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ITALIJA DALYVAUS T.
SĄJUNGOS TARYBOJE

Priešinga, kad taryba svarstytų 
Mussolinio pasiryžimus

O JO PASIRYŽIMAS - OKUPUOTI 

VISĄ ETIOPIJĄ

ŽENEVA, liepos 30. — T. i Suprantama, Mussolini nie- 
Sųjungos taryba rytoj čia su Į ku būdu nenori prisiimti jo

kios atsakomybės už tuos in
cidentus. Be to, jis reikalau
ja, kad1 taryba nesvarstytų ki
tų kokių klausimų, susijusį i 
su jo žygiais Afrikoje Girdi,I 
taryba neturi jokio pagrindo .

sirenka specialiu posėdin sv
arstyti Italijos Etiopijos gin
čus, iš kurių gali veikiai pa
sireikšti tarp tų valstybių ka
ras. * '

Žiniomis iš Romos, Italijos
vyriausybės atstovas, kaip pa ' tai daryti ir ji nesulaikys Ita 
prastai, dalyvaus tarybos po- Į lijos pasiryžimo užimti visų
sėdy. Pranešta, kad Mus&oli- 
ni sutinka, kad taryba pati iš
rinktų arbitražo komisijai 
penktąjį narį, ir kad komisi
ja imtųsi svarstyti Įvykusius

Etiopiją ir jų eksploituoti. 
Vadinasi Mussolinio pažiū

romis, T. S. taryba susirenka 
tik šiaip sau dėl formalumo. 
Ji gali svarstyti “inciden-

incidentus Etiopijos pasieny-j tus,” bet negali svarstyti, 
je ir nustatytų už tai atsako- i kad sukoneveikus planuojamų 
mybę. ‘ karų.

HITLERIS YRA BEJĖGIS; 
NE VISI JO KLAUSO

BERLYNAS, liepos 30.— 
Koya prieš žydus Vokietijoje 
tęsiama ir toliau, nežiūrint 
uaties diktatoriaus Hitlerio 
pareikšto noro, kad persekio
jimai būtų nutraukti.

Oficialėse sferose aiškina
ma, kad Hitleris kol kas ne
turi reikalingų pajėgų suval
dyti mažesniuosius nacių val
dininkus, ypač miestų burinis 
trus (majorus) provincijoje, 
kurie savarankiai vykdo na
cionalsocialistų partijos “prin 
cipus” kas link vokiečių ra-

TAIFŪNAS IŠNAIKINO 
FORMOSA SALĄ

sės “grynumo.”
Kai kurių miestų burmis

trai stačiai neklauso centro 
vyriausybės įsakymų ir nuro
dymų ir dirba savo.

Nepaisant tų savarankiavi- 
mų, ypač prieš žydus, nacių 
puolimai prieš katalikus kone 
visiškai nutraukti. Vyriausybė 
pajuto viso pasaulio reakcijų 
prieš reichų.

JAPONAI TURI SAUGUMO MANIEVRUS
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Japonai civiliniai pratinami, kaip apsisaugojus priešų lakūnų iš oro svai
domų bombų su nuodingomis dujomis ir sukeliančiomis gaisrus. Čia atvaizduoja
ma, kaip vieno fabriko darbininkai yra pratinami Tokijo mieste.

J. E. VYSKUPAS MATU- MALDA UŽ BAŽNYČIOS i 100 MILIJONŲ DOL VE
LIONIS VISŲ ŠVENTŲJŲ LAISVI VOKIETIJOJE 

BAŽNYČIOJE BERLYNAS, liepos 30. — 
Jo Eminencija kardinolas Beri

ŠIESIEMS DARBAMS 
CHICAGOJE

Rugp. (Aug) 2 d. <.30 'a--tram savo vyskupijoje Įsakė Chicago majoras Kelly pa
karę J. E. Vyskupas ^atulio; kunigams p<} §v. Mišių kalbė-1 skelbė, kad šiam miestui pa
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ANTRASIS RAINU KONTESTAS 
ŠIANDIEN PRASIDEDA PER

“DRAUGO” RADIJO VALANDĄ
Konteste dalyvauja Šv. Kazimie

ro akademikės iš parapijų: 
Šv. Kryžiaus, Gimimo Švenč. 
Panelės ir Aušros Vartų

Šiandien per “Draugo” ra vanilėmis ir dainomis, kurias
Įdijo valandų 3:30 vai. popiet jos dainavo. Visi “Draugo” 
, iš WEDC stoties Šv. Kazirnie skaitytojai galės balsuoti už 
iro akademikės pradės Dainų kontestantes. Gi trys ga-
Kontestų. Imama iš parapijų vusios daugiausia balsų gaus

po vienų mergaitę, kuri yra, 
lankiusi Šv. Kazimiero akade

dovanas.
Kaip būt sveikam klausimu

.. __ , . , . kalbės dr. P. Atkočiūnas,
mijų. Kontestantė dainuos dai XT . ,,.. , ... Nepamirškite pasukti savo nų lietuvių kalba ne ilgiau o OAi x_« _*_ x_ * radijo šiandien 3:30 p. p. antkaip tris jninutas. |WEDC stoties (1210 kilocyc-

Pasibaigus kontestui bus les) ir paklausyti naujų Šv. 
“Drauge” atspausdinta blan- Kazimiero akademijos kontes 
ka su mergaičių vardais ir pa tanČių.

E. SMITH IŠPAŽINO NU
ŽUDŽIUS LANGA

PARKŲ BOARDAS DARO
SI NESUKALBAMAS

ti tokių maldelę: įgaliau pripažinta 100 milijo-
“ Melskimės už mūsų visuo'dolerių viešųjų darbų pro 

pamaldose. Pasakys pamokslų tįn^ Bažnyčios ramybę ir grama.
ir suteiks Šventojo Tėvo Pa- laisvę,,o-ypįč mūsų pačių te-' $1 programa sustatyta įvy-1 Kvelyn Smith Jun* pagaliau 
laiminimų. Roselando lietu- ” Lnaihfa> Vnnfpmriniinip dwiv. prokuroro asistentui C. S.
viai katalikai rūpinasi Jo Eks
celencijų iškilmingai pasitikti HMLIIMI 1 IIU I I ai I l UI. I M-

H. Hopkinsui ir valstybės vic [

nis dalyvaus Visų Šventųjų 
bažnyčioje parcinkulio atlaidų

DIRBA UŽ PARKŲ 
ŠVARUMĄ

TOKIJO, liepos 30. — Tai
fūnas ištiko Formosa salos 
centrinę dalį, kurių neseniai 
žemės dtebęjimas išnaikino.
Nukentėjo ir kito« salos da
lys. ■1' 1 -

Traukiniai neveikia. Susisielota kampanijų, kad šva- 
kimų laidų tinklai vietomis su riau užlaikius parkus ir mau- 
naikinti. Daug medžių išrau-

t *

Chicagos parkų distrikt^ 
i Tviršininkas G. T. Donoghue

Chicagos parkų distrikto 
boardas darosi vis daugiau 
nesukalbamas. Tiek P«R jį

, kasioje konferencijoje, dkly- »»«»«« v. diktatūros, kad piliečių paken
Ivaujant majorui, krašto dar-1 išpažino, kad ji čiamyhr pradeda išsisemti.

NARIAI PRATF^Tim IA .i>*l pažangos administratoriai pasmaugus Mrs. Blanche Dun | šį kartą šis boardas atsisft 
HnulAI IflUILulUUJA ,T TT ,. —■ kel žentų Ervin Lang, 28 m. ko nuomoti Soldier field sta-

New Yorke suimta ir Chi- 
'cagon parvežta žinoma Mrs.

vyneje.

dymosi vietas ežero pakraš
čiais. Piknikininkai ir kiti ra‘garlaivį Bremen, nuplėšė ve- 
ginami ir įspėjami, kad jie ^iavų, sudraskė ir įmetė jū- 
nei parkuose, nei ežero pakraš ron. 1

plantacijoms. Visur didžiai šiuose nemėtytų popiergalių,] J Valstybių vyriausybė bu 
patvinę upeliai. Taįhoku mie įvairių atmatų ir butelių. Įvo pasiuntus Berlynan pasi- 
stas neteko elektros šviesos —’ Pereitų pirmadienj apie 300 aiškinimų. Tačiau naciai ne-

ta ir išlaužyta. Galybė namų 
sugriauta. Dideli nuostoliai 
padaryta bananų ir cukraus

viesulas sugriovė elektrinę.
O žiniomis iš rytinio Man-

dŽiūko, tenai siaučia potvy
niai.

Vienur ir kitur nukentėję

UŽ VĖLIAVOS ĮŽEIDIMĄ šųjų darbų direktoriui R. J. amž-’ ir pasmaugtajam nupjo- dijumų, Grant parke, Chicago 
_______ 1 £ Dunbam. i v*18 abi kojas, kad būtų Paran darbo federacijai, kuri rengiu

WASHINGTON liepos 30 m • v j • nusikratyti lavonu- Tai,masinį susirinkimų ir pramo-’
v vur* •’ L S- Majoras pareiškia, kad pir padarįus Lango uošvei pra-'gas ateinančių darbo dienų.

- Vokietijos vyriausybe šiau minusia bus pertaisomos mie ir žadant už tai atl in. I .
dien įdavė formalų protestų sto gatvės. Šis darbas bus ti d()1 jj gakogi kad už! Parkas reikalauja, kad pr- 
J. Valstybių vyriausybei dėl pradėtas už kokių 6 savaičių. lai nieko negavus nors Mrs ie§ Pa(lar>'siant išnuomavimo 
vokiečių vėliavos išniekinimo šiam darbui bus panaudota Blanehe Dunkel tvirtina kad kontrakt*’ federacija prista-
anų dienų New Yorke. Komu 31 milijonas dolerių. jai išmokėju8 100 dol. ’ t0 susirinkim0 Pia
nistų gauja puolė vokiečių J ' mų. Žiūrint tos programos

Paskiau apie 40 nulijo- ■ Mrs. gvelyn Smith Jung iš boardas spręstų, ar užleisti 
nų dolerių bus panaudota ka- teisina policijos ieškomų ki- | stadijumų federacijai, ar at- 
nalizacijai, apie 22 milijonai nįeų jjarry Smith. Sako, jis sakyti pripažinimų, 
dol. parkams ir viešųjų mo- 'nieku neprisidėję» prje §ioa Į K{w?angi darbo diena dar
kyklų reikalams. žmogžudystės. Jos liepiamas tolokai, federacija negali duo

Anot majoro, apie 65,000 kinietis tačiau jai gelbėjęs la tį .boardui reikalaujamos nuiv 
vonų su automobiliu išvežti ir dugnios programos, tad boar 
pamesti. Lavonas be kojų bu- das jr atsisako skirti stadi-

TRAUKIAMI TIESON 
LAIKRAŠTININKAI

ANGLETON, Tex., liepos 
30. — Nagrinėjama vieno įtar 
to žmogžudyste ūkio darbinin' 
ko byla. Pirmininkaujantis tei 
sėjas Munson įspėjo laikraš
čių reporterius, kad jie nepa- 
duotų viešumon teisme seka
mų liudymų, kadangi tas ga
lėtų pakenkti kitoms byloms 
ryšium su šia žmogžudyste.

