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Japonai tačiau pasilieka savo 

užimtose pozicijose

NACIŲ SWAST1KA AMERIKOJE Valstybes pasiskirsciusios Ispanijos 
nesikišimo klausinio

f 1 * i I f « 4 * -* , <
Sov. Rusija nusistačius remti 

Valencijos ‘teisėtą vyriausybę*
TIENTSTNAS, Kinija, lie

pos 21. — Kiniečiams paraga
vus japonų ginklų ir parako 
dūmų, Kinijos vyriausybė pa
galiau pripažino vienų iš ei
lės japonų reikalavimų. Iš 
Peipingo srities ištraukia sa
vo parinktinų ir pasižymėju
sių 29-ųjų armijų, kurios e- 
nergingų vadų japonai nepa
kenčia. Si kiniečių armija a- 
nais metais Šanghajuje japo
nams padarė daug nuostolių 
atkakliai pasipriešindama jų 
kariškoms jėgoms.

Kinija ištraukia minėtų ar
mijų, bet japonų kariuomenė,

(Atrodo, japonai taip elgsis, 
kadangi jie laikosi kitų dar 
reikalavimų, kurių kiniečiai 
nelinkę vykdyti

Čia karštai vykdomas japo
nų kariškas pasirengimas. Iš 
Japonijos prisiunčiama daug 
ginklų ir kariuomenės. Rengia 
si į kariškų kampanijų.

Japonų kariški lakūnai lais
vai skraido Peipingo ir apy
linkių padangėmis. Gauta ži
nia, kad vienoj vietoj japonų 
lakūnai sviedę bombų į va
žiuojantį kiniečių keleivinį 
traukinį. Yra ir užmuštųjų.

Stebėtojai numato, kad kaip
kuri taip pat turi būti ištrau-| tik kiniečių 29-oji armija bus 
kta, pasilieka savo užimtose ištraukta, japonai gulsis griau
pozicijose. Matyt, japonai yra 
pasiryžę be kiniečių priešini
mosi užimti Peipingų ir apy
linkes.

ti Peipingo miesto sienų. 
Anglija ir Amerika imasi

priemonių saugoti savo pilie
čius ir jų interesus.

Šeriu policija so (tartarais malšina 
MK .stačiame— a1 <■

Jugoslavijos vyriausybe igno
ruoja stačiatikių protestus

BELGRADAS, liepos 21. — 
Salia serbų stačiatikių kated
ros parke studentai stačiati
kiai sukėlė demonstracijas 
prieš pasirašytų konkordatų 
su Vatikanu.

Pasirodžius policijai, stu
dentai pradėjo į jų švaistyti 
akmenis, plytas ir plūsti. Po-

Stačiatikių “šventasis sino
das” įsakė visoms cerkvėms 
iškelti juodąsias vėliavas ge
dului, kad parlamentas pasi
rengęs ratifikuoti (patvirtin
ti) konkordatų.

Konkordato priešininkai par 
lamento nariai reikalauja ra
tifikavimų atidėti iki kraštas

licija prieš studentus panau- nurims. Vyriausybė nesutinka
dojo durtuvus. Yra sužeistųjų.

Daugelis stačiatikių suplū
do į cerkves melstis, kad par
lamentas nepatvirtintų konkor 
dato. Keliami protestai už sta
čiatikių senyvo 
žeidimą.

Madrido milicininkų armt- 
jos vadai pripažįsta savo ne- 
pavykimus, ypač su pakarto
jamais puolimais. Pažymi, 
kad nacionalistai sutraukę gau

vyskupo su-1 singą kariuomenę ir turi dau- 
1 giau įvairios rūšies ginklų.

ŪKININKAI APSIDIRBO SU 
PLĖŠIKAIS

JAPONAI SUSPARDĘ 
DVI AMERIKIETES

J. Valstybėse gyvenantieji vokiečiai yra sudarę patri jotinę nacių principais organi
zacijų. Ši organizacijai yra puskariška. Vašų rai ji atidarė Nordland stovyklų, šalia Ando- 
ver, N. J. Organizacijos nariai ten vasarodami rengia paradus ir kariškai mankštinasi. 
Per paradus nešama amerikoniška vėliava ir nacių svastika, kuri šiandien yra Vokietijos 
vėliava. Pašaliečiai, kaip čia atvaizde matoma, naciškai pagerbia swastikų. Kai kas rei
kalauja, kad kongresas ištirtų, kokius pasiry žimus turi minėta nacių amerikiečių organi
zacija. (jAcme Photo.)
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NACIAI DAR ATKAKLIAU 
PUOLA KATALIKŲ

BAŽNYČIĄ '
BERLYNAS, 

Oficialus nacių
liepos 21. — 
partijos lai

LONDONAS, liepos 21. — 
Europos valstybės karštai gin 
čijaai dėl Ispanijos neutralu
mo klausimo. Pasirodo, Angli 
jos naujų kompromiso planų 
tik viena Prancūzija besąlygi
niai remia.

Anglijos plano svarbiausias 
pagrindas yra pirmiau atšau
kti iš Ispanijos visus svetim
šalius savanorius, oi paskui a- 
tasteigti nesikišimo kontrolę.

RUSAS KOMPOZITORIUS 
LAIMĖJO BAŽNYTINĖS 
MUZIKOS KONTESTE

PREZIDENTAS LINKSTA DARBO PARTIJA PRIEšl-
PRIE KOMPROMISO 

SU SENATU
NAŠI PALESTINOS 

SKALDYMUI
WASHINGTON, liepos 21. 

— Prezidentui Rooseveltui
kraštis 1 * Per Ąngriff ” iš nau- praneštą, vyriausiojo tei-

smo reformų sumanymas se
nate visiškai užkliuvo ir apie 
jo pravedimų negali būti kal
bos. 1
Kad taip, f tai prezidentas lin

kęs taikintis su senatu kompro 
mišo keliu. Būtent, prezidentas 
jau sutinka vyriausiojo teis- 

garų”. Girdi, jei Vatikanas mo reformą klausimų palikti 
turėtų bet kokias kovojančias 1 tolesniems laikams, o šį kartų 
jėgas, tai “sukeltų naujų trįs- nors žemesniuosius teismus pa

jo pradėjo atkakliai pulti kar 
dinolų Mundeleinų, kardinolų 
Pacelli ir, abelnai, Katalikų 
Bažnyčių.

Laikraštis begėdiškai parei
škia, kad Vatikanas pradedųs 
nesiskaityti su .Vokietija ir 
stačiai “veriąs Vokietijų į nu-

dešimties metų karų”. Tačiau, 
esu, valstybės vyrai šiandien 
užimti svarbesniais dalykais,

tvarkyti.
Nepaisant to, vyriausiojo 

teismo reiformų šalininkai dar
turi kitus nesmagumus, negu ir toliau energingai dirba už 
tarnauti Vatikanui 
iš žarijų kaštonus”.

Kvailausiųs už visus kitus 
nacių daromas Bažnyčiai prie 
kašitas, kad būk kovai prieš 
nacius Katalikų Bažnyčia 
“susidėjusi” su bedieviška 
Maskva.

‘ renkant1 sumanymų.

SUIMTAS JAPONŲ PRO
FESORIUS IR KITI

TOKIJO, liepos 21. — Po
licija suėmė Waseda universi
teto filosofijos prof. Reikiči 
Kita, vienos

Vokietija ir Italija reikalau 
ja visupirma ispanams naci - 
nalistams pripažinti kariau
jančios pusės teises, o tik pas
kui imtis kitų darbų.

Sov. Rusija reikalauja rem
ti ispanų “teisėtų” vyriamey- 
bę.( J

Taip visas reikalas ir tęsia
mas be jokių konkrečių spren
dimų.

DIDELĖ AUDRA ŽEMAI
TIJOJE •

B0SWELL, Okla., liepos 
21. — Du ūkininkai šiandien 
anksti rytų apsidirbo su dviem 
plėšikais, pabėgusiais iš Eas- 
tham kalėjimo. Vienų jų per
šovė, o kitų sunkiai sužeidė ir 
atidavė policijai.

Plėšikai P. Tarler ir jo sė
bras Tindol, bėgdami nuo po
licijos pagrobė du ūkininkus 
su automobiliu. Ūkininkai va
žiuodami abudu plėšikus nu
dėjo jų pačių ginklais.

WASHINGTON, liepos 21. 
— Valstybės departamentas 
painformuotas, kad Peipinge 
japonų ahibasados srityje ja
ponai kariai sustabdę ir sus- 
pardę gatve einančias dvi a- 
merikietes. Jos ėjusios į vieš
butį.

Valstybės departamentas vi
sų šį reikalų pavedė J. Vals
tybių ambasadai Peipinge.

Jau atspausdinti “Draugo” 
Pikniko tikietai. Galite juos 
įsigyti “Draugo” redakci
joj arba nuo “Draugo” ii 
nešiotojų.

Su šiais tikietada galite 
įeiti į daržų ir dar galite 
laimėti vienų ii trijų bran
gių dovanų.

ATIDEDA PASITARIMUS 
SU JAPONAIS

LONDONAS, liepos 21. — 
Dėl įvykių šiaurinėje Kinijoje 
Anglijos vyriausybė toliau a- 
tidėjo planuotus pasitarimus 
su Japonija abiejų valstybių 
glaudesnio susiartinimo reika
lu. i ’, .

LONDONAS, liepos 21. - 
Darbo partijos vadai paskelbė, 
kad ši partija atsisako remti 
Palestinos suskaldymo į tris 
dalis planų ir pasiryžusi par
lamente griežtai kovoti prieš 
šį karališkos komisijos suma
nymų.

Diarbiečių ir kai kurių kitų 
partijų vadai pareiškia, kad 
Palestinos skaldymas yra did
žiai svarbus dalykas, reikalin
gas ilgo nuodugnaus svarsty
mo. Tuo tarpu vyriausybė 
bando ko veikiau komisijos 
planų vykdyti.

Kaip žinoma, Palestinos 
skaldymui griežtai priešinasi 
patys arabai ir žydai.

.BARKLEY IŠRINKTAS SE
NATO DEMOKRATŲ

VADU

PARYŽIUS, liepos 20. — 
Čia atidarytas tarptautinis 
Šventosios Muzikos kongresas 
ir paskelbta, kad rusas kompo
zitorius M. Grečfaninovas lai
mėjo bažnytinės muzikos kon- 
teste, parašęs Mišioms muzikų.

