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Rugsėjo* Sept 2 d. 1935 m.
VYTAUTO
115 th St. Tarp Cravvford ir Cicero Avės,
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Širdingai kviečiame vi
sus “Draugo” skaitytojus, 
rėmėjus, prietelius, gerb. biz
nierius, profesijonalus ir pla
čiąją lietuvių visuomenę atsi
lankyti į šj rudeninį Labor 
Day pikniką Vytauto Darže. 
Visiems užtikriname smagu 
laiką.

ADMINISTRACIJA.

PROGRAMASI
Pradžia 10 vai. ryte

11 vai. Baseball žaidimas
12 vai. Šokiai

2 vai. Baseball žaidimas

4 vai. Dainavimas
5 vai. Garbės svečių žodis

6 vai. Laimėjimai
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Mokytis Naujos Rašybos?
Visai nutikėtai pateko man žiurėjo tie “barzdoti rusa.’ 

į rankas niekad nematyta bra- ir turkai su “moderniškom 
šiūrėiė, Philadeįphijoj spaudi- kelnėm”.
nta Nors aš dabar matau1 Ar šiaip kalbesiui, ar ki- 
pirmų karty, bet, sakomu, kad taip, bet prieš 387 metus iš- 
tai jau dešimti metai einas rastos “naujos” rašybos, jau t 
laikraštis. Liliui įdomus lėi- seniai užmirštos, mokytis ni-i- i 
dinėlis. Aš manau, kad jeigu kam neverta, ir nepatartina. I 
dr. Graičiūnas jį pamatytu, Visai kutų kas kita, .jeigu 
jis tikrai pasistengtų įsigyti mums būtų patariama pas 
jo kilis egzempliorius, ir jais mckiti “rašybos” iš 10 metų 
apdovam tų Lietuvos muziejų, seno laikraščio, kad lr poezi- 

AtveHus brošiūrėlės viršelį, jos skyriuje, kuriame unive: 
tuojau į akis krinta stambiu- sus '•alėjas” Vitkauskas mo 
mis raidėmis išrašyta eilutė derniškai šeimyninkauja. Tin 

Mokykimės naujos lietuviš- paklausykite kas ten darosi: 
kos rašybos”. O kadangi ši “Ariejelis raitas joja, 
eilutė skamba visai ideališkai, “Nuo, nuo, nuo žirgeli, 
tai žmogus negali iškęsti ne- ‘‘Tpru, pajojęs jis sustoja, 
perskaitęs ir ištisų, žemiau jos ‘Šluostosi veideli... 
telpantį straipsnelį, po ku- ‘‘Jo žirgelis keturkojis, 
riuom pasirašo tūlas J. Gus- ‘‘lr be balno sieili, 
tis. šitas man nepažystamas “Ariejelis tikrai jojis 
žmogus savo rašte turbūt pre-1 “Tikras senas diede! 
tenduoja būti “
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VIENINTELĖ BAŽNYTINES UNIJOS
LAIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE

Kauno, Alytaus ir Kaišiado- mų. Dvaro griuvėsių liekanų 
rių plentų susidūrime (seniau į ir apgriuvusių mūrų dar ga- 
Kauno — Gardino vieškely- Įima užtikti ir dabar. Įvai- 
je) stovi nedidelis Kruonio
miestelis. Šio miestelio var-

l
riose sodybų vietose žemėje
yra plytinių pamatų ir sienų, 

das jau labai senas. Čekų ra- iš dvaro trobesių pastatytų 
naujos rašy-'“Nuo, nuo, nuo greičiau zir- Į šytojas P. J. Šafaržik savo namų ir kt.

bos” mokytoju, nes griežtai 
pasmerkęs dabar mūsų varto-j “Reikia mums paspiet?, 
jamas akcentuotas raides, ir “Dar nujoti in darželi 
įkaitęs iki “šapki daloj” to- “Tenka pajojieti!. 
no, liepia mums rašyti “laik- “Taip vaikutis ant žirge**j 
rashciiiai, barsheliia:, zuikis “Siediemas daro, 
lauza žalius žirnius, žmogus “Jis ant paprasto suolelio 
meblzias ir saule leidžias” ir , “Siediedanias jin varo...
t t wSOt, čia tai yra ko pasimo-

gelil i veikale “Starožitnosti Slova- 
nske” I tome, išleistame Pra-
liaje 1836-7 metais, pasirem
damas senais graikų geogra
fais, sako, kad V, VI šimtme
tyje po Kristaus gimimo čia 

į gyveno Sarmatų tauta ir Ne
munas vadinosi romietiškai 
Chronus, o upelis, ant kurio 
stovi Kruonis, vadinasi Kluo
ne (Kruonka). Iš to kilęs ir

Vienas iš kunigaikščių Ogi
nskių, būdamas bažnytinės li
nijos Lietuvoje propagato- 
rium, pastalė Kruonyje mūro 
bažnyčių Kada ji pastatyta 
- tikrų žinių nėra. Tačiau 

aišku yru, kad ji pastatyta 
1596 ir 1625 metų laikotarpy
je. Bažnyčia pastatyta unijos 
stiliumi. Jcje sujungta vaka
rų ir rytu stiliai: rytinė dalis

rūsiai R. Kai. parapijai. * lo w tym grobie dusza w nie- je anksčiau būta kažkokios
Dabartinės bažnyčios zokri- bio stawa nesinerterna na wie- pilies, nes aplinkui švento- 

stijos sienoje yru įmūrytos ki w pamienci zostawa”. riaus žemėje yra plytinių sie- 
d\ i akmeninės lentos l,3lx Akmuo pargabentas iš sve- nų ir upelės Kruonės krantus 
2,16 mtr. didumo. Jose iška!- tinio krašto. Darbas utiiktas ant kurio stovi bažnyčia, au
tos šarvuotų karių — valdo- meniškai. stiprintas akmenimis,
vų figūros su jų herbais ir į Antroje lentoje jokių užra- Po 1863 metų sukilimo ru
ki. ženklais. Vienoje lentoje šų nėra ir nežinia kokį va*so-i (‘Ję«inys 5 pusi.)
atvaizduotas kunigaikštis O-jvų. ji vaizduoja: figūra šar-!______________ _____________
ginskis De Cozielsk ir žemiau vuota, be ginklų, skirtingas
iškaltas toks užrašas: herbas.

, “Obiit in Christo Magnifi- Lentas rusai buvo užtepę 
cus Dominus Teodorus Ogiu (užtinkavę), bet 1916 m. Vil- 
ski de Cozielsk Subcaniera- niaus guoęrnatorius vizituoda 
rius Trocensis Capitaneus Do mas valsčius užėjo cerkvėn ir 
rsuniensis et Cannialoviensis sužinojęs apie šias lentas lie- 
*\nno 162-5 Die 7 Fbrii aeta- pė jas nuvalyti.
tis suae ?•*”. | Bažnyčios rūsyje yra įniū-

Toliau dar seka šis įdomus r-&ia*)ai 6U balzamuotais 
užrašas: “Epitaphiuni. Ktos hunais. Tai palaidoti Ogins- 
kolwiek jest co wiedziec Pra- k*ak krabai buvo pirina rusų

Ti^soTl ^tu^1“^ mel'k)’tL pas,,no^ti
B ----------------- - velnių Pats Kruonio vardas. Aiškiau I (altorius)’ rytų stiliumi, va-įgniesz O Tvir Panie Ogins- kelet}i kartl^’ ° vėliau Di’

naitės, , ... . tvt; ,. , J istorijoje Kruonis pasireiškia ' Uaiinė dalis — vakarų. Dau-I kini De Cozielsko Brzezrc- džl°j° Karu metn> voki^S’
;reika-' - . - na;v:q.os nia 1 nuo šimtmečio. To šimt-L,įau tokių bažnyčių Lietuve nv’ii Bok Danie Maž to byi ^draskyti.—i Pasimokyti ir naiviskos ma- me-io yiduryje čia Hko Jkur. ..... I..............................- .. n«lu„f,npL. hnžnvčms vietn

tai kaip nutrenkė po 
visas uodegaitės ir karunaitė 
ir niekas jun daugiau nereika 
liauja”. Nuokart buvo atsira- “3zir-gijos, kuriai gelbstint,
dę keli ignorantai, kurie tui gdis kelarkojis.. gaIi sMėti 
kritikavo, bet tai buvo toki a. k„ln„ „

klausė Darsūniškio parapijai. 
Ši bažnyčia apie 1870 merus 
stačiatikių šventiko buvo su
griauta ir iš jos medžiagos

sultonas sakė dėvėti “moder- f? , . • , , „ prie cerkves pasistatyta kle
mskas kelnes”, vieton “dre- ... t( tis, tvartai ir kt., nes po 186u’ tikra variacija . . , ... .. .du”; visi jie žiūrėjo į tamsių metų sukilimo ji buvo rusų
praeitį, bet progresas to ne- Prie tokio “alaso”, kaip valdžios uždaryta už ginklų 
paisė.... ' sau norite, “naujos rašybos” slėpimų jos rūsyje.