Nežiūrint to, reporteriai a- 
pie liūdymus pranešė trims 
Houstono laikraščiams ir vis
kas atspausdinta.

Teisėjas šaukia teisman tris 
reporterius ir tris redakto
rius. Kaltina teismo panieki
nimu. . : i

T čiais.
įvairios rūšies atmatų surink
ta ežero pakraščiais ir paeže- 
rio parkuose. Ir tai ne viskas 
'apvalyta kaip reikiant.

Toks stovis tikrai nepakeli 
čiamas. Ypač butelių daužy
mas yra nusikaltimas. Žmonės 

Emil Conrad, 4852 Justine turgtli turėti.
gat., mėgino pabėgti su vogtu Toks Pat "t™8 7ra ™.U080 
automobiliu, tačiau sunkiai pa Par^uoae >r apskrities miške- 
šautaR ir suimtas. Jo sėbras l’u08e P° įvykstančių šeštadie

tūkstančiai žmonių. Žuvusių
jų skaičius dar nežinomas.

BEGO SU VOGTU AUTO
MOBILIU, PAŠAUTAS

taip pat areštuotas.

JAPONIJOJ REIŠKIASI 
ALIARMAS

TOKTJO, liepos 30. — Čia 
reiškiasi didelis aliarmas ga
vus žinių, kadi Anglija planuo 
ja statyti daug karo laivų.

Šaukiami teisman pareiš
kia, kad jie laikosi spaudos 
laisvės teisių, kų užtikrina 
konstitucija.

darbininkų per dienų dirbo, pasitenkino tuo. i darbininkų gaus darbo,
rankiodami visokias atmatas, Vokietija protesto notoje I Tai nradži. - maio 
parkuose ir ežero pakraš- reikalauja, kad J. Vaistytai) n n.. ’ .•«„(« ,1«„- v0 imestas • P*"4? *»!'» n“'"' jumą.

Daugiau kaip 15 tonų vyriausybė kaltininkus suras- ’*'q T’'zl
tų ir juos nubaustų. Tačiau
nieko nesako apie atsipra
šymų.

giau paskolos iš vyriausybės 
kitiems darbams.

VIENAS JAU SUIMTAS

GAISRAS IŠTIKO BAŽ
NYČIĄ

Gaisras ištiko Šv. Dovydo 
katalikų bažnyčių, 32-oji gat. 
ir Emeraldl avė., Bridgepor- 
te. Padaryta apie 7,000 dol.

niais ir sekmadieniais įvairių 
piknikų ir kitų pramogų.

POTVYNIS OHIO VAL
STYBĖJE

LOGAN, O., liepos 30. — 
Pietų centrinės Ohio valsty- 
bės upių slėnius ištiko didelis 
potvynis, pasireiškęs iš patvi
nusių upių dėl nuolatinio per 
10 dienų lietaus.

Vienas asmuo žuvo ir apie

mond, Ind., o nuplautos ko- Dalykų žinovai boardo už
jos — arti Munster, Ind., ša- |sispyrimų aiškina tuo, kad 
lia vieškelio. Bekojis lavonas boardui labai norėtųsi žinoti,

Policija jau suėmė vienų iš 
keleto plėšikų, kurie anądien 
puolė vaistinę North Westem 
gelež. stotyje, vienų žmogų 
nužudė ir pęlicmonų. sunkiai 
sužeidg.

Kaip žinoma, kovos laikunuostolių. Kunigai ir parapi
jiečiai daugybę įvairių daiktų vienas plėšikų nušautas.
suspėjo išnešti iš bažnyčios, i Suimtasis nurodė kitus du 
Didysis altorius nesugadintas., gavo gėbrūa Policija tikisi

Gaisras pasireiškė ant sto
go. Darbininkai taisė stogų ir 
naudojo įkaitintų dervų.

MAN1LOS GATVES 
UŽLIETOS

MANILA, liepos 30. —Dėl 
siautusio Filipinų salose tai-

juos greit surasti.

DIDINA GARNIZONUS

PARYŽIUS, liepos 30. — 
Prancūzijos vyriausybė nu
sprendė padidinti savo garni
zonus prancūzų Somalilande,

300 neteko pastogės. Dideli .fono užlietos kai kurios šio šalia Italijos Somalilando, Et
nuostoliai. miesto gatvės. lopijos pasienyje.

buvo rastas po trijų dienų, o 
kojos — paskiau.

Prokuroro asistentas parei
škia, kad jis kreipsis į grand 
jury, kad abidvi moteriškes į- 
kaltinus žmogžudyste, o po to 
bus pagreitintas bylos nagri
nėjimas. Abiem bus reikalai! 
jama mirties bausmė.

Savo keliu policija ieško 
dingusio kiniečio Harry Jung, 
kurį Mrs. Smith Jung teisina.

Lietuvoje dabar yra 46 ki
no teatrai. Kaune yra 12 ki- 

Jno teatrų.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien numatoma 
giedra ir kiek vėsiau.

kas sakys prakalbas per ma
sinį federacijos susirinkimų. 
Girdėta, kad Chicago darbo 
federacija pasiryžusi kviesti 
kun. C. E. Coughlinų iš De
troito, o tas boardui nepaken 
čiama ir duotų pagrindo, kad 
nepripažinus stadijumo ren
giamam susirinkimui.

Angliška spauda praneša, 
kad Chicagos darbo federaci
ja netenka vilties gražiuoju 
susitarti su parkų boardu. 
Kun. Cougblin nesusitarė su 
šiuo boardu. To, matyt, nepa
darys nė darbo federacija. 
Kun. Cougblin su teismo pa
galba palaužė boardb atkaklų 
nusistatymų. Darbo fedderacl 
ja gal nesikreips teisman. Ta 
čiau vertėtų išaiškinti, kų šia 
boardas gali, o ko negali da
ryti.
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MOKESČIŲ KĖLIMO KLAUSIMAS

Dabartiniu laiku kongresas Washingto- 
ne svarsto mokesčių kėlimo įstatymų, šiuo 
įstatymu būtų paliesti kapitalistai. Šis įsta
tymas specialiai jiems ir taikomas. Už tai 
dabar kapitalistinė spauda įvairiais būdais 
kritikuoja ir niekina svarstomųjį įstatymų. 
Bet kitos išeities jie nenurodo.

Kas kaltas, kad mokesčius priseina kel
ti? Ar ue patys kapitalistai?

Reikia žinoti, kad dabar vyriausybė ne
galį pajamomis padengti išlaidų. Priseina di
dinti skolas ir kelti mokesčius. Šitokio apsi
reiškimo prez. Roosevelto administracija ba
udė išvengti. Prez. Rooseveltas buvo išrodęs, 
kad biudžetas yra subalansuotas, tai yra pa
jamomis padengiamos išlaidos, išskiriant “re- 
iiefo” reikalus. Skolos reikia, užtraukti vien 
bedarbių reikalams. Kad bedarbius suimti į 
darbus ir kad jų reikalams nereikėtų skolų 
.didinti, prez. Roosevelto noru buvo įvestas 
NRA su mėlynuoju aru. Prez. Rooseveltas 
norėjo, kad darbdaviai trumpintų darbinin
kų valandas ir daugiau darbininkų samdytų. 
Iš pradžios lyg ir buvo š aut sumanymui pri-

Jš Berlyno pranešama, kad Rusijos ko
misarų kinkos pradėję drebėti. Jij ima su
sekti, kad prieš juos rengiamus suokalbis. 
O tų viskų darus Trockis, kurs dabar ran
dasi Norvegijoj. Trockio pasekėjai, likę Ru
sijoj, esu, savo vado kurstomi prie teroro 
ir sukilimo. Pats Stalinas esųs baimėje ii 
nepasitikįs nei artimiausiais savo sargais. Pa
čiame Kremliuje esanti susidarius opozicija,

Kai anuo sykiu buvo įeroristų nužudy
tas Kyrovas, tai slaptoji policija buvo pra
dėjus valymo darbų. Bet visos opozicijos 
pasmaugti negalėjo. Dar bevedant tų valy
mo darbų, senas žymus bolševikus Kobolyuov 
buvo surengęs sukilimų. GPU greit su jais 
apsidirbo.

Per tų valymo darbų daug senų Lenino 
draugų buvo iššaudyta arba Sibiran išsiųs
ta. Ištremta buvo apie 4,000 neištikimų ko 
munistų. Bet jaučiama, kad tuomi revoliu
cinė dvasia ne tik neužslopinta, o tik labiau 
sukelta.

Visos opozicijos užpakaly yra ne kitas 
kas, kaip Trockis. Mat Stalinas neina Leni
no pėdomis, o Trockis, yru ištikimas leni- 
nistas. Stalinas įveda kapitalistų kraštų si
stemų pramonėj ir bizny. Tas nepatinka le- 
ninistams.

Kadangi Trockio šalinituai Rusijoj vie
šai pasireikšti negali, tui jų galybė išlauki
niam pasauliui nėra žinoma. Bet kad ta ga
lybė ten nėra maža, tai aišku iš kai kurių 
apsireiškimų. Stalinas ir asmeniškų sargų 
kaž kur nudėjo — nužudė, ar ištrėmė. Kitus 
20 artimų tarnų ištrėmė.