Visose didesnėse Paryžiaus 
bažnyčiose kasdien per iškil
mingas Mišias grojamos ir 
giedamos naujos kompozicijos. 
Konlcursuoja Paryžiaus, - pma 
cūzų provincijų ir svetimų ša
lių chorų sųjungos.

ŠV. PRANCIŠKAUS KSA
VERO PAGARBAI

PARYŽIUS, liepos 20.
Šv. Pranciškaus Ksavero var
du* čia skirtoj bažnyčioj iš
kilmingai minėtos šio švento
jo keturių šimtų metų įšventi
nimo kunigu sukaktuvės.

Šv. Pęąnciškus kunigu į- 
šventintas Venecijoje 1537 m. 
birželio 24 d.

MIRĖ POPIEŽIAUS GE
NERALVIKARAS

AVASHINGTON, liepos 21. 
— Senato damokratų nauju 

reakcionininkų vadu vietoj mirusio senato-
TRAUKS TIESON RIAUŠIŲ grupės vadų Iwatų ir šios gru-' riau« Robinsono, išrinktas se-

VADUS pės 20 narių už išdavikiškos 
literatūros skleidimų.

natorius W. Barkley iš Ky.

MADRIDO MILICININKAI 
ŠIMTAIS ŽŪSTA

NOTRE DAME UNIVERSI
TETO PREZIDENTAS

Koronerio teismas išteisino 
policijų už 10 asmenų peršo- 
vimų per įvykusias riaušes 
So. Chicagoj gegužės 30 d. ir J
apkaltino minių, kuri bandė ------------
per policijos eiles įsiveržti į1 NAVALCJARNERO, Ispa- 
Republic Steel korporacijos nija, liepos 21. — Septintų pa- 
fabrikus. Į ra vyksta nacionalistų krūvi-

Savo ruožtu vuktybs trau- n0> į**®* « radikalų mili-

kia tieBon tų riaušių 64 vadus , ., ; m
dndo šone. Visu — apie 20ir kitus dalyvine.

NUTRAUKTAS RESTO
RANUOSE STREIKAS

mylių ilgio frontu — radika
lai polaipsniui ištrenkiami iš 
užimtų pozicijų ir atgal mies
to link bloškiami /

Stebėtojai tvirtina, kad Ma
drido radikalai apgaili aavo 
žygius. Sukėlė puolimus, o

PARYŽIUS, liepos 21. —
Vietos restoranuose nutrauk
tas streikas. Tarnautojai ko
vojo* už penkių dienų savaitės dabar už tai turi skaudžiai at-
darbų. Pagaliau pripažino 6 sakyti. Milicininkai šimtais 
dienas. krinta.

KAUNlAH. — Šiomis dien >- 
mis Laukuvos, Kaltinėnų ir 
Tverų apylinkėse siautė labai 
smarkus viesulas. Eidamas 1 
klm. platumo ruožu, jis vieką 
pakeliui naikino: griovė na
mus, daržines, tvartus, jaujas, 
malūnus, rovė ir laužė storiau 
sius medžius, vartė tvoras, a u 
tenas ir telefonų stulpuar

Karužiškių k. prie Lau ku
vos pridaryta labai daug i un 
s to Įių. Tame kaime vienti 4b 
kininkaa pernai pasistatė 
visai geras ir tvirtas tr haa 
ir dabar su meitrais statė šeš
tų — klėtį. Ir tuo metu užė-

__ jęs viesulas visas jo trobas vi
siškai sugriovė.

Tuo ruožu, kur tas viešu !««, 
ėjo tų dienų ir dar kitą, I iv<> 
nutrauktas susisiekimas, rus 
nespėta nuo kelio atimti suvir
tusių medžių. Telefono susi io 
kimas iš Laukuvos pradėtoj 
tik kitų dienų po pietų. Tv ca
ruose taip pat daiug stogų nu* 
nešta ir keliolika trobesių -vp 
griauta. Soduose išlau 
daug vaismedžių.

Daugiausiai nukentėjo L<u« 
kuvos apylinkėje pastatai ii

VATIKANAS. — Mirė Ti
tulinis Porfireone vyskupast
Agoetino Zampini. Velionis ^aPai bei miškai. K&pa*f|j^Į 
buvo Romos viskupo — Po-
piežiaus — generalvikaras.

UŽGINA JŪRININKŲ 
MAIŠTĄ

LONDONAS, liepos 21. — 
T Britų admiralitetas užgina

SO. BEND, Ind., liepoj'2L [padidinto, žinios teisingumų, 
- Notre Dame amvereiteto,^ kar0 w ite
pr^dente ilrmkta, ant r,jam jflrini„kai aukf, maistu<.
p'n t?”'’ tern"""1 Tačian PrieS

ara“ keletu savaičių minėtam laive
įvyko nesusipratimai dėl jūri
ninkų paleidimo į krantus sa
vaitės pabaigoje.

KĄ ČIA GELBĖS 
PROTESTAI

Praneša, kad į Cooko aps-!------------------------
kri ties nekilo jamų turtų j kaino! D AR 24 “TROCKININKAI”
tojo ofisą pavieniai piliečiai 
siunčia daug protestų prieš 
milžiniškas mokestis už 1936 
metus.

SUŠAUDYTA

Chicagos angliška spauda 
praneša, kad numatomas pie
no pabrangimas.

MASKVA, liepos 21. — 
Laikraštis Pravda praneša, 
kad dar 24 “trookininkai” 
daugiau sušaudyta Sibire. Sa
ko, teismas juos apkaltino sa
botažu ant geležinkelių.

riuose augo labai aukšti ir aini 
ri, šimtamečiai medžiai, atro- 
do lyg didžiausių patrankų 
būtų buvę subombarduoti; mo 
džiai beveik visi išlaužyti ar* 
ba su šaknimis iššrauti, kt* 
rie krisdami į kapus pridarė 
daug nuostolių, sugriaudami 
daug ir brangių kryžių — pa
minklų. Tverų kapuose irgi ▼« 
ra nulaužti keli stambūs me 
žizti ir sudaužyti paminklai.

DE VALERA IŠRINKTAS 
PREZIDENTU

DUBLINAS, liepos 21. 
Airijos vyriausybės tar l* 
prezidentu iš naujo išrink 
de Valera.

ORAS

boi
tai

CHICAGO SRITIS. — Nu 
matoma giedra ir šilta.

Saulė teka 5:35, leidžia 
si 8:17, ‘ 1
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gi ir jam, ir jo artimams, (r pagaliau visai 
tautai.

Rodos, krik rimčiau pagalvojus, tikybi
nis skautų auklė j Auo pagrindais taip savai
me aiškiai naudingas, kad tanios vadams ne 
tik neprivalėtų jo drausti, bet karstai re
komenduoti. Tikyba jokios valstybės dar 
nėra sugriovusi. Gi jos visuo
met atnešdavo tautoms nelaimę. Todėl auk
lėdami skautus į besimuosius piliečius, tau
tos vadai būtinai turėtų susirūpinti jų re-

Kaip žinoma, ir Lietuve* skautai tarė

jo savo atstovybę Vašingtone. Jie dabar lan

ko mūsų, lietuvių, didesniuosius 

Šiomis dienomis yra atvykę į Chicagų.

Marconi

Pasaulis neteko didžiojo mokslininko iš
radėjo Marconi. Jis aire aprūpinta* šv. 8a- 
kramentais, kalbėdama* Viešpaties maldų ir 
laikydamas rankose kiyžių. Visų savo gy
venimą Marconi buvo praktikuojantis kata
likas ir mirė katalikiškai. Jis yra nuveikęs 
daug didelių darbų Bažnyčios naudai, dėl 
to jam 'mirus pats Jo Šventenybė Popiežius 
už jo sielų atlaikė šv. Mišias.

Marconi gimė 1874 m., balandžio 25 d. 
Marzabotto, netoli Bolognos Italijoj. Baigęs 
mokslus Bolognos universitete, jis ėmėsi eks
perimentuoti llertzo surastas elektrikos sro
ves. 1896 m. Anglijoj jis užpatentavo pirmų 
bevielinio telegrafo aparatų naudojant elek
trikų. Atvykęs į Newfoundlandų 1899 in. 
jis tyrinėjo transatlantinio telegrafo siunti
mų ir jį užbaigė 1902 m. Jo telegramų siun
tinio sistemų priėmė visi pasaulio kraštai. 
1924 m. išrado priemonę koncentruoti be- 
vieliniams spind ūkams ir daug kitokių pa
gerinimų siuntinėjimui radio telegramų. Ra
dio išradimas ir jo ištobulinimas, tai Mar- 
ooni nuopelnas. 1909 m. velionis pelnė No
belio dovanų už savu išradimus fizikos mok
sle. 1915 m. Italijos vyriausybė jį pakėlė 
senatorium, o 1929 m. gavo markyzo titulų. 
Popiežius taip pat jį yra apdovanojęs aukš
tais požymiais. Aukštų požymių yra gavęs j 
nuo Alglijos,
Valstybių ir kitų kraštų vyriausybių.

Apie Vflniy
“Stumi U ber Oesteereieb” (IV. 25) de

da platų straipsnį, pu vadintų “Lritavn ir 
Baltijos Antantė”. Straipsnio pradtioje tau- 

rodoma, kad Lietuva kultūriniu, ekonomi 

niu atžvilgiu turi labai patogių būklę, uitat 

politiniu, strateginiu požiūriu — pavojingų 

padėlį. Lietuva, esu, stovinti ant kelia Ru

sijos ekspansijai į Vakarus, Vokietijas — į 

Rytus ir Lenkija* — į Šiaurę prie jūros. Ir 

dėlto, laikraštis tolinu rato, Lietuva išmoko 

būti atspari ir paprasto savu šankiam gy

venime. Paminėjęs Inetuvoe santykine au 

savo kaimynais, straipsnio autorius suglaus

tai, bet įdomiai nušviečia Vilniaus ir Klai

pėdos klausimus. Pažymėjęs tai, esu, lenkų 
nuomone, Vilniuje daugumų sudarų lenkai 
ir gudai, autorius toliau sako, kad imant 
d&nesifi tai, kad lenkų statistika nevisada 
pasako tiesų, knd ji lenkų naudai “frizuo
ja si”, reikia manyti, kad Lietuvai Vilnius 
yra danginu nęgu paprastas miestas su ge

ležinkelių mazgu. Vilniuje, pasak laikraš
čio, atsirado Lietuvos valstybė, Vilniuje iš
augo kovotojai prieš Maskvos priespaudą, 
čia buvo paskelbto nepriklausomybė ir kt.
“Tik kai Lenkija inscenizavo vadinamąjį
generolo Želigovskio “sukilimu”, t. y., knd _ Apie pį'nkį0|įk4 majjo. 
lenko kariuomenė užgrobs miestu vyri.u-1 ml4l) vaUa|ži Mkm„. 
sybe buvo pnvursta keltie , Unkonflražoytinėse pa-

— FVofe*orius A. S. Pocius,! jie krikštijosi ne dėl Kttis- 
“ Muzikos Žinių” vedėjas, kai taus meilės, ar savo dūšių la- 
kada ir visai braagų iem&ū-J bo, • vien tik iš baimės, kad 

priešam kailis netektų.

