMOJIMO
------------ . . !

Nežiūrint kokiam krašte katalikai negy-, 
ventų, nežiūrint kokios formos valdžia ne

tyli.
Šį garbingą senelį ypač šv. 

Augustinas su dideliu dėme-

Ypač labai įdomiai primo
sią ir priveda ausį prie tų ga- 

ltašto žodžių, —

NUOMONĖS IR FAKTAI
Rašo E. J. K.

dešimts

nintėlis anglų kalba leidžia
mas katalikiškas dienraštis 
Amerikoje, įvertino tą ‘Drau
go’ jiems parodytų prielan
kumo gestą ir pereitą savaitę 
atspausdino žymioje vietojo 

su editorialo vertimų.

i
-ių mra 

į “Draugą”, drįstame1 

grąžinti savo skyrių

mainomais 
manome,

. . , . x • ' rbingu «v.siu paseko. Ir August mas taip L... , . .......................... .... v,A ...” I O dabar stojosi sviesa ir bu- -- -
pat manė, kad jeigu negalima į ... ,, . tais tain dažnai1 ’ j vo a.sku”. Balsai, mstrumen- luls UdZI,ai

tai ir kiti scenos pabūklai, bū- aTdg»B mis. Bet me (
bnui pritariant, rodos, kokią vistiek antgahis mažai
uždangą priešais akis pakelia p’-' reiškia. O tuiinį Pasj* luose buvo rašyta, kad Pliyl- 

' rinkite patys. Jeigu kartais'

giedoti taip, kad žodžiai ir 
mintis būtų visiems aiškiai su
prantama, geriau visai negie 
doti. Ir jam rodės, kad jei 
ir gražiausia balsas, ar balsai,

5‘liais atvejais įvairiuose 
mūsų laikraščiuose ir žurna-

butų, jie prisitaiko prie gvvennno sąlygų, , r . ... . .. . . , ... bet nuo giesmes gijos nubriznes gerai supranta, kad reikia atiduoti “kas .
yra Dievo — Dievui, kas ciecoriaus — cieco- gę, gal, ausį kutena, bet dū

riui

ir palovio, kai šviesa atsirado.
, šią oratorijos viršūnę pa
siekus, o daugumui žinant, 
kad ir tėvukas Ilaydnas jos 

'klausosi, klausytojai visais

pasidarytų nuobodūs —
j lis Duganne, kuri daug rašo 

e' Cosmopolitau, Collier’s, Libe-
skaitykite, arba pakentėkite, rty> įr kitiemg žurnalams>.
o jeigu ir kartais pasisektų 
nors truputį suįdominti, visi

Šv. Ambražui, Milano vys- jausmais perimti ir jį, seneli Į)US*ni patenkinti Jums bm» 
kapui, teko daug nesmagumų llaydną, žiūrėdami, rankomis ii^oniu’ ° inu,ns tos piiežas-

šių badu kankina.

Valdžios, kurios supranta tą katalikų 
nusistatymų, suranda, kad katalikai yra sti
priausias valstybės ramstis, ištikimiausias ir persekiojimų iš imperato ploja ir didžiu balsu šaukia: 
tautai elementas.

Nežiūrint katalikų ištikimybės valstybei
ir jų pasišventimo tautos reikalams, šiandien buvo jau pasekusi Arijomis, begalo susigraudini, 
daug kur eina kova prieš katalikybę. Ji ei- jenų laikų savo rūšies bedie- 
na ne tik Rusijoj, Meksikoj, Vokietijoj, bet vius. Norėjosi jai ir patį Am-

riaus Valentino motinos Jus 
tinus susilaukti. Ši moteris

ln
ties begalo malonu.

Tau garbė!”
Gi pražilęs kompozitorius, i 

O“*'-’ H" gOI " '

lias ašaras raukšlėtų veidu1 
braukdamas,

ra lietuvaitė. Tai neatitinka 
tikrenybei. Pati Duganne n<*- 

' seniai pareiškė savo laiške 
, vienam mūsų pažįstamų, kadI

____ ji skaitėsi sau už garbę jei
labai gražiu e- kas Xra pavadinęs ją lietu

1
ditonalu pasveikino “Catho-' vaite, bet kad ji, ištiki uju,

B
i ’i hiuas”

ir kituose kraštuose.

Dėl ko prieš katalikus kovojama, dėl ko 
jie persekiojami.

Atsakyti į šį klausimą nesunku. Prieš
, katalikus kovojama dėl to, kad valstybių 

suvalgo", byla brang.ua maSmoa, j prie6akyje stovi julono a)ęentai _ bedieviai, 
siekią išnaikinti katalikybę. Bet jie kovoja

» i

1

KATALIKYBĖ KINIJOJE

Z-KaAVei kinų institutas neseniai išlei
do “katalikų misijų Kinijoj metraštį 1935 
metams”, iš kurio čia paduodame kai ku
riuos duomenis, parodančius katalikybės iš
siplėtimų Kinijoj.

Dabar Kinijoj yra 121 bažnytinė provin
cija, būtent, viena vyskupija, 80 apaštališ
kųjų vikarijatų, 28 apaštališkosios prefektū
ros ir 12 nepriklausomų misijų sričių. Per 
pastaruosius 10 metų buvo įsteigtos 52 nau
jos provincijos, 19 iš jų vadovauja vietinės 
kilmės kunigai.

Iš viso Kinijoj yra 2,703,486 katalikai, 
t. y. 7B,9O8 daugiau, kaip praeitais metais; 
kiekvieniems 180 gyventojų tenka vienas ka
talikas. Ypatingai džiugu yra konstatuoti 
spartų vietinių kunigų daugėjimą. 1934 m. 
pabaigoj jų buvo 1,660, t. y. 528 dauginu, 
kaip prieš dešimtį metų. Teologijos studen
tų seminarijose dabar yra 4,230, t. y. 1,868 
daugiau kaip 1924 m. Iš 121 bažn. provinci
jos 21 vadovauju vietiniai dvasininkai. Ropei 
provincijoj, kuri turi jau 411 kinų kunigų, 
jų vadovybėj iš 12 provincijų yru 5 su 223,- 
283 tikinčiaisiais.

Gerėja reikalai ir su katalikų mokyk
lomis. ’, :

Šiuo metu Kinijoj yra išviso 3,979 ka
talikų pradžios ir vidurinės mokyklos. Iš jas 
lankančių 167.715 mokinių 79,168 yra ne
krikščionys. Pekino katalikų universitete iŠ 

t 950 studentų — praeitais metais 747 buvo
nekatalikai

bražą ton pusėn nukreipti.
teįveikusi gražumu, pradeda ' o kitą ranką aukštyn iš 
varu vyskupą klaidon tempti. ' kėlęs, rodo, kad ne jam, o tik 

Ilgainiui susilaukia didžiau- Dievui tegul garbė būna. 
šio keršto. Justina sumano šv.: Kai apsidairai, apsižiūri, 
Ambražą iš bažnyčios lauk iš-' prisiklausai, kas sekančiam 
vyti. Federacijos seimui jau daro-

Dienomis ir naktimis did- ma ir ruošiama, rodos, tik 
žiausi žmonių ai iš ba?:-! gailu, kad ne šiandien, arba, 
nycios neina ir vyskupą sau- o, gal, jo nesulauksi!

Vienaip ar kitaip pasida
rytų, jau važiuoti pasirengu
siam, ištikrųjų, daugiau, negu

l.c Daily Tribūne” leidėjus te yra maišytos, rodos, škotu -• I
paskutines jė- laikraščio 15 metų sukaktu- ’ airių kilmės, gimusi Naujoj

gas viena ranka gugėn įrė- vių proga. Daily Tribūne, vie- Anglijoj.

ne vien prieš katalikybę, jie kovoja prieš vi
sas religijas, kovoja it pt'iefc' patį' DiJVfJ?

/ t’’.*')'
Vokietijos naciai, ligšiol vis dar pusiau »°Ja Kad naktys būt trum- 

' oficialiai vedę kovą su katalikybe, šiomis - pesnes ir sargyba pakenčia - 
dienomis Goeringo lūpomis pasisakė, kad įmesnė, dievotas ganytojas pa-
katalikams Vokietijoj nebus vietos, jei jie įtaria žmonėms šventas gies- gailu būtu. 
viešai neims garbinti nacizmų. Žodžiu, nori- 'nies giedoti. Šios krypties gie- gybes tokių seimų, kurie ki 
ma žmones privesti prie to, kad jie pirmiau stnės suskamba taip gražiai,1 tados mums užmigti neleido, 
nusilenktų prieš Hitlerį, o tik paskiau prieš kad galutinai sunku jau buvo nuo darbo atitraukė, pasku- 
Dievų. įspręsti, ar žmonės renkasi

Tačiau naciai to nesulauks. Griežčiau- 1 vyskupų apginti, ar tik gra
siomis priemonėmis tepersekioja katalikus, i žiu jo giesmių pasiklausyti ir 
jie pasiliks ištikimi Dievui. Jie pasiliks iš- saldžiai pasigiedoti. 
tikimi ir savo tautai bei valstybei. Katalikai. &v- Ambražas ne vien pats
gerai nusimano, kad nacių siautimas yra lai
kinas, jų išsipūtimas tuščias lyg pūslė, kuri, 
ar anksčiau ar vėliau, turės sprogti. Bet 
Dievo karalystė yra amžina, kaip yra am
žinas pats Dievas. Jo įsteigta Katalikų Ba
žnyčią amžiais norėjo sugriauti šėtono pa
sekėjai, tačiau jų pastangos buvo tuščios.

Ir Hitleris tuščiai prieš ją kovoja.

AUKOJA KLAIPĖDOS NACIAMS

Eltos žiniomis, savo nesuvaldoma akcija 
prieš Baltijos valstybes ir ypatingai prieš 
L:etuvų pasižymėjęs vokiečių ‘Volksbundas’ 
užsienių vokietybei remti atnaujino savo agi
taciją spaudoje, ragindamas aukoti fondui, 
steigiamam Klaipėdos vokietybei remti.

Ta proga “Volksbundas” aršiausiu bū
du puola lietuvių tautą ir rašo apie Kaune 
karo teismo “gėdos sprendimą” ir apie ta
riamas naujas lietuvių vyriausybės priemone? 
Kln'ųiėdos vokietybei nuslėpti.

Kadangi iš dau-
MSI ČIKAGOS CICILISTŲ SO svieto lietuvių delegatai 
“GERI DARBAI” PLAUKS pasidarys savas rokundas, kai

Į SENĄ KRAJŲ pasiėmę į rankas dabar cici-
----------- . jlistų gaminamų Lietuvai “go

Navynų cicilistai sumislijo' rą darbų,” skaitys ant sienos

muziką begalo mylėjo, bet ir 
gerai ją pažino. Kai kurių jo 
giesmių ir šiai dienai Sar 
vis klausomės.