, be balno, o pats “ariejelis*’ 
neišmanėliai, kaip barzdoti ru- „ virs(i w „8enu 
rai, kuriems jų karalius liepė ui vaikačiu> vienkart
nusikirpt plaukus ir nusiskust .. • , ,• , „1 1 eiu ir ant “žirgelio ketunco-
barzdas, ir turkai, kuriems jų . ,,

■'Sf> 9

mokytis negalima.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGA

je nėra. wiedz w<zelkicb enot Pan Mų Dabartinėje bažnyčios vieto
ta ir katalikų bažnyčia. Ši ba-. jki ig-j,) U1 prįe bažnyčios j dry w krivavvym boju Ten 
žnyčia.buvo medinė ir >ri-į buvo dvaro -laikoniag unįj0_ j bil Niemce rcbelles ten bil zc 

tų kunigas. Paskutiniu šios mciezyki Ten z armatų v.
bažnyčios icktor’.um buvo kun. Jnfiianciech tlumie gęsta szi- OR. F. G. WINSKUNAS 
Petrus Muonovičius. Panaiki-;ki Ten moskala hardego po 
nūs uniją, bažnyčia buvo pn- zapieklych roiiacli Krwių skro 
versta stačiatikių cerkve, ku- piwszy podcptal Ten i w dzi- 
n išbuvo iki Didžiojo Karo. kieh pola.-h Naliwaika Lobo-

1919 metais Lietuvos vy- dę wziųl w lyki swowolnycli on«>7Ta'L^ette <on 
r.uusybė šitų bažnyčių graži- Ten od gwaltow niordestwa uea.: Tei. HEMiock b2»b 
no 1908 metais naujai įsikū- wielu czynil wolnych Tego čia- DR, A. G. RAKAUSKAS 
A-MEKlAUb L.11S1UVIŲ D AKT AKŲ UKaUtUJOS NARIAI:

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. EAEayvvte 7650

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4140 ARCHER AVENUE

Vai.: 2—4 ir 7—a vai. vakare
RES. 2136 W. 24th ST.

Tel. CANaI 0402

Prie Kruonio buvo ir divie-
ynų ūzas kunigaikščių Oginskių 

Kruonio dvaras, kuriam pri
klausė daug palivarkų ir kai-

Ofiso I’hone 
(PROspeet 1028

Res. and Office 
2 359 8. Leavltt St.

CANaI 0706

Gyvenančiam toliau nuo Pri- 
ladelpbijos, atrodo, kad “nau-j 
jos rašybos” proteguoto įas 
peT.&iig kaitčiuojasi, ir per 
tai visomis pusėmis klysta, be 
galo, ir be krašto. Pirmiausia 
tai, kad barzdoti rusai savo
karaliaus niekad neturėjo ir federacijos Tarybos suva- 
dabai neturi, o moderniškasis Bavitno dėka susiorganizavo 
turkų “sultonas”, savo gyvo-j Amerikos lietuvių žurnalistų 
nime niekad sultonu nebuvo, i bQJunKa- t uoj po Tarybos su- 
ir dabar juomi nėra. Tai tik; važiavimo įvyko redaktorių 
paties mielojo Gusčio išmistas JH artimesniųjų bendradar- 
Nekitaip yra ir su jo “nauja ^ių konferencija, kurioj da- 
lietuviška rašyba”. Jis sko!l> . bvayo “Draugo” redaktorius 
damas kruciatų akcentuotoms k. Simutis, “Darbininko re
raidėms, ir be mielašircrystėš dakt. A. Kneižys, “Garso’
trankydamas “po velniu” vi- retk M. Zujus ir Amerikos 
sas “uodegaites ir karūnai- reck K. Vilniškis. Laivų ii 

nespėja sužinoti, kad Moterų Dirvų at>to\a\o L.
Šimutis. Be to, dalyvavo ir 
šie mūsų laikraščių bendrada
rbiai: kun. J. Balkūnas, kun.

tęs
akcentuotos raidės priklauso 
ne rašybai, bet alfabetu:, ir 
todėl akcentų likimas paeina 
nuo alfabeto reformų, o ne Pr> Juras, kun. A. Karužiškis,
nuo “naujos rašybos” iSradė-Įkun' Lek^^s- Sųjungai oficia- 
,{) ' ! lis vardas duota — Amerikos
' O juk ir mums dabar I.rn- Lietuvi« Stanga,
karna ‘nauja lietuviška rašv- i v“ldyb« i5rinkta ~ L- S,‘ 
ba” tai ne šių dienų išradi- ,nutis’ Pirm-- M‘ ZuJu8’ v,ce
nas. Mažojoj Lietuvoj ji bu
vo vartojama pirmoj pusėj t 
XVL šimtmečio. Apie 1543 me
tus jų vartojo kun. Mažvydi.; 
ir kiti tų laikų lietuvių rašy
tojai. Bet lietuviai jų nepriė-

pinn., K. Vilniškis, sekr. 
A. Kneižys, iždininkas.

— Aš šiandien radau pen
kiasdešimt centų.

Tai bus mano pinigai

. AKIŲ GYDYTOJAI:

DE. VAITUSH, OPT.

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd bt., Chicugo
OFFICE HOURS 

2 lo 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appoinlinclit

Tel. CANaI 0257
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8600 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto lkl 2 popiet 
6 lkl 8 ▼. vakaro

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
4142 ARCHER AVENUE

Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St.

Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 
Seredomi8 ir Nedėliomis pagal sutartį

DIDELIS

IŠPARDAVIMAS
GERIAUSIŲ

DRABUŽIAMS
PLOVIKLIŲ

Kainos numažintos 
nuo 25% iki 35%

LIETUVIS
OPTOMEIRICALOY AKU 

8PEOIALI8TA8
i*u.lenKvlna akių {terūpint*, kurto 

vtrtl piiežaettnil kalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akly aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų karUt), atltalao 
trumparegystę Ir tollre»ystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 lkl t v 
Nedfilloj nuo 10 lkl 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be aktnlų. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 80. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7S89

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofi.-»o Valandos

Nuc 2 Iki 4 lr nuo 6 lkl 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspeet 1930

Tel CANaI <122

DR. G. I. BLOŽIS
i>a.n i to’i Aj

2201 W. Cermak Romu
(k .uipas Leaviti dt /

> alandoa. Nuo * Uu 1*
Nuo 1 lkl 8 vakaro 
Seredoj pagal suimt,

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 30. 49th CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv., Ir Pėcn. 10-8 vai.

3147 SO. HALSTED 8T., CHICAOO 
Paned., Sured. lr Subat 2—s vai.

Tai. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Val.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

ir

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

♦ •i z k i Vakar aš narnėčiau nu*e do-1 1801 S. ASHLAND AVENUEMie, nes tai buvo rašyba ger-1 v aKat UK pamttiau pusę, uo p|aęt Bidg , kamp. 18 St. 
maniško stiliaus. Tai buvo leno« 2 aukštas

1 — Bet aš radau du kvotė ' 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 CANaI 0523

pneš 387 metus. Per tai pa- 
tentavimas dabar 387 metų 
seno išradimo, yra niekas ki
tas, kaip tik žiūrėjimas j
tt

rius.
— Tai ir bus mano pns<h> 

Ietis. J is, matomai, sudužo,
tamsių praeitį”, taip kaip į kai krito ant žemės

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14 
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:20*

756 VVEST 35th STREET

Tai CANaI <122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS U- CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 lr 7—8 vak. 

Šaradomis lr Nedčllonili, pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Caiifornia Avė. i
Telefonas REPubllc 7868

—Sr7ldundulis
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Tai. VIRglnla 0086 

Oftoo vai.: 2—4 lr 6—8 p. m. 
Nadėllomls pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Denttotas I

Gaa X-Ray
4143 ARCHER AVĖ..'Cor. Francisco 

Tel. offlee I-a f 3650; res. Vlrg. 0669

kSII.V* la*. U£.MlW4 4... 
įves. le*. i>xiw«niii uan

*»4« A. l'Ai^MA-N AVA.

DB, j. J. SIMONAMS
. r*^ * h.

UibllujAfi ir CMiKlhijAo 
»mx 2-4 ir 7-» rak.

Ketv. u Neueuoiuia aumlarua

oienunna Tai. LAFayette t<92 
.eaailinla 'lai. vaNa. USV2

OR. A. J. JAVOIŠ
Uflice: 2b43 W. 4/Ui aireet 
vai., l iki a popiet, . iki v vaa. 

Nedalioje pagal autart]

Naujos Mados 
pilnai garantuotos 

BEE VAC PLOVYKLĖS 
vertos $49.50 parsiduoda 
už

$29.95
$86.60 vertės MAYTAG 
Plovyklės su ketvirtainiu 
Aluminum TUB, pilnai 
pemaujintos. Didelis 
bargenas

$44.50
Didelis pasirinkimas kito
kių naujausių Plovyklių, 
už labai m a ž a s kainas 
kaip tai: THOR, WEST- 
INGHOUSE, BEE VAC, 
ir kitų, po

$47.50
Geros vartotos Plovyklos

$10 $18

{VAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 lkl 12 vai. ryto, nuo 2 lkl 4 
vai. po pietų tr nuo 7 iki 8:20 vai. 
vakaro. Nadėllomls nuo 10 lkl 12 

valandai diena 
Telefonas MIDvray 2110

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tai. YARde 0994 

Rez.: Tel. PLAza 2400

Valandoa:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-1 lr 7-1 v. v.
Nadėllomls nuo 10 lkl 12 diena

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Westeru Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį

Dr. A. Račkus

Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Menesyje

Tel.' LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISA8 IR REZ.
2519 VVest 43rd Street 

Valandos: Nuo • lkl 10 rytais — 1 
Iki S popiet — < lkl 1:10 vakar. 