Da įdomesnės krikštynos 
eina pačiame Vilniuje. Grįžę 
į Lietuvą, pradeda krikštyti 
lietuvius. Apart Jogailos ir 
Vytauto, niekas daugiau lie
tuvių kalbos nemoka. Ne ku
nigai, o tik pats Jogaila pa
mokslus sako. Paliepia amži
nų ugnį užgesinti. Stabus iš
daužyti. Šventus miškus ir 
pušynėlius iškapoti. Angius 
ir kitus dievotumo pabūklus 
šabu numesti. Įžymesni lie
tuviai krikštijami pavieniui. 
Gi šiaip jau liaudis, čielais 
būriais. Vargšui gauna po vi
lnonį marškinį dovanų.

Tikriems misijonierfeuns bū 
tų ėmę metus apkrikštyti 
tiek, klek Jogaila apkrikšti
jo viena diena. Žodžiu, Lietu
va priėmė krikštų ne iš misi- 
jouierių Kristaus, o tik iš ta
msiausių padaužų Europos.

gų lietuvių išeivių uiuzikon 
įneša. Jo “Pradžios Skyrių 
Mokiniukae”, ištikrųjų, tik 
tn* muukoe bijūnukas. Nors 
trumputis ir tik vaikų sko
niui pritaikintas, tai, vienok, 
ir suaugusiam' pagarbos kepu
rę kalia. Žodžiai, tiesa, ne kų 
lygūs; betgi patsai pijanti pa 
lydąs moja verkiausios atydos. 
Ir kai matai primena Steku 
bertų. Ne vien bile, bet ir; 
įiynuMsis koncertas nebūtų 
baigtas be jo nors vienos dai 
nešės. Tai yra, taip sahfcot,
dainos evangelistus, be karto

dtato netenka pru- 
O, kai jau via žino, jo 

grožės paslaptis kaip 
sykis ne žodžiuose, o tik in- 
atrmnento palyde šaipos. Po
rins, matyt, tai gerai įsitėmi- 
jo. Ir žino kart lyginai Schn- 
berto pėdomis drožia.

Teko šių. dainelę sudainuo
ti svetimų, bet gerokai muzi
koje prasilavinusių klausyto
jų tarpe, - visi ausis pasta- “ V«fesni Itotnvoa jauni 
tę ir akis išp&ę ne vien ris- fflo atsižymėjimai žaidime su
ką saldžiai prarijo, bet da Puit€ apsnūdusių tautos sų
paskui ir pagyros žodžiais ap-1“011? veik tiek> kiek Dariaus’ 
sčiai apibėre. Tik, supranta J pirėa« ttoimojimuL Iš aety 
ma, ne dainininkų, o tik Po
cių.

Ketvirtadienis, liepos 22, 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS ! tikieto ir rekordinis vėliau at
vykusių žmonių kojų kilnoji-

Sporto olimpiadose, tavorš
čiai, paprastai, pastatoma ir 
parodoma nauji rekordai. Ka
dangi Čikagoj jau pasibaigė 
lietuvių sporto olimpiada, tai 
dabar reikia suvesti rekordų 
rokundas. Finansines rokun- 
das, žinoma, ves sportininkų 
komitetas ir tos rokundos, 
kaip pramatoma, pastatys 
naujų susipikimų rekordų.

Neseniai buvau ant savo 
delno padėjęs jums keletu 
naujų olimpiados rekordų. 
Šiandie dar noriu padėti ke
letu, kurie taip pat mūsų ga- 
zietose nebuvo užrekorduoti.

Sportininkų priėmimo va
kare, šiorlande, be jau minė
tų, nebuvo* užrekorduoti šie 
rekordai: mūsų gerb. konsu
lo perkėlimas nuo garbės krė
slo į stalo kampų ir vienos 
geros liežuvio sportininkės 
viešai nžrekorduotas kitai mo
teriai “pizor...” vardas.

Besketbolo vakare, Cicero 
stadijone, pastatytas naujas 
rekordas įžangos tikietų su
rinkime; tikietų buvę du syk 
mažiau, negu “fan’ų.” Taip 
put buvo pastatytas šilkinių 
— kaštaninių marškinių na

mas per nuvestus dratus, kad 
ankščiau atvykusiems už no- 
sės užlisti.

Iš vakarykščios dienos atsi
sveikinimo su sportininkais 
bankieto rekordų dar neturih; 
jei jame ir gi kokių buvo, vė
liau parašysiu.

Sportininkams išvažiavus iš 
Čikagos, liežuvinio sporto o- 
limpiada bus tęsiama toliau 
kol palengva viskas ateis 
no malęs vėžės.

Suvedus visos savaitės 
sporto olimpiados rekordus, 
daugiausia jų bus pastatęs, 
ar padaręs, pats sporto ko
mitetas. Kitus rezultatus iš
sivežė Lietuvos sportininkai. 
Amerikiečiai pasiliko tik bes- 
ketbolų.

Skautai

Skautų klausitau “Darbininkas” rašo;
“Washingtone įvyko skautų paradas. 

Prieš Prezidentų ir visų sostinės publikų 
23,000 skautų padarė milžiniškų eisenų. Tarp 
jų buvo ir 3000 katalikiškų parapijų skau
tų, kurie pasižymėjo ypatinga drausme ;T 
tvarkingumu. Atvykę Washingtonan, skau
tai apsigyveno savo stovyklose, kurios buvo 
jiems pagamintos sostinės apylinkėse. CSa 
visiems buvo progos pamatyti skautų gy
venimų palapinėse, jų pratimus, tvarkų, ei
lines pareigas, rykiuotęzėr t.t. Tuojau pa
stebėta skirtumas tarp katalikiškai orgam- 
rnotų skautų ir kitų. Parapijų skautai ta
rėjo religines pamaldas, tuomi duodami į- 
spūdingų. pavyzdį, kad religinis pagrindas 
pagilina skautų oigaaizuotės naudingumų.

Skautę tikslas — išauginti darniais, 
taukštų idealų jaunuoliais. Tai kilnus sieki
mas, bet jis yra juo kilnesnis, jūo auklėji
mo pamatas gilesnis. Šiais laikais negalima 
pasitenkinti vien garsiais šūkiais ir išorine 
tvarka. Skautai tai tarsi jaunoji tautos ka
riuomenė, kurioje, greta unilitariaės techni
kos ir išorinės rykiuotės, be galo daug itašt, 
kia moralinė kario dvasia. Ir neskaitlinga 
kariuomenė, įsitikinusi, kad kovoj* uš tie
sų, nuveikia galingus priešus. Tai įrodė tfė- 
tuvtai, kada nepriklausomybės kūrimosi me
tu jie ėjo ginti tėvynės laisvę.

Skautai tai busimieji tautos piliečiai. 
Nevisi jie stos į kariuomenę. Didelė jų dau
guma kovos dėl idealų visai kitose gyveni
mo srityse. Bet kilnūs jaunystės įspūdžiai 
bus jiems gairėmis bet kokioje darbuotėje. 
Tačiau čia yra skirtumo, kokie tie įspūdžiai 
bus buvę. Triuk&niagi, be gilesnio pagrindo 
šūkiai greit išgaruoja. Suaugęs vyras dai
riausiai sannatyjaid peTgyventųjų vaikiškų
jų triukšmavimų ir militarinės eisenos, kuri 
jaunystėje taip jį žavėdavo, £Jet jeigu į 
skautų auklėjimų bus įterpta religinė prak
tika ir įskiepinti tikybiniai idealai, tai tie 
dalykai visuomet pasiliks skauto sieloje, ir, 
išaugęs į vyrų, jis nereikalaus sarmatytis 
religinio auklėjimo. Kaip tik priešingai, ti- 

' kybos pažinimas ir jos praktika bus naudin-

Vilniaus neišsižadėto — tai esu įrašyta 
konstitucijų. Is^ūrųsi Vilmaus Vadavimo! 
Sąjunga butarūta plačitoR liaudies mušėsi 
žadinti pagrobtos sostinės ilgesį. Vilniaus 
klausimas, toliau sakoma, liekųs atvira žaiz
da Lietuvos valstybės organizme- Pagaliau, 
laikraštis ištisai cituoja V. Prezidento kal
bos dalį apie santykius su lenkais galilau- 
mų (kad lenkai savo lietuvių spaudimo po
litika nepriversiu Lietuvos eiti su jais į 
santykius) ir pabrėžia, kad V. Prezidento 
žodžiai padarę didelį įspūdį ir kad Lietevta 

tokio nusistatymo nepakdftui ligi tiri, ne- 
šrtnittt | visokia* lunkų emisarų pariaagū* 

ir

• Vokietis Sau Gali Tik Sapnuoti

Vokiečių darbo fronto varias Ley Koelnc 
pasakė kalbų, kurioje, tarp kitko, pareiškė:

“Nuo to laiko, kri Vokietijų valda Hit
leris, vokiečio asmeriniam gyvenimui liko 
tiktai sapnas. Neužmirškite, kad jūs visi 
esate Hitlerio kariai. Kri tik rytų jūs ats
keliate, turite tuojau pradėti vykdyti jo 
programų. Kitokios programos Vokietijoje 
būti negali. Kas nenori su mumis gyventi 
taikoje, tų mes sulamdytame”.

Matot, prie ka priėjo nacių valdžia.

Išvyko

Dėdės Šamo sostinę apleido Sovietų Ru
sijos ambasadorius Trojanovskis. Išvykda
mas atsisveikino, sakydamas, kad nebegrį
šiu*.

Trojanovski buvo vaišingiausius <un- 
basadsritasA Waeliingtane niekuomet inėra 
burę tokio ambasadoriaus, kurs tokius ka
rališkus pokylius būtų rengęs, kaip tas “dar 
hiriuktškos” šalies atstovas Trojanovskis.