Kaip Pasitikta Lietnoj Didele 
Amerikteciu Ekskursija

Klaipėdon atplunkė Švedų 
Amerikos linijos laivus “Ma- 
rieliolm”, parveždamas į tė
vynę 56 amerikiečius lietu-

pasuk kalbėtojo, išgirdo pil- 
mųjį lietuviškų savo brolių 
nuoširdų žodį, toji tėvynės 
duona, kuria vaišino šauliui,

vius. Amerikos katalikų stu- amerikiečiams brangesnė už
dentų ir profesionalų sųjun- 
gos ekskursija vyko transut-

amerikoniškus skanėsius. At
vykusi ekskursija tai atžalos

tautiniu laivu Gribsholm iki' nykstančio ir žūstančio to tė- 
Goeteborgo, o iš ten traukiniu, vynės kamieno, kuris auga A-
iki Stokholmo, iš čia Klaipė
don laivu Marieholm. Laivas 
Klaipėdon atplaukė apie 9 
va,, ryto. Svečius stotyje su
tiko gubernatūros patarėjas 
Dr. Sakalauskas, DULK pir
mininkas advokatas Skipitis, 
Klaipėdos šaulių rinktinės 
vad. Žemaitis ir kiti. Besiar
tinantį laivų sutiko šaulių ma
ršas. Svečius šaulės padabino 
gėlėmis. Ekskursijos vadas A 
merikos lietuvių katalikų stu
dentų ir profesionalų pirmi
ninkas studentas Morkūnas 
buvo papuoštas tautine juos
ta, kurių jam dovanojo šaulių 
atstovai.
atvyko

menkoje. Amerikoje lietuviš
kumas nyksta, džiūsta. Aš at
vežiau mirusių lietuvių drau- 
gijų raštus, išnykusių ir už
sidariusių lietuviškų laikraš
čių. Iš tų atvežtų dokumentų 
matysite, kaip nyksta lietu
viškumas Amerikos lietuviu

Dirbieiko Žodis Apie “Dranga"
Dienraštis “Draugas” yra visuomenės darbuotojus, kaip 

dienraščio “Draugo” redakto
riai. Jie yra mūsų, tlurbiniii- 
kų, tikri užtarytojai ir patu
rėjai.

Taigi, skaitykime ir platin
tom dienraštį “Draugų“! Tai 
mūsų, darbininkų universite- 

1 tas. Darbininkai

tikras mums, lietuviams, dar
bininkams, išeiviams Ameriko
je, geros valios žmonėms uni
versitetas.

Dienraštis “Draugas” yru 
geriausias mokytojas ir drau- 
gas visų geros valios skaity. 
tojų.

Kas su dienraščiu “Drau- Į 
gu” gerai susipažįsta, tas jau į 
nenori su juo persiskirti. :

Taigi labai pritinka dienia-1 
ščiui “Draugui” ir vaidas 
“Draugas”, nes tikrai yra 
draugiškas, visus skaitytojus į 
patenkinantis. Jis perdaug iš-j 
sikarščiavusius atvėsina, paba 
ra ir suramina. Nusiminusius, 
nuliūdusius
mina, sustiprina, draugiškai

NAUDINGI PATARIMAI

Niekuomet neverta laikyt 
kambary nakties metu stipria' 
kvepiančias gėles, nes jos nuo 
dija organizmų, iššaukia mi
grenų ir t.t.

tarpe. Aš daugelio prašiau ir
prašau gydyti ligoti, tautinę ateiliapia( prakaiba į 
Amerikoje gyvenančių lietu- “Draugas” 
vių dvasių. Mums malonu, kad i2eįtlž4a bet 

perspėja.
“Draugas” iš visų lietuvių

Riešutai turės skonį šviežių, 
tik kų nuo medžio nuraškytų 

ir bevilčius sura- riešutų, jei juos per naktį pa
taikysit šaltam vandeny.

Lietuvos inteligentija atvyks
ta ir primena mūsų prievolę, 
mus žadina. Kad reikalui e- 
sant mes neužmirštume savo 
tėvynės ir suteiktume tų pa-

Su šia ekskursija Iramų, kuri jai gali būti relka- 
amerikiečiai lingu. Daugiau atvykti nega-

nei vieno nej- 
visados gražiai

Skutant bulves pajuoduoja 
pirštai. Kad t« išvengt, prieš 
skutimų bulves reik pamirkyt 
šiek tiek pasūdytam vandeny.

zvmus
lietuviai veikėjai, jų tarpe Dr.
Račkus iš Čikagos, padovano- lietuvių skursta ne tik inora- 
jęs Lietuvai savo brangų 50,- liai, bet ir materialiai. Šim- 
000 eksponatų muziejų, advo į tai. ir tūkstančiai eitų į tėvy- 

Taigi nepasitikėjimus ir baimė viešpa- katas Saikys, dainininkė Sta
ta uja sovietų vadų viršūnėse.

AR ILGAI GALĖS TAIP TĘSTIS?

Anuomet, kai šiam krašte buvo prino
kęs vergijos paliuosavimo klausimas, tų lai
kų prez. Lincoln pasakė, kad tauta kali’ f ree

i kolonijų paduoda teisingas ži
nutes. Iš Lietuvos ir viso pa
saulio taip pat suteikia teisin
gas žinias. Jis savo skaityto
jus perspėja nuo klaidų. Būt

Įėjo, nes daugelis Amerikoje ]abaį gerai, kad visi lietuviai 
pažintų ir skaitytų dienraštį
“Draugų”.

j Labai mums, “Draugo” 
nę pėsti, jie jos taip giliai is- gkajtytojaniB, malonu turėti to 

i jjjU8 veikėjus ir pasišventusius
Toliau šauliams pareiškė 

padėkų ir pasveikino Lietuvų 
Vyčių pirmininkė Sinkevičiū-

Žiedui užbrinkus ant piršto, 
reik aplink tų vietų ištrint 
sausu muilu, o paskui įdėt į 
vandenį. Žiedas nueis kartu 
su muilu. X.

“Mes žinom, kas yra gyve
nimas, bet kadangi mes neži
nom mirties, tai kiekvienas bi
jo apleist saulės šviesų”.

Evrinydasškiūtė iš New Yorko, pianis
tė — muzikė Brėdytė iš Či
kagos ir kiti. Atvykusių tar
pe buvo ir tokių, kurie jau
po keliasdešimt ritėtų nematę tė. DL’LR pirmininkas Skipi-
Lietuvos. Advokatas Saikys j tis, sveikindamas svečius, pa- 
Amerikoje užaugęs ir su sa-1 brėžė eilės atvykusiųjų dide- 

ir half slave tverti negali. Ir stojo už vergų vo broliu Norwood mieste turi liūs nuopelnus lietuviškumui.
didelį advokatų ir, notarų biu- Ypatingai pažymėjo dr. Rač-

šiain
tarimas, bet vėliau kapitalistai ėmį. eitLprieš t pa^^vimų. , ;ax . m .
vin Jų atakos baigėsi tuo^EMN RA bu- ' Dftbal‘ šiam krašte turime Jfen&iprų- Savo apylinkėje populiu- kų, kuris, savo namuose kaipNRA
vo panaikintas Aukščiausiojo Teismo nūs- i 
prendimu.

Bedarbiai pasiliko valdžios rankose if 
jų aprūpinimui turi surasti būdų ir lėšų.

Kad kapitalistai nenorėjo bedarbių su
imti į darbus, tai dabar turės mękėti mo
kesčius jų užlaikymui.

klausimų. Anuo laiku pusė krašto buvo lais
va, o kita pusė vergus laikė, o dabar visam 
krašte pusė darbininkų dirba, o kita pusė 
darbininkų bedarbiauja. 
Ar ilgai šitoks dalykų stovis gali tęstis? Bet 
dar niekas, kaip anuomet Lincoln, neatsi
stojo ir nepareiškė: tautu half working ir 
half idling tverti negali.

VARYGIS, KAD APRĖPTŲ SU SAVO 
MAISTU

Vokietijos nacių vyriausybė nesiribuoja 
tuo, kad smaugti žydus ir katalikus, kad 
kapoti galvas politiuiems prasikaltėliams. 
Nacių vyriausybė varosi prie to, kad nerei
kštų importuoti maisto produktų. Dabar 
Vokietijai priseina iš svetur maisto įgaben
ti už veik tris bilijonus markių kasmet. Tai 
milžiniška pinigų suma, ypač šaliai, kurios 
netvirti finansai. Todėl naciu vyriausybė dės 
pastangų didinti savo žemės našumų, sausins 
pelkes, kad ilgainiui tapti nepriklausoma nuo 
svetimų žemių maisto produktų, rflta nepri
klausomybė svarbi taikos metu, bet dar svar
besnė karo metu. Jei Vokietija pasieks šio 
pasistatyto tikslo, ji antru nykiu nebus ba
do blokados auka, kaip buvo per Didįjį Ka- 
r*.

Vokietija turi 21 milijonų akerių Žemės, 
kur reikia drenažo, kud tiktų ūkininkystri. 
Toliau turi 3,700,000 akerių pelkių. Dyk) nių 
turi 3,000,000 akerių. Vra nuo 7 iki 8 mili
jonų akerių kelmynų, kur turės arba miškų 
veisti arba kultivuos žemdirbystei.

Minėtus žemės akerius pavers į naudin
gus ir derlingus lauku*. Bu to, numatyta 
statyba tvenkinių upių poįviniams kontro-. 
liuoti. Galop bus paskelbia kova ūkių ir mi
škų parazitams.

Šitiems darbams atlikti bus panaudoja
mi bedarbiai. Iki šiol minėtiems darbams jna 
snmoMlizuota 250,OOO^bedaibių. Jų užlaiky
mui ir algoms valdžia išleis 20 milijonų mar
kių per metus.

Apskaitoma, kad, baigus šiuos pažemi
nto darbus, Vokietija lups neptįklausoma 
maisto atžvilgiu.

ki

Šiandie Hv. Igno!o Lojolos, gerb. kun. 
Ignoto Albavičiaus, Dievo Apvaizdos para
pijos klebono vardo diena. Uolų ir nenuils
tantį Bažnyčios, Lietuvos ir Amerikos lie
tuvių darbininkų ir dienraščio “Draugo” 
Bendrovės Direktorių pirmininkų šia proga 
širdingai sveikiname.