NsdėUomls nno 11 ryto Iki 1 p-P- 1

Didelė nuolaida už senas 
plovyklės

Lengvus Išmokėjimai. 
Pirkite čia dabar -------

Taupykite Piniyus

KRAUTUVĖSE
2536-40 W. 63rd St
Comer Maplewood Avė. 

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė.
Comer Richmond Street 

Lafayette 3171
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ŠV. P. M. GIMIMO PAR. RUDENINIS PIKNIKAS
SEKMADIENI, RUGS.-SEPT. 1 D., 1935 M.

Vytauto Darže, prie 115 gat. ir Cravvford Avenue
PRADŽIA 10 VAL. RYTO. ĮŽANGA SU DOVANOMIS

-------- B 1 fr ■ ~--------- *fr 1 -4- -

Po 10 Meto | Pacifika Maudytis Boulder Dam
Luke Arro\vhead mus moti

niškai išmaudė, o saulutė, kaip 
Rašo A. V. sesutė, iškaitino įdulkusį kū-

Arrowhead Lake Gražių vaizdų kupini mes ki- nų. Tai buvo pirmas {lindimas
“Švint aušrelė, tek saulelė, ta puse kalno ritomės žemyn. į “Dėdytės ir Tetytės” į van- 
Jau man laikas išvažiuoti... Griffith observator
Dar man miela čionai būti.” ižiniškas kūrinys 
Taip dainuoja jaunoji, ap- matai su mėnuliu

I

IR PASILINK
SMINIMAS

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti j mūsų purapijos RUDENINĮ PIKNIKĄ ir kar
tu pasilinksminti bei įsigyti sau vienų iš šešių gerų ir naudingų dovanų, kurios bus duodamos 
atsilankiusiems. Taipgi bus geramuzika ir gardžių užkandžių bei gėrimų. Nuoširdžiui kviečia

KLEBONAS J R KOMITETAI.
—-fr —<• ----------4- — -fr -------  g —-fr —-fr — į

Švėkšnos Apylinkių Įžymybės pašlaitėse apylinkės knygne
šiai turėjo pasidirbę rftsius, 
kur slėpė nuo rusų policijos 
knygas. Kad šis pillattąims

KVIETIMAS
SKOMENTŲ PILIAKALNIS papuošalas.

---------- Jomantų Piliakalnis
8 kini. nuo Švėkšnos mies- Aukštas 40-50 metrų gražus yra ne gamtos padaras, kiek- 

telio, kairiajame Veviržo u- piliakalnis stovįs 0,5 klm. at- vienas jį aplankęs neabejoja. 
oriTj7j‘m\'Al,'„V/'As'ir‘gf l.'.vinu maudĮ- krante, prie Klaipfdos kra .durnoj mio Klaipėdos kraSto Pats piliakalnis ir jo apylin-
. Iš čia anai-' sis, liet neturėjau “siūto”. ,4‘° stovl auk5tas krf,,"ai8 “I" Ur|’ "P"' AStw ir T<’1- 1“slZy'"‘ sav0 Kam,os ®r0'
i, su saule ir Mano “saiao siūtai” nevisur ’ aug,'s P'hakala's' Apie šį pi- senos. Sis piliakalnis, ka,p sa- znl. . .. JU

leisdama savo gimtus name- ' su visomis žvaigždėms bei pla yra išnuomavymui

■
i

liūs, važiuojant į šliūbų. Mes, netomis 
nors ne į šliūbų važiavom, bet 
zis vien išsirengėm aušrai au-

ant. Tik kol išvažiavom iš i'

Mieste, pašte neradę nieko 
ero, mes patylomis, išdūli-

110111 iš Los Angeles į Pasade-
ios Angeles, tai buvo jau vi- , t i. . ’ • na. Sis artymas Los Angeles

durdienis. Pakely užsukom i ‘ ' . .• I miestas yru gražus ir
per Hollynood, į didžiuli par- ( „1!S. Oyvento.ill turi apie 50,- 
ki), pasigrožėti kalne naujai 1W) re2idencŲos ir
pastatyta Griffith Observato- „ .. . ... . gražus biznio centras,
rija. Ji aukštam kalne Įkelta, I
iš kur matosi visas Los An-! Pabuvoję porų valandų, pa
gedęs miestas. Mes tų vizitą pietavę mes issiritom San Be- 
galėjom padaryt bile diena, rnardino link. Nutarėm na- 
bet nekiekviena diena vra gie- kvoti netoli San Bernardino 

Arrowliead. Tas

•liakalnį yra daug istorinių pa- ko padavimai, buvęs supiltas 
davmų ir pasakojimų, kaip jis i gilioje senovėje apylinkes val- 
buvęs senovėje gaisus ir žy-Į dovo Jomanto, nuo kurio ga
nius. Pats piliakalnis atrodo vęs piliakalnis ir kaimas var
gau gražiai ir yra grąžoje vie- dų. Jame buvę išmūryti akinė
toje. niniai rūsiai. Seni žmonės pa-

, ... kad taip užtraukus sutartinę,' Ant šio piliakalnio 1928 m. sa'v0-ia» j’-1 tėvai pamena,
manau sau! Bet... čia ne Lie- ūkininko Kučinsko pastanga- <a< 'H name gale piliakalnio 

buvus matyti geležinių durų

‘‘Ant ežerėlio rymojau, ry
mojau,

Baltąsias rankeles mazgo
jau, mazgojau...”

Lyg ir tiko ta daina. Ot,

tuva.. Niekas dainų čia ne- mis pastatytas gražus cemen- 
dain loja. Žmonės atvažiuoja ' tinis paminklas penkerlų me dalis; dabar jau žemė užslin

kusi, jų nesimato.

dri. Dažniausia visa Los An- Prie ežero Arrownead. las Saulutė jau iškrypo iš pie-1 pediškiai.
gėlės apylinkė aptraukta rū-1 ežerus garsus savo maloniu, i (ų y"ž<’s kaip mes rengėmės !
ku. kvapu miškų ir tyru, šaltu'apleisti ideališkų poilsio vie-'

Nors vingiuotas, bet platus, i 'andeniu, kurį pamėgo net ty. Gs ii engė iii ‘‘trumpu ke
liu”. Žemlapy atrodo kelias

dienos metu, pasimaudo, už- tų Klaipėdos atvadavimui ir 
kanda “sandvičių” ir vaka- dešimties metų Lietuvos ne- Šiame piliakalnyje' senovės 
re MtL.i-oja namo. Taip daro priklausomybei paminėti. Prie lietuviai turėję didelę tvirto- 
šeimynos, o jaunimas šuva- šio paminklo pastatymo spar- vę. Kryžiuočiams puolant Lie- 
žiuoja vakare. 'čiai prisidėjo ir apylinkės kiai

geras kelias, mus įkėlė į kai- bos Angeles gyventojai. Ar
nų virš 1,200 pėdų aukštumos. ro\vliead ežerus atsirado ne-1 vienu trečdaliu trumpesnis, va 
--------------------------------------------perseniausiai. Tūlį kupčiai, no

.ridami pasidaryti pinigo, už
tvenkė kalnuose upelį ir no-

VIENINTĖLĖ BAŽNYTI
NĖS UNIJOS LAIKŲ BAŽ 

NYČIA LIETUVOJ

(Tesii.ys nuo 4 pust.) 
sų valdžia Kruonio dvarų is-

.ėjo tiekti miestui vandeni 
Al iestas jų \andenį “oazgor-
d:no” ir tokiu būdu atsirado 

eika -. lake“, ežeras Dabar

Kviečiame visus su savo 
draugais, pažįstamais rugp. 25 
d. atvykti į Mike’s Forest Inn, 
83rd Kean Avė. į linksmų pi
knikų, kurį rengia Moterų Sų
jungos 20 kuopa.

Pradžia 11 vai. ryto.
Pikniko rengėjos viskų gra

žiai sutvarkė, svečių prikvie- 
tė iš visų kolonijų.

Smagi muzika visus links
mins.

Prie įvairių pramogų bus 
dalinamos dovanos, jžanga dy

kai. Komisija

GAU TINAS KAINŲ 

SUMAŽINIMO

REFRIGERATORIŲ

IŠPARDAVIMAS
PROGRESS

KRAUTUVĖJK

tavų, Jomantu ir Skomantu
piliakalniai buvę didžiausia
gynimosi vieta. Į rytus už 3(X.
metrų buvusios karių kapinėt.