Aišku, kad “darbininkiškos” Rusijos 
pasai labinu lėbauja, sega Rusijos didikai 
caro laikais.

Pastarųjų dienų pranešimai iš IVashing- 
torto skelbia, kad vyriausybė nutaran staty
dinti du karo laivas po 33JMX) tonų ir 240 
karo orlaivių. Kaip kuro laivai, taip ir ka
ro orlaiviai būsiu statomi pagal naujausius 
būdus ir išradimus.

mokose

niai niekad Ttfo neįdomavo. 
Betgi dabar jau gal net ir už 
daug į tai akis kraipoma. 
Kurgi ne. Penkžptika milijo
nų! Baisi armija! Didesnė, 
negu viso pasaulio ginkle ar
mija.

Vienus vaikucaas •mokinu 
seserys katalikės. Kitus, lik 
šiaip jūa protestonai mokyto
jai. Jųjų pamokų būdai skir
stosi. Betgi tikslus vienoki*. 
Vieni ir kiti ketinu dirbti 
Dievui ir tautai.

Amerikos ginklo pajėgos ne 
taip jau gausios. Ir jomis 
mažai kas įdomauja. Už tai
gi dvasios ir išauklėjimo iš
teklius tiesiog neįkainuoja
mas. Jokis kitas kraštas pa
saulyje tokiais jausimo tur
tais negalėtų pasigirti.

Šioje galingoje Amerikos 
jaunimo armijoje ir mūsų 
jaunuolių galvukės kįšo. A- 

’merikų ir jie rems nemažiau 
už kitus. OBet, kiek jie mums 
gero duos, prigulės daugiau 
nuo mūs, negu jų. Kitaip sa
kius, tik tiek atsiimsim, kiek 
įdėsim.

čių ir mes tuo įvykiu uasi- 
žioplijam. Dėl ko f Visųpirma, 
gal, dėl to, kad taip netikė
tai i)’ ūmai pasitaikė. Tik va
landėlę prieš tai nei palys
žydukai, nei pati liaudis to . . ,. , , «. -

- -kt- 'pirkimo rekordas: marškiniųkios pergalės nelaukė. Nae- , . , . .
' pasirodė esą daugiau, negu 
sportininkų, kurie bolę norė
jo į beskę įmesti. Iš tų re
kordų, sakoma, ar tik neiš
eis kitas rimto nesusipratimo 
r?kordas.

Iįuso mišių.
į. Tki nese- tkiun Rirajltaita tik štai 

- ve ir turi! Dėl ko da? Ga, da
iT dėl užvydo. Prie turtinges
nio asmens, ar tai btRų pini 
ge, ar garbėj, visi linksta ir 
pasidalyti progos ieško. Tik . . .. 
taip dabar darosi ir Sa. Tai Avrao.^s drenoj .r p pa-
maiai jaun, lietuvi, grupe. stat>'U "“J* rak»7’»’-
kiti tos laimės užvydi ir nors kQrn* svariausi bavo: rekor- 
iŠ toliau pasidalyti sieksiu. Idi"iai n,ažas
Gaištimi gal da ir dėl to. čius tvarkai <ter>'t1’ rekord‘-

— Kai kuriam jūsų pažį
stamų suskaudės dantį, neduo
kit kitokių patarimų, kaip tik 
eiti pas dentistų, ba, va, kaip 
gali atsitikti.

Žinomas anglų apysakų ra
šytojas Thurston, eidamas 
kartų su užrištu žandu, suti
ko savo gerų pažįstamų.

— Na, kas gi atsitiko? — 
paklausė pažįstamas.

— Baisiai skauda dantį. Ar 
nežinai gerų vaistų?

— Paklausyk tu mano pa
tarimo ir neimk jokių vais
tų, — sako pažįstamas. — Va
kar man irgi labai skaudėjo 
dantis. Parėjus mano žmona 
pabučiavo* į veidų ir dantų 
skaudėjimų kaip ranka atėmė.

— Labai dėkingas tau už 
patarimų, — sako rašytojas.

— Krikštytos Lietuves su
darė labai tamsų isterijos la
pų ne vien Lietuvai, bet ir 
Bažnyčiai. Kas da įdomiau: 
nei viena nei kita až tat ne
kalta.

Vytautas, priešų suspaus
tas, bėga pus pečius didžiau
sius Lietuvos todeliuR - kry- 
žaočius krikšto ieškoti. Jogai
la, ir su trinu s savo broliais 
ir kitais didikais, keliauna 
net Lenkijon taip pat apsi
krikštyti.

Aišku, kai ant delno, kad

Lietuva kitas tautas jau ne 
tik pasivijo, bet ir pralenkė. 
Reiškia, Lietuvoj perteklius 
pamokintų žmonių yra dides
nis, negu pas jos kaimynus. 
Kur juos padėti? Trumpai ne 
atsakysi. Kaip sykis minėto
ji pergalė ne vienam akis į 
visai negirdėtų, pasaulį pra
plėšia. Pasaulį sporto. Kas 
žino, o gal neužilgo maža Lie
tuva gali palikti sporto aikš 
te visos Europos? Gal. Kol 
kas bus, sveikinam ne tik 
pačius laimėtojus, bet ir visų 
Lietuvų.

— O kaip manai, ar tavo žmo
nis įėjimas žmonių be įžangos na dabar namie?

KUNIGŲ SEIMO REIKALU
DALYVAUS DU VYSKUPAI

Kunigų Vienybės seimas 
prasidės liepos 28 d., 10 vai. 
(saving time) pamaldomis 
Seserų Pranciškonių vienuo
lyno koplyčioje, Pittsburgh, 
Pa. Mišias laikys Jo Eksce
lencija vysk. M. Reinys ir 
pasakys pamokslų. Seimo se
sijos įvyks vienuolyno kape
liam joje, kuri yra toliau nuo 
vienuolyno ūkyje. Seime tai-

A * M ’ V' 4 dalyvaus Jo Ekscelencija
Ausltai INon, Kad Pittsburgh© vyskupas Hugh 

WindsotO Kunigaikštis C. Boyle, D. D. Pats seimas 
baigsis tų pačią dienų.

Liepos 29 d. bus konferen
cija atskirais katalikų veiki
mo klausimais. Abi dienas

Būtų Jų Karalius?

VIENA. — Eina gaudai, 
kad jau tveriasi nau,ja parti
ja, pasivadinusi “Vindsoro 
Partija”, kurias objektas pa
sodinti eks-karalių Edvardų į 
Austrijos sostų.

Daugumas Vienos žymiau
sių žmonių nori monarcho, ir 
kadangi Vokietijoj, Italijoj ir 
Mažosios Antantės valstybėse 
yra taipri opozicija prieš Hr. 
brirargų grųžrnimų, juos ver
čia ieškoti kito kandidato. 
Štai tos priežastys, kurios su
daro gandams pamatų.

aktyviai dalyvaus Jo Eksce 
iencija vysk. M. Reinys. Kvie 
čiama dvasiškija gausingai 
suvažiuoti.

Pittsburghan automobiliu 
važiuoti galima Route 30.2S 
arba 51. Mieste važiuoti pei 
Liberty Tubes, sekant Route 
58 ir važiuoti į Castle Shan- 
non. Privažiavus Saxonwald 
greenhouses (didelis gėlių na
mas, apie 4 mylios nuo Li
berty Tubes) pasukti kairėn 
į kalnų. Imant taksi, prašyti 
važiuot į Castle Sbannon per 
Liberty Tubes.

Kun. jonas Brikūaas,
K. V. C. pirmininkas

PENKIOLIKA VALSTIJŲ ATEIVIAMS 
DUOS SENATVĖS PENSIJAS

Ateiviui su ilgu apsigynė vės pensijos aplikacijų ir ku-
nim© rekordu New Yorko va
lstijoje gaus senatvės pensi
jas, jeigu tik tolius, kurį da
bar valstijos legislatūra svar 
sto, taps įstatymu. Šis biJirs 
sako, kad “bile žmogus, kn 
ris Jung. Valstybėse gyveno 
nepertrauk tarnai d videšim U* 
metų prieš paduosiant senat-

ris pareiškė norų tapti Ame
rikos piliečiu, galės prašyti 
senatvės pensijos”.

Dabar 15 valstijų turi se
natvės pensijų įstatymus.

Minnesota ir Montana rei
kalauja, kad aplikantai būtų 
Amerikos piliečiai, arba jeigu

(Nukelta į 4 pusk)
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Įdomūs Pasikalbėjimai

Prirengimas Žmonijos 
Laukti Atpirkėjo

RAULAS: Jonai, kodėl Die 
vas išrinko izraelitus (žydus) 
kaipo geriausią tautą; net ir 
Išganytoją jiems pažadėjo ! 
Kodėl ne kitiems!

JONAS: Dėl to, kad izrae
litai buvo ištikimiausia Die
vui tauta. Jie arčiausiai lai
kėsi Dievo Įstatymų ir pildė 
Dievo valiąi.

RAULAS: Jeigu jie buvo 
tokie ištikimi, kodėl Dievas 
dažnai juos baudė!

JONAS: -(Baudė už jų silp- 
ybes ir prasikaltimus.
RAULAS:- Jei jie buvo iš 

tikimi, kaip galėjo prasikal
sti!

JONAS: Raulai, atmink, 
kad žmogus buvo, yra ir bus 
silpnas. O už silpnybes reik 
ir atsakyti. Nors izraelitai, 
kaipo žmonės, ir padarė klai
dų, bet jie prisipažino prie 
savo klaidų ir priėmė tam 
tikras bausmes. Kadangi ki
tos tautos atsisakė nuo tikro
jo Dievo, paniekino Jį, laužė 
Jo įstatymus ir nenorėjo da
ryti atgailos, todėl izraelitai 
pasiliko kaip išrinktoji Die
vo tauta; iš tos tautos ir Iš
ganytojas atėjo.

RAULAS: Kokias bausmes 
jie turėjo kentėti ir už ką!

JONAS: Už gobšumą, no-

auksinio veršio pasistatymą 
vietoj Dievo, gobšumą, dau
žymą Dievo įsakymų.

dainų, lenktynių, kumštynių 
ir kitokių pamarginimų.

Biznieriai rengia šį išvažia
vimą savo kostumeriams ir 
dykai dalina tikietus.

Autobusai visus dykai nu
veš į pat pikniko vietą ir paRAULAS: Kokiu būdu jie 

išsilaikė, jei tokias nedorybes rveš atgal. Įžangos taip pat
darė?