Ilgiausių metų!
* ♦ ♦

“Naujienos” paminėdamos apie Dariaus- 
Girėno paminklo pašventinimų padarė šito
kių pastabij; “tų ceremonijų vedėjai padarė 
įš jų grynai bažnytines apeigai”. Reikta at 
siminti tų, kad lietuvių taida yra katalikiš
ka. Tad katalikišku būdu ir paminklas bu

lius kampus, užsivertęs visų 
butų brangiais ir retais lietu
viškumo dokumentais.

Po piet visi svečiai nuėjo j 
kapus pagerbti žuvusių už 
Klaipėdos krašto laisvę. Čia 
kalbų pasakė Vanagaitis. Jo 
kalbų palydėjo gedulo maršas, 
kurio metu ekskursijos vadas 
J. Morkūnas ir p-lė Sinkevi-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS xi<up ^uueriKu patina f ’
± usKiau suko jis: ”ui rau,j

rus ne tik lietuvių, bet ir ki- burtininkas prisikrovęs pii 
tų tautų tarpe.

* 4
Svečiams pagerbt šaulių ri

nktinės vadovybę. Viktorijos 
salėje suruošė pietus. Čia sve
čius pasveikino rinktinės val
dybos pirmininkas Vanagaitis.
Kalbėtojas pabrėžė, kad atvy
kusieji ir dešimtimis metų ne
matę Lietuvos, jos kaip ir ne
pažins, ji pasikeitė, atgimė įr
auga. Atvykusieji neras tokių *lu 6 p.a e,J0

... . . , . . štę prie karžygių paminklo,puikių rūmų, technikos, kaip * r ,. , v (Visos apeigos prie paminkloAmerikoje, bet ras žmones, , , T, . 'buvo nufilmuotos. Jas filmavokupinus saviškiams meiles. , , .. . , . „... , . su ekskursija atvykęs A. Kaz-Lietuva pergyvena sunkius . . « . . , .
laikus, sunkius ne tik ūkiš
kai, bet ir politiniai. Tačiau
dirbant galima ir Lietuvoje . , . . ,, ... ., , t pasiskirstę būreliais apžiurėjosukurti Amerikų. Kalbėjo dar . t Jj_ 1 A .
dr. Dielininkaitis.

Ekskursijos vadas stud. Jo
nas Morkūnas sayo kalboje

vo šventinamas. Būt buvę galima stebėtis, 
jei kitaip būt ceremonijos atliktos, 
la’ svanianiams tokios apeigos gali nepatikti,
bet niekas jų ir nevertė piie jų dėtis.

• w •
Brooklyno bolševikų laikraštis, praneš

damas apie panaikinimų bedarbiams pašal
pos žemdirbiškose vietose Nebraskos valsty
bėje, padaro šitokių pastabų: “Kiek bedar
biams siūlo buožės už darbų, komiaijonieriui ’ 
visai to nesiklausia”. Žinoma daug nesiūlo 
ir negaus daug. Bet vis gi jie gaus daugiau, 
negu Rusijos kolchozuose.

pareiškė padėkų šauliams, ku- 
. ,rie taip gražiai atvykusius pri. ew» -.p1 eme ir vaisino. Mes visų na

ktį nemiegojome, — sako kal
bėtojas, — mes laukėme, ka
da pamatysime tuos Lietuvos 
žemės pajūrio pakraščius, ka
da pamatysime Klaipėdos fa
brikų kaminus. Mes išsiilgę

Iauskas. Bendrai ekskursan
tai atsivežė kelis filmų apa
ratus. Iš kapų ekskursantai

Visokių galų Bridžporto 
daktaras ir perpetualis kan- 1 
didatas į cicilistų okupuotų 
“tautiško” susivienvmo pre
zidentus strošniai apsibrozjjo 
dėl Dariui-Girėnui paminklo 
atidengimo iškilmėms “Drau
gas Publishing Co.” išdrūka- 
votos programo knygos. Kny 
ga, anot jo, taip primityviai 
(necivilizuotai) išdrūkavota, 
sarmatos daktaras ėmė ir 
dešimts sykių sarmata pasi
darė, kaip jis pats nušnekė
jo cicilistų gazietoj. Iš tos 
sarmatos daktaras ėmė irmiestų, aplankė pajūrį ir įvai-........

riais traukiniais išsiskirstė. 'ISI*,JO Z1**1"“8 k"«toB k»POų
Kai kurie kelioms dienoms iš- ir ,paslu,nt' ' ,sen» kra« P“' 

rodyti, koks jis strošnas pa
triotais, kad, būdamas direk
torius tvoros tvėrimo kapų 

Sugrįžimas deportuotų laisviems bernams ir lais-

vyko į Palangų ir kitas va
sarvietes.

Jian uaoar jau reikia eit. 
dės. U Kei. ai tena ju!"
\ ot ir visas mtervju. 
u paskiau musų Rapolų 
jau lietuviai apipuola.
&uko jam vis: ,,»iur, o 
dus iš Lietuvos šalies?“ 
itisi kviečiasi Skipitį 
Vrakalbėlę pasakyti.,
S ienas tempą į bučernę,
Kitas vėlei į grosernę.
U daugiausia tokių būna, 
Kurie tempia į sailiūnų.
U taipogi ir graboriai 
Savo biznį rodyt non.
Kožnas po cigarų bruka 
ir vis keikia frankų Kiukų. 
Sako: “Biur, mister Skipitis. 
Gauni Kaune mes lankytis, 
ivrajų norim pamatyti,
Bet ar leis mums kų sakyti?“

jeo.

ateivių
KLAUSIMAS. Ar ateivis, 

kuris sykį buvo deportuotas, 
gali gauti imigracijos vizų?

ATSAKYMAS. Yra galimas 
daiktas, jei tik ateivis nepri-

tėviškės, daugelis mūsų jos klauso prie kriminalinės kle-
dar'nėra visai matę, mes gi
mę Amerikoje, bet visa siela 
buvome išsiilgę tėvynės, apie 
kurių mes girdėjome tik iš

Ateinančių žiemų CCC kempėse bus zy- Kal
iniai padidintas švietimo skyrius. Valdžia tolinu pabrėžė, kad jei
tam skyriui numatė $6,000,000. Yra spėjama, Klaipėda Lietuvoj plaučiai, 
kadšvietimo skyriuje apie 500,000 jaunų vyrų. Kaunas dabartinė širdis, tai 

* » « Lietuvos šauliai yra ta siela,
CCC kempėse dabar yra 400,000 vyrų. J^ur^ vagoja ir gina Lietuvos 

Prezidentas yra linkęs tų skaičių žymiai pa- i^emę.
didinti. Tas žinoma išeitų jaunų vyrų ir vi-1 Dr. Račkus savo gražia ir 
so krašto naudai. Dabar jaunuoliai darbo jausminga kalba susirinkusius' 
neturftvlami, tvįrksta. [sugraudino. Čia atvykusieji,

sos ir jei buvo deportuotas 
dėl ne’cgalio atvykimo arba 
dėl kitos priežasties, kuri jo 
neprašalino ant visados. Išde- 
portuotas ateivis turi prašyt: 
Darbo Sekretoriaus leidimo į 
leidimui. Tokį leidinių groi 
čiau išduos, jeigu tokis atei
vis čionai paliko pilietę žmo-

voms mergoms kur ten apie 
Kupiškį, nei centu neprisidė
jo, ir programan neįrašė, įam 
žilumui dviejų tautos didvy
rių kapo.

Kauno “Sekmadienio’’ po
etas Pakštiranka šitaip apdai 
nuoja Skipičio sutikimų Ame- 
rike;
Vos atvyko tik Skipitis, 
fane Nujorke dhirytis.
Eina strytų, eina kitų — 
Viskas puikiai sutvarkyta. 
Susitinka su lietuviais. 
Jaučiasi, kaip čia jau buvęs.

nų arba Amerikoje gimusius įžiūri Vulvorto budinkų
vaikus. Nors prašymų jis ga
li paduoti bile kada, bet su 
grįžti galį tik už metų po iš 
deportavimo.

Ir veik viskas jam patinka. 
Kažkoks jankių žurnalistas 
Pag Skipitį užuklysta.
Klausia jo: “Vat du ju tink!

' Cliicagoje, kaip žinote, šio- 
1 ims dienomis buvo šiltos die
no*. Vienų tokių dienų nuva- 

! žiavau į paleikį pasivėdinti.
. Eidamas pakraščiu žiūriu 
vienoj vietoj stovi Pranas 
Tnuba ir žlembia.

— Sveiks Pianas, — sakau. 
— Na, kas tau, ko čia žlium
bi?

— Pernai šioje vietoje nu- 
'! skendo mano žmona.

— Nuskendo, tai nuskendo, 
kų padarysi; jau nebeatgai- 
vinsi. Ko-gi verkti. Bejė, juk 
tu jau esi vedęs kitų.

— Taigi ir verkiu, kati an
tros savo žmonos negaliu pri 
kalbinti čia maudytis.
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D R A TT O A S Trečiadienis, liepos 31, 193.3

Po 10 Meti) Į Pacifika Maudytis
Rašo A. V.

(Tęsinys)
— Ne toki lošimai. Pažiū

rėk koks (čia lošimas! Tu ne
žinai, nepažįsti kortų...

— Anava, nepažįstu. Aš gra- 
jydavau “einikį”, arba kaip 
čia sako “tvonijon”...

— Ale tu čia pamėgink! .,.................
Ziurek tas vyras, kų, laiko ko- . v °
rtas ir lošia, jis pats maišo, '
kelia, traukia, po apačia ki- j 
ša... Kaip jis nor taip dalina...

— Tai kauliukus pamėgink.
“Seven leven”!...

Bet “Bėdytė” apsivylė to
kiu lošimu. Jis tikėjosi pada- 
ryt, pinigo, o eta -ne jo bu-1 įsivai2davQ '

“einikį”, kurio čia nelošia.

i

WISC0NSIN0 LIETUVIŲ ŽINIOS
KENOSHA ŽINIOS

I Trečiadienio vakarų savai- rėmėjų Kenosha skyriaus. Vi-
tinis šokių vakaras. Be to, Da
riaus ir Girėno kambaryje bus 

kietų kalbėjo gerb. kleb. kun.! Federacijos skyr. susirinki-
— Ale čia “pikčeriai” skai

tosi iki dešimts, tūzas vienuo
lika, arba viena akis... ( Liepos 28 d. buvo vienas

— Kų? “Pikčeriai” po de- J iš linksmiausių nedėldiemų'noms ilgiausių metų.