Ačiū jo giedojimui, lyginai 
tais laikais atkasta ir atras
ta kūnai šv. Gervazo ir Pro

tinį skapčiuką iš iždelio iš padaryti “gerą darbą” Lie- jų plekatus, atsišaukimus “ge 
traukė, o paskui už tat tauti tuvai. Sumislijo išdrukavoti1 rų darbų,” darytų Lietuvai 
niai, moraliai, šimteriopai at- 1 labai vožnią knygą su biznie-! senais čėsais.
simokėjo, jau nuslydom tik rių advertaizinais. Pinigus j Niežtės man delnas, kad su 
iki vienų - vienai Federacijai, biznierių sau pasiliks, o knv-1 žinoti, ką mislys viso svieto 

Kad nesukėlus bereikalin- gą siųs į Kauną viso svieto, lietuvių delegatai ir viso se-
gos audros kitaip manančiųjų 
pakaušyje, duleidžiam ir mes; 
jog apart Federacijos, da ir 
kitos mūsų įstaigos tam pa-

lietuvių kongreso delegatams, no krajaus lietuviai apie tuos 
Ant pirmo to knygos pus- biznierius, kurie dabar atver- 

lapio, Lietuvai pašenavoti taizuosis cicilistų “geram dar 
bus maždaug taip išdrūkavo-' be.” O jų tarpe mačiau ir

čiaiti tikslui kruta. Tas tiesa, ta: “Sveikiname tave senas, i (ikrai Lietuvai pasidarbavu- 
Tai vis gi išdrįstam pnsisa-1 mūsų numylėtas krajus; nuo 'šių žmonių, priklodui kau ir 

tazo. Daug stebuklų prie jų kyti, jog, jei kns blogo Fede- užgimimo mes, tavo ščyri vai netolimas nuo mano kozauny-
būta. Tūlasai Vevėrus, jau racijai atsitiktų, vargiai jos keliai, saujomis braukėme šios sosiedas Vestsidėje.
nuo daugelio metų aklas, pri- pačios pliko lauko pavojuje nuo kaktų prakaitą procevo- -----------
siprašė, kad ir jį prie jų pri- atsilaikytų. Kitaip sakant, i- darni tavo labui. Taip proce-' Teisme teisėjas apskųstą-
vestų. Privestas, kai matai re- tautinės Federacijos rankos vosim ir iki smert. Amen. jam Bambukui sako: 
gėjiiną atgavo. ! ir jos minta. Jei norim apdrau1 Čikagos vicilistai. '

Perimti tais stebuklais žmo- sti veiklą jų, apdrauskim Fe 
nės kūnus iškilmingai šv. Am- Į deraciją pirmiausiai, 
bražo bažnyčion atnešę ir iš
kilmingai priglaudė.

— Kaip tamsta galėjai pa 
vadinti šį žmogų galvijum?Kuomet Čikagos ciccilistai

su djdele pašenavone siųs tai didelis žmogaus įžei- 
Tokiai minčiai ranką davę. vjso svjet() lietuvių kongresui.dimas 1 

ruoškimės seimauti. Federa ei-1 j,ttvo “gerą darbą,” reikė.-. I — Pone teisėjau, — atsakė
Matydama tai ir piti Jus- , ja nėra padaras vieno nr ko-huo paftu ke|iu j kongreso! apskųstąsis, — koks čia gali

tina noroms - nenoroms prie- kios nors kuopos lietuvių vei I __ delegatams pnro-
šais šv. Ambražą nusilenkia kūjų. Ne! Ji yra tavo. Jei ne
ir jį persekioti apsistoja.

Tat čia dar vienas pavvz-
tiki, tik atvažiuok, o pnmaty- 
si. Apart gerų norų, darbo ir

(lys, kiek daug gera muzika (triūso, nieko daugiau iš tavęs 
į ne tik žmogaus dūšiai, bet ir J nereikalauja. Ar tu senas, nr 

aunas, vyras ar moteris, — 
ofesijonalas ar prastas da

rbininkas, turtingas ar mažai

Iš to atsišaukimo matyti, kad aukų lin- 
kimo akcija varoma ra vokicHų ofieiali?""'į, 
organų ratikimu. Ten, tarp kitko, raioma: j Havdn V(,kl,,,-.ių j'“Me. «lar kartų nurodome, kad aukų rinki-|ang|ų- ml|zikaĮ, konip<>i!ito. 
mas Klaipėdai daromas reicho ir Prūsijo.. | sa|()jĮ;aii(
vidaus reikalų ministeriui leidus“. Auko. |n(,ka„ę 
renkamos ne gatvėse ar namuose, bet įmo- vvjk,iavo
karnos į atidarytas cinanujsias s,s kaitas. ujmfj |llg<) ,r moMsi kai_

Iš to aišku, kad vokiečiai vis dat nenu l>o vokietis. Bet gi kartą Lo-

turjs, — vis tik tiek, jei tik 
geras lietuvis ir uolus katuli 
kas, eikš ir pačion įžymiuu- 
sion kertėn sėskis. Už tavęs 
nei geresnio, nei garhinges-

siramina, bet kiek galėdami stiprina savoįndonan patekęs, nežiūrint to, nio nėra. Nekaip pasielgsi, jei 
pragaištingą akciją Klaipėdos krašte. I kad vokietis anglui niekad tokią vietą pūdimauti pavesi.

dyti — pasiųsti kitus jų Lie
tuvai “gerus darbus,” kur/ 
ir biskutuką pageltusius, bū
tent kolekšiną plekatų, atsi
šaukimų pradedant 1919 m., 
kuriuos rašė cicilistų sąjun
gos Čikagos kuopos ir rajo
nui

būti įžeidimus, kuomet šiun- 
dien galvijui tokie brangūs.

— Girdėjau, kad esi dau
geliui skolingas ir nesistengi 
skolų atiduoti, — sako J. 
Pirštas A. Skrebiui.

— Netikėk, — atsako Skre
o drūkavojo tos pačios1 bis, — tai plctkai paleisti tų, 

navynos, prieš Lietuvą, prie? iš kurių esu skolinęs pinigų.
Lietuvos armiją, prieš Lietu- ----------
vai renkamas aukas, prieš bo j Karštagalviams balšavl- 
nų pirkimą ir organizavo ci-jkams naudingas bus šis pa- 
cilikišką — Lietuvai nei cen-' tarimas: jei nori būt sveikas, 
to partiją. galvą laikyk šaltai, pilvą —

Nei šnekėti netenka, kad vi lengvai, o kojas — šiltai.

I

brang.ua


Šeštadienis, liepas 20 d., 1905 JD^AJOG^S,

Po 10 Meti) IPacifika Maudytis
Rašo A. V.

(Tęsinys) i Prot K. Pakštas nutarė par-
Pasakaitė apie suakmenėjusį sivežti Lietuvon didelį gal.a- 

miškų lų gražaus akniemnedžio, Ge
rai. Vargais - negalais įsiri- 
tom jį į autoaiobilį ir vcža-

kone ašaras šluostydami, vo-1 P*- byra it smiltys, — stebisi 
rciam lauk tokį gražų kamic-, “TetytS”. Na, dabar žiūrėk

i nų. Zaleckis jau nepaisytų 
flatajerių, bet “springsams” 
pavojus. .Tuk apie trys šimtai

čia: ridikučio žievė, neatskir
tum. Arba čia: — tikras kra
kmolas, mėlyna. O ten vėl ru-

svarų voga! Tai nėra “į svei- da, juoda, balta, geltona...

Tndijonni turi savo 

apie Petrified Forest. Jie pa

sakoja, kad senų senovėj vie

na dievaitė — “dievų dukra", 

keliavo ten, kur dabar suak

menėjęs miškas randasi. Ji la

bai išalko ir užsigeidė išsike

pti kepsnį. Užsimušus zuikį, 

sumanė užkurti laužų ir ja

me išsikepti zuikienos vaka

rienei, bet aplinkui buvę me

knių” mūsų sukrypusiam ‘le- — Sako, kaip saulė nusilei-
mazinui’!... 1 džia, arba ryte prieš užtekė-

' Dabar nemėginom nei gal- jbnų, tai labai gražu. Nėra
mes. Turėjome keletu mažės-.voti aP*e tokl ‘‘souvenirų”.. Tada visos spalvos ga
nių, na tai ir mūsų automobi-į Svarbu buvo įsikalti vaizduo- lin'a ukla atskirti, paam-
lius, brače, tupia prie žemės, ten tie nepaprasti regiu ai.
Vargšai tajeriai tik plojasi, - - - . , . , .1 tUr neradom tokios navatnos

kinau aš.
— Ale kodėl mes niekur kl-Tas spalvuotas plotas žavėjo

tik plojasi, lyg neprikimšta net Kraizlerį. Ir jis a _ .
, v „ , , . , \ iinūtes stebėios, , žemes, kaip eia? — klausiadešra. Zaleckis pyksta, rūgo- !• puręs . u ir jom... i“Tet tė”
ja, ba žino kad gausim flat-i — Kas-žin kad pasodintum , ‘ . , ,
i,, , A , . . . i — Niekur pasauly nerasilajtij... > įbulves tokioi žeme. — kokios I . . . , . ....

. . v,, . . I tokios vietos. Vienintelis ze-
Nusivežam šiaip taip į mies- (’ _a„" ’’' uz' au ‘ ' mes plotas, kuris tęsiasi kelis

džiai, kurie išdriki gulėjo ant telį, rodos llolbrook, ir dera- t* • ._ . šimtus mylių. Mes prlvažiuo
žemės, buvo labai drėgni, šia- paštu siųsti Cbieagon. Pa- —' žlunnt 1 kokių vietų pa-

pi ir jokiu būdu dievaitė jų «tas tokių siuntinių nepriima. s0,lintu,n- deigu štai eia, į
negalėjo užkurti. Tada labai nes uždrausta akmenmedž/ai i raudonų — butų raudona, o

supyko, užkeikė tuos medžius siųsti. \ ežam į ekspresų: trau l.i( igu ten, ot, nabna, j
ir jie virto akmeniniais. Nuo kiniu siųsim. Ir traukiniu ne- — aiskina “Dedyte . Kokius,
to laiko niekas negali jų ne : Pri*ma- Kas daryti? Atsive-
tik uždegti, bet ir įdegti. Jie žėm tiek kelio, o čia — mesk au"s’
stipresni, kietesni už akmens lauk! Bet mes nemėtam. Va-
uolų. i ž.iuojam toliau. Gal kitam mie

stely priims. Siuntinys buvo

siin tokias vietas ir dar gra
žesnes: Grand Canyon, Pain- 
ted Desert, — atsakiau aš.