JONAS: Dievas norėjo, kad 
nors viena tauta pasiliktų iš
tikimesnė. Jis siuntė prana
šus ir darė stebuklus, pav., 
Mozė stebuklingu būdu išve
dė žydus iš Egipto vergijos, 
pervedė per Raudonąją jūrą, 
tyruose, pritrūkus duonos, 
manna krito ir juos maitino, 
pritrūkus vandens, Mozė stu
ktelėjo lazda į akmenį ir at
sivėrė šaltinis. Ir tą darė Die
vas sustiprindamas izraelitas, 
kad būtų ištikilmi kol ateis 
Atpirkėjas. J. V. S.

Kunigų Vienybes 
Susirinkimas

Liepos 15 d. įvyko Pitts
burgho Provincijos Kunigų 
Vienybės susirinkimas, kuria 
me dalyvavo šie kunigai: M. 
Urbonas, J. Misius, A. Jur
gutis, J. Skripkus, E. Vasi
liauskas ir J. Vaišnoras.

Šiame susirinkime apkalbo 
ta J. E. vyskupo Reinio priė
mimas. —-

Kad Pittsburgho ir apylin
kės lietuviams katalikams da 
vus progos pamatyti svečią

__  ir pasiklausyti jo kalbos, rno-
rą perdaug 'turėti, patekoį Siam*8v. bendras suvažiavimas 
Pbaraos karaliaus rankas, ku- ru£Piū6io 1 d. 3 valandą po 
ris pavergė juos ir baisiai ko- Piliečių svetainėje.
nkino. Toliau karalius, maty
damas izraelitus labai pati 
nanties, pradėjo pavydėti ir 
net bijoti, kad neužimtų jo 
krašto. Todėl įsakė, kad kiek
vieną sūnų turi prigirdyti. Po 
to, kaip Mozė išvedė žydus iš 
Egipto, tyruose jie turėjo ke
ntėti badą ir troškulį. Prie 
šai iš visų pusių gulo ant jų 
ir spaudė. Mozė negalėjo į- 
eiti į prižadėtą žemę. Jie ne
galėjo pasistatyti savos kara
lystės ir t.t.

RAULAS: Jeigu Dievas
taip juos mylėjo, kam baudė?

JONAS: Už daugpatystę,

Iš anksto spėjama, kad lie
tuviai katalikai pasinaudos 
proga ir j rengiamą suvažia
vimą skaitlingai suplauks.

Pittsburgho Žinių Red.

Lietuvių Vaizbos Buto 
Išvažiavimas

Ateinantį sekmadienį, lie
pos 25 d., įvyks Vaizbos Ba
to išvažiavimas - piknikas ū- 
kyje pavadintame Lithuanian 
Country Club. Programos pa-

jama, kad Ekaeelenpijos pa
mokslo «Tnlrinktų
kuodaugiausiai žmonių, ypač 
jaunimo. Svečias kalbės, kad 
sužadinti jaunimą būti uoles
niais lietuviais, geresniais ka
talikais ir smarkesniais Ka
talikiško Veikimo rėmėjais. 
Ištikrųjų, šiandien jaunimas 
labiau turėtų įeiti į katali 
kišką veikimą, kad atsispirti 
šių dienų įvairių ixmų ban
goms. Tą šeštadjenį kaip tik 
pasitaiko sodaliečių mėnesinė 
išpažintis. Jos, be abejonės, 
daugiaašiai ir pasinaudos Jo 
Eksc. pamokinimais- Turėtų 
ir vaikinai skaitlingai susi
rinkti, nes tai vienatinė pro- 

Vieną žymiausi, 8v. Kasi- «* prakilnans
miero parapijom), a a. Vlad, ^101r m<>ksl0 P4™

nereikės mokėti Tokiu būdu 
išlaidos išvažiavimo labai su
mažintos, o linksmybių galy
bės.

Tokių progų nedaug pasi
taiko, todėl visi turėtų pasi
naudoti ir linksmai laiką pra
leisti. Kviečia visus,

Rengimo Komitetas

šv. Kazimiero Parapija

Šviežiką, traukinys suvažinė
jo liepos 17 d. vakare. Visi 
jo apgailestauja. Laidotuvės 
įvyko liepos 21 d. iš Šv. Ka
zimiero bažnyčios parapijos 
kapinėse šeimyniškame skly
pe. Per laidotuves bažnyčia 
buvo pilna žmonių, nes velio
nis plačiai buvo žinomas ir 
su visais gražiai sugyveno. 
Mišias šv. laikė trys kunigai: 
klebonas kun. Kazėnas, kun. 
Skripkus ir dar vienas sve
čias.

kare, liepos 31 d. Pageidau- (kdė visą dieną. Bet nuostolių
nebuvo, dar šiek-tiek ir už
dirbta klebonijos statybai. 
Turėkim viltį, kad kitą syk 
pasiseks geriau. Tuo tarpu 
paremkime jaunuolių Bingo 
klubo darbuotę, t. y. jų ren
giamas ‘5BINGO” trečiadie- 
niais ir sekmadieniais lygiai 
9 valandą vakarais. Bingo 
klubas per Kazimierą Pikelį 
parsigabeno> laimingiems do
vanų net iš Lietuvos: kumpių, 
lašinių, saldainių ir t.t Klu
bas praeitą savaitę trečiadie
nį visus svečius dykai vaiši
no šaltakoše. Svečių buvo pi
lna svetainė. Panašias vaišes 
vėl žada artimiausioje ateity
je surengti.

kinimu. Homestead, Pa.

Klebonijos statybos fondan 
šią savaitę aukojo: Katarina 
Paukštienė $10.00 (Tai senn- 
tė-našlė, bet labai uoli para
pijos rėmėja). J. P. $5.00 ir 
liepė niekam apie tai nesa
kyti. Garbė aukotojams ir pa
rapijos rėmėjams. Klebonijos 
statyba šią savaitę mažai pa
stūmėta pirmyn, nes nuolati
nis lietus trukdė darbą.

Liepos 19 d. palaidota a. a. 
Morta Banaitienė, mirus po 
sunkios ir ilgos ligos. Laido
tuvės įvyko iš Šv. Kazimiero 
bažnyčios parapijos kapinėse 
šeimyniškame sklype.

Taigi giltinė įsisuko į So. 
Side ir • vieną po kitam akina 
Šv. Kazimiero parapijomis. 
Retėja Šv. Kazimiero senų pa 
ra pi jonų eilės. Jų vietų jan 
nieji nesiskubina užimti. Jie 
greičiau bėga pas svetimtau
čius, ar visai niekur neina. 
Tai blogas ženklas. Jaunieji 
turėtų labiau susidomėti pa
rapijos reikalais. No*rs, tiesa 
pasakina, kai kurie vaikinai 
ir merginos labai yra arti pa
rapijos reikalų, juos reųiia ir 
darbuojasi, bet, toli gražu, ne 
visi. Klausimas, kodėl savie
ji savųjų nemyli! Ypač savo 
tėvelių palikino. Juk para 
pija jų tėvelių sutverta, iš-

Praeitą sekmadienį Federa
cijos skyriaus piknikas, Ado
mo sode, girdėjau nekaip nu
sisekė, nes lietus piknikui tro-

Senis-žilins ir nuplikęs ‘Dė
dė’ praeitą savaitę padarė 
klaidą, kurią dabar atitaiso. 
Jo Ekscelencija vyskupas Rei 
nys pas mus atsilankys ir pa
mokslą sakys NE LIEPOS 23 
d., kaip buvo rašyta, bet lie
pos 30 d. vakare, lygiai 7:30 
valandą. Visi laukia tos lai
mingos dienos. Tai bus bran
gios ir atmintinas sutiktuvės. 
Visi, ypač jaunimas, tariasi 
skaitlingai dalyvauti sutiktu
vėse. Kad tik pasitaikytų gra 
žus oras.

ja visu smarkumu rengiasi 
prie metinės “card porty” 
atvirame ore, mokyklos kie
me. Visam prisirengimo dar
bui vadovauja: K. Bražins- 
kienė, M. Suvalskienė. Visas 
uždarbis skiriamas bažnyčios 
pataisymams, kurių dabar at
sirado labai daug: stogas pra
kiuro, reikia šilumos įrengi
mai pataisyti ir daug kitokią 
reikalų.

Praeitą sekmadienį parapi
jos komitetas turėjo nepapra
stą susirinkimą pasitarimui 
apie surengilną ateinantį mė
nesį metinio pikniko, kurio 
uždarbis būtų skiriamas taip
gi pataisymams įvairių para
pijos nuosavybių. Tartasi ir 
apie pačius pataisymus, bet 
prie galutinos išvados nepri
eita, nes tuo tarpu stoka lė
šų. Visa domė nukleipta į 
tai, kad kuosmarkiausiai pa
sidarbuoti, kad sukėlus užtek
tinai pinigų, kad visi patai
symai būtų galima tuojau ir 
apmokėti, kad nereiktų sko
los pasidaryti.

Mūsą klebonas kun. Vasi
liauskas buvo išvažiavęs į 
Pittsburgho Provincijos Ku 
nigų Vienybės mėnesinį susi
rinkimą pasitarimui apie įvai 
rius bažnyčios, tautos ir vie
tinius reikalus. Grįžo pakeltu 
ūpu. Iš to galima spręsti, kad 
susirinkimas pasisekė. Dėdė

šis - Tas Iš West End

liepos 16 d., Šv. Vincento 
Moterą klūbas suruošė drau
gišką vakarėlį. Nors vasara ir 
šilta, bet moterys skaitlingai 
lanko ruošiamus vakarėlius. 
Įvairūs žaidimai ir skanus už
kandis jas patenkina.

Praeitą penktadienį, Lietu
vos skautų vadai K. Laučius 
ir J. Vainauskas trumpai sve
čiavosi pas mūsų kleboną.

Liepos 18 d., parapijos mo
terėlės, pasivedusios Nepcr- 
stojančios Šv. Marijos Pagal
bai, bendrai ėjo prie šv. Ko
munijos. Jų skaičius kas kart 
eina didyn.

Šv. Uršulės moterų draugi-' liūnienė.