Urbonavičius, vienas klieriku *,mas- Visi dr-jų atstovai kvie- 
iš Marijonų seminarijos ir ICp^uni būti.
Brazevieia. Visi linkėjo O- Į

šimts! Tai ne, brač! Aš to-1Kenosboje. Per pirmąsias šv. Po 
kio “tvonijon” nepripažįstu ! Mišias visa Šv. Onos draugi-, rapij 
lr tūzas ne viena akis, o vie
nuolika! Turi tūzų, dešimta-

— Einam, pamatysi. Pasiro 
do, tu nemoki to lošimo.

— Visam sviete taip lošia 
kaip aš. Jokių “pikoerkartų” 
nėra po dešimts. Karalius — 
4, merga — 3, žemuką — 2 
akys. O akinės — tiek kiek

sus kviečia dalyvauti. UŽJAUČIA SAVUOSIUS 
VARGE

Ateinantį nedėldienį bus iš-
Popiet visi susirinko į pu- killHė8 prie Petro bažny.

Kenosboje atostogauja Ma
rijonų seminarijos klierikai. 
Linksma mums turint tokius 
svečius. Linkime linksnių ato
stogų.

draugi- ‘ rupijos darželį, kur lig vė 
ja in corpore ėjo prie šv. Ko- lauš vakaro buvo piknikas.
niunijos. ( Prįe gjQ parenghno labai nta su mirusių klebonų var

Po antrųjų šv. Mišių visi daug pasidarbavo visos Šv. dui®. Tų dienų bus ir pikni
parapijonai suėjo į salę, kur Onos dr-jos narės, ypatingai (kas parapijos darželyje, ren- 
buvo Onų bankietas. Per ban- pirm. Ona Laučienė. giamas seserų Pranciškiečių

čios. Bus uždedama ant baž
nyčios priešakio bronzinė le- Penktadienį bus pamaldos

ST. CHARLES, 111. — Lie
tuvių Ckėsų Neprigulmingo 
klubo liuosnorių grupė rengia 
piknikų sušelpimui suvargusių 
Bernotų. Petras Bernotas gu
li lovoj nuo gruodžio 9 d., 1934 
m., Marijona Bernotienė nuo

ir Apaštalystės Maldos dr-jos !jiem0> taipgį guU |ovoj pik.
susirinkimas. Narės kviečia 
mos atsilankyti.

Stotis S.KA kviečiami.

Jnikas įvyks šeštadienį, rugp. 
;3 d., Evergreen parke. Visi

Rengėjai

Pasiimkit mane su savimi (Kežui i

Aš žingeidaudamas publika, 
išvadinau juos arklių lenkty
nių žiūrėti. Žmonių knibžda , ...... v. v
kaip skruzdžių. Gal desėtkas ' pU'ktl atviručių, parašyti ge-1
x_. \ y. ... . . .v . neįlįs draugams žodi - kitų iš itūkstančių. Visokios įsvaiz- .. , ..

Meksikos, o jiedu nuėjo žiu-1 
rėti azortinių lošimų. '

Išsiuntęs keliolika atviručių 
ir nesulaukęs jų, ėjau žiūrinė
ti, bene užtiksiu kur nors prie 
staliuko. Žmonių daugybe. 
Kuomet pasibaigia “reisai’’ 
visi sueina “atsilošti” į casi 
no. Pilni stalai apgulę. Kaip 
musės ant medaus. Kiekvienas 
vis deda ir deda po krūvelę 
sidabrinių dolerių. Dar kas pa 
stebėtina; būdami Meksikoj, 
mes nematėm meksikonišRų 
pinigų. Visur amerikoniški, i 
Daugumoj — sidabriniai dole-! 
riai. Tie, kurie vadovauja lo

Jam beliko žiopsoti ir dau
giau nieko. Aš nuėjau pasi-

dos, visokių tautų — tikras 
Babilionas. Lietuviškai kalba
nčių negirdėjom: tur būt mes 
vieni tebuvom.

“Tetytė” nusipirko progra
mų ir žadėjo arklį rinktis, bet 
aš sudraudžiau.

— Mes įdomautis atvažia
vom, o ne lošti. Išloši — ge
rai, ne — norėsi atsilošti. Pra
dėsi atsilošti — prasiloši. Ko
kia nauda?! Išloši ant arkliu
ko, tai paskui praloši ant 
“tvonijon”... Čia taip sutvar
kyta. Laimingas kas išsisau- 
go. Užmokėjom dolerį įžan
gos ir žvalgykimės, studijuo- šimui, turi savo stalčius, į ku- 
kūne kQ amerikonai veikia riuos llgrMa ir grMa„ pen.
Meksikoj... kines, dešimtkes, dvidlešimtkes,

Opos lošimo praėjo. Mes se- o kartaįg ir gį.,
kėni, kas dedasi apie muš. ’ mtines įmonės lt)gia ne juo. 
Štai, per garsiakalbį praneša, | kaįg, p - jx)pieras gauna si- 
kad viena kumelė išlošė $900.jr iogįa. Popieriniais pi- 
Garsina, kad už minutės - ki- inįgaįs niekas nelošia. O sidab 
to<s, vėl bėgs. lai bus ketvir-{praĮog(į nori kiekvienas, bu 

‘Betykit”, dė- .-jį gunku negiotį8...tas “reisas”.
Art!..., j Tokiu būdu tie du pasienio

Sekam arklius. Jų septyni. niįesteliai susilaukia daug ‘tu-
Gražus arkliukai, bet ar-gi jie rįsty \ Amerikoje uždrausta 
bėgs kaip norės. Viskas ‘ su- azortiniai lošimai. Tų patį ga- 
režisuota” ir tik laukit vai- padaryti ir Meksika, bet
dinimo. kodėl ? Tegul žmonės lošia lr

Pamažu joja į “startų”, a- Įprasilošia...
not lietuviškų laikraščių. O i Besusikinėdamas po “rulet- 
tas “startas” antroj pusėj. 'kas” užtikau “Dėdytę ir Te- 
Jį sunku įžiūrėti. Paprastai, tytę” bežiopsant. Jiedu mėgl- 
tai tas “startas’ yra prie pu- Į n0 suprasti tų lošimų, bet jo- 
blikos, o čia — jo nematai. kįu būdu negalėjo. Perdaug 

komplikuotas.Nematai nei kaip prasideda 
lenktynės. Jei dabojai — pa
matei, jei ne — pamatysi bė
gant. Nei skambalo nėra... O 
arkliukai bėga tik puse lau
ko.

Arklys, kurį “Tetytė” iš
sirinko, išbėgo pirmas. Būtų 
laimėjusi, jeigu būtų “beti- 
nusi”.

— Tai kvaila, paklausiau 
jūsų. Būčiau kelis simtus do
lerių išlosusi!..

Susijaudinusi, išmetinėjo 
mano adresu. “Bėdytė” tylė
jo. Jis ir-gi jaudinosi. Mato
mai jam niežėjo delnas at
skaityti kelis dolerius.

— Einam į tų “kazino”, — 
vadino jis. Kų mes čia žiop- 
sosim. Paragausim alaus, pa
žiūrėsim tų lošimų. Aš misli- 
ju, kad reikėtų tų “tvonijon” 
pamėginti.

— Ar tu moki tų amerikan- 
skų “tvonijon”! Čia kitaip jį 
grajina, — aiškino “Tetytė”.

— Ar moku! “Šiur” kad 
mokul Sustok ant “tvoni”, 
arba mažiau. , . < ,

(Bus daugiau)

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Qį> CAU

KAS SVARBIAUSIA, TAI KOKS TABAKAS 
Niekur nėra puikesnio tabako kaip tas, kuris naudojamas Luckies

Orrtffcti

Skolina pinigus ant pirmų 
morgičių, atmokėjimui morgi 
čių, pataisymui namų ir pas- 

’EDERAL oAVINGS tatymui naujų namų, lengvais
|AND LOAN ASIOCIATION’ or 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

2242 West 23rd Place
PHONE CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

EMIL DENEMARK Si
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Prie Dariaus ir Gim Paminklo
(Dr. A. Rakausko, A. L. B. K.,manymui ir darbui Darių ir
Federacijos pirmininko kal

ba paminklo atidengimo 
iškilmėse)

Siekti tikslo yra siekti Gy
vybės. Tauta, siekdama tiks-

Girėnų pagerbti, ju vardus į- 
amžinti nuoširdžiausiai prita-; 
rė, rėmė ir visu uolumu dė
josi prie aktyvaus darbo pati

'.Kad greičiau prieiti prie su-
, įkėlimo fondo užbaigos A. L. lo, siekia tautinės gyvybės, lų' „ ,, . .. ... .

.... , . J B. k. Federacija skina auka
gyvybe 11 ima remdamosi nu-1.....1U, .. . .J v . $40.00. Šiandie mums tenka ne
statytomis gamtoje tiesomis 
Lietuvių tautai, sykiu ir 
mums, jos išeivijai, tautinė gy
vybė ateina iš to paties šal
tinio, Turtais gyvybė neįper
kama. Ji todėl yra neišpasa
kytai didele brangenybe pavie 
niani žmogui ir kiekvienai tau
tai. Už gvvybe milijonų - mi- ,; T r Jaunes turėti aukštų, brangi) 
li jonai motinų aukojasi... Jų1 
tarpe aukojosi dvi motinos, ku 
rių sūnums dedikuojame šį

paprasto džiaugsmo matyti 
vienų didžiausi, gražinusį nors 
tiesa, palyginamai nedaug pa
siaukojimo išreikalavusį iš 
mūsų darbą apvainikuotu. Mū 
sų džiaugsmo laipsnis ltyii kį- 
la, kad paminklo dedikavimo 
apeigas atlikti mes turėjome

Cminklų. Tiedu sūnūs kapito- 
Steponas Darius ir leite- 

autas Stasys Girėnas auko
josi už lietuvių tautos gyvy
bę Jaunosios Lietuvos garbei.