Tokia tai legenaa - pasaka 
vaikšto tarpe indijonų. Viena, 
tai keista, kad tie medžiai su-

gatavai paruoštas siuntimui, i

— Žinote kųi aš sumislijau? 
syvus gaus ir kokioj žemėj ,— įsikiša “Dėdytė”. Ot kad 

tokia ir bus. Žiūrėk! iš tokių medžių namukų Clti- 
Aidoko” bulvės: auga smi-' cagoj pasistatytum, tat eitų 

ltyne, tai miltingos, o iš “Mo-1 visi žiūrėt ir galėtum biznį 
zūrų” — gličios, nemiltingos. daryti: už pažiūrėjimų imtum 
6 čia... kvoterį, arba dešimtukų. Tai

pinigo! Ar tamista negalėtumNusivežarn bene į Gavup, — Ten žemė kitokia. Čia
... . , . i... , t pasiteirauti tam ofise apie, . ... ... ...v»««, tikrai neatsimenu ziurek kokia marga! Lvg nu- f .akmeneję įvairiaspalviai. Ko- . A ’ . .., x ~ * 7-, tai? Grįžkim, a?, i— ir ta pati beda. Akmenme- pentuota. Nesinorėtum tikėtikios spalvos yra tyruose, to- ' • m 1 , , x » -z,............. ♦

, . , • a 1 1 džius uždrausta siusti. Tada, kad tai žeme. Čiupinėji — trukias rasite medyje. O tų spal- ‘ d
vų — begalės! Jeigu kurie iš

pastebėjote

ar arčiau,

jūsų
tuos akmenmedžius, tai gali
te įsivaizduoti tų didžiulį plo
tų spalvuotų tyrų. Pirmiau- į 
šiai tų vietų užtiko ispanas 
Coronado 1540 m. Jis pavadi
no jų “EI Pintado Desierto”. 
Mes jų dabar vadiname an
gliškai — “Painted Desert”.

Valdžia saugoja ir prižiūri 
tų visų plotų ir smarkiai bau
džia tuos, kurie mėgina pa
vogę išvežti gabalų akmenme- 
džio. Ir nemėgink!..

“Dėdvtė” užsimanė vieno 
gražaus kamieno, ale tu jį 
pakelk! — nei iš vietos. Atsi
menu, anais laikais, kuomet 
mes su geografine ekskursija, 
važiuodami mėginom išsivež
ti porų gabalų — tegul juos 
biesas! Mums leido pasirink
ti keletu gabalėlių atminčiai.

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

JelFTii JOsi) organai «i)pnt ir 
Jaučiatės senu. priimkit NUGA-TONE
— ta pastebėtina vaistą, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono moterų Ir 
vyru por paskutinius 45 metus. NU- 
OA-TONE priduoda naujos sveikatom 
ir sustiprinu nusilpnėiuslus orgrnnus

NUGA-TONE yra vaistas, kuri kie
kvienas nusilpnėjęs Arba liguistas as
muo turėtu vartoti. Jie padarys kiek
vieną sveiku ir tvirtu. Parsiduoda 
visose valstlnyėlose. Nepriimkite pa
vaduotojų, nes Joks kitas vaistas ne- 
pavaduos NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOT.
— Idealų Lluosuotoją vidurių 25c ir 
50c.

Bus daugiau)

muziejuje

25% iki 50%Pirkdami sau baldus iš 
ROOSEVELT FURNITURE CO 
Jūs lengvai galite sutaupyti nuo
Septvniu daliu dining room setas .......................................................... $29 .00
Trijų dalių Bedroom setas ........................
Dviejų dalių I’arlor Setas ........................
Gešinis Pečius, vėliausios mados .............
Skalbimo mašinos ..........................................

<39.00
s39.OO
<19.50
<49.00

Rug Pads .................................................. 5"| b

Stalinės lempos <1
Puikūs velvet paveikslai <1.
G. E. Midget Radi o <14.50
5% kvadratinių pėdų NORGE 
llefrigeratorius .......................... $-|

Tai yra vienas iš geriausių refrigeratorių, kuris 
Jums tarnaus daug metų.
Kiti Refrigeratoriai .......................... $

“Roosevelt Furniture Co. yra jūsų baldų pirkinio 

vieta.”

ROOSEVELT FURNITURE CO.
M. P. JOVARAUSKAS ir .J. P. BERTULIS, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEley 8760 CHICAGO, ILL

■P

EMIL DENEMARK lEe

&
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

\\I

1

3848 60 OGDEN 
AVEHUt *4

Sąrašas Chicagos Biznierių “Draugo” 
Piknikų Rėmėjų/n/f

Newep
Bread

n

CONVENIENT
TOAST

PICNIC
BREAD

5S3SS
S'

iiihiį

NO KNIFE 
OR BREAOBOARO

J. KAIKARIS 
BAKERS 

1400 S. 48th Ct. 
Cicero, III.

ONAS PUŽAUSKAS 
59 S. Campbell Avė.

J. MANDŽEJEYVSKIS 
6600 S. Washtenaw Avė. 
JOKŪBAS POCULPAS
6924 S. FaJrfield Avė. 

NAPOLEONAS POCULPAS 
6600 S. Sacramento Avė.

VL. VITKAUSKAS
6624 S. Caltfomia Avė.

K. STASIUKAITIS
6720 S. Canspbell Avė.

M. MINIAT
6456 S. YVhlpple St.

K. BŪRAS 
1847 W. 47th St.
J. BASUSPARIS 
1814 W. 47th St.

S. ŠAMBARAS
6500 So. Talman Avė.
GEO. BRAZAUSKAS 

2743 W. 59th St.
J. ZEPALTAS 

4400 S. Washtenaw Avė.
A. PROSEVIČIUS 
2659 W. 47 th St.

B. SAMS
4537 S. Hermitage Avė.

IG. PAURAZAS
2943 W. Pershlng Rd.

KL. ŽOSTAUTAS 
2340 W. 23rd. PI.

STANLEY NUGARIS 
7044 Archer Avė.
PR. BAGDONAS 

4621 S. Paulina St.
N. ABARAVICZ 

4600 S. Falreflekl Av?.
P. GIEDRAITIS 

4501 S. Falrefleld Avė.
ST. PAUKŠTA

4530 S. Honore St.
J. KINČINAS

4441 S. Honore St.
P. DOMBRAUSKAS

858 W. 3>d St.
V. NAUSĖDA

1645 VVabansla Avė.

&

READY fLICED
NEW PROCESS BAKING CO.

3401 So. Morgan St.
KAZ. MAROZAS

4332 So. California Avė.
ST. PETRAUSKAS

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

1425 S. 49th Avė., Cicero. III.
AD. KALĖDA 

758 West 35th Street 
J. LUKAS

3339 S. Lituanica Avė.
M. NARVIDAS 

2424 West 69th Street 
D. PIVARIUNAS 

4622 S. Marshfield Avė.
F. URBELIS 

1800 West 46th Street
J. ALEKSA 

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

B. VISOCKIS 
2533 We9t 43rd Street 
M. KAVALIAUSKAS
2457 West 46th Place

HIGHWAY BAKERY — Paul Stankų? & Son 
7053 Archer Avenue

M. ViERTELKA IR 
D. BARTKUS t

4406 S. Talman Avė.
ST. STALIAUSKAS 

4501 S. Talman Avė.
FR. SMILGIUS

4248 S. Arteslan Avė.
PAUL PUTRIMAS 

1436 S. 49th Ct.
Cicero III.

PR. DZIMIDAS, Sav.
Whole vyno, miežų alaus ir 
visokių gėrimų importuotų 1

2646 W. 63rd St. 1 
JOSEPH LISY

\VhoIesale Poultry and Eggs
819 W. Randolph St.

V. KAREIVA
CHselis sviesto, sūrių, kiau
šinių.

1 4644 S. Paulina St.
I A. BELSKIS 
! 3422 W. Marguette Rd.
1 J. JUOZAPAIT1S, R. PH.
, A. A. DARGIS, R. PH.

2425 W. Marguette Rd.
A. KARTANAS

! 2557 W. 69th St

GASOLINO STOTYS
IONAS BALTUTIS

7000 S. Arteslan Avė.
I 2625 W. 47th St.

STANLEY SERV. STATION
5158 S. Westem Avė 

| STANLEY KANAPECKAS
HIGHVVAY SERVICE 

STATION
FRANK DARGEL1S, Sav.

S. E. Cor. 70 St. Ir YVestern
SERVICE STATION

D. B. PRATAPAS, Sav. 
7000-2 S. Westem Avė.

A. PETKUS 
Laikrodininkas 

2456 W. 69th St.
JOHN PARKER 

Saldainių išvežiotojas 
4459 S. California Avė.

ST. DAUGĖLA
3251 S. Emerald Avė.
Olselis sūrių ir pieno

FR. BELSKIS 
4544 S. Wood St.

Aiskriminė ir “Draugo” 
stotis

J. KAMINSKAS 
4537 S. Wood St.

Pirmos rūšies Hardvvare 
MUTUAL L1QUOR CO.

4707 So. Halsted St.
J. GURINSKIS 

3347 Lituanica Avė.
A. BUDRI5

Meat Market 
929 W. 33rd St.
ANT. ČURAS 

TAVERN
3253 So. Halsted St.

WM. DAMBRAUSKAS 
Tavem

817 W. 34 St.
KONTRAKTORIAI 
DANIEL GRICIUS 
2451 W. 69 th St.
J. PADZIUVELIS 
2650 W. 69th St.

UŽEIGOS
AL. ŠTURMAS 

2462 Blue Island Avė.
A. P. CUKUR 

732 W. Cermak Rd.
P. OBELIENIUS

701 W. 31 st St.
W. B. JUČUS 

Restonas ir Užeiga 
3241 So. Halsted St.

A. ŽALA I ORIS
827 W. 33rd St.
IG. RADAVIČIUS 
844 W. 33rd St. 

ALĘX MJLLER’S UŽEIGA
4258 S. Westem Avė. 
ANTANAS TABELSKIS

4018 S. Rockwell St.
J. KONCEVIC 

Union Barber Shop
2557 W. 43rd St.