Pas mus daug žmonių ne
sveikuoju, kaip — E. Onai- 
tienė, M. Naujokienė, M. Bla
ževičienė ir dar keletas kitų. 
Kai kurie dėl to yraišvaži- 
nėję atostogoms į toli’mus mie 
stus bei ūkius. Tarpe tokių 
yra žymi mūsų veikėja Oreb-

Šios kolonijos lietuviai ren
gias skaitlingai dalyvauti pi
knike, kurį rengia biznieriai. 
Įžanga dykai. Taipgi autobu
sai visus dykai nuveš ir par
veš. Vietinis

— Kad Kristus būtų ir tū
kstantį kartų gimęs Betleju- 
je, o ne manyje, vis dėlto aš

T. W. Foerstcriažūčiau

UNITED STATES GOVERNMENT
AGENTŪRA

APDRAUDŽIA
SAUGUMĄ JŪSŲ INVESTMENTŲ 

MOŠŲ ASOCIACIJOJE IKI

įvairinimui rengėjai padėjo
daug triūso ir išleido nemaža i laikyta. Ji turėtų būti brau- 

išsiskyrimą, stabų garbinimą, pinigų dovanoms. Bus kalbų,’g-, įr vaikams. Bet, ot, kai 
: i kurie nelimpa prie jos ir tiek. 

Į Gaila būtų, jei mūsų senelių 
1 sukurtos parapijos atitektų 
Į svetimtaučiams... Pagyvensi
me, pamatysime.

Amžiną atilsį mirusiesiems.

$5000.00
SEMINARIJOS KOPLYČIAI AUKOS 

BIRŽELIO MENESYJE

Seminarijos Vadovybe Nuoširdžiai Dėkoja 
Visiems Savo Geradariams

(Pabaiga)

PENN3YLVANIA

Vaclovas Venskevičius
Duųuesne $100.00; Bukauskas 
iš Homestead $5.00; Marė Na
vickienė iš Minersville $5.00; 
Ona Jurgaitienė iš Philadelp- 
bia $5.00; K. Senulis iš Phi- 
ladelpliia $5.00; Ieva Rickie 
nė iš Pbiladelpbia $5.00; M. 
Žemaitienė iš Pbiladelpbia —- 
$5.00; Juozas Stadalninkas iš 
Pbiladelpbia $25.00; P. Zamu- 
levičienė iš Pittsburgh $1.00, 
Petronėlė Vaičaitienė iš Ma- 
banoy City $1.00, Rožė Stra- 
vinskaitė iš Pittsburgh $1.00, 
Grasilda Miniotienė iš Brad
dock $5.00, M. Šidlauskienė

iš Scranton $5.00, Antanina 
Gailis iš Braddock $5.00, Ro
žė Praledkienė iš Kingston -- 

. $5.00, Suzanna Bnividas iš
Thompson $1.00, Cecilija Kin
kas iš Mahoney $100.00; J. 
Juškevičienė iš Scranton $5.

WASHINGTON, D. O.
Per Elzbietą Maž&usk^tę.-

E. Mažauskaitė $17.00. Po $1 
— A. Adzgauskaitė, J. Gaba- 
laitis, James Hawkins, L. S. 
Sienuta, B. P. Sienuta, N. N, 
8. Gabralawitz ir vienas as
muo 20c.

Skelbiant aukas pasitaiko 
ir klaidų. Štai viena jų: Bu
vo paskelbta, kad kun. A. Pe
traitis iš Worcester, Mass, 
aukojo 50c., turėjo būti $50.00.

Šią savaitę moterystės luo- 
man įstojo sekantieji: Hya- 
cinth-Joseph Bongartz su Pra 
ne Radis (Rodgers) ir Cyril 
Reich su Konstancija Keldu 
šis. Te Aukščiausias palaimi
na jaunavedžius. Nors jos su
situokė su svetimtaučiais, bet 
pasitikim, kad nepames savų
jų ir savos parapijos. Kaip 
iki šiol, taip ir toliau jai pri
klausys. Jaunavedžiai visame 
pasirodė rimti. Dieve duok, 
kad būtų rimtos ir naujai su
kurtos šeimynėlės.

Jau paskelbta bažnyčioje, 
kad pas mus atsilanko labai 
brangus svečias: Jo Ekscele
ncija vysk. Reinys. Mūsų ba
žnyčioje bus šeštadienio ve

SAUGUMAS JŪSŲ TAUPINIMŲ DABAR YRA APDRAUSTAS
Jums nieko nekaštuoja įstoti. Nėra nei nario arba knygučių kaštų sulig mūsų 
planu, nei jokios bausmės uždedamos.

Indėliam, ar jie bus padėti su $1.00 ar su $5000.00, kreipiama tokia pat at
sargi atyda. Atsilankykit ir leiskit supažindinti jumis su mūsų jvairiomis formo
mis taupymo investamentais.

Investuok saugiai su šia Asociacija, kuri turi rekordą mo

kėjimo dividendų nemažiau kaip 4% per metus, per pasku

tinius dvidešimt aštuonis metus.

MES TURIM FONDUS ANT RANKŲ DEL INVESTMENTŲ TIESIOGINIAMS SUMAŽINIMAMS PIR
MŲJŲ MORGIČIŲ PASKOLŲ ANT NAMŲ IR MAŽIEMS APARTMENTAMS BUDINKAMS IŠLYGO

MIS 5 IKI 20 METŲ

PROSPECT FEDERAL SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

LAD. VACEK, SEKRETORIUS
OARTERIUOTA IR PRIZIORIMA JUNGTINIŲ VALSTIJŲ VALDŽIOS

1751 WEST 47-TH STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Antrad., Treč. ir Šeštad. iki 9 vak.

Telefonai: YARDS 3895
3896
3897



Ketvirtadienis, liepos 22, 1937

PENKIOLIKA VALSTIJŲ 
DUOS PENSIJAS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

ateiviai tai tose valstijose pri 
valo gyventi per 25 metus.

Rliode Island reikalauja. 20 
metų rezidencijos, Wyoming 
_— 15 metų.

Arkansas, Connecticut, De 
laware, Georgia, Louisiana, 
Mississippi, Nebraska, New 
Mexico, South Dakota, Ten- 
nessee ir Utah d uotla, lyjįuus 
teises nepiliečiams ir pilie
čiams.

metais atsakė natūralizacijos; 
aplikacijas daigeliui seni)1 
žmonių, kurie gyveno toje ša
lyje per ilgų laikų ir iki da
bar nekreipė dėmesio į pilie
tybę, ir kurie dabar ieško jos 
vien tik tam, kad gauti se
natvės pensijas.

Neseniai WaskingU>»o val
stijoje teismai atsakė peticijų 
ateiviui, kuris atvyko į Jong 
Valstybes 1890 m., bet kuris 
prašė pilietybės tik tada, kuo 
met jo valstija priėhiė senat
vės pensijos įstatymų. Teis- 
darys pasakė — “pilietybė 
yra rimtas dalykas ir neša su

faktų,' savim ypatingas užduotis; 
jos nereik prašyti vien tik 
tam, kad sulaukus kokių nau
dų iš valstybės arba tautos”.

rus

MONTRfALlO UETllVIŲ PADANGĖJ
• lektuojųs pinigus ir siunčiųs 

į S. V. ir t.t Teisėjas pasa
kė, kad negalima pinigų sių
sti į kitas valst. ir Liepė jam 
ateiti po pietų, kada bus vi
sos raštinės uždarytos. Nors 
ir “didelis socialistas”, “da
ug išmano”, bot tame reikale 
nežinojo kas daryti. Reikėjo 
mažiau kalbėti. O dėl nežino
jimo, kaip išeiti iš tos padė
ties, reikėjo parodyti SLA į-

TORONTO, CANADA. -- Ben. Jurcių, pasakė: “Na, ar 
Liepos 5 d. mirė Benediktas labai verkėt to pastipusio pn- 
Jurcias, 28 m. amžiaus, čia siutusio Šunies”. Tai tokia 
gimęs ir augęs. Velionio iė- Toronto komunistų logika, 
vai yra geri katalikai, uolūs tėkš jų progresas ir demokra- 
darbuotojai ir rėmėjai mūsų tija. Mat, jų pačių protas pra 
tautos. deda veikti taip, kaip jų šta-

Nors tais laikais nebuvo Į bo viršininko, kuris nežinia 
lietuvių kalbos mokyklos, bet dėl kokios priežasties turėjo' statymai ir viskas būtų buvę 

gerai,

svomis, arba tautiškomis, ka
pinėmis (kurių dar nėra). Na, 
kad Kanadoj rastus toks žmo
gus, kaip dr. Graičiūnas, tai 
“Rūtai” būtų taip gerai, kad 
viskų atiduotų. Bet kud visi 
kupiškėnai pažintų “tu di,gy
ni”, kuri prisidengus “Rū
tų”, tai visi bėgtų nuo jos ir

Bet reikia pažymėti 
kad mažai tų penkiolika val
stijų, kurios duos senatvės 
pensijas nepiliečiams, turi di
delį ateivių gyventojų skai
čių. Svarbiausias argumentas 
duoti ateiviams senatvės pen
sijas yra, kad ateiviai moka 
taksus sykiu su piliečiais. Ke
liose valstijose senatvės pen
sijų fondus įsteigia specialiai 
asmeniški taksai, arba, taip 
vadinami, 4‘sales” taksai. Ai
šku, ateiviai lygiai su pilie
čiais moka pili gus į tuos fon
dus.

Svarstydami šį klausimų - - 
mokėti senatvės pensijas ne

. piliečiams, mums prisimena 
nusistatymas kai kurių teis
mų, kurie svarsto natūraliza
cijos reikalus, ypatingai vaka 
rinėse valstijose. Pav., Los 
Angeles teisdariai pereitais

Buvo Išėjęs Iš Proto

DEBEIKIAI. — Didžiadva- 
rio dv. mirė dvarponis Ilins- 
kas. Anksčiau šis ponas tu
rėjo nepaprastai didelius dva
rus, bet, dvarus išparceliavus, 
buvo tiek paveiktas, jog išėjo 
iš proto ir nuo to laiko iki 
mirties beveik neišeidavo iš 
kambario. Paliko didelį bra
vorų ir 2 centrus. Lietuvoje 
įpėdinių nėra, brolis yra. ir 
gyvena svetur. Kaip Lenkijos 
atstovas, jeigu jam turtai 
teks, tai iš Lietuvos bus iš
vežta ąpie 300,000 litų, viskų 
pardavus.

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M.

Liepos 22-ra Diena

“Štai, aš esu su jumis per 
« visas dienas iki pasaulio pa- 
. baigai”. — Sv. Mito XXVIII,:

20.