Laiminga lietuvių tauta šia-

svetį, Lietuvos Katalikų atsto
vų — Katalikų Veikimo Cent
ro pirmininkų, Jo Ekscelenci
ją 'Vyskupų Teofilių Matulio
nį. Ne mažiaus yra malonumo 
ir džiaugsmo turėti šiose iškil
mėse Lietuvos Respublikos at
stovų didžiai gerbiam konsulų 
Vntanų Kalvaitį. Šios iškilmės

ndie! Ji bus visados tokia, jei- , , • , • •, -’ d todėl darosi nepaprastai reiks-
gu jos sūnūs ir dukterys gv-1 . . n ,. . . . iiningomis. Draug su paminklo
vens jai ir ioa>«garbei. Šiam ti-' , . . „ ■. ... v (dedikavimu Lietuva per savo
kslui pasiaukoti kiekvienų iš : -•1 1 garbingus Atstovus įamžino į
mūsų pamokina, paragina, pa- L. kata|ikyW,s ir lictUTybės
drąsina, kviečia mūsų didvv-1 ,. . ,. , * dvasių.rm — Dariaus ir Girėno kru- 1 ... ei Pirm dlviejų tūkstančių ine-
vina auka ant lietuvių tautos', m T„ • v. . . , _1 itų, Irvs Išminčiai sieke tiks-
aukūro. >, ’. . ilo — pasveikinti atėjusios į

Šiai aukai užsiliepsnojus,'

dujas įamžinti paminklas te
būna mums ir mūsų išeivijos 
kartoms ta stebuklinga, veda
nčia prie tikslo — prie tauti
nės gyvybės žvaigžde.

Tėvui, kurie davėte mūsų 
tautai Steponų ir Stasį, su dė
kingumu ir pagarba dvasioje 
mes lenkiame jums galvas.

Steponai Dariau! Stasy Gi
rėnai! Lietuvių Tautos Didvy
riai! Su ypatingu dėkingumu 
ir pagarba lenkdami jums gal
vas už jūsų nuopelnus ir di
džiausio laipsnio garbę Lietu
vos Respublikai ir Lietuvių 
Tautai, mes jungiamės dva
sioje su jumis tiems aukštiems 
idealams gyventi ir duodame 
garbės žodį, kad mes kasmet 
ir kiekviename tautos reikale 
kaupsimės dvasioje prie šio 
palaužtų lėktuvo sparnų vaiz
duojančio paminklo jūsų am
žinai garbei dedikuoto ir jame 
ieškosime įkvėpimo, tautinio 
atsigaivinimo, tautinės saviga
rbos, tautinės gyvybės, vieny
bės, pasiaukojimo ir meilės gy 
venti ir dirbti Lietuvių Tau
tai ir jos Autoriaus garbei.

ANGLĮ! SPAUDA APIE 
D.-G. PAMINKLO ATI

DENGIMO IŠKILMES
Cbicago Tribūne, liepos 29 

d. rašo:
iShuft Dedicated to Tuo 

Kilk'd in lio y to 
Litiniu nia

A throng estimated at 40,- 
000 gatherod in Marųuette 
park yesterday afternoon to 
u itness tbe dedication o f a 
monument coiimiemorating 
Capt. Stephen Darius ajid 
Lieut. Stanley Girėnas, Lithu- 
a nitui - American flyers who 
were killed in a erash as they 
sped aeross Germany toward 
Litliuania after Crossing the 
Atlantic.

The monument was ercctcd 
Ly the Lithuanian societies of 
the United States, l’reeeding 
the dedication there was a mi 
litary jiarade in vbicb the

druni and bugle corps of niue 
American Legion posts and a 
band from Fort Sheridan par- 
ticipated.

Tbe dedicatory address was 
j made by the Most Bev. Teofi
lius Matulionis, Lithuanian bi-I
shop who is no\v visiting in 
tbe United States. Assistant 
State’s Attorney Charles P. 
Kai was ebairman and addres- 
ses were made by State’s 
Attorney Courtney, Anthony 

1 Kalvaitis, tbe Lithuanian eon- 
sul; County Clerk Mielinei J. 
Flynn, the Bev. 11. J. Vaičiū
nas, Aid. John Egan, and Leo
nard Simutis. The exereise 
clused with the singing of 
bymns by the ehoirs of eleven 
cliurches,

Chicago American:

Memorial to Air lleroes 
Dedicated

l’erpetuating the mentury 
of two daring flyers, Capt. 
Stephen Darius and Lieut.

Stanley Girėnas, Lithuanian 
airmen who were killed in a 
erash at Soldin, Germany, J u 
ly 18, 1933, as they were about 
to aehievo a nonstop flight 
from New York to Kaunas, 
Litliuania, a monument wa» 
dedicated in Marųuette Park 
before 73,000 Chicagoans oi 
Lithuanian origin, yesterday.

Colorl'ul eeremonies were 
markeli by a dedicatory speeeb 

Iby the Most Bev. Bishop Teo- 
| filius Matulionis and a pre- 
sentation address by R. A. Va- 

i šalie, president of tbe monu
ment eonuuitt.ee.

BINGO VAKARAS
BRIGHTON PARK. — Šv. 

Pranciškaus Rėmėju 2 sky
rius rengia bingo vakarų, se
kmadienį, rugp. 11 d., para
pijos darže.

Grab. žmona V. LiuleviČie- 
nė vakarui suteikė penkias 
gražias dovanas.

Prašomos skyriaus narės su 
nešti savo dovanus šių savai
tę pus komisijos nares, arba 
kam arčiau, pas pirm. Gečie
nę, Jucienę, Jasparienę, Vai
čekauskų, Navickienę, Jvins- 
kaitę ir Norbutienę.

Visas pelnas skiriamas Šv 
Pranciškaus vienuolynui.

Komisija

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS

NUGA-TONE yra pastebėtinas vais
tas dėl ligonių ir silpnų žmonių. Po 
to kaip jūs jj vartosite vienų savaite, 
jūs pastebėsite abelnų pagerėjimų Ir 
jeigu ir toliaus vartosite. Jūs atgau
site savo normalių sveikatų ir spškų.

Jokie kiti vaistai neturi tokių pa
stebėtinų istorijų kaip NUGA-TONE. 
Per 45 metus jo gyvavimo milijonai 
moterų Ir vyrų atgavo savo sveikata 
ir spėkas. NUGA-TONE parduodamas 
visose vaistinyčiose. Žiūrėkite kad 
gautumėte tikrų NUGA-TONE. Neim
kite pavaduotojų, nes jie yra bever
tės.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Lluosuotoją vidurių 25c Ir 
60c.

Lietuvos Respublika per savo 
prezidentų Antanų .Smetonų 
paskelbė lietuvių tautai ir vi
sam pasauliui tos aukos ver
tybę. Garbingai žuvę sparnuo
ti lietuviai pirmieji iš mūsų 
tautos nugalėję Atlantą apdo
vanojami aukščiausių laipsnių 
garbės ženklais bei ordinais. 
Paskendusi gedule Lietuvos 
Valstybė su neapsakomai di
delėmis iškilmėmis laidoja jų 
sužalotus kūnus...

Įamžinama jų vardais įstai 
gos, gatvės, organizacijos.

Lietuviai, gyvenų šioje šaly, 
begalo brangino visa tai. Jie 
matė, kad Lietuva tikrai mo
ka įkainuoti lietuvių išeivijos 
aukas ant tautos aukuro. Pa
ti lietuvių išeivija taipgi rū
pinosi kiek galėdama iš savo 
larpo kilusius didvyrius tinka
mai pagerbti, jų vardus įam
žinti. Ypač Chicagos lietuviai, 
kurių tarpe buvo Dariaus ir 
Girėno tėviškė nesigailėjo tuo 
reikalu pastangų. Ruošta pa
maldos; skirta radio liūdesio 
valandos; leista specialūs, nu- 

xlę didvy rių nuopelnus tau- 
ni spaudos leidiniai, organi

zacijos pasivadina jų vardais; 
didvyrių tėviškėje gatvė pava
dinama jų lėktuvo Lituanicos 
vardu. Daug su visa tai ėjo 
paminklo fondo auginimas ir 
viskas ruoštasi šiai dienai.

Organizuota lietuvių katali
kų visuomenė išeivijoj, susiju
ngusi į Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacijų, ku
rios vardu turiu garbės šian
die tarti žodį, kiekvienam su-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
in

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

i

pasaulį Gyvylx‘s. Jiems kelių 
rodė ir juos vedė ypatinga 
žvaigždė. Dedikuotas Dariaus 
ir Giršno garbei ir jų var

GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ
Žinomo biznierio (Music ir 

Jesveliy store) 4216 Archer 
av., J. Kass Žmona Emilija ir 
sūnus Mečislavas grįžo namo 
po vieno mėnesio atostogų 
Duktė Emilija dar pasiliko a- 
tostogauti Bass Lake, Wait- 
ehes vasarnamy. Rap.

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 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

A Washable Wall Paint
Now you can insure the beauty of your walls for many

Jears to come, simply by applying Lowb Brothers
1ELLO-GLOSS. For time fails to destroy the rich, 

subdued lustre of this satiny finish.
You will find, too, that MELLO-GLOSS is remark- 

ably easy to clean. Spots and stains come off with 
ordinary soap and water or a good 
cleaning compound.

t J This popular wall finish is easy to
' ' apply, covers a wide surface econom-

ically, and comes in a range of beauti- 
ful tints and shades. Ask for a copy of 
Lowe Brothers Free Book,“101 Ques- 
tions About Painting and Decorating."

Kainos sumažintos ant maliavos 97c ®a^' 
Greitai džiūnantis vamišas • • Q galionas 

Dykai kenas maliavos kiekvienam pirkėjui.

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 So. Halsted St.

Telefonai: BOUIevard 4706-8167

A.
LEONARD TALMONT

Mirė liepos 29 d. 1933 m. netikėta mirtimi 11:13 
vul. ryto, sulaukęs 20 melų amžiaus. A. a. Leonardas 
gimė Cbieago, III. saus’o 21 d. 1913 m.