. v, m . Dabar ši vieta visai anfeis-pac Klaipėdos krašto. Tai gra- i tl _ . “
. ... . Ita. Senovės iškasena šioje vieži vieta ir proga Klaipėdos • . . i j

toje pasitaiko rasti. (Man pa

Šį piliakalni vasaros metu 
aplanko daug ekskursijų, y-

krašto ir Didžiosios Lietuvos 
jaunimui pasilinksminti. Šis 
piliakalnis tikras apylinkės

žiuojant Į Victorville. Važiuot 
’s Lake Arrowhead geru ke
liu į Victorville, reikia per į 

San Bernardino ir atgal per I riedsjoi„ į dar blogesnį keH,) 
tuos pačius kalnus keliu (iii, 
bet tai didelė alkūnė. Mes už 
sigeidėm sutrumpint kelių, va-

čiam 1928 m. teko iškasti du 
senoviškus ženklus, j>an. į šau
lių ženklus, senoviškų durtu
vų, peilį ir kt., kuriuos pasiu
nčiau Karo Muziejui). Ar ten 
iš tikrųjų yra buvusios kapi-

dalino rusams kolonistams ir įsikūręs puikus rezortas gra- žiuojant apie 24 mylias žvy- 
pavadino jį Naujo Kruonio žiam Norman - English sti-! riuotu heliu.
kaimu. liui, kuris priglaudžia taks

is dvaro liekanų dar baigia j tančius vasarotojų. Pragyve- 
griūti tūkstanč.iamečiai k'eva* nimas brangokas. Turintiems
ir liepos. Ir dar čia rusų ne
mažai gyvena. Atsilankęs mie
stelin lietuvis, tuos rnslflka- ngūs.
torius tuojau gali pastebėti, į Mes apsistojome paprastam 
Daugelis jų iki šiol neišmoko Viešbuty.' Vakare ėjom įspūd- 
net ir lietuviškai kalbėti. ^ių ieškoti. Pietinėj ežero da-

Šiandien čia jau kraštas 
pradeda rodyti savo tikrų dva

Kol važiavom paežerių 
nieko. Kelias 
vus nuo ežero į

geras.

bet kiek pavažiavus, gavom 
smėlėto, tiesaus, nors ir dul
kėto vieškelio. Čia radom pa- nt‘s’ sun*'u spręsti, 
kely farmerių. O Victorville Vėliau šiame piliakalnyje 
kaip buvo toli, taip ir pad- j gyvenę švedai. Spaudos drau- 
ko. fciuė geros trys valandos ! dimo laikais šiose piliakalnio

Grafo Platelio Parkas
Ši vieta pasižymi gamtos 

grožiu. Tai šimtamečių uosių 
ir klevų priaugęs sodas. Jis 
yra pačiame miestelyje, prie 
grafo Flaterio dvaro. Jame 
stovi grafo rūmai ir gimnazi
ja. Ypatingai gražūs minai, 
Rokoko stiliaus “Vila Geno
vaitė”. Pats parkas labai gra
žiai sutvarkytas, papuoštas ir, 
grafo Platerio pastangomis, 
gerai prižiūrimas. P. Šarka

Pažink Savo Krašto
Grožį—Atsilankyk

r«l
tVEDlĮ AMERIKOS LINIJA
NEW YORK-KLAIPĖDA

Per Gothenburgą, Švediją

I .aivakorėlŲ kalno* Trti'ląja klase
Ten-----------------------$97.50;
Ten ir atgal----------- 167.00 Į

J. A. V. mokesčiai atskirai —
IjiHų lš|daiikimal Iš New Yorko

Gripsholm, ... Rugsėjo 5 
Kungsholm, .. Rugsėjo 11 
Drottnlngholm, Rugsėjo 24 i 
Gripsholm, .......... Spalių 3
Tarp Švedijos Ir Klntpėdos plaukioja 
1934 m. statytas moderniškas lai
vas “MARIEHOLM.” Platesnes in
formacijas telkia ir parduoda lai
vakortes visi mflsų autorizuoti a- 
gentai, taipgi visi mūsą skyriai.

Swedlsh American Line
IKI N. Mi<'liigan Avė., Clik-ago. III

ICENUINE eOODRICM I I

i ■

Išvažia,- laiko, kol mes įvažiavom į 66 
kelia, kuris vedė į Barstov.. 
Automobilius skendo dulkėse 
Mūsų veidai atrodė lyg ko
kių mainerių: prakaitas ir du
lkės. Murzini kaip “čiūeiu- 
kai”...

(Bus daugiau)

žiemiusj savo “tentas” nėra brangu,
I. . - v, v . . .. , i“ob boy!..” Kalnai, pakalnės,| bet viešbučiai ir cabins— bra- Į • ’ 1 ’

užsisukimai, siauras kelias’.. 
Negalim greičiau pavažiuoti 
kaip 13 mylių. Tie pora de- 
tėtkų mylių, mums atrodė ši
mtas!.. Vargais - negalais nu

ly yra išsistatęs kaimelis su 
visais bizniais. Prie vandens

šių. Čia verda aktingas tau- įrengta šokių sale, teatras, go- 
tinis darbas. Yra daugelis or- liukas, šaudymo aikštė, mau-

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ an GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI 
MT, kviečiame Ina ataineit 
,avo PROBLEMAS lr aavr 
BIZNĮ čionai. Geri vartoti Refrigerato 

riai, parsiduoda po

$30°° “ s45 .00

SKOLINAME PINIGUS
Jeigu esate reikalingi pinigu atmokėti senoji morgiėlų arba už

traukti naują paskolą ant savo nafno, atsišaukite

Gediminas Bldg. & Loan Assn.
JOHN S.VI’NUEltS. pirui. VINCAS PAUKŠTIS, kaperius

EEONARDA8 A. GREETIS. Hekreturhis

Telefonas LAFayette 6618
Trcėiadlenlniū Iki » vai. vakaro.

etc.dyklės, laivelių uostas ir gra
žus pliažas. Vakare niekas ne-: 

Kruonis nors ir neturi gra- įsimaudo, nes oras atšąla. Kai-1 
žiu apylinkių, tačiau savo vie- nuošė, apie 4,(HM) su virš pė-‘ 
nintėlę Lietuvoje bažnyčių ve- dų aukščio, visados būna ne 1 

s aplankyti. vėsios, bet šaltos naktys.

Kruonio apylinkėje yra dar Apžiūrėję visas įdomybes, 
ir eilė piliakalnių. Iš jų pa- grįžom poilsiui. Rytoj nuta- 
minėtini: Maisiejflnų, Migo- rėm maudytis, o pasiinaudę 
nių, Rokiškių, Burčiakų ir [važiuosim į Boulder Dam, ku- 
Juodkošių (žmonių prancūzą iii* yra apie 250 mylių nuo 
kalnu vadinamas). E. Slns. šios vietos.

gamzacijų,
kia.

nini
kurios gerai vei- Halsted Exchange 

National Bank 
I9th PI. and Halsted St

4425 South Fairfield Avenue
Vainių los mm lt ryto iki « vai. vak.

Jr
’i

Gerkit ir Reikalaukit
Viioas AlinČM 
Mutual Trijt] 

žvaigždiią 
Keatncky 
Bourboa

ir
Lietnviikoa

Degtini*

-J

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

TeL TARDS 0SM

Skolina pinigus ant pirmų 
JsiMANO DAUKANTOy/ morgičiu, atmokėjimui morgi-
llF DF R AI Sav INGS fc1*’ Pataisymui namV ir pas- 
and loan association tatymui naujų namų, lengvais

or chicago mėnesiniais išmokėjimais.
Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fede

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

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

Seredomis ir Suhutonlis nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai, vakaro

2202 West Cermak Road
(22nd Street)

PHONE CANAL 8887
BEN J. KAZANAUSKAS, raštininkas.

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu Jūsų organai silpni Ir iū»
Jaučlatčs senu, priimkit NUGA-TONE
— tą pastebėtiną vaistą, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono moterų ir 
vyrų per paskutinius 45 metus. N1I- 
OA-TONE priduoda naujos sveikatos 
Ir sustiprina nusilpnėjusius organus

NIJGA-TONE yra vaistas, kur) kie 
kvienas nusilpnėjęs arba liguistas as
muo turėtų vartoti. Jie padarys klek- 
vieną sveiku lr tvirtu. Tarslduoda 
visose valstlnyčiose. Nepriimkite pa 
vadaotojų, nes joks kitas vaistas ne
pavaduos NUOA-TONE

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL
— Idealą Lluosuotoją vidurių 26c Ir 
60c.

Į REUMATIZMAS s
■ SAUSGELE J

Nealkankyklte savęs skaua- ■
■ mala. Reumatizmu, 8ausg«le, _ 
a Kaulą Gėlimu, arba MUIun- ■

glu — raumenų sunkumu: nea |
■ skaudėjimai naikina kūno gy- 

vybę Ir dažnai ant patalo p*- ■
■ guldo B

■ CAP8IOO COMPOUND mos- ■ 
tis lengvai prašalina vlrOmlnd- ■

■ ta* Ilgas; mums žlandle dau-
_ gyte žmonių siunčia parteko- ■
■ nes pasvelką. Kaina 10c. per B
■ paštą 66c, arba dvi už (1.06. 