O sužavėjimas prašalinimui 
tamsybių galybės, “Tėvas y- 
ra su manim!” O paguoda 
vargšei sužeistai dvasiai, ‘Tė
vas yra su ‘manim!’ O šviesa 
nusiminusiai ir sutriuškintai 
širdžiai, nežiūrint kas nuo ma 
nęs atimta, — “Tėvas yra su 

." manim!” Ar jūs supratote šį 
brangų apreiškimų? Jūs, ku
rie gyvenate laiminguose na-v

velionio mamytė Huoeomis galvoj operacijų, būk tai sme 
nuo darbo valandomis, savo genys buvę nogėtos; dalį sme

genų išėmę ir ton vieton įdė
ję menkės smegenų. Dabar 
tas viršininkas išgijo, bet,

“Lietuvos mokykla” sugebė 
jo išmokinti jį skaityti ir ra 
šyli, įkvėpti lietuvių dvasių 
ir tėvynė® meilę. Ir dėlto vi-j kai pamato aukštų medį, tai 
sur nesigėdindavo save vadi-,puola prie jo, norėdamas lip 
nti lietuviu. Visuomet tanky- ti. 
davo lietuvių parengimus ir 
remdavo aukomis. Prigulėjo 
prie Šv. Jono Krikšt. Paš 
draugijos. Išsirgęs vinš trit- 
mėnesius laiko neėmė pašai-

Vienas Toronto “didelis so
cialistas” norėjo gauti Kana * 
dos pilietybės popieras. Tei-1

t sėjui paklausus jo prie ko- i 
pos iš draugijos, norėdamas,, kiog organizacij()s prįldausųs,
kad tik draugija būtų tvirtės prie SLA, organizuo-
nė ir gerina gyvuotų. jus žmones ir socialistus, ko-

Būdanias 16 m. amžiaus ga
vo darbų vietinėj muitinėj, 
kurioje dirbo iki sveikata lei
do.

Lai būna lengva mūsų bra
ngiam tautiečiui šios šalies 
žemelė. Ilsėkis ramybėj.

Kažin kokia Kupiškietė iš 
Kanados “Naujienose” pasi
vadinusi “Rūta” sako: Kad 
ji labai mylinti kupiškėnus, 
tiesiog negalinti atsidžiaugti 
žmonėmis ir Kupiškio su bū- 
siūiais liaudies Namais ir lai

SO METU PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamo! — akinis 

pritaikomi

Di JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nno 9 iki 12:

■no 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0523

yra lengvas ir laisvas nuo 
stokos; jūs, kurių norai yra 
išpildyti, ir ant kurių gyve
nimas skaisčiai šypsosi — ar 
jūs priėmėte į širdį šių tiesų, 
“Mano Tėvas yra su ma
nim”! Ištuokite jų dabar. A- 

| psistokite ant jos dabar. Te- 
i gul ji duoda gilesnę prasmę 
jūsų pasekmingam gyvenimui, 
gilesnį uolumų jūsų jautimo 
ir pasielgimo būdui. Tėvas y- 
ra su manim nežiūrint kur 

aš esu”. Ir tuomet, kuo-

Toronto komunistams nepa 
tinka visa, kas lietuviška. Sa 
vo šlamšte jie parašė, kad 
Benediktas Juroias, mažai mo 
kėdamas lietuviškai. skaityti 
ir tarnaudamas muitinėj ne- 
perleisdavo adresantui siun 
čiamų ne tik lįetuviškų kny
gų, net ir lietuvių kalbos gra
matikos. Esu, tos visos kny
gos “ne košer”. Arba kai 
vienas komunistas susitiko 
žmones grįžtančius palaidojus

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH. OPT.
UETOVtS

OPrOMKntlCAIAY AKIŲ 
SPEOAliffAS

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvlnrf;'' aklų (tempimų, kurj 
Mtl priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
ino, okauOantų aklų karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akintus. Visuose atsiti
kimuose egzamlnavlma. daromas su 
elektra, parodančia mv.auvu klai
das. Specialė atyda atkr.'planu. } 
mokyklas valku*. Kreivos akys ati
taisomos. Va'andos nuo 10 iki 8 v.
Nei3*P°J tttofaomo.
nių. Katone ptgioe kals nlrmlau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7o»9
f • -..................

muose; jūs, kurių gyvenimas

met audros pradeda siausti, 
ir didžiosios bangos daužosi 
į jus, ir druskinių vilnių su- 
bėgime jūs paragaujate ant 

1 galo kentėj?mo kartumų, tuo
met pažinsite tų suraminimų, 
kurio niekas negali atimti nuo 
jūsų: “Tėvas yra su manim”. 
-- K*n. Wynne.

Mano laivas yra išmestas 
ant kranto dievišku kvapu; o 
ant vairo guli ranka kita, bot 
ne mano.

■

F

GERKIT ALŲ

Smbrosia 
SOUTH SIDE MNG COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie Žiuo, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo CVVholesate) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų. ,

2415 West 64th Street M. NORKUS 
HEMLOCK 6240BOUUEVARO me

Sceley #328 
Dr. K. Nurkaitis 

dabar yra ku
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė.. 8519 Com- 
merclal Avė. So Chicago, 111. Pri
taiko naujus akinius lr pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro.

Ligonių Kongresas
PLUNGĖ. — Birž. 30 d. ir 

liepos 1 ir 2 d. Plungės kapu
cinų Lurde įvyko ligonių ko
ngresas, kuriame pirmų die 
nų dalyvavo apie 3,000 asme
nų, antrų — 2,000 ir trečių 
— 2,500. Pusė jų buvo ligo- 

. . , niai. “Vakarų” aprašomas
J“ ™p8“* prū<l*s, kun. girfi vienuoliai

pašventinę, įrengtas tik deko 
racijai ir visai nebuvo šven
tintas. Taip pat nebuvo ja
me statoma šv. Antano sta 
tūla.

tyti. Kurgi pasidėjo Knpiš 
kio “Pingvinietis”, kuris so- 

beaukštindamas ir svietųve
belygindamas ‘ ‘ pabūgo ir 
prapuolo kaip šuniokas vuo-

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefoną* OANal 117*

Namai: 6459 S. RockweH SL 
Telefonas REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
‘ LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Rea. Tok Repnblic 5047

dagų paspraudis”. Kelmas

LIETUVIAI DAKTARAI
Tek OANal 2345

OR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
VaL: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Ketvergais pagal autartį
2305 So. Leavitt St. 

TaL OANal 0402

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus aeredų, 
sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMIock 6280

Res.:
24 £0 W. 09 84.

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. ofiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniai 

pagal sutarti

LIETUVIAI DAKTA

uiai^^K

KAI

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero, III. 
Otam., Keri. ir Pėtn. 10—9 vai. v. 

3147 Bo. Halsted St., Ohlca<e
Paned., Sered. ir Sabat. ano 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS KABIAI

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, UL
, TeL Cicero 2573 

Vai. 2 iki 4 popiet ir nno 7-9 vak.■ — i---  »•?
CHICAGO

Rez. 6951 S. Maplewood Av.
Tel. HEMIock 3977 

Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 
Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.

2423 W. Marąuette Rd.
Tek HEMIock 4848

T<|L LAFayette 8016

DR. G. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

IeL Cainmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Telephone: BOUIevard 2800

JDSEFfl J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

Office Honrs
2 to 4 and 7 te 9 P. 1L 

Ronday b/ Appeiahnent

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffoa

Nno 2 iki 4 ir nno 0 iki 8 vak. 
Nedėliomia pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valaadoe: 1—3 ir 7—8 

Seredomid n Nedėk pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. CaHfomia Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Tek BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Vai.: ano 9 ryte iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Ree. KENvood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—3; nno 6:30—8:30

756 West 35th Street
VIRgir

BEVerly 8244
inia 0030

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JŪS VISADA RASITE DIDELĮ PA- 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI. w

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR. CHARLES SEMI
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lsbos

CHICAGO, ILL.

Telefonai MUhray 2880
OFISO VALANDOS: 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
Noo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYT0JA8 IB CHIBUBGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YABda 0904 

Bea.: TeL PLAaa 2400
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomie nno 10 iki 12 dienų

DR. J. SHINGLMAN
JKĄ TIK 8UGBĮZO 

iš
Mmk lnoa Mokėto Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja 80 metų 
Reumatlanae Ir Ainltce Ltfoe 

Jo Spedalybė
Valandos 11-13 A. kt.. 2-4, 7-1 P. M. 

Rezidencija 1428 So. BOth Avė.
Tel. Cicero MM 

Orinae 4130 U'ORt ISth Street
Cicero. III.

fiee Phone Bea. and Offiee
Ozpect 1028 *2369 S. Leavitt Bt

VaL 2-4 pp. Ir 7-8 vak. OANal 07M

DR. J. J. KOWAR
<X0WABBKA8) 

GYDYTOJAS IB CHEBUBOAS 
2403 W. 63rd St, Chicago

Nedaliom lr Trečladlenlale 
Pagal Butartl

Off
PftO

Ofiao Tek
Rezidencijos Tek

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vak: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Rezidencija
8939 So. Olaremont Ava.

Valandos 9—10 A. 11. 
Nedėliomia pagal nutartį

Tek CANa’ 0257
Rea. PROspeet 0659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Arteeian 
VALANDOS: U ryto iki 3

6 iki 8 vak vakaro
TaL Office Wentworth 6330 

Rez. Hyde Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
DR. A. J. SHIMKUS

GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS
Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 

TeL LAFayetoe 8016
VALAND08:

2—-< popiet — 7—9 vakare 
Trečiadienaia ir Sekmadieniaia 

pagal aotarti.
Tel. O«c. REPaMto
MelKMe Park «M

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 Wnt Marųnette Road
Antrad., ketvtrlad. Ir oenktadienlalr

2-12 v. ryt<; l-» p. p.; •-• ▼. v.
Šeštadieniais ano • v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadvay 
HELROBB PARK, ILL

Pirmadieniais Ir tredladlenlals nuo 
10 v. r. Iki • ved. vakaro 

šeštadieniais auo 2 v. iki • v. v. 
Sekmadieniais pagal sutarties.

Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St

Valandoz 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
’šakvrns seredomis ir ■nhatnmia

Ree. 6958 So. Talman Ava.
Res. Tek GROvehill 0617 
Office Tek HEMIock 4848

OR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 W. Marquette Road

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis soaitarea

fiubatoms Clcerej 
1448 So. 4»th Ct

N«o 8 Iki 2 vai. vak.