V. PAUKŠTIS 
Hardvvare 

2736 W. 47th St.
K. VERTELKA
Saldainų olselis

4558 S. Washtenaw Avė.
Ir Kiti Biznieriai Ruošia D ovanas ir Kitus Gardumynus.

DIDŽIULIAM “DRAUGO” PIKNIKUI
LIEPOS 21 DIENĄ, BIRUTĖS DARŽE



Draugo

J

Širdingai kviečiame visus prietelius, 

rėmėjus, biznierius, profesijonalus 

ir plačiąją visuomenę atsilankyti į šį 
didžiulį pikniką paremti vienintelį 

lietuvių katalikų dienraštį Amerikoj

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 
Svečiy žodis 5 valandą po piety 
Laimėjimai prasidės 7 valandą vak.

I

Longinas Vilutis iš
tro ir Povilo parap. 
ketvirtą vietą. Daina: 
jau kanapę”.

Šv. Pe
lai mėjo 
“Pusė-

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

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

Eugenija Marcinkiūtė iš šv.
Antano parap. laimėjo treė'ą 
vietą. Daina: “Aš atsikėliau 
ankstų rytelį”.

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

Florencija Poškiūtė iš Ne
kalto Prasidėjimo parap. lai 
mėjo penktą vietą. Daina: 
“Pavasariui auštant”.



ftvštadienis, liepos 20 d., 1935

v

D R A' U G A S

■ Vidur "Vasarinis Šabiškas Švento Antano Parapijos PIKNIKAS i

Šeštadienyje - Suhatcje, Liepos (Jnly) 27 diena, 1935 m. įį Bus visokiausių įvairenybių. AT’METRICK’S ORKESTRĄ. Dovanų tikietus gaus kiekvie
nas einantis Vytauto daržan. Kviečiame visus Cicerus, Chicagos, Butvariškius ir apylinkės lie
tuvius. TRYS DOVANOS: $15.00, $5.00 ir $5.00 cash. Pradžia 11:00 A. M. iki 11:30 P. M.

KLEBONAS ir KOMITETAIVytauto Darže, prie 115 gat- ir Cravvford Avenue KL.KB0NAS ir KOMITETAI ■

RHmBHHBHHBHHMHHIIIiHUHUHHHIiniHIHBBHinHIlIBHHHnHHHHHUaMiaaBUMHHHmHHHHHUHjS
Ateivių Problemos

Amerikos piliečių vyrų 
imigracijos teisės

KLAUSIMAS. Kai natura- 
lizuota moteris išteka už vy
ro užsienyje, ar ji gali jj sy
kiu su savim atsivežti į šį 
kraštų?

ATSAKYMAS. Vyras Ame 
rikos pilietis guli atvažiuoti

sietus darbininkams bus nuo 
$40 iki $55 j mėnesį, patyru
sioms nuo $55 iki $85 Į me
nesį, ir profesijonalains bei 
technikams nuo $6L iki $94 į 
mėnesį. <

Ar streikuojantieji gali 
gauti pašalpos? 

KLAUSIMAS. Ar vedęs

TEISIŲ SKYRIUS
Veda adv. Charles P. Kai, 

0322 S. \Vestern Av., Cltgo.

kaipo nekvotinis imigrantas, 
ei su ja apsivedė prieš liepos 

L, 1932 m. Kitaip vyras ga-, 
gauti tik rinktinės kvotos! 

stovį vizos reikale. Be to, vy
ras turi įrodyti, kad kai jis 
atvažiuos, turės iš ko save už
silaikyti ir kad netaps visuo
meniška sunkenybe. Reiškia, 
toks vyras privalo turėti nors
kiek pinigų ir jo žmona pri-.lM>s aplikacijos nuo streikuo

or license issued by the Se- 
cretary of State, revoked for 
a period not exceeding three 
inonths. For a thitd or sub- 
seuuent violution of the šame 
section of tliis act, the certi- 
licate or license may in ad-

KL. Ant mano kiemo spro-1 ditiou to the fine provided for 
go skalbyklos tanku ir apde- hec(»nd offense, be revoked for 
gino mūsų vaikų. Mes užve- a period not exceeding six
dėme bylų ir laimėjome $200. niontlis. ----
Kadangi vaikus buvo nepilna
metis, jis laimėtų pinigų ne
gavo. šiais metais jam suėjo

K L. Realesteitiįlinkas kole- 
ktuoja ramias iš mano namo, 
bet aš visados turiu sunkeny-žmogus, kuris streikuoja ir v. ,r , ,

kurio šeimyna neturi is ko turfjoin iš Milwaukee> Wis.ib? išk°lektuoti iš realesteiti- 
p.agjvenli, gali prasyti Pa’. Buvome jį pasiklausti a. ninko. Jis daug pasiteisinimo 
salPos? I pi,, tuos pinigus ir jis žadėjo Inan Padaada Jaa yra daug

ATSAKYMAS. Pašalpos a- 
dministracija nesikišu j nesu
sipratimus tarpe darbininkų 
ir darbdavių. Ji stengiasi su 
visais teisingai elgtis. Pašal-

1 Buvome pus jį pasiklausti a

prisiųsti kokių ten popierų ir , skolingas. Ar būtų galima iš
jo atimt laisnį?

ATS. Taip. Departament of
Registration and Edueation 
ali atimt, arba suspenduoti,

sakė, kad bus išmokėta tie 
$200. Prabėgo kelios savaitės 
ir nuo jo negavome jokios ži
bios. Tada nuėjome pas vie
tinį advokatų, kuris pasak’-, ,)ile koki realesteitininkų, jei

f &

statyti reikalingų paliudijimų, Janeių piiimamos kaip ii nuo kaj kokįos įcu popieros neiš- P8 neatmoka sukolektuotų

Vaikams uždrausta hole žai 
sti ant gatvių, kad nelaužytų 
medukų ir gėlių. Palaidi šu- 
nes gaudomi ir uždaromi. Žo
džiu, viskas eina prie tvarkos. 
Vis tai nuopelnai Improve- 
ment klubo. Dėl to, jei dar 
kurie namų savininkai nepri
klauso klubui, turi priklausy
ti. Nenorėkite, kad kiti jums 
dirbtų. Visi dirbkime iš vien, 
o sekinės bus užtikrintos.

Opiausias dabar dalykas, 
tai vandens klausimas, bet 
laikui bėgant ir vanduo bus 
“sutvarkytas”. Vandens su 
per. Broz sakė: “Visi žiūrė
kite, kad kranai niekur ne- 
varvėtų ir neleiskite dykai 
vandens, o bilos bus nedides
nės, kai kad pirma buvo. Ži
noma, vandens nereikia sku- 

1 pėti, bet nereikia jo nei dy
kai laistvti”.

, Liepos 15 d., apie 11 vai. 
'vak., Ag. Calinsbienei, 1337 
ĮSo. 49tb Ct., kerštininkai iš- 
Įdaužė visus priešakinius lan
gus.

Calinskieiiė yra per daug 
metų barberys ir gerai darbą 

[atlieka, bet nepriklauso bar 
; bėrių linijai. Matyt, unistai 
jai ir kerštauja. Dabar ji sa- 

Ivo barbernės visų priešakį le
ntoms apakalė ir mažus lan
gus įdėjo.
Protingi barberini sako, kam 

.reikia užkabinėti senų moterį 
| Lai ji sau darosi pragyveni- 
'inų. Prievarta žmogaus nepri
versi; kur jam patinka, ten 
ir eina. | ’J

tvažiavę aplankykite clcerie- 
čių Ice Cream Parlor. Jie vi
siems svečiams mandagiai pa
tarnaus. Susirietęs

“Draugo” metiniam pikni- 
, ke svečių bus net iš Pennsyl
vania valst.

Pas J. Černiavičių, 1440 S. 
50tb Ct., atvažiavo Jo bro
liai su visa šeima iš Pennsyl- 
vania valst. atostogas pralei
sti. Juozas sako, pirmas vi
zitas bus “Draugo’ piknikas, 
sekmadienį, Birutės darže. 
Kas nori su Černiavičiais pa
simatyti, liepos 21 d. rasite 
“Draugo” piknike. Rap.

H. Spitlis, savo beauty 
Sbop nuo 15 gatvės perkėlė 
ant 19 gatvės, prie Cicero 
Ave

>«< >o< »o

kad ir ji turi pinigų ir kad vls4 unonių ir su tokiais pia- 
turi užtikrintas pajamas

Vardo pakeitimas

KLAUSIMAS 1. Ar ateivis, 
kuomet tampa Amerikos pi
liečiu, gali pakeisti vardų? Ar 
yra kokia specialė mokestis už 
tokį pakeitimų? 2. Kuomet na- 
turalizuota pilietė išteka už 
vyro, ar ji gan gauti naujų 
certifikatų savo vyro vardu?

ATSAKYMAS 1. Einant į- 
statymu, teismas gaii savo 
nuožiūra pakeisti, jei aplika- 
ntas to prašo. Paprastai, na

symais elgiamasi kaip ir su 
visais pašalpos prašymais. 
Tik kur NBA National Laboi 
Relations komitetas randa, 
kad streikas yra neteisingas, 
tada visai kitas dalykas.

Amerikos piliečiai negali 
reikalauti pirmenybės 

savo broliams

KLAUSIMAS. Esu natura-

pildytos, o dabar esu per vė-; PiniSU- “Wlio fails to account | 
J u. Mes nuo tų pinigų netu-įfo1' uioney collected as rentai |

on a property* belongin 
ar dar galima juos gauti? Bi- another”. 
jomė, kad nepražūtų.

ATS. Jūs klausimas yra la
bai neaiškus. Aš spėju, kad 
greičiausia buvot apskundę, 
apdraudos kompanija, o, gal, 
ta kompanija perėjo, arba ei

rime jokio rašto. Klausimas, to

mos žinios
IMPR. KLŪB0 REIKŠMĖ 

KOLONIJAI
na, kaip mes vadinam, 

lizuotas Amerikos pilietis. Ar'‘d^'ougli bankruptcy ’. Para- 
galiu parsitraukti brolį kaipo jtykit man laiškų, ar skundėt 
nekvotinį imigrantų iš Euro- apdraudos kompaniją, ar pa-| nesinį susirinkimu.- Nors va
pos; jis turi liS metų? vienį žmogų. Nėra įstatymų, karas buvo šiltokas, bet na-

ATSAKYMAS. Ne. Paliuo- kad būtų vėlu išreikalaut ‘Ali- suėjo nemažai. Buvo atėję

Lieįios 16 d., Lietuvių lin- 
provement klubas laikė mė-

Iniprovenient klūbas pasky
rė $5.09 iš kasos Dariaus - Či
reno paminklo statymo fondui. 
Visi nariai žada dalyvauti pa
šventinime, liepos 28 d.

Juozas Stankevičius indor- 
suotas į .janitorius publikinėn 
mokyklon. Mokyklos trustisa; 
prašė, kad klūbas rekomen
duotų savo žmogų — lietuvį.