Knyga: "BALTINIS RVB1KA- ■
■ TOS" augalai* gydytis, kaina
a 60 centą. ■

■ Justin Kulis ■
■ 3259 80. HAL8T® BT.
■ Chiaafo, HL
!•■■■■«■■■■■■

i

__  Kam pDkti ■
pigiam piiiliinuRN (tlren), kuomet H 

■ Kalite gauti Gooilrb h Coininnn ■

I
itera? Jie yra MlprCa. telftlntfnl m 
padaryti. Apmuimkltc aavo ta- H 
jotų invoatnu-ntą Pirkite Oood- H 
rtrh Certlfled f’ommandera —ir ™

I
 taupykite plnlgum

Kalno* rali HAtl mainomo* kr I 
praarsimo. Ir dėl Mir valdfio* ■ 
ttUlM. ■

Goodrich 
Commanders |
PUCCINI BROS. AUTO 

SERVICE
AUTO REPAIRING AND 

FILLING STATION 

2219 So. Westem Avė. 
Phone OANal 9494

Chicago, UI.

Ant nekuriu naujų Refri- 
geratorių kaina numažin

ta iki 40%

į.oo

119

$125 verti, jmi 

$185 vertės po $-g -f fv00

Progress krautuvė turi 
labai platų pasirinkimą 

visų žymių išdirbysčių 
Refrigeratorių
FRIGIDAIRE 

WESTINGH0U3E 
LEONARD 
SPARTON 
CROSLEY 
GRUN0W 

NORGE etc.
Parsiduoda ant lengvų 

išmokėjimų 
p<» $2.50 į mėnesį 

ir daugiau

3222-26 S. Halsted St 
Tel. VIOtory 4296 

Vedėjas J. KaJėdinskas

£1. «•' < '



6 v S Šeštadienis, rngp. 24 d., 1935

1ŠV. JURGIO PARAPIJOS BRIDGEPORT-PIKNIKAS š
i Įvyks Sekmadieni, Rūpinčio (August) 25 d., 1935 m.
S Vytauto Darže prie “115 gatvės ir Crawford Avė.

PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTO. -------------------------------------------- -
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Šiame piknike bus visokių žaidimų, įvairių pasilinksminimų ir šokini prie geriausios muzi
kos. Skanūs užkandžiai, gardūs gėrimai.

Nuoširdžiai kviečia visus
VIKARAI ir KOMITETAS

VIETINES ŽINIOS
K. S. RĖMĖJU IŠVAŽIAVI- DIEVO APVAIZDOS PA- 

MAS MARIJONU ŪKYJE RAPIJOS ŽINELĖS

PASINAUDOKITE
WEST SIDE. — Antanas

Petras Šliogeris su žmona pra 
leido atostogas Rytinėse valst.

Graborių Lakavičių su žmo
na beleidžiant atostogas Wis.

DĖKOJA AUKOTOJAMS

Marijonų Kolegijos ir Se-; 
minarijos Rėmėjų rudeninis 
išvažiavimas įvyks rugsėjo 22

Rudris, 2339 S. Hoyne, telef. ir Minn valst u2pnol, dHeli
Monroe 3671, vedėjas smagios |ictūf ir 8altas oras
lietuviškos Palangos orKestros ~ . _v. ,. . __ i Sekmadieni rugpiucio 25 d.,yra gerai įssilavinęs. Nuo pat . L ,v , _ ’ . pikmkely Altorių Puošimo dr-su mažens, nuo 12 metų, grojo . „ . .jos Petras ir Steponas su sa- 

žmonomis susirinkusiems

merikos Citizens klubas laikys Bus svarstoma svarbūs daly- 
mėnesinį susirinkimų rugp. 25 kai. Prašome visų narių atsi- 

PARK _ ’ d., parapijos salėje, 68th ir ’ lankyti.
Rast. A. Samoška

dienų, Marijos kalneliuose, 
Hinsdale, III.

Rytoj aštuoniolikiečiai 
savo draugais keliauja į Be- visokiais muzikos instrumen- 
verly Hills (87 gatvė ir AVest- tais.
ern avė.) į šaunų parap. pi- , Taipgi su savo orkestros

vo
“Rūtos” darže papasakos a-

, , pie savo linksmas atostogasGerb. mūs, J. g., koresp.P“**.*“* ren?!8 Sv' Y"do muzikantais patenkina visus. £ nuotikius. 
pranežė rugpiūčio 21 dienos! draUgW^raP‘*8 VyraL Turi dau« o*“*?™)’ nes vi-l

ngėjai kviečia visus parapijo- sį reikalauja linksmos orkes-. Drup|l DIIUM DADTV 
nūs ir žada tikrų ‘good time’. tros piknikams, vestuvėms,! KtNblA DUNuU I AKI I

kaip buvo mus, gerb. Rėmė- ®.US d>“g TiS°ki” , KrikStynoms, vardinėms, ba-
j„ Chicagos apskrities nutar- 'U- . ’«i l.ams, bazarams. Kam bus
ta susirinkime, įvykusiame
rugpiūčio 14 d., Aušros Var-

“Drauge”, kad šis išvažiavi
mas įvyks rugsėjo 8 dieną,

Šv. Pranciškaus vienuolyno Į ri°s prisidėjo aukomis prie 
reikalinga smagios Palangos i Rėmėjų skyrius rengia bun- i pikniko: Jonaitienei, Druitte- 

Jau sugrįžo iš atostogų di- • orkestros, kreipkitės pas An-1 co party penktadienį, rugp. 23 nienei. Paulauskienei, Ribikau

MARQUETTE
Šv. Kazimiero Akademijos Re ashtenaw avė. 2 vai. popiet.
mėjų iŠ skyrius dėkoja vjsie-_______________ ___ _______
ms biznieriams, kurie prisi
dėjo aukomis prie centro pik
niko: J. A. Jonikui, S. Sam- 
barui, A. Dargiui, D. Pocevi- 
čienei, E. Kareivai, J. Sando- 

I navičiui, K. Žilinskui, K. Kai
riui, A. Belskiui, A. Custisui,
T. Bieceres’ai, dr. A. R. Lau 
raičiui, dr. C. K. Kliaugai,
Krause, Poezulp, Schulz Bak- 
ing Co., taipgi ir narėms, ku-

AlTOMOBn.ES AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC.
- Vartotų Karų Bargenai ==

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

jakonas S. Valuckis. Atrodo tanų Budrį. skienei, Čepienei, Penaitienei, 
Martinienei, Vaitkienei, Oške-

Čių tapo pakeistas ir išvažia- S*n° mikliose. <iau 1)US Pa_ į Rūtos darže, Altorių Puošimo j Pranciškaus vienuolyno rėmė- liūnienei, Stoškienei, Toberie- 
vimas nukeltas iš rūgs 8 d Antinės atost°g°s> nes už po-. draugijos piknikėly, jis su Te- ■ jai ir prieteliai kviečiami į nei, Armonienei, Prosevičie-
į rūgs 22 d ros savaičių reikės vykti į Mu-Į igįų muzikantais palinksmins šį ruošiamų vakarų. Įžanga i nei, Bardauskienei, Lukošie-

ndelein, III. paskutinių metų atsilankiusius. Kviečiame skai 25c. nei. Komisija
Ši atmaina Įvyko dėl šių seminarijos studijoms. Links-1 tlingai atsilankyti ! ____________ i -----------------

tų parap. svet. Tačiau šis nu- Į d., 7 vai. vakare, Šv. Jurgio
v O V V V. CIO Jill” • • 1 • J T*

tarimas dėl svarbiųjų priežas- gerai I,ral!>ldęs' Wiscon-, Sekmadieni, rugpiūčio 25 d ,, parap. svetainėje. Visi Šv.
A eiTiA m lū’lznncn ’ I o i hnn -v-*. _ , w • a — —

priežasčių: 1) Labdarių nuta- ma yra, kad netrukus mūsų 
rta susirinkime, laikytame ru- parapija vėl susilauks naujc 
gpiūčio 20 d., Aušros Vartų kunigo.
parap. svet., kad jeigu rūgs. 1 —:-----------------
d., labdarių surengtame pik
nike, labdarių ūkyje, būtų lie
taus, tai piknikas nukeliamas
į rūgs. 8 d.; 2) Marijonų Rė- Reiškiame giliausių padėkų 
mėjų, Marijos kalneliuose, iš- naūsų brangioms darbuotojo- 
važiavimų norima pagrąžinti ms " rėmėjoms, už uolų rū- 
iškilmėmis ir programa. Tam 1 pestingumų ir pasidarbavimų

į PADĖKA

Kvieslys Rytoj popiet Douglas par- 
, ke įvyks dviratninkų rungty

\YEkST SIDE. — Metropoli- nės, kuriose, sakoma, daly- 
tan State banko darbininkas vaus apie 500 dviratninkų.

Pranešimai
Marąuette Park Lietuvių A-

mūsų reikalams pikniko dar
buotėje. Ypatingai ačiū ren
gimo komisijai už sukolekta- 
vimų dovanų ir valgių; taip
gi ačiū visiems, kurie aukojo 
valgius ir dovanas.