Paliko dideliame nuliūdime tėvų Juozapų, motinų 
Eleną, seseris Anitų ir Dolores, brolį Jeronimų, se
nukų Vincentų. Juskeuiez, dėdes ir tetas Feliksų ir 
Agniešką Juskewiez, Motiejų Juskewiez, Mykolų J. 
ir Sofija M. Dubiskius, kun. Pranciškų Juskeuiez, 
Leo ir Gene Juskewiez, Bruno ir Berniee Juskeuiez 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4717 S. Waslitenaw Avė. Laido
tuvės įvyks ketvirtadienį, rugpiūčio 1 d., iš namų 
9:30 vai. bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po jKimaldų bus nulydėtas Į Šv. Kazimiero 
kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, ilrau- 
gus-e^ ir pažystam us-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, Seserys, Brolis, Senukas, Dėdės, 
Dėdienės ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius Jos. l’acholski. 
Telefonas LAFavctte 4228.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

FA> OŽUž;

UdlzMjai aokit«aia pamiak-
h) b Ėrakaubą

Dldilufla panlaklų dlrktov* 
OhicafoJ

Suviri 60 metų prityrimo
----------- o

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės b 
taupykite pinigus

----------- o-----------
Mes atlikome darbų daugeliui 
iymesnių Ohicagoe Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
utį Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMnrKLŲ DIEBt JAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab
namių.
Mūsų šeimyna specialisnoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
SU pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys talefOaaii

Ros. PGN8AOOLA Ntl 
RKLMGNT »4SR

Offloe, BILUilOa SM5 
Vlnoent RoMlli,

BARSKIO DIDŽIAUSIAS 
SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMO

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

Būkite gudrūs — pasinaudokite šiuo didžiuliu 31 me
tų Sukaktuvių Išpardavimu

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

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

Šeštadienio vakarais iki 10 vai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARda 1741—1742t F. Eudeikis 

bdiamicz ir Sūnūs

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Putlus 
I. F. Raibius 
S.M. Skudas

2314 Weat 23rd Place 
Phone CANai 2515 Cicero 5927 J

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 Weet 18th Street 
Phone CANai 6174

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weat 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

▲MBUUJrOS PATARNAVIMAS DIENĄ IR naktį

YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

eonuuitt.ee


b k t fra ta Trečiadienis, liepos 31, 1935

Pirmoji Chicagos Lietuvių Parapijų Chorų DAINOS ŠVENTĖ
ĮVYKS;

Sekmadienį, Rugpiūčio 4 dieną, 1935
VYTAUTO PARKE

Programas - Dainuos 3000 choristų - šokiai - Žaidimai - Pasilinksminimas 

ĮŽANGA 25c SU DOVANOMIS

1. - General Motors Frigidaire - Peoples Furniture Mfg. Company

2. - Westinghouse Drabužių Plovykla - Jos. F. Budrik, Ine.

3. - Fedelco Vacuum Cleaner - Roosevelt Furniture Company

4. - Abro Rankinis Laikrodis - R. Andreliūnas.

Bus 3 orkestros. Dvi šokiams, trečia simfoninė. Šokiai eis be sustojimo.

VIETINES ŽINIOS
AUKŠTAS SVEČIAS 
“DRAUGO” REDAK

CIJOJ

i Atletų tarpe yra ir veikė
jos bei “Draugo” korespon
dentės Ievos Lukošiūtės bro
lis Mykolas.

1 Mykolas Lukošius yra bai-
---------- gęs Šv. Kazimiero Akademi-

Vakar “Draugo” redakciją jos pradžios mokyklą ir Lind-
atlankė aukštas svečias J. E. 
vyskupas - kankinys T. Ma
tulionis lydimas kun. B. Ur
bos, Šv. Kazimiero Seserų ka
peliono. Maloniai valandėlę 
pasikalbėjęs su redaktoriais 
svečias apžiūrėjo “Draugo” 
spaustuvę. Gėrėjosi jos patal
poms ir įrengimais. Chicago
je svečias žada paviešėti iki 
Federacijos kongreso išvaka
rių. i

PORCINKULIO ATLAIDAI
ROSELAND. — Visų Šven

tųjų bažnyčioj rugpiūčio 2 d. 
bus porcinkulio atlaidai, ku
rių pelnymas prasidės rugp. 
1 d., 12 vai. dieną ir tęsis iki 
penktadienio 12 vai. nakties. 
Atlaichi pelnymui reikalinga 
atlikti išpažintis ir priimti šv. 
Komunijų. Porcinkulio' atlai
dai yra visuotini ir galima 
juos daugel kartų į dieną pe
lnyti, nes už kiekvienų baž
nyčios atlankvmą ir pasimel
dus Šv. Tėvo intencija, sukal
bant po G poterius, gaunama 
visuotini atlaidai, kuriuos ga
lima vienus sau, o kitus sie
loms skaistykloje pelnyti. Per 
atlaidus visą dieną bus įsta
tytas Šv. Sakramentas žmonių 
adoracijai. Atlaidams baigti 
atvažiuos J. E. vyskupas Teo
filius Matulionis, pasakys lie
tuvišką pamokslą ir suteiks 
Sv. Tėvo palaiminimą.

Porcinkulio atlaidai
goj visiems katalikams ran
dasi tik dvejose lietuvių baž
nyčiose, t. y. Visų Šventųjų, 
Roselande, ir Gimimo Šv. Pa
nelės, Marąuette parke. Tre
tininkams panašūs atlaidai ra
ndasi dar ir kai kuriose kito
se bažnyčiose.

Visi katalikai turėtų tose 
dienose naudotis gausiomis 
Dievo malonėmis.

Kun. J. Paškausk&a

Sv. Kazhniero Akadernikiii Danu
Kutestas “Draugo” Radijo Valandoj

KONTESTO TVARKA
1. Daina turi būti dainuojama lietuvių kalba.
2. Daina gali būti neilgesnė kaip 3 minutas.
3. Mergaitė turi būti Šv. Kazimiero akademijos mokinė

BALSAVIMAI IR DOVANOS
Visi “Draugo” skaitytojai ras balsavimo blanką “Drau

ge” ir galės balsuoti už 3 kontestantes; o trys gavusios dau 
giausiai balsų gaus dovanas.

iš abiejų sanktuarijos šonų. 
Praeitais metais jis Tai stambi Jono Lelingio do

vana. Šv. Juozapo bažnyčia
gražesnių rūbų eilėmis.

blom Iligh School, o praei
tais metais baigė Armour 
Tech kolegiją “Bachelor of 
Science” laipsniu.

Baigęs kolegiją Mykolas ta 
po tos kolegijos tennJso Cem- 
pijonas
laimėjo ir L. V. 112 kuopos 
teniso čempijonatą. Jis dirba 
inžinieriaus darbą Director of 
Insurance Bldg.

Praeitą šeštadienį jam bu
vo surengta išleistuvių puo
ta. Dalyvavo vien tik Armour 
puošiasi naujais įtaisymais ir 
Tech kolegijos profesoriai - 
mokytojai ir kolegiją baigę 
studentai. Sudėta linkėjimų ir

gpiūčio 4 d. Choras turi virš 
60 narių ir visi dideliu patrio
tizmu lanko praktikas. Vado
vauja varg. K. Gaubis.

....................„ ., . Onų su Marijonomis lenkZakristija iš vidaus tapo •. . .. . . „.......... . . . , 11vntarimas eina visu frontu
Mat, visos rebgiasi prie para 
pijos pikniko rugp. 11 d. Pik
nikas, sako, bus “istorinis”,

gražiai išpopieruota ir atro
do kaip nauja. D. Gudaitis. 
Jonas Baltuška ir Pranas Gri- 
galaitis dideliu pasišventimu 
atliko tą gražų darbų. Domi- 
nikas Gudaitis zakristijos at
naujinimui aukojo visą reika 

suteikta daug “Bon Voyage” lingą medžiagą, 
dovanų. Rap. ------------

GRAŽI DOVANA BAŽ
NYČIAI

SO. CHICAGO. — Šv. Juo
zapo parapijos bažnyčioj įdė
ta du didelį spalvuoti langai

AKIŲ GYDYTOJAI:
■ - - - ■ - - ,

DB. VAITUSH, OPT

nes pirmą kartą Onos ir Ma
rijonos jį rengiu.

Vasarinės irtbkyklos vaikų 
pirmoji šv. Komunija bus se- 
kmadienj, rugp.' 4 d., 8:30 va-

Parapijos choras smarkiai landą ryto. Tą dieną baigsis 
ruošiasi prie Dainos Šventės, ir vasarinės mokyklos kursas.B ■
kuri ivyks Vytauto darže, ru- Reporteris

AMERIKOS LIETUVIO DAKTARO DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phont 
KROppct IU9S-'V.- '.

Ros. and Office
285* So. beariu 8t. 

vairai •7«9

» i l FDWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OmCK HOUR8 . 

t to 4 and T to » 1» M. 
ftonday nr ▲ppetbtmsBt

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ*

4646 Bo. Aihland Avė.
Ofiso Valandos 

Nuo l Iki. 4 lr nuo 9 Md S vak. 
Nedėllomls psgsl sutarti 

Ofiso tetof. BOUIevard 7910 
Manas tek FROopeet 1996

________ LORUVl*
OPTOMETRICALLY AKIU 

KPECIALI8TA8
Palsyvtos aklų )tempimų, karts

<etl prt teMtml gslvės sksucMjlino, |
• miglino *kip aptemimo, aervuotu- , BOITrvard 7*49 

CTiipfl- n*>' •kaud*"‘» »k*U karnų, atitaiso vmia rumparekysto ir toltrseratt- Priren
gia t.*i«tngul akinius. Visuose atsltl- 
ktmuee- sgasmlnsvlmss daromas su 
eloktra. parodantis mailausias klal
daa 8 poetu 18 atyda atkreipiama j 
mokyklas valku* Kreivos skys atl 
taisomos Valandoa nuo 10 Iki 4 v 
Nsdllloj nuo la Iki 11. Daugely st- 
•Itlklmų akys atitaisomos be akinių. 
Mainos pigiau kaip ptomfeo.