Stankevičius yra senas klu
bo narys. Rap.

Petras Šeputis, jaunas biz
nierius jau pasirengęs vesti 
darbininkus ir svečius į ‘Drau 
go’ metinį piknikų, sekmadie
nį 9 vai. ryto nuo parap. mo
kyklos. Jo “basas” išvažiuo
ja su darbininkais. Kas no 
rėtų iš svečių sykiu važiuoti, 
galės važiuoti; vietos bus už
tektinai.

Važiuokite kas tik galite į 
“Draugo” metinį piknikų. A-

DABAR ETNA 
DIDŽIAUSIAS

REFRIGERATORIU

IŠPARDAVIMAS}
PROGRESS

KRAUTUVĖSE

turalizacijos teisinas neturi savimai nuo kvotos, kurios nors Judgement’. Į kitų klau- įr asesorius 11. Schwarzel ir Gerkit ir Reikalaukit
nieko prieš pakeitimų sun
kiai ištariančių pavardžių. 
Mokesties nereikalaujama. 2. 
Naturalizuota pilietė, ištekė
dama už svetimtaučio, gali iš

siimi atsakysiu laišku. 

K L.

teikiamos piliečių giminėms
įnima tik žmonas ir nevedu- RL A]. vra ,okl(. jst„tvIllui> 
sius vaikus po 21 metu ir pi- ka>, ga|{tų a(ill,t auto[llobi|io 
lieėu, žmonų vyrus, jei prieš, ,..lsnj j. kuris v|a
liepos 1 d. 1932 m. jie susi-

siiniti natūralizacijos ceriui- tuokė. Kvotos pirmenybės dėl 
katą nauju vardu, bet turi J. A. V. piliečių giminių Įm- 
pristatyti apsivedimo certifi- ma tėvus ir piliečių vyrus, 
katu. Mokestis $5.00 už naujų kurie susituokė po birželio 3l
certifikatų.

Pašalpinių darbų algos

KLAUSI M AtS. Kok ios buvo 
pašalpinių darbų algos ir va
landos pirmiau ir kokios yra 
dabar?

ATSAKYMAS. 30c į 
lų, kaipo minimumo

d., 1932 m.

Kaip parsitraukti gimines
KLAUSIMAS. Kaip natu- 

ralizuotas Amerikos pilietis 
gali parsitraukti savo šeimy
ną arba tėvus į Ameriką.

ATSAKYMAS. Reikia pa |

vandens super. Broz. Žinoma, 
rinkimai jau artinasi, tat visi 
valdininkai prielankūs pilie
čiams. Dabar galima išreika-

neatsargus, ‘reckless drrvev?’ lauti dau" pagerinimų savo 
apylinkei. Kiek jie išgali, ste-, 

Al S. J aip, “Lnuer Section ngįasį visus Įratenkinti.
24S, Cbaptcr 101 of the Motor į (;atvės ir gatvaitės dabar, 
5 chicles Act provides that ]aįkas nuo laiko valomos. Šva-. 
an\ violation of the Act and ra pavyzdinga. Ne gėda Ci-1 
w’ho sliall thereafter be con- ee,.o aplankyti.

Aicted for a second violation, '
I

1 mav be fined in a sum not
CKceeding double the penaAy

valu- . . .rašyti roreign Language ln-rata ' ., . . . , . , įformation Service, 222 Fourtl.talpiniams darbams. Darbo , ’ .... . LAvenue, Now York Citv, gautii

\vberein provided for flrs? or- 
fense, and in addition tliere- 
to, may have the certificate

landų 35 į savaitę rankų 
darbe ir 40 valandų į savaitę 
ofiso darbe.

Nauju prezidento Roosevel- 
to planu, kuris neseniai pas
kelbtas, algos bus nuo $1!) i 
mėnesį nepatyrusienis dai l i- 
ninkams kai kuriose pietų da-

knygutę apie tai. Ten nurodo
ma, ką Amerikos piliečiai ir 
ateiviai turi daryti tuo rei
kalu.

Fratemalės draugystės 
Suv. Valstijose

KLAUSIMAS. Ar galima

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiams jus atsinešti 
»vo PROBLEMAS Ir save 
BIZNĮ čionai.

Visose Alinžoe
Mutual Trijq 

Žvaigždžiu 
Kentueky 
Bourboa 

ir
Lietuviško*

Degtinis

lyse; iki $85 į mėnesį patyru- gauti informacijų apie pilim 
siems darbininkams ir $94 pro narystę, skaičių, kuopas ir tu- 
fesijonalams šiaurėse. Maksi- rtą Amerikoj fraternalių drau 
inuino valandos 40 valandų į gijų?
savaitę.

Algos skiriamos pagal vie
tas ir gyventojų skaičių. Did
žiausia alga bus mokama šiau-

ATSAKYMAS. Pagal “Fra- 
tcrnal Monitor”, Amerikos fra 
ternalės draugijos sausio 1 d., 
193,5 m. narių turėjo 7,601,297.

rių miestuose, kur gyvena su- J tą skaičių įeina daugiau, 
virš 100,000 žmonių, ir ma- kaip 958,000 jaunųjų narių;
žiausia pietų miestuose su ma
žiau kaip 5,000 gyventojų. 
Massachusetts, New Jersey,

kuopų yra 98,83,6 ir turto jos 
turi $1,002,887,000. Apsauga 
siekia net $7,122,500,000. Į šių

New York, Pennsylvania, Illi- statistikų įeina didžiausios vo
nois, Wisconsin, Michigan, O- 
hio ir California ir dar kito
se valstijose algos nepatyru-

kiečių, čekų, slovakų, Italų, 
lenkų, lietuvių ir kitų tautų 
dr-jos. Tli».

Mutual LiųuorCo.
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

WEI>U AMERIKOS LINIJA
Pasaulio Lietuvių Kongresas 'i ”
rai ni-:, m oi’ii cro 11-17 J®
Atatovurna !n kongri-sij Ir bendrai k<- i g 
letvluma ln Lietuvi) rekomenduoja- ' 
i,iii.M HekniitlH Mpluuklmua iš New I 
Yorko. '■

*) Gripsholm___ Liepos 26 1
NEW YORK KLAIPĖDA '

l’er Gothcnburgą, švedljų

l.aHakorėli) kaino* Treėlųja klflse į.
Ten — - --------------------597.50 1!
Ten ir atgal------------- 167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai —
•) Vyksiu delegatai Ir sportininkai, 
ln vlrSmlnCti) kongresą IŠ Kalmaro 
atplauks ln Klaipėdą laivu KASTEL
HOLM. - <
Platesnes Informacijas telkia Ir par
duoda laivakortes visi mūsų autori
zuoti agentai. Taipgi ftvedų Ameri
kos Linijos visi skyriai

Svvedlsh American Line
101 X. Michigan Ave., Chicago, m. I

1

Halsted Exchange 
National Bank 

I9th PI. and Halsted St

■ ■■■■■■■■■■B
REUMATIZMAS Z 

SAUSGELE ;
Neslkankykltn savęs skaus- ■ 

mals, Reumatizmu, Sausgėle, _ 
Kaulų Gėlimu, arba MSAIun- ■ 
glu — raumenų sunkumu: nes g 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę Ir dažnai ant patalo pa- ■ 
guldo _

CAP8TOO COMPOUND mos- ■ 
tls lengvai praAaltna vlrėtnlnfi- g 
tas Ilgas; mums Šiandie dau
gybe žmonių siunčia padfiko- ■ 
nes pasveikę. Kaina &«c. per _ 
pastų 66c, arba dvi už $1.06. "
Knyga: “ŠALTINIS SVEIKA- ■ 
TOS“ augalais gydytis, kaina 
60 centų. ■

Justin Kulis ■
3259 80. HAL8TSD IT. " 

Chicago, III.

■ ■■■■■■■■■■B

Skolina pinigus ant pirmų
__________ _—, morgičių, atmokėjimui morgi-

čių. pataisymui namų ir pas-
IEDERALoAVINGS tatymui naujų namų. lengvais

Iįjand loan^as^sociation 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

Scrcdoinis ir Suimtomis nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro

2242 West 23 rd Place
PHONE CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Ražt.

jo Čia laikoma visų geriau- ° 
f) šių ištlirbysčių Refrige- 
II ratoriai, parduodami pri- 
C einamiausioinis kainomis 
|| mieste, nuo

[ *79.50
ir aukščiau.

GRUNOW 
NORGE 

CROSLEY 
GIBSON 

SPARTON 
LEONARD 

General Motors 
FRIGIDAIRE 

cWESTINGHOUSE
ir kitų.

DihMlamc didelę nuolaidą 
už senas ledaune* j mai
nus ant Refrlgeratorių.
Len(/ via n> i i.5»»i okėj ima i, 
į dienų pareina tik 15. | 
centų.

Po $3,.50 į mėnesį

1

RE C?
1222-26 S. Halsted Stf

Tel. VIOto
Vedėja* J

tory
K&R

4226ėdinskaa
Duodame gražius rar 
programus kas nedė)

11 vai. prieS pietui
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VISU ŠVENTU PARAPIJOS PIKNIKAS
Sekmadienyje, Liepos (Joly) 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

Visi Važiuojam i “Draugo" Pikniką
Prisiruošta Priimti Tūkstantines Minias

WAUKEGANO LIETUVIŲ 
VEIKLA

I Po $100.00: — Nekalto Pra-j A. C. Martinkaus klebonavi-
įsid. dr-ja, Gyvojo Ražanč. dr- mo.
;ja, S. A. Austynas, S. Akuse-j m , , .. . ...

T , .v 1 Toms sukaktims minėti re-• I virius, J. p. Augustavicius, . , , . .
------------ !a t? n,,41 ir O T> 1X ngiama bankietas sekmadienį,

Šv. Onos draugijos piknikas, \' xr* , ^U?’ T%a.WtS’ rugp. 4 d., parapijos salėj
Dvilypių sukakčių bankietas 
bus tikrai nepaprastas, nes 
“sponsoriais” yra žymūs mie 
sto valdininkai: majoras J. 
Gannon, policijos virš. McNee 
keletas lietuvių advokatų ii 
pats klebonas, kuriam žino
ma, tenka didžioji darbo da 
lis.