Širdingai ačiū dienraščiui 1 
“Draugui” už pagarsinimus 
laikraštyje ir per radio.

Piknike $5.00 dovanas lai
mėjo:

L. Labanauskas, 2334 So. 
Oakley Avenue. • i

Eugenija Poczulpiūtė, 6924 
Rugp. 25 d. Town of Lake ^°- Fairfield Avė. 

prapertierių klubas rengia iš- Adam Enis, 7032 So.
važiavimų Roberts’ ūky, 91 R°ckwell St. 
ir Roberts Road. Komisija: A. Sesuo M. Genovaitė, Vilią, 
Kinčinienė, U. Laurinienė, F. Joseph Marie, Newtown, Pa. 
Levickis ir P, Markovas dar- j Mary Ilence, 11842 So. Peo- 
buojasi pikniko pavykimu. Vi- jna St.
si kviečiami atsilankyti. Bus j Dėkojame prieteliams, bičių 
gera muzika, gardaus užkan- ]Įani8 Įr visiems atsilankiu 
džio. Įžanga visiems dykai.
Trys trokai išeis 12:30 popiet: 
vienas nuo Laurynų namo,
4601 S. Paulina St., kitas - aukomis K'‘lbstat(“ 
nuo Kupečiu namo, 4530 So.,k,al8 lalkai" “žailaiky« " *«’ 
Wood St. Savais automobiliais ati ūžsibrčžt, apSvIeto.
važiuojantieji važiuokite <9th !darbu0‘ę- Todėl, seselių Širdy- 
St. iki Roberts Road, pankui lae «IMi KkK"**“’™ dėkin-!
į pietus iki 91 St. ar 95 Str. !«um“ Jun'"- ka(1
iki Roberts Road. Paskui į Kailostin^oji išganytojo ran- 
šiaurę iki 91 St., pasukti po ka y J«a>J IC'veni-
kaire per kalnų iki Roberts m° ska“"mn.8 lr vargus, o Jfl 
ūkio. Visus kviečiame. Rap. sl! <?<™š.rd.ngumas, kad at-> 

rastų gausų atlyginimų Šve 
nČiausioj Jėzaus Širdy.

Švento Kazimiero Seserys

dalykui reik įdėti daugiau da
rbo ir ilgesnio laiko pasiruo
šimui.
Taigi, Chicago apskrities Re 

mėjų Valdyba šias aplinkybes 
pramačius ir pasitarus su Ce
ntro Valdyba, padarė permai
nų. Mes tikimės, kad visi mū
sų gerb. Rėmėjai-os su šia per
maina sutiks.

Chic. Apskr. Valdyba

TOWN OF LAKE ŽINELĖS

Parlor Setai, dviejų dalių, nuosavoje dirbtuvėj dirbti, 
pilnai garantucti...............nuo $39.50 aukštyn

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Lovų, Springsų ir Matrasų

, i

Geležinė lova.................................................$2 «9 5
Coli sprlngsai . .. . ................ •.................. .. $3.95
Vatiniai matrasai ........................................ $4 ai

Lietuvių Keistučio Pašelpos 
Klubo

NAKTINIS PIKNIKAS
Subatoj, rugp.-August 24 

dieną, 1935
BIG TREE INN pas J. MIKNj

6 blokai j vakarus nuo 
Kean Avė.

i Archer ir Foster Avė., 
Willow Springs, III.

Pradžia 5 vai. vak.
Kviečiame visus ir visas dalyvau
ti ir smagiai, po mėnulio šviesa, 
aržuolinėj, praleisti laiką su Kei- 
stutieeiais. Bus užkandžiu ir gė
rimu visiems svečiams. Šokiams 
grieš gera orkestrą. Įžanga vi
siems veltui.

Kviečia Komitetas.

Nepaprastas 

Atsitikimas 
Bridgeporto 

Kolonijoj* 

GRAND OPENING

siems į metinį rėmėjų piknikų 
Bangieji geradariai! Savo '

Vėliausių modelių radio aparatai, su plieninėmis 
tūbomis ................. $34.50

su
nuo

9X12 VIRTUVĖMS LINOLEUMAI UŽ DYKA 
kiekviemu gesinto pečium. Pečių kainos

...................... ................  S29.OO

Bėgiu 15 niin. plėšikas api
plėšė du gatvėkarių konduk
torius. Iš North avė. konduk- 
torio J. Murphy atėmė 12 dol., Lincoln parko zoo padau- 
o už 15 minutų Harrison gat- gėjo žvėrių. Šiomis dienomis 
vėk. konduktorio II. Caldwell liūtė “Emma” atvedė du liū
lį dol. 'tukus.

Galutinas Išpardavimas elektrinių refrigeratorių, už
silikusių rudens stake. Galite nupirkti naujutėlį šal
dytuvą už mažiau negu pusę tikrosios vertės.

RooseveltFurnitureGo.
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEEley 8760. Chicago, III.

BUICK '35, 5 Sedan 41, Trunk, garant. kaip naujas ........... #895
BVTCK '35, Club Sedan su trunk. garantuotas .................... #825
BITICK *35. 5 Sedan 47. garantuotas...........................................#795
BUICK *34. Club Sedan 61. kaip naujas, garant...................... #995
BUICK *34. 5 Coupe 58. mažai vartotas, garant. ................ #895
BITICK *34. 5 Sedan 57. puikus karas, garant........................ #795
BUICK *33, 5 Sedan 67. tobulas, garant................................... #«95
BUICK *32. 5 Coupe 96. labai pulkus, garart ................. 9495
BITICK, '29. Z-4 Coupe, žemai apkainuotas .......................... #95
BUICK *30. 7 Ūmo. SeSl drat. ratai, eina O. K.................... #225
CADILLAC *30. 7 Sedan. pertalsvtas ........................................ «M»5
CADILLAC '30. 7 Sedan. labai puikiam stovy......................... #495
CADILI.AC '28, 5 Sedan, gera vertenvbė ................................... S 95
JIOTTGE '28. 5 Sedan. žemai apkainuotas .............................. #85
HTTPSON. ’29. 5 Sedan. bėra O. K................................................ # 95
LA SAULE '31. 5 Sedan. puiki vertvbė ........................................ #495
LA SALLE '30. 5 Sedan. 6 drat. ratai ........................................ #345
LA SALLE '29. 5 Sedan. drat. ratai ......................................' #195
LTNCOLN '80. 5 Sedan. labai pulkus ........................................ #295
NASH '32, 5 Sedan, geras mažas karas .......................... ,, #265
OT.DS '30. 5 Sedan. 2 dury. geroj tvarkoj .............................. #225
PACKARD '32. 7 Custom Sedan, tobulam stovy ................ #875
PACKARD '81. 7 Custom Sedan, gerai bėgantis ................ #395
PACKARD '30. 7 Sedan, puikiam stovy .............................. #325
PIERCE '30. 2 Coupe, labai pulkam stoyy .............................. #195
PONTIAC '34. 4 Durų Sedan. kaip naujas .............................. #495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
C na wfo r d 4100

REIKIA DARBININKŲ RENDON KRAUTUVĖS

Reikalingas pardaveias (sa- Hrrndavtmul didelė krautuvė. Oe- 
, \ ° i • -i* r°l vietoj (skersai Stork Yards iėjl-
lesmonas) pardavinėti Citizen mo. visuomet daug trankos). Tinka-
Brevving Co. alų. Atsišaukite I Tavernai. Vaistinei ar Mėsos « v krautuvei. Labai prieinama renda.
6123 So. Laflin., J. A. Thomas, i Atsišaukite:

1207 West 47th Street 
(Antram aukšte)nirm 11 vai. ryto arba 808 

East 63rd St. tarn 11 vai. ry- 
to ir 2 vai, popiet.____________

Reikalinga mergina — abe- i paieškau Gedminų Ignaco 
Ino namų darbo - turi būti ir Jono RU ig Acici Tau.