4712 SO. ASBLAND AVB. 
Phone Boulevard 7689

GRAŽIAI PALYDĖTA
“Draugo” ekskursija į Lie

tuvą, su kuria išvyko ir atle
tai į viso pasaulio lietuvių 
olimpiadą Kaune, vakar išvy
ko iš T ja Šalie stoties. Išlydė
ti ekskursantus susirinko 
daug žmonių. Visų akis trau
kė gražios, vienodos atletų u- 
niformos. Atsisveikinimas su 
saviškiais buvo jaudinantis.

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
0PT0MRTRI8TA8

1801 S. ASHLAND AVENUE
Piatt Bldg., kamp. 18 st

2 aukšta*
Pastebėkit mano Ukabaa

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

Phone OANal 0623

DR. C. t VEZEL’IS
DENTISTAS

4646 8o. Ashland Avė.
arti 47th Strael 

♦ai.: auo • Iki I vakare 
flarsdoj panai sutarti

Ofiso Tel.: PROspeet 6370 
Rea. Tel.: HElfloek 0141

DR. J. RUSSELL
Lietuvią Gydytoju Ir Ohlnirgai 

2500 W. 63rd St
Ofiao vai.: t U 4 Ir «M Iki S:M 
Seredomia Ir nedaliomis pagal sutart) 
Res. Mit W. 99tk St. Pagal sutart).

BRIDGEPORT. — Trečia
dienį, liepos 31 d. 8:30 vai. 
ryto, Šv. Jurgio parap. baž
nyčioj prasidės rekolekcijos. 
Tęsis tris dienas. Pamokslai 
rytais bus 8:30, o vakarais 
7:30. Rekolekcijas ves tėvas 
pranciškonas. Rekolekcijos 
baigsis penktadienį Porcinku
lio atlaidais. Per tą laiką bus 
priėmimas į visokias brolijas. 
Parapijonai prašomi naudotis 
šiomis progomis įgyti Dievo 
malonių. Rap.

Budriko krautuvės radio pro
gramas nuo 5 iki 5:30 popiet 
iš WAAF radio stoties. Bu
vo rinktinos ir gražios dainos 
bei muzika. Už tai reiškiame 
didelį dėkingumą leidėjui Bu
drikui.

Kitas Budriko radio prog
ramas būna ketvergais iš sto
ties WHFC, nuo 8 vai. va
karo. Kaimynas

Pranešimai

rap. salėj. Kviečiame visus 
'susirinkti. Valdyba

IŠPARCELIAVO 20 DVARŲ
KAUNAS. — Žemės ūkio 

ministerija paskelbė, kad pa
skutiniu laiku 20 dvarų žemę 
išdalino greta gyvenusiems^ 
ūkininkams.

RADIO
Labdarybės centro susirin

kimas įvyks liepos 31 d., 8
vai. vakare, Aušros Vartų pa-

Nežiūrint vasaros karščių 
ne visi tegali išvažiuoti į mi
škus, parkus arba maudynes. 
Todėl nieko nėra malonesnio 
kaip pasiklausyti radio prog
ramų, ypatingai gimtoje kal
boje. Praeitą sekmadienį to
kį malonumą mums suteikė

REIKIA DARBININKŲ
Reikalingi 4 patyrę mūrini

nkai, plasterninkai, 2 karpen- 
teriai, kurie galėtų iš planų 
dirbti prie namo statymo. 
Kreipkitės į:

“DRAUGAS” 
MARIAN BROTHERS

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Snite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

LIETUVIAI DAKTARAI

ANT RENDOS

Tel. OANal H»1 1
Rea. PROnpetn 8850

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJ AB ir CHIRURGAS 

IBM SOUTH RAUSTU) 8TRBJ7T 
n Dailinkmia 9969 So. Arteetau Avė.

Valandas: 11 ryto Iki t popiet I Iki I t. vakaro

Tel. OANal tilt

DR. G. I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.)

Valanda*: Nao • Iki 19 ryto 
Nuo 1 IU 8 vakaro 
Seredoj pagal autartj

Tel. CANal 4189

DR. S. BIEŽIS
OYDYTOJAS lr CHIRUROAS
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—1 lr 7—S vak. 

Seredomis Ir NedSIlomls pngal sutart) 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7R68

or. t. dundulis
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

4157 ARCHER AVENUE
Tai. VIRglnia 00S4

Ofiso vai.: 1—4 Ir 4—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutart)

DR. J. E. SIEDUNSKIS
Gydytojas lr Chirurgas

DR. V. E SIEDLINSKIS
Dantistas 

Gae X-Ray
4I4S ARCHER AVB., Oor. Praartam 
Tel. offiee Laf. 8810; rea Vlrg. 0088

Tel. LAFayette 7440

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenne
Vai.; S—4 Ir 7—t vai. vakare
Bes. 2136 W. 24th 8t

TeL OANal 0409

AUKSIN ft PROGA
ISsIrenduoja 2 Storai: vienas dėl a- 

llnės su barais Ir aisbaksiatis; kltn' 
tinkamas dėl grosernės ar aiskrlmi- 
nės. Renda labai pigi ir gerol vietoj 
— lietuviu centre — 4500 H. Paulina 
St. AtsISauklt pas A. Norbut, 8222 K. 
Falrflchl Avė. Telef. PROspeet 1435.

Ant rendos kambarys, tin
kamas dėl vaikino ar mergi
nos, su valgiu ar be valgio, 
pirmas pagvvenimas iš prieša
kio. Mrs. P. čebeteriūnienė - 
Krencius, 4523 So. Fairfield 
Avė., Chicago, III.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandoe kasdien nuo 8 Iki S 
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyfiloe

vakarais 8 Iki 9
Telefonas OANal 1178

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPnblic 0800

Telephone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

4*31 SOUTH ASHMND AVENUE 
Res. 6 515 8. ROCKWELL ST. 
Telephone: REPublic 9723

Res. 1227 S. 50th AVĖ.. CICERO 
Telephone: CICERO 5395

Ofiao: Tel. LAFayette 4017
Pea.: ’el. HEMiock 4214

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiao valandos: 2-4 Ir <-> vai. vak. 

Realdencljoe Ofisas: 2444 W. 49th St.
Valaadoa: 18-12 lr 1-9 vaL vak. 

Seredomia lr nedėliotais pagal sutart}

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

14 41 JO. 4tth CT., CICERO. ILL. 
Utar., Ketv.. Ir PStn. 10—9 vai. 

2147 80. HALSTED 8T.. CHICAOO
Panad., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMiock 4848 
Kės. Tel. GKOvehIU 0417

4924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARGUETTE ROAD 
GYDYTO J A8 Ir CHIRURGAS

Vėl. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. lr Nedėllomla susitarus

CLASSIFIED
AUTOMOBILIS AUTOMOBILEH

EMIL DENEMARK INC.
==== Vartotu Karų Bargenai """

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

OR. CHARLES SEGALornuų
«T» to. Ashland Ars 

9 labos
CHICAOO. ILL 

omo VALANDOS:
ra 10 Iki 19 raL ryte, am a Iki 4 

raL pe ptotu lr aae 7 Iki S:t0 vai. 
vakare. Nedėllomla nuo 10 Iki 11

valandai diena 
MTHvrav

DR. MAURICE KAHN
gydytojas ir chirurgą*

ASHLAND AVS.
TaL YJ

Nuo 10-19 v. ryte: 9-8 lr 7-S ▼. v. 
Nadėldlenlala nne 10 Iki 19 dieno

Dienomis Tai. LAFayette 1798 
Naktimis Tel. CANal 0492

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

______ Nedėlioję pagal sutart)______

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3061

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo t Iki 10 rytais — 1 
Iki S popiet — 8 Iki 8:80 vakare. 
Nedėllomla nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

RUTCK '35, Club Sedan su trunk, garantuotas ..................... *825
BTTTCK '35, 5 Sedan 47, garantuotas ....................................... 9795
BUTCK '33. 5 Sedan. 6 drat. ratai, tobulas............................. 9895
BUICK, '33. 3 Sedan Rf. t drat ratai, labai pulkus 9fl75
BUTCK *31. B Sedan 67. geroj tvarkoj ....................................... 9395
BTTTCK '30. 5 Sedan 61, mediniai ratai. graUam stovy____  9225
BUTCK '30. 7 Limo. Ae»l drat. ratai, eina O. K................... «225
CADILLAC ’81. 7 Sedan. tobulam stovy .............   ««95
CADILLAC '80. 7 Sedan. pcrtalaytns ........................................ »*W»5
CADILLAC '30. 16 cilindru 7 Rednn. labai puikūs................. 9595
CADTLLAC '30. 7 Sednn. labai puikiam atovy.......................... 9495
CADTLLAC '29. 5 Sedan. įvaru* karna ........................................ 9225
CADTLLAC '29, 7 Sedan. gerai bėga .......................  9275
CADILLAC '28. 6 Sedan. graliam atovy ............................... 9125
CADILLAC ’28. 6 Sedan. gera vertenybė ............................... 9100
CHEVROLET "33. 2 durų Sedan. radio. heaterla, tobula* . . 9305
CHEVROLET 'ST, Snort Coupe, gema motorą a ...................... 9235
CHRYSLER ’SO, 6. 5 Sedan, 5 drat ratai, O. K..................... 9245
FORD. ’35. Sprttt Coupe, k t ton e nauja* .... ... HPECI Vi
FORD '31, Bualneaa Coupe, Ivarua ............................................. 9225
FORD '86. Snort Conne. gera vertenvbė .................................. 9175
LA SALLE '31. 5 Sedan. Juodaa. drat. ratai .............................. 9345
LA SALLE '30. B Sedan. 8 drat. ratai ....................................... 9345
LINCOLN *30. 6 Sedan. labai pulkus ...................................... 9295
OAKLAND '38. 2 Durų Sedan. graliam atovy.......................... 9175
PACKARD '32. 7 Cuatom Sedan. tobulam atovy ............ .. 9945
PACKARD '81. 7 Cuatom Sedart. gerai bėgantis ................. 9395
PIERCE '30, 2 Coupe. Iaha4 pulkam atovy............................... 9195
PLYMOUTH *38, 2 Coupe. Rumble aeat, įvarus ................. 9395
PONTIAC '34, 2 Durų Sedan au trunk. kaip nauja*............ 9S95
PONTTAC '24. 4 Dtiru Sedan'. kaip naulaa .............................. 9B95

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jflaų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

f CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run ’ $7.00