Rengiamas bankietas turi

BIRUTĖS DARŽAS SKAMBĖS NUO LIETUVIŠKŲ DAI- įvykęs liepos 14 d., Mažiuos lA‘ V‘ CukSas> V. O. Biliaus- 
NŲ. MUZIKA ĮVAIRUS SPORTAS, ŠIMTAI KITOKIŲ ffprai nas,is,pkp Dr.u. , kas, kun. J. J. Č’užauskas, O.PRAMOGŲ LAIKUI LINKSMAI PRALEISTI pajke gerai pasisekė^ Drau-! Dabašins-

Y_____________ gija dėkinga pikniko darbini-1 > *. «•
Rytoj, Birutės darže meti- nesivesti. Šv. Jurgio parapi- nkūnis ir visiems rėmėjams, i bustas, A. A. Ga

niam “Draugo” piknike tiki- -i°s reimininkės, po vadovyste .dalyviams.
I’. Gudienės ir J. Šaltenienės, 

ne vien iš Chicagos, bet ir iŠ, visus atsi lankiusius patenkins
mos didelės minios žmonių,

apylinkės kolonijų.
Darbininkai iš visų parapi

jų nuo ankstybo ryto iki vė
lam vakarui bus darbe ir pa-

skaniais valgiais.

Kviečiami

Visų parapijų trokų savini
nkai prašomi būt pasirengu-

rolis, J. P. Ivinskas, Mokyklos
'vaikai, J. R. Jakutis, A. O.

------------ 'Jankauskas $125.00, P. O. Jo-
Dirbtuvėje sužeidė lietuvį nai tis, A. Kundrotaitė, P. Ka-

Jeronimą Šimulyną. Keliolika 
šimtų svarų geležis ant jo už-

zdelevieia, P. G. Leonaitis, J. 
Lukošienė, M. A. Liutvinas,

SKOLINAME PINIGUS
Je-lgu esate reikalingi pinigu atmokėti eenųjj morglčlų arba už

traukti naują paskola ant savo nukio, atslAuuklte

Gediminą Bldg. & Loan Assn.
JOHN SAINDEltS. pirm. VINCAS PAI KUTIS, kasteriu*

LEONARDAS A. GREETIS. Sekretorius

4425 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette 6618
Valandos nuo 9 ryto iki O vai. tak. Tr.-.'iu.ll.-nials iki 9 vai. vakaro.

0

AUKOS DARIAUS - GI
RĖNO PAMINKLUI

tarnaus svečiams kuo gražiau . . .. vi siais patarnauti žmonėms: nu-
Sia‘ vesti ir parvesti piknlklenus,

Rytoj visos didžiulės Clnea- j nelutinf.iu8 autonlobi|i„. Pa.
gos parapijos noturi jokių pi-; l|nrv?it 1J} už
knikii - išvažiavimų. Tat visi

griuvo. Sužeistasis guli Me-.K* Paluckienė, P. Pažereckie- *«**»
morial ligoninėje. Reikia ap-,n^, Pažereckis, M. V. Pe-j ir kitą tikslą. Mat, šįmet no- 
lankvti ligoni. Linkime Jero-HruSka> s* P- Petruška, K. J.;rimą išvengti karnivalo, kurisligoni
nimui kuo greičiausiai pasvei-j Pe^ruska, J- D. Petrošius, P. 
kti. 10. Rumšą, M. ŠaLčienė, R. Ši-

------------ i nikai tė, V. J. Špokas, A. O.
ku - i. va/.iavimu. jai vi. ,j),.UIL,asu atsilvgins išgarsi- Liepos 15 d. palaidojome j Sutkus T E Svambaris V
Dra",',"'“” nik±8T^os' K°ml’iia Ltekienę- Ve'iOnf Sh" M.'svy’tor.us,' A. Valius’, V.'

į Draugo pikniką. Tikimos,-------------------- ,go ke]js mėnesius.. Buvo pa-1 .
pasimatyti su visais gerb. kun. į .„„tomo asll,v‘s> k* Vizgirdiene.

IŠLEISTUVĖS
l
pašinu.
klebonais, vikarais, visais biz
nieriais, profesijonalais.

Sujudimas
Visose Chicagos ir

I

vyzdinga moteris, tretininkų 
ir šv. Onos draugijos narė. 
Amžiną atilsį.

Telaimina Dievas visus au

kotojus. Bėgilas
1 “Draugo” metiniam pikni- 

apylin-; ke, jjPpOS qį d., Birutės dar
kęs lietuvių parapijose eina bns is|eistuvgp Jr atsisvpi. 
didelis bruzdėjimas. Visi ren-! kini„,as> visiem8 gerai p^i. 
giasi į “Draugo” piknikų. Bi-1 stoJno simono Pi|wkOj bllvll. 
zmenai teikia gražių dovanų p„licmonOt kuria vvksla
ir visi sveikina dienrašti aplallkvti Lietllv, b6.
“Draugų”. Liepos 21 d. Biru- Į(i ir vi|nh|j an( Gedin,i]10 ka. 
tės darže skambės įvairios pa-' jno
trijotiškos dainos, gražūs lin
kėjimai. Bus dainuojama: “Ei, | Stipriausi Chicagos vyrai - 
pasauli, mes be “Draugo” ne-,<lzūkah žemaičai vilniečiai 

i aukštaičiai “Draugo” pikni
ke trauks virvę. “Referi” bus 
S. Pileckas.

nur imsim M

Dėmesio
Visų parapijų “Draugo” pi I 

kniko darbininkai, veikėjai ir i
norintieji pasidarbuoti ‘Drau- GARSINKITĖS "DRAUGE”!
gui , prašomi atvykti į dar-' 
žąi. Čia bus šimtai darbų.

Nepamirškite
Prie “Draugo” pikniko į- 

žangos tikietu yra paskirtos i 
brangios dovanos. Tikietas į 
daržą 25c. Seriją nuo lc iki 
20c. Daugiausiai išpardavusie- 
ji gaus dovanas.

Išgirsite
Sųjungiečių 55 kuopos cho

rą; ir Panevėžio choras padai
nuos linksmų dainelių.

| Nesi veskite

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETKICAJLLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą., kurta 
erti priežastimi galvos skaudOJlmo, 

valglino. aklų aptemimo, nervuotu- 
<no, skaudamą aklų karfttj, atitaiso 
trumparegystę lr tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama | 

. _T , . v . : mokyklos valkus. Kreivos akys atl-
Valgių į pikniką prašomi | taisomos. Valandos nuo 10 lkl 8 v 

NedSIloj nuo 10 Iki 18. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

MALIAVOS 
IŠPARDAVIMAS
Garantuota maliava, gal. 
už 97c. Greitai džiūvantis 
varnišas, gal. už 97c. Kas 
atsineš šį pagarsinimą 
gaus keną maliavos (pai- 
nt) dykai kaij>o sampelį.

BUDRIK FURN. MART
3345 49 So. Halsted St.

Mokyklos langų rėmai il
giau negali be remonto būti. 
Rėmai supuvo. Būtinai rei
kia naujus dėti. Beabejo, pa
rapijonai paaukos kad apmo
kėti už medžiagą ir darbą.

Bažnyčios fondui aukojo: 
Šv. Onos draugija $509.40. 
Šv. Antano — $500.00.

CHICAGO HEIGHTS 
ŽINIOS

' sudaro daug darbo, vargo. Į- 
tempti nervai būna per savai 
tį ar daugiau. Karnivale pra
leistas mūsų centais pasipel- 
ni žydeliai ir dažniausiai pusė 
iš uždarbio atlieka parapijai 
Šią sveiką mintį gerb. kleb 
l un. Martinkus nori perduo
ti parapijonams, kad jie su
prastų, pramatytų ir 100 nuo
šimčių kooperuotų. Kas gali 
— po $5.00, kas mažiau — ga
li mažiau, bet nei vieno šis 
bankietas nepaliuosuoja.

Rugpiūčio mėnesį mūsų pa
rapijoj susibėga dvejos suka
ktuvės: 24 metų parapijos gy
vavimo ir 4 metų gerb. kun

Rap.

LIETUVIAI DAKTARAI

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikvmo akinių

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRI8TAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg.. kamp. 18 rt.

2 tnk&tag
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone OANal 0523

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Rea. and Office
PROspect 1029 2859 So. Leavltt 8t.

OANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSTCIAN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel. OANal 0957
Rea PROspect 6059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1891 SOUTH HALBTED HTREKT 
Rezidencija 9000 So. Arteelan Avė.

Valandoe: 11 ryto Iki 2 popiet
6 Iki 8 ▼. vakaro

Tel CANal 6128

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.)

Yalandoe: Nuo 8 lkl 12 ryto
Nuo 1 lkl 8 vakaro
8eredoJ pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofleo Valandoe

Nuo 2 iki 4 lr nuo 4 lkl 8 vak. 
Nedėllomi. pagal sutarti

Ofiso telef. BOUIevard 7880 
Namų tel. PROspect 1980

Tel CANal 8122

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

Seredomls Ir Nedeilomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7368

Tel. ROTRevard 7048

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
8eredoj pagal autartl

Ofiao Tel.: PROapeet 9378
Ret. Tel.: HEMlock 8141

DR. J. RUSSELL
Lietnvlg Gydytojau ir Ohimrgaa

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 0:80 iki 8:80 
Seredomia Ir nedaliomis pagal sutarti 
Rex 2516 W. 69tb Rt. Pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRrlnl* 0038

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

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dantistas

Oas X-Ray
1118 3RCHER AVF.. Oor. Franctenn 
Tel Office Laf. 8489: res Vlrg. 9«»

Tel Ofleo ROUIeasard 69<n--tt
Rea VICtory 8848

DR. A. J. BERTASH
oflar, vai nno 1-8: nuo 6:10-8-19

756 West 35th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

Tel. LAFayetts 7858

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 8—8 lr 7—8 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St

Tel. OANal O4OI

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Res.: Tel. HEMlock <888

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Rscldencljos Ofisas: S8S8 W <»th St.
Valandos: 18-18 lr 1-8 vai. vak. 

Seredomls lr Nedėllomls pagal sutarti

(Per J. J. Jurašką)
Po $2.00: M. Šveikauskas, 

kun. A. P. Baltutis.

Po $1.00: C. Šveikauskas,

U. P. Ewald, F. Miller, P. Pu
žas, V. Miliauskienė, V. Ruk- 
štalis, A. Rimkus, R. Okra- 
movič, A. Nausėdas, C. Sta 
siukaitis, P. Barskis, K. An- 
dreliūnas, A. Oškeliūnas, J. 
Jonikas, A. Shadbaras, J. Ye- 
rkes, C. Bagdonas, J. Sanda- 
mavičius, V. Sabaliauskas, K. 
Machemas, F. Kybart, J. P.