1^ T-1 m i <y r* vm ry Ir ra _ * ...naktimis. Savas kambarys.
1012 Wcst Marąuette Road

PARDAVIMUI BIZNIAI
Pardavimui Tavem Ir Gasolino i 

Stotis vienoj vietoj Oallmn nlrktl | 
Į viena ar abu birnlu Ren'Ta r>igi vie
ta gera, gerai išdirbtas biznis. Prie-

Vi<ūpm<! p-prni 5innmn<4 S V i'*r'1"vlTT’'' "d-tl’ vyno T«ip-Vįsiems gerai Žinomas O. V. pardavimui medini'’ onttage su 1 
akertu žemės nnt Kedsle Avė. Ir 
108-tos gat. Atsiftauklte pas:Rumchaks, kuris iki šio lai

ško turėjo White Sox garad- 
žių Bridgeporte ir pardavinė
jo automobilius, o pirm to per

MRS. F. WITKUS 
10758 So. Kedzie Avenue

Parsiduoda restaurantas ir 
daugelį metų buvo bučernės (Tavem. prie šapų su visais 
biznyje, dabar Rumchaks įė
jo į naujų biznį: alinės — ta- 
vern, po adresu 3106 South 
Halsted Street, kurio grand 
opening (iškilmingas atidary
mas) įvyksta šeštadienį, rug 
piūčio (Aug.) 24 dienų. Kvie
čia visus tautiečius, draugus 
ir pažystamus į šį iškilmingų 
atidarymų. Bus skanių užkan
džių dykai — gera muzika, 
prie kurios visi galėsime link
smintis iki ankstyvaus ryto. ‘
Tat, gerb. lietuviai, nepamirš-

laisniais. Biznis geras, dieną 
ir naktį, renda pigi, Storas ir 
4 ruimai pagvvenimui ant vi
ršaus. tik 25 doleriai mėnesiui. 
Lvsas 3 metams. Šitas biznis 
tinka bile kam. Nereikia paty
rimo^ 2408 West 16th Street.
Oražlf iiatoll Taverna Kenoshojp. pui
kia unlaa flkačerlala. 8 kambariai gy
venimui vlržui. Paralduoa už pusę 
tikroa vp.rt8a. Kainova #15,000. 4 ar 
f. Hlkatančlal bua priimta kaipo J- 
tnnkgllmaa. PalOkanua galima Ižmo- 
k6tl lengvata mokeaėtata Namas la
bai moderniftkaa au karfttu vandeniu 
žlldomaa.

C. B. TAVERN 
2SOI — 5#1m1 St. 
Kenoaha, Wta.

PAIEŠKOJIMAS

ragės apskr. Atsišaukite:
KAZIMIER. STULGINSKIS 

R. R. 3, Danville, UI.

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Rez. i4ttt No. Kaulina rtt

t'Outifc ARMlltigy obyt

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 699' 
188 W. Randolph St

_______ »'iiicąg.

JOHN 8. BORDEN
UETUVI8 A DVOK AT A 8 

2201 W Oermak Road
(WeM 22nd St.)

i Metropolitan ritete Hnnk oaine i 
HMMlIeU juo D IKI t 

1”iDe<telio -terent,' U t*ė'Byė’'i«
rakarala • Iki »

TeliKuna. GA8»I ilTk
MAMAI. 0459 8. RockweU St

Telefoną* REPublIr 96in>
Telephone: BOUIevard 2890

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Parsiduoda trumpu laiku Lietuviai Advokatai 

kitę dienos ir vietos. S. V. bučernė ir grosernė geroj vie- ! 4631 SOUTH ASHI-ANn AVENUE
t» i. , XV tr 1 * J ' toj. Atsišaukite dėl SUŽinojl- Ren. »11 8 ROCKWEI.L st.Rumchaks, 3106 South Halsted , d J Teiepbone: repumic #72j

m* m x • Ree. 1227 S. 50th AVĖ.. CICEROStreet. I 901 West 33rd Street 1 Telephone: cicero 5225

f____CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run ’ ^7.00

AlTOMOBn.ES
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CHICAGOJE
2INIĮI ŽINELĖS

Rugp. 24 d. Town of Luke 
Al. Sų-gos kuopa rengiu pu- 
gerbtuves ne vien suvo atstu* 
vei ir Centro iždin. J. Čepu
lienei, bet kartu ir M. Vuičft- 
nienei, Centro rust., K. Kat
kienei, pirm., ir S. Sakalienei, 
“Moterų Dirvos” reti. Taip
gi vakaras įvyks Čepulienės 
namuose, o ne parap. salėj, 
kaip buvo praneštu vakar die
nos “Drauge”.

BUDRIKO PROGRAMAS

Šiandie automobiliu su šei
ma į Rytus išvyko “Draugo” 
interteipistas J. Kulikauskus. 
Veža savo sūnų Jonų į Mari
jonų Kolegijų, Thompson, 
Conn; Ta i»aėia proga žada 
aplankyti gimines New Yorke 
“? kitose kolonijose. Kartu 

lipgi važiuoja iš Brighton 
’arko kolonijos p. Bambai ie- 

nė su sūnum, kuris šiais me
tais baigs Kolegijų ir Vikto
ras Benzinas. Laimingos ke
lionės ir smagių atostogų!

&V. KAZIMIERO AKADK
MIKIŲ DRAUGO RA 
DIO VALANDOS DAINŲ 

KONTESTO LAIMĖ 
TOJOS

Eugenija Nausėdaitė, Auš
ros Vartų parap., laimėjo pir
mą dovanų su daina: “Žalioj 
lanke,ėj”. Eugenija jau bai
gė tris metus mokslo akade
mijoj.

Šiandie vakare ir rytoj Nu- 
vy pier bus statoma scenoje 
opera “Lucia di Lannner- 
moor”. Operų stato City O- 
pera Co.

Šiaurinėj Chicago daly — 
AYilmette pilni medžiai ir te
lefonų stulpai kregždžių. Tūk
stančiai susirinkusių ruošiasi 
kelionei į šiltesnį kraštų — 
pietus.

BRIGHTON PAKK. — Ma
rijonų Kolegijos Rėmėjų 35 
skyr. turės susirinkimų rug
pjūčio 25 d., tuoj po sumos, 
mokyklos kambary. Visi na
riai prašomi kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti. Valdyba

\FMK MI.As
vartokite Valtijratone ant savo plau
ki). Nalnrale spalva atnaujina Mitus 
nublukusius plaukus. Be kvapo, ne
riebus, nudažantis, nenusllrlns, ne
kenks Įtarbanavlnml, niarcel at ha 
permanant waves. Palieka plaukus 
žvilgančius Ir minkfttus. Specialia 
prirodymo paslųlymas: didelis $2.00 
pakietas už tiktai ll.oo. Užsisaky
kite Mandlen ir sutaupykite $1.00. 
Pinigai sugrąžinami jei nesate pa
tenkinti. Arba siuskite dėl pakloto 
tšmSgtnlmut įdedant 10c. už paAtą. 
J. sktnder. Ocpt. m., P.o. Bos 251, 
(Hntnn, Inltana.

Rita Zanauskaitė, Nekalto 
Prasidėjimo parap., laimėjo 
antrų dovanų su daina: “Pa
sėjau kanai>ę”. Rita baigė pi
rmus metus mokslo akademi
joj.

Kaip kiekvienų sekmadienį, 
taip ir ryt dienų bus duodamas 
puikus dainų ir muzikos radio 
programas iš WAAF stoties 
nuo 5 iki 5:30 popiet. Galimu 
iš kalno spėti, kad visi, kurit 
šio progrumo klausysis, bu. 
pilnai patenkinti, todėl liepia 
leiskite jo. Leidėjui — Jos. 
F. Budriko radio ir rakandų 
krautuvė, adresu 3417 S. Ilal 
sted st., visados deda pastan
gų, kad jų duodami progra
mai būtų įvairus kaili savo 
(.luinomis, taip ir rimtais pra 
nešimais. K.

SPORTAS
Lietuvių Golfininkų Sujun

gus ketvirtas iš eilės turny
ras įvyks rugpiūčio 25 d., 
Glen - Eagles Counlrv CIul 

laukuose, prie Archer Avė. k 
McCarthy Rd.

Šis turnyras, gal, bus vie
nas svarbiausių; nes sezono 
lošimas ir laimėjimas dovanų 
jau eina prie pabaigos.

Į šį turnyrų iššaukti visi 
gabiausi ir geriausi lietuviai 
lošėjai Chicagos apylinkėje.

Bus sulošta 72 skylės. Lo
šimas tęsis per du sekmadie
niu ir kiekvienų sekmadienį 
bus sulošta tik 36 skyles.

Mažiausia.:kirčių jmdarę ir
gi gaus dovanas.

Vienas geriausių lošėjų lai
mės taurę.

EMIL DENEMARKlEI

KELIONE PER ATLANT1KĄ
/š NEW YOltKO Į NEAPOLĮ 

Rašo Keleiviu

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848*60 O G D 
AVErfUE

1936 RADIO PARODA
Pamatykitę pas Budriką 

vieną šalę kito
PHILCO
ZENITH

GENERAL ELECTRIC
ir kitokius.

Radine šiemet atrodo la
bai pagerintos, taip kad 
yra malonu klausytis. Pa
gauna tolimas stotis.

los. F. Bidrik, Ine.
3417 So. Halsted St. 

Tek Boulevard 4705-8167

Budriko radio programai: 
WAAF. 920 k, NedMiotnln nuo 
vai. iki 5:30 vai. po platų.

1 420 k. Ketvergala nuo 
vai, iki 8:45 vai. vakare.

kelionė užimdavo kelias savai-1 prieinamai. lias iš New Yorko į Neapolį
tęs, kur dabar užima tik ke-] Italų pažymėtinas kultūrin- apsistojant Gibraltare yra di
lias dienas. . . . 1 gumas ir mandagumas pasi- delis pagerinimas trans-At-

Moderniški mokslai, išradi-/ rodo jų draugiškume, kurį ke- lantiniam patarnavime mano 
leivis visur jaučia. Nuo vv- amžiuje, ir dar tikiuos maty- 
riausiojo iki nesvarbiausio jfl- ti tų dienų, kada Atlantikų 
reivio ar patarnautojo, mun- bus galima saugiai pervažiuo- 
dogumas yra nepaprastas. ti j vienų dienų.