Kampinė krautuvė po numeriu
3500 South Union Avenue 

Kampinė krautuvė po numeriu 
2858 South Emerald Avenue 

Krautuvė po numeriu 
3416 South Lituanica Avenue 

RENDOS PRIEINAMOS 
PASAUKITE:

JOHN P. EWALD 

840 West 33rd Street
Chicago. TUlnols

YARDS 279(1—2791

OR. CHARLES SEGAL
omus

4729 Bo Ashland Avė 
1 lubos

CHICAOO, ILL.
OriBO TALAMDOB:

Nuo 18 lkl 18 vai. ryta, auo i iki 4 
vai. po plotų Ir nuo 7 lkl 1:89 vai. 
vakaro. Nedėllomls nuo 19 Iki 19 

valandai diena 
Yelefnnaii MITHvav SBda

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJA® ir CHIRURGĄ*

4631 80. A8HLAND AVĖ. 
Tel. YARda 0884 

Rea.1 Tai HAaa MOO 
Yalandoa:

Nuo 19-18 v. ryto: 8-8 tr T-l e 9 
Nadėtdisnlala nno 14 Iki 18 diana

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1444 80. 49tb CT., CICERO. ILL
Utar.. Ketv., Ir P»tn. 19—9 vai,

1147 80. HALSTED ST.. CHICAGO
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Res Tel. OROvehlll 0817

8924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
1428 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRUROA8 

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

Dienomis Tel. LAFayette 5798 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAYOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 lkl 5 popiet, 7 lai 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

• Tet I.A Fayette 3051

OR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFI8A8 IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 8 popiet — 8 lkl 8:10 vakara 
Nedėllomls nuo 11 ryto lkl 1 p.p

Gregg, M. Matkewicz, Mary 
I Juraška, J. J. Juraška, 

j Viso — $36.00.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

R«z. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Snite 1009 — FRAnklin 699') 
188 W. Randolph St. 

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan 8tate Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki B 
Panedėllo. Seredos lr Pėdnyčios

vakarais 8 Iki 9
Telefonas OAHal 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPnblic 86(10

Telephone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
lr

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 S. ROCKAVELL ST 
Telephone: REPublic 9723

Ree. 1227 S. 50th AVĖ., CTCERO 
Telpphone: CICERO 5395

CLASSIFIED
AUTOMOBITJCS AUTOMOBTLE8

EMIL DENEMARK INC.
======= Vartotu Karu Bargenai —

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUICK *35. Club Sedan su trunk, gnrnntunt-,9 .................... 9825
BUICK *35, 5 Sedan 47. garantuotas ........................................ 8795
BUTCK *33, 5 Sedan. 6 drat. ratai, tobulas .............................. ««95
BUICK *31, 5 Sedan 67, geroj tvarkoj ....................................... 8395
BUICK *30, 5 Sedan 61. mediniai ratai. gm?lnm stovy---- 8225
BUICK *30. 7 l.lmo. SeSi drat ratai, eina O. K.................... 8225
CADTLT.AC *31. 7 Sedan. tobulam stovy ................................... 8095
CADILLAC ’30_ Sedan. pertaisyta* ......................................... S’flB
CADILLAC *30. 16 cilindru 7 Sedan. labai pulkus............... 9595
CADTLT.AC *30. 5 Coupe, mediniai ratai, geroj trnrkoj ... 8275
CADILLAC *30. 7 Sedan, labai puikiam stovy............................8195
CADILLAC *29. 5 Sedan. Svarus karas ........................................ 8225
CADTI.T.AC *29. 7 Sedan, gernl bėga ............................................. 8275
CADILLAC *2R. 5 Sedan, graliam stovv ................................ gięr,
CADTI.T.AC *23. 5 Sedan, gera vertenvbė ................................ 8100
CHEVROT.FT "33. 2 dura Sedan. radio, heaterls. tobulas . . 8395
CHEVROLET *31. Snort Coupe. gera« motoras ...................... 8235
CHRYSLER *31. 6. 5 Sedan, gretini ISrodns kams ............ 8275
CHRYSLER *30. 6. R Sedan. 5 drat ratai. O K .................8215
DODOE *34. 5 Sedan. vėlaus modelio, puikiam rtovv .... 9195
FORD *31. Business Coupe, Svarus ...................... .. ..................... 8225
FORD "30 Snort Coune. gera vertenvbė .................................... 8*75
LA HALI,E *31. 5 Sedan. juodas, drnt. ratai ....  8315
LA SALLE *30. 5 Sedan, 6 drat. mini ................... 83«5
LINCOLN *89. 5 Sedan. labai pulkus ......................................... 8295
OAKLAND *30. 2 Duru Sedan. gražiam stovy ..........................8175
PACKARD *32, 7 Custom Sedan, tobulam stovy ................... 8815
PACKARD *81. 7 Custom Sednri. gerai bėgantis ................... 8395
PIERCE *80. 2 Coupe, laba! pulkam stovv ............................... 8195
PLYMOUTH *33. 2 Coupe, Rumble sent. Svarus ................ 8395
PONTIAC *34. 2 Durų Sedan su trunk. kaip naulns ............ 8595
PONTIAC *84. 4 Duru Sedan. kaip naulns ............................ 8595

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4*100

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run “ ^7.00
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VIETINES ŽINIOS
AMERIKOS LIETUVIU 
OLIMPIKOS ATLETAI 

PRAKTIKUOJA

IŠMOKA DIVIDENDUS

Vakaras žudą būt įdomus.
Visi kviečiami atsilankyti.

J. E. V.

Liepos 24 d., Southmoor via 

šbutvje įvyksta atletų išleis

tuvių vakaras. Bus gera pro

ga pamatyti tuos jaunuolius, 

kurie guvo progų atluukvti

Šiom i g dienomis savo namų 

pertaiso ir dekoAioja naujam 

bizniui. Atidaryme turės daug 

svečių.

Jo žmona Ona su vaikučiais 

vakari jas leidžia Detroit, Mi-

Rap.

RADIO

♦

Jau Ogden ir Marųuette pa

rke Įvyko pirmi mėginimai 

(praktika) išrinktųjų atletą. 

Kadangi renkant atletus ko

mitetas daugiausiai svarbos 

kreipė j basketball žaidėjas, 

todėl traek in l’ield atletikai 

nėra perdaug medžiagos. At

letų lavintojui ir komisijų* 

nariai: J. Juozaitis ir Al. (i. 

Kmnskis, sykiu su atletų ka

pitonu Kd. Kraučiūnu, deda 

pastangų, kad sudarius tinka- i 

mų bėgikų ir metikų tymų.' 
Šis programas iki šiol šiems I 

atletams nustatyta.

440 jardų bėgimas — V. | 

nzanaitis.

1 mylios bėgimas — K. Sa-, 

viekas.

Sliot imt metimas — Ed.' 

Kraučiūnas ir J. Knasis.

Javelin metimas — Ed. 

Kraučiūnas ir P. Barskis.

Kiti pa rtiei pantu i: A. Lau

raitis ir B. Budrikas — 10d 

ir 220 jardų bėgimo; M. La

kas ir C. Šedvilas pusės my

lios bėgimo.

Praktikos basketball, ten- 

n i .s, kumštynių ir plaukimo 

bus sekančių savaitę.
Kadangi laikas trumpas, vi i 

si atletai labai užsiėmę prak

tikomis. Chicagietis

BUIDGEl’ORT. — Keistu 

čio Skolinimo ir Budavojimo 

spaliui, 840 \V. 33 rd St., da

bar išmoka šerininkams divi- tėvų kraštų ir juo pasigerėti, 

dendus kas pusmetį. I ž pus- Olimpikos komitetas nuoši- 

nielj, pasibaigusį sausio i,lj.rdžiai kviečia visus, senus ir 

l!)Jd, jau išmokėti, o už jaunus, atsilankyti į bnnkie '
tį pusmeti, kurs baigsis be- ir tuo 1)arojytį iSvažiuo- liepos 21 d., 2 vai. popiet Šv. 

pos oi d., bus išmokėti 1uS-į jautiems atletams, kad mes 

esame jais susidomėję ir džinusėjo mėnesio pradžioj. Dabar

D

cliigan.

Pranešimai

Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Dr-jos pusmetinis su
dalinus, atsilankyti į baukie 'smukimus įvyks* sekmadienį.

mokama daug maž po 4 nuos. (gilmės, kad jie gauna progų 

metinių palūkanų. Laikams gi i ,aiojytį Lietuvos atletam?.

vejant, kad atsilikę skolinin

kai ims regulariškiau mokėti 

skolas ir kai apyvarta padi

dės, tai tada ir nuošimtis šė- 

į ininkunis pakils.

Šėrininkas

SPORTININKU IŠLEISTU 
VIII VAKARAS

JURGIS TRUMPIS
Mirė liepos 1S d. 1935 m., 

apie 11 vai. vakar i, sulaukęs 
pusės amžiaus. Kilo iš Kasti
nių iipskriėio, Uaseinit) parai', 
Vėjukų kitimo. Amerikoje iš
gyveno apie 40 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Marijonų, po tėvais lli- 
mkailė, 2 dukteris: Antanini} 
Ir Marijonų. 2 sūnus: Stanis
lovų ir Jurgj, 2 podukras, 2 po
sūnius, pusbrolį Stanislovų T'u- 
mp), pusseserę Monikų llag 
donienę, brolius ir gimines; o 
Lietuvoj broldukrų ir brolsūnį.

Kūnas pašarvotas 8914 Hou- 
ston Avė. Laidotuvės įvyks pi
rmadieni, liepos 22 d.. Iš nt- 
mų 8 vai. bus atlydėtas į šv. 
Juozapo parapijos bažnyčių 
So. Chicago, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldi} bus nau
dėtas J šv. Kazimiero kupinėti.

Nuoširdžiai kviečiame tirus 
gimines, druugus-ges ir patys- 
tumus-mas dalys auti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moterį-. Dukterys. 
Sūnūs. Podukros. Posūniui, 
Pusbrolis, Pusseserė, Broliai Ir 
Giminės.

1-tidotuvių direktorius 1. .1. 
Zolp. Telef. UOClcvard 5203.

Kazinrero Akademijoj. Ybų; 

A. R. 1). skyrių prašome at-j 

siųsti atstoves, nes yra labai 

svarbių reikalų aptarimui.

A. Nausėdienė, Centro pirm.

Progress kiautuvė pusiren 

gus patiekti gružų ir įdomų 

nulio programų rytoj, 11 va

landą prieš piet, iš stoties 

WGES, 1300 kiloeykles. Pro 

grame dalyvaus žymūs daini

savo išsilavinimų. Jei skaitlin

gai susirinksime į bankietų, 

daugiau priduosiine jiems ū- Ateinanti sekmadienį, lieno'' 

po nugalėti Lietuvos atletus. 21 d., buvusioj Barausko sve

tainėje įvyks dr-jos “Lietu

vos Ūkininko” pusmetinis su- 

l sirinkirnas, 1 vai. popiet. Vi-j 

si draugijos nariai-ės būtinai

Vienas iš komisijos

PRAPLĖS BIZNĮ
BRIGHTON PARK. - iii-

ninkai ir dainininkės, muzikai ties bus transliuojamu daug 

ir kalbėtojai. Todėl nepamirš- gražių mūsų liaudies dainelių 

kit pasiklausyti. ; bei muzikos. Kadangi šį sto-

Rap. XXX j tis aiškiai perduoda, šis pro
_____________ ___ , gramas bus girdimas virš 100

mylių nuo Cbieagos. Nepaini- 

ršk‘,bi pasiklausyti. Programa 

duodama Jos. E. Budriko ru- 

ir

RADIO PROGRAMA

T()WN OE LAKE. — L:e- 0> 

pos 20 d., Carpenter’s salėje, 

5441 S. Ashland Avė., town- 

oflakieėiai rengia išleistuvių 

vakarų savo kolonijos spor

tininkams, kurie išrinkti vy

kti į Lietuvos olimpijadų, bū

tent P. Barskis, Ed. Kiauše 

ir A. Lauraitis. Pradžia 8 v. 

vakare.

LEONORA ŠIMKIŪTĖ
Mirė liepos 19 d., 1935 iii. 7

6:10 vai. ryto, sulaukus 22 
metų amžinus. A. a, Leonora, 
gimė Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
tėvų Dominikų, motinų Petro
nėlę ir gimines.

Kūnas bus pašarvotas namuo
se, 3347 8. Liluaniea Avė. Apie 
laidotuves Ims pranešta vėliau.

Nuliūdę; Tėvai Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika. Telefo
nas YAltds 1138.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

atsilankykite, nes išgirsime
znierius J g. Paurazas, 2942' , ‘.v

® raportas iš pikniko ir valozios
W. Pcrslung Kd., per 15 rnt^.^ kon,-lsijos. 

tu rėki,nugai vedė bizni. . žurkauskls,

I. Lukošiūtė, f i n. rast.

Garsus l’adio, vertės $50.00 iš Peoples Eurnitiire Kom
panijos krautuvių, 253G W. 63nl St., ir 4183 Archer Avė.

Knygų iš “Draugo” knygyno, “Draugė” ir “Laivo” 
prenumeratos, ir daug kitų naudingų dovanų, vertės už šim
tus dolerių.

Nedėlioję nuo 5 iki 5:30 po-i^*0 rakandų krautuvės,

piet iš WAAE (920 k.) sto- 3417 S. Raistini St. X

DOVANOS PRIE “DRAUGO” METINIO 
DIDŽIULIO PIKNIKO TIKIETŲ

t
’iaI

IŠPARDAVIMAS]
Geriausių

Drabužiams J
Plovyklių

Kainos numažintos 
nuo 25% iki 35%

Ibis skanaus pieno 
Draugo didžiuliam piknike

gražios lietuvaitės šviečiama 
dalina pieną iš Marijonų ūkio.

DIDELIS 
VASARINIS JOHN P. EWALD 

LOANS and INSURANCE• ' t - -k ' ; .- z -
Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Mortgičio, arba 

apdraudos nuo ugnies, vėjo. etc., atsišauk:
840 West 33rd Street

TELEFONAS: YARds 2790 arba 279l

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Jšiimkunu* t'asli 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vėsulos, Automobilių, 

Stiklų Ir 1.1.

BARSKiO DIDŽIAUSIAS 
SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMO

Išpardavimas
jų 31 metų gyvavimo. 31 metų teisingo ir prielankaus 
pardavinėjimo. Nueikite į Barskis Eurnitiire Ilouse nu
sipirkti namų reikmenis dabar ir sutaupykite pinigų. 
Jei turite vieną akį ant vertybių, o kitų ant taupumo 
— nueikite pas Barskis nusipirkite kas tik reikalinga 
bile kambariui jūsų namuose. Nuo 20% iki 40% taupy
mai via siūlomi šiame didžiuliam išpardavime. Išras
kite Gurskio kainas jnieš įniksiant 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 j jo pasiūlymus ir tuo pačiu 
laiku gausite puikių dovanų dykai.

Būkite gudrūs — pasinaudokite šiuo didžiuliu 31 me
tu Sukaktuvių Išpardavimu

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

Arti Wood St.

Atdara antradieniais ir ketvirtadieniais iki 9 vai. vak. 
Šeštadienio vakarais iki 10 vai.

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

Public 8340

Naujos Mados 
pilnai garantuotos 

BEE \)AC PLOVYKLAS 
vertos $49.50 parsiduoda

v
uz

$29.95
$80.09 vertės MAYTAG 
Plovyklos su ketvirtainiu 

Aliuminiui Tl’B, pilnai Vi 
pernaujintos. Didelis bar X1

genas

$44.50 |
ii Didelis pasirinkimas kito l 
C kilį naujausiu Ploviklių, ? 

lĮJ už labai mažas k,•tinas, I 
'o kaip tai: TUOK, WES- t 
'TING UOKSE, BEE YAC, i

APEX, A- B. C., ir kitų > 

P° 5

$49 50
Geros vartotos Plovyklos

$10 $18
Didelė nuolaida už senas 

plovyklas

Lengvus Išmokėjimai
PIRKITE ČIA DABAR 
TAUPYKITE PTINIOUS

VENEIIAN MONUMENT CO., INC. /-\AAAAAAZ^AAAAZyAZv\AAAAA/y-\A7yyy.AA/-,AAXA/y

PATENRYTI
Sportai aplankė Birutės daržų, kur bus “Drau

go” metinis piknikas, liepos 21 d. Matyt, jiaten- 
kyta.

Daržas gražiai atrodo. Naujos salės grindys 
slydžios. Visi galės linksmai patrepsėti. Taipgi 
ir bizniams padarytų naujų būdų, yra gera vieta 
bingo žaidimui. Čia vienas tų sportų ant Birutės 
Kalno skaito “Draugų”.

Krautuvėse
2536-40 W. 63rd St
Corner Mapletvood Avė, 

llendoek 8400

4179-83 Archer Avė.
(Corner Richmond Street 

Lafayette 3171
OTICAGO, ILL.

►<o

Išdirbėjai aoUteraėa rūiiea pamink
lų Ir trabnamlų

Didilanala pamiškių dirbtuvė 
OhicagoJ

Snviri 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvei ir 
taupykite pinigui

------------o ---------
Mes atlikome darbų daugeliai 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
FAMINIU.Ų DIRBĖJAI

Spccinlistni išknlime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
nainių.
Mūsų šeimyna specializuoja Sia
mo darbe per šešias knrtaa. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
bu pačiais išdirbėjai!.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
dhlžlŲjįy vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Itea. PKNSACOLA 1OII 
BKLMONT 84M6

Offinai HILI/iinB 11«R

AJfrad BoaeUl, prea. Vlneent RoaeUI, aeer.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių I 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

1.1. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

I. F. Mcife_ _
Lachawicz ir Sunus
J. Liulevicius

4605-07 So. Ilerniitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742

2314 West 23rd Plaee
Phone CANal 2515 Cicero 5927|

4092 Archer Avė.
Phone LAEayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlcvard 4139

I. F. Raikius
1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742
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(Acme Photo.)

Išmestas ant kranto.— Prekybinis laivas Raritan Sun Michigan ežere au
dros bangų išmestas ant kranto. Laivo įgula išgelbėta.

(Acme Photo.)

Baigės garsi byla. — Al
fredas Dreyfus, 75 m. amž., 
kuriam mirus Prancūzijoj 
baigės pagarsėjusi visam 
pasauly Dreyfus byla.

(Acme PI

Keturios Skirtingos 

užtemimo, kaip jis būvi

(Acme Photo.)

(Acme Piloto.)
Kas išeina kai kaimynės pykstasi, šio namo (57-10 

S. Justine St.) savininkei prisėjo taisyti šiaurinė siena. 
Kontraktorius jokiu būdu negalėjo apseiti nepalietęs 
kaimynės žemės. Net areštu kaimynė grasino, jei nors 
koja bus uždėta ant jos “neliečiamos žemelės”. Suma-

m , . . , . . c i . • , , • . . nūs kontraktorius tat namą 30 coliu “pamufino” j pie-Traukmio Katastrofa. — Netoli Cbicago, Elml.urst, jvyko prekinio trau- tus> pataisė sien}J ir atg..u -atinufino” Kaimynei nei dė- 
kinio Illinois Central linijoj katastrofa. Sudaužyta 15 vagonų. Iš žmonių Į<Ui, o savininkei kainavo $15
niekas nenukentėjo.

fAcme Photo.)

Daugiau kariuomenės į Afriką. — Neigdamas Anglijos pastangas sulaikyti 
Italiją nuo karo su Etiopija, ir Kellogo - Briando paktą, Musolinis daugiau ka
riuomenės siunčia į Afriką, Šis transportas išsiųstas iš Komos. (Acme Plioto).

(Acme I’hoto.)

Kanuolės prieš etiopiečius. — Musolinio juodmarškiniai Romoj krausto j va
gonus kanuoles, pritaikintas kalnuotoms vietoms. Jos siunčiamos Afrikon.

N

(Acme Photo.)
Diplomatai į užsienius. A. J. l)rexel Biddle, Jr., 

(kairėj) naujas J. A. V. ministeris Norvegijai ir H 
Philip (dešinėj) naujas J. A. V. ambasadorius Cbiie 
valstybei. (Acme photo)

(Acme mioto.)

Vaikų benas į konvenciją. — Deeorab, Ta., vaikų benas prieš išvyk- 
ant i Eikš konvencija Columbus, O.

(Acme rhoto.)
Mėnulio užtemimas. — Giedras oras liepos 15 d. na

ktį tūkstančiams čikagiecių davė progos pasigerėti mė- 
nulio ii»/lominiu l\nirni rtulirurnu PllVn ()il rlnn frnrni via

(Acme Photo.)

Kongresmonų akskursija. — Grupė kongresnionų suruošus ekskursiją 
apžiūrėjimui Boulder dam. Grupėje yra šie kongresmonai: Cary (Ky.), 
Scrugbam (Nev.), Sear (Fla.), Buraham (Calif.), Higgins (Conn.), Maas 
(Minn.), McGrath (Calif.), O’Connell (R.T.), Darden (Va.), Suthrin (N. J.)

(Acme Photo.)

Hankov vandeny. — Vaizdas Hankov miesto, kurį šiomis dienomis ištiko pot
vynis išsiliejus Yangtze upei. Kariuomene pašaukta taisyti upės krantus, daryti 
pylimus, kad išvengus didelių nuostolių.

50 daugiau. (Acme plioto)