Truputį suvirs šešias die- į (Skoib >

unai, naujos biznio sistemos ir 
Nuo to laiko kai pirmų kompetieija pagerino vandens 

kartų pervažiavau Atlantikų kelionę ant tiek, kad dabar ke- 
mažain mediniam laive, kurio1 būviui važiuojant) trečia kle- 
vardų jau senai pamiršau, di- sa šiuo Italų linijos paliociu 
delis skaičius stebėtinų page- (tas pats ir ant visų didesnių 
rinimų pasirodė truns-Atlan- laivų), gauna tų patį, jei ne] 
tiniani keleivime. Prie to ne- geresnį, kų pirmiau gaudavo I 

l mažai prisidėjo Italija, nes, tiktai cabin klesos keleiviai.] 
nors Tešla pirmutinis sugal- Visų klesų keleiviai dabar 

jvojo susisiekimų be vielių, ramia švarų, moderniškus į-j 
Marinui, italas, išrado jo ga- rengimus, vietos ir įtaisymus 
limybes ir davė pasauliui už- pasilinksminimui, puikius 
baigtą produktų, vienų iš ge- maistus ir gerų patarnavimų, 
riaušių dovanų žmonijai, oke- Daugy,»ę kartų važiavęs per 

Atlantikų važiuodavau moder
niškiausiai* laivais, bet a,»e- 
joju ar yra geresnio maisto, 
puikesnio patarnavimo i r 
greitesnio laivo negu Rex. 
Man buvo pranešta, kad taip

anų nugalėtojų, telegrafų.
Tiktai gražioj mėlynoj jfl- 

ir mirgančiose žvaigždėseBe to, J. Keser, vaistiniu-j roj
• v
iŠ 1 . . . ...

, • • . plaukiančio, moderniškoiššaukia «rnrniii«n, j 1

kas, ir dr. A. J. Gussen. Iš uėra atmainos. žiūrint nuo
laivo

Rex erdvios viršūnės vanduo 
Chicagos golfininkus į kovų, į;,-,„į(, jar skaisčiau mėlynas
Cicero, geriausius

jei jie laimės, bus 
$10.00 vertės dovanų.

Lošimas prasidės tygfat 8 
vai. ryto. Įžanga — $1. Norin

gieji gauti daugiau infortnaei- 
I jų, prašomi pašaukti Cicero 
3043.

L. G. S. Sekretorius

ir ūkta ir gražesnis: gal paties laivo 
turiningumus Italų dailę taip 
padaro. —

Senuose laikuose, keleiviai,

pat yra ant visų Italų linijos 
laivų.

Pasilinksminimo programai, 
sportai ir 1.1, užima visų lai
kų ,o didžiuliai maudymo prū
dai via įdomūs savyje. Er-

nežiūrint kuria klesa važine- dvins “sun-decks” labai liau
davo, būdavo sustumti tam- dingos šiltam pietiniam kely, 
siuose katultu raliuose po ke- kurį Italų linija aptarnauja 
lias dienas ant sykio o pati kuogeriausiai, ir kas svarbu,

UŽ 18 SVARŲ SVIESTO 
KONFISKAVO ARKLĮ

KAUNAS. — Klaipėdiškis 
ūkininkas iš Gilandviržių nu- j 
vežė į Tilžę parduoti vežimų 
malkų. Jose buvo paslėpęs 18 I 
svarų sviesto. Muitininkai ra-1 
dę kontrabandinio sviesto kon 
fiskavo vežimų, arklį ir areš- 
tu-.’o ūkininkų, kuris dar tu
rės atsakyti teisme.

Elena Šarkaitė, šv. Jurgio 
parap., laimėjo trečių dovanų 
su daina: “Ausk, močiute dro-j 
beles”. Elena yra akademijų! 
baigusi — alumnietė.

RADIO
Rytoj, 11 valandų prieš piet 

ir vėl radio klausytojai turės 
malonumo pasiklausyti gražių 

, dainų, muzikos ir įdomių ka- 
Jbų bei pranešimų, nes daly
vaus žvmūs dainininkai ir mu
zjkai, kurie kas kartų itatie 
kia gražių dainų. Tokių prug 
ramų leidimu pasižymi lietu 
vių įstaiga Progresą Furni
tūra Co. krautuvė, 3224 So 
Halsted Street. Prograniams,I
vadovauja dain. J. Romanas, 
kuris sykiu darbuojasi minė
toje krautuvėje. Rap. J.

KAUNAS. Lenkų laik- 
rašo kad Vilniaus 

Švenčionių mokytojų semina
rijose, Vilniaus kun. semina
rijoj ir Rytų Europos insti
tute būsiu įvesta lietuvių

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDE1KIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

QEPublic 8340

rašei ai ir

EŽERSKIS IB SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra ir moteris
patarnautoja.

VENETIANMONUMENT CO., INC.
UdiiMjai uUtonta

h fr
O ki (togoj
—o-

Snvirš 60 metų prityrimo
o----------

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

---------- o----------
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBt JAI

Specialistai iškalima ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartoo. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais iidirbėjaio.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas Mokas | rytus nito 
dl.lilyJu vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai t

Rea. PKN8AOOUA MII 
BKLMOHT MM

onieai hiluidn

SUKYS - OOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Ittetnvt&lciM Bonus I)čl Atnaujinimo arba Išmokome t'ash 
Visokios Rflširs Inmirance — t’gni.*. VAmitos, Automobilių,

Stiklų Ir t. t-

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE -

Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Mortgijčio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street *
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791 .........

KEISTUČIO SKOLINIMO IR B00AVOJIMO B-VĖS
RAhTJNkJE • '•

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ] 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

A. Masalskis 
A. Petkas
J. F. Radzius
S. M. Skydas
1.1. Zolp
I. F. Eudcikis

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 491h Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Pilone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

4605-07 So. Hermi toge Avė. 
Phone YARds 1741—1742

Lactamcz ir Simus 2314 West 23rd Pluce 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

J. Liulevicius 4092 Archer Avė.
Plione LAFayettc 3572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. E U D E I K I S

Yards 1741-1742
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Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose

(Acme Photo.)

Senovės liekanos — Chicagos universiteto rytų in
stituto sirijieeių ekspedicija netoli Antiohijos, šiaurės 
Sirijoj, atkasė tuos du iš akmens iškaltus liūtus. Tik griuvėsiai. — Iš didingo lėktuvo, kuriuo Wiley Post 

gotus, beliko tik krūva griūvėsiu. Smogus į žemę, inžinas i 
15 mylių nuo Point Barrow.

Sunkiai turi dirbti. — Italijos kareiviai Afrikoj 
Etiopijos pasieny turi sunkiai dirbti. Be ruošimosi ka
rui, jie turi statydintis namelius, kad prisidengus nuo 
saulės karščio ir kitokio tro’piško klimato, t Acme Photo)

Pakvaišėlio darbas. — Priešakys namo 5735 So. 
Seelev Avė., kuri savininkas John Kovach, kad pa
sidarius sau galų, rūsy prileido gazo ir padegė. Spro
gimas sugriovė visų narno priešakį. Sužeistas pats 
ir pirmo aukšto gyventojai. Kovach sako “žmonės 
norėie ii nunuodyti.” t Acme Photo.)

raeiruošę karai. — Eitippijos pasieny Italijos kariuomenė daro bandymus prie 
šui sutikti. Manoma, kad italų karas su etiopiečiais jau čia pat. (Acme Photo)

Jauni fašistai. — Grupė Italijos mokyklinio amžiaus vaikų, mokinomų 
vartoti ginklų ir apsisaugoti nuodingų jų dujų. (Acme Photo.)

Į tą vietą. SKrisaaini šuvo. — Barrow sdyha, Alaskoje, į kurių skrisdam 
tuvu žuvo du žymūs Amerikos vyrai: lakūnas Post ir jumoristas Rogers. A 
de dr. II. Greist šunų tvmas su rogutėmis susisiekimui atlikti. (Acme Proto)

Priima karininkų ištikimybės pri saikų. — Hade Selassie, Etiopi
jos valdovas, kariuomenės aikštėje priima naujų karininkų ištikimybę 
savam kraštui priesaika.

Šventadienis Etiopijoj. — Taip etiopiečiai pralei 
rtžia šventadienių popiečius. Atvaizde “bulvaras” ve 
da i prancūzu atstovybę. (Acme Proto)

Opera ant Michigan eiero. — Vaizdas Navv pier vasarinės operos, kurių su- 
iė Municipal Opera Co. Praėjusį sekmadienį 3,500 publikos klausėsi “Pagliac- 
ir “Cav&lleria Rusticano”. (Acme ’hoto) , ~

italais. — Trys tipai Etiopijos moterų iš labiausiai bevan deningo Ogaden ploto, kurio sienos sueina
Kylus karui, etiopietės moterys pasiryžusios eiti į pagalbų savo kariuomenei. (Acme Photo.)
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