Chicagoe Betartų iv. Kryžiaus li
gonini, kaip jų pripažino American 
Medical Aaeociation ir American 
Oellege of 8nrgeons. yra Clase A 
rOŽJez. Tai yra, ankščiauzi Ameri
kos medlkaliai autoritetai mftaų M- 
goaiaų priekyrė prie geriaaaių Ame- 
rikoa ligoninių. Reikale nandokltša 
jea patarnavimu 2700 W. 69th SK, 
tai. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarę, dentisty, advokatų ir hiznig- 
riy, kurių skelbimus matote DRAUGE
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VIETINĖS ŽINIOS

Rugiapifitės Piknikas

“Draugo” sekantis pikni
kas įvyks rugpiūčio 1 d-, Sun
set parke — Vilniaus Kulne 
liuose.

Tame pat parke buvo ‘Drau 
go’ pavasarinis piknikas ge
gužės 30 d. Tiįsyk, kaip visi 
atsimename, diena buvo labai 
graži, bet vakaVop, kai pra
sidėjo visi bizniai, užėjo au
dra «u lietum ir perkūnija ir 
piknikierius iganiojo.

Dabar tai žinodami “Drau
go” rėmėjai yra kviečiami pa 
sidarbuoti, kad atpildyti pra
ėjusio pikniko nuostolius.

Į anų pikniką vykdami ma
tėme puikius atgijusios gam
tos vaizdus. Matėme gerų dė
dingų metų pradžių. Dabar 
natysinie, kaip gerų metų lū

kestis išsipildė. Tai bus ru- 
giapiūtės piknikas. Matysime 
ir gėrėsiiuės šių mėtų gausiu 
užde rė jimu.

Taigi niekas tenelieka na
mie uninėtą sekmadienį. Visi 
vykstantieji j tą! pikniką, grįš 
pilni maloniausių įspūdžių.

Pikniko rengėjai žino, kad 
ten bus daug žmonių ir to-

geriausaa būt prirengta, ka<t 
visus svečius ir viešnias ap
tarnavus ir patenkinus.

Toliau primename, kad Su
nset parko savininkas Kukai
tis irgi rūpinasi, kad viskas 
būt prirengta svečių patogu
mui ir pasilinksminimui. Ten 
bus štukų ir šposų žinovas, 
kurs turi 25 metų patyrimą 
Europoj ir Amerikoj. Ten ta
po pastatyta “nigerių beibių” 
būda, kur “fonių” turės se 
ni ir jauni. Prie tos būdos 
dirbs pats ekspertas.

Atsilankiusieji į minėtą 
“Draugo” pikniką pamatys 
parke keletą naujų pastatų, 
kurių pavasarį nebuvo ir ne
matė. Reikia žinoti, kad. Ku- 
liaitis yra ne vien pagarsėjęs 
Amerikoj sūrių išdirbėjas, c 
taipgi gabus meistras — kar- 
penteris. Jisai gamina specia
liai “Draugo” piknikui gar
džių sūrių, kurių vienas bus 
apie 15 svarų. Laukiama sū
rių ir iš Mieliigan valstijos 
nuo Valentinų farmos. Toliau 
laukiama sūrių iš Nebraskos 
dėl rūpinasi, kad viskas kuo- 
valstijos nuo Juozo ir Afro- 
zinos Baranauskų farmos.

r-f*

I7ici Diena
UŽMOKA UŽ SĮ KELVINATOR

BEVERAGE COOLER
F * - *

• Čia tikras pinigų gamintojas dėl delicatessen, 
užeigos, groscrnės, gąsdino stoties. Kelvina- 
tor, subute-liuoto gėrimo šaldytuvas su Mono- 
Rail Stainless Steel top. Laiko šaltus gėrimus 
šaltai.

Žema kaina, Tik 17^c į dieną užmoka už jį 
sulyg mūsų Mėnesinio Mokesčio Planų. Žema 
operacijos kaina. Tikrai užsimoka už save nuo 
pelno.

Panešamas, stangus, lengvai perkraustomas. 
Dėl informacijų šaukit RANdolph 1200, Local 
143.

REFRIGERACIJA Mt BILE KOKIO 
TIKSLO

Kada planuojate bile kokią refrigeraciją jūs 
galite sutaupyti, laiką, vargą, ir pinigus, tik 
pašaukite COMMONWEALTH EDISON 
KOMPANIJĄ. Mfifių išlavinti inžinieriai ga
li padėti jums išsirinkti tuos j neilgi mus, ku
rie geriausia pritinkami jums. Jų išlavini
mas ir patyrimas laukia jums patarnauti. 
Jie jums duos rekomendacijas ir pagelbės 
jums kiek jie galės, be jokio atlyginimo. Tik 
šaukite RAjNdolph 1200, Local 170.

COMMONWEALTH EDISON
COMPANY 72 WEST ADAMS STREET

Uraugo Kacu jo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 430 
IS STOTIES WEDC f 1210 kilocykles)

l&dilbėjai aukštesnėm rūšies paminklą ir 
Grabnamių 

. — o
Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
»• ——————

Suvirš 50 metų prityrimo 
—e-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

o - —
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių
Šv. Kazimiero parap., Gary, Ind., karnivalo draugiją atstovų ių ir šiaip darbuotojų 

<T»pė. Sėdi: Mrs. A. Normantienė, Miss Mikėnaitė, Mrs. Primer, Mrs. S. Ambrosienė, Mrs. 
S. Pranicnč, I. Adomaitis, K. Nakutis, Klebonas S. Draugelis, prof. E. Štapelis, Mrs. M. 
Fedorchak, Miss Mažonytė, Miss S. Brazauskaitė, Miss Mikėnaitė.

Pirmoj eilėj stovi: Mrs. Gelubickienė, Mrs. M. Agurkienė, Mrs. E Gudynienė, Mrs. Ju
rienė, Mrs. O. Tirilienė, Mrs. B. Benzinienė, Mrs. Norkienė, Mrs. Kaciušienė, Mrs. Mažo
nienė, P. Kurpalis, Mrs. B. Jurąitienė, J. Ku nickas, Miss Galinauskaitė, Mrs. Kuazinienė.

Antroj eilėj stovi: J. Kurpalis, P. Biliūnas, A. Gelubickas, P. Pažėra, J. Aukškalnis, 
J. Širvinskas, P. Petrauskas, P. Pranis, J. Šimkus, Kumža, A. Benzinas, J. Juris, S. įBra- 
zauskas, J. Mikėnas, Adomait’s.

Sėdi ant žemės: Fedorchak, Paulauskas, Pranaitis, Grigonytė, Vaičialytė, Lopeli tė, 
Aukškalnytė, Rimkaitė.

B 527 NOflTH WESTE«N AVENUE
ARTI ORAKD AVK.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

Taipgi produktų iš Marijonų lis, išėjo motinėlė, išėjo 
farmos. (

Taigi “Draugo” piknike 
j bus įvairiausių gardumynų, 
kuriuos sutvarkys šeiminin
kės iš Bridgeporto po vado
vyste U. Gudienės ir J. Šal- 
tenienės.

Girdėti, kad piknikieriai 
diūnų mylėtojai rengiasi pa
sirodyti su pritaikintomis se
zonui dainomis. Roselando Ša- 
kar Makar choras mokinasi 
rugiapifitės dainų:

1) Jau nupjauti mūs ruge
liai, Ir gubų pilni laukeliai,
La, la, la, la...

2) Kauti linksma, pjauti 
gera, Kai rugeliai gerai dera.

la;--.,, . I
3) Šeimininkui džiaugsmo 

yra, kai jaujoj rugeliai byra.
La, la, la... Kai jaujoj ruge
liai byra.

Vyrų cltoras po vadovyste 
Rapolo Baliausko sudainuos 
šią karišką dainą:

Mes Lietuvos jaunuomenė, 
tra-ta-ta, tra-ta-ta, susirinkę 
kariuomenėn, tra-ta-ta-ta. Kad 
užtraukiame sustoję, Plyšta 
kiaurai žalias gojus, tra-ta-ta, 
tra-ia-ta-ta ir t.t.

Ir pelėdos dainą:
Išėjo tėvelis į mišką, išėjo 

motinėlė į mišką; išėjo tėve

sokius įvykius informuos Jos. 
F. Budriko, 3417 S. Halsted 
st., garsiakalbis.

Rengėjai

L AID 0 T U VI y
r DIREKTORIAI ~
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

IIDIII AklPT PATARNAVIMAS 
mDULHnUL DIENĄ IR NAKTĮ

W A T KOPLYČIOS VISOSE U I KAI MESTO DALYSE

OKA GELLEENĖ
(po tėvais Jvrertėtttė)

Mirė liepos 28 d., 1907 m.. 
8:45 vai. ryte, sulaukus pusę
a.inflau«.

Kilo 16 Panevėžio apskrities, 
Spirakių parapijos.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Antaną, dvi dukteris Pet
ronėlę ir Oną, du sūnus: Pr&n- 
ctftkų ir Algirdą, du brolius: 
Joną ir Stanislovą, brolienę fi
lmą lr jų kelmyną, tris pus
seseres; TeofUJą Tenterlenę, 
Marijoną Kanaverskienę, Mari
joną Kazlauskienę tr jų Šeimy
nas, penkis pusbrolius: Antaną 
ValtkevtClų, Antaną ir Alek
sandrą Jurevičius, Juozapą lr 
Kazimierą Kazlauskus, dėdę 
Juozapą Jurevičių ir kelmyną, 
ir ąiuiioea, lietu voj taip gi gi
mines.

Kūnas pašarvotas 840 West 
34th Place. Tel. Bou. 8660.

La.idc*.uvės {vyks šeštadienį, 
liepos 24 d. Ift namą S vai. 
ryto bus atlydėta j 6v. J-urgio 
parapijos bažnyčią, kurioj J- 
vy-ks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drau gu s-ge s ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyrus, Dukterys,
Sūnūs, Broliai, Purbrollai, Pus
seserės, Brolienė, I>ė<šč ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, Tel. TARda 11*8.

PRANCIŠKUS
RUPŠLAUKIS

Mirė liepos 17 d., 1937 m., 
Prescott, Arizona 4:10 vai. va
kare, sulaukęs 52 metų am
žiaus.

Kilo Iš Tauragės apskričio, 
Šilalės valsCiattB, Ltletklunų 
sodžiaus, PapirgJ parapijos.

Paliko dideliame nuliūdime 
dvi seseris: Oną Auškalale ir 
Pauliną Svatrinas, ivogerj Pet
rą, brolj Nikodemą KupėlaukJ, 
brolienę Domicėlę ir jų šeimy
nas, pnaseeerę Juzefą V«M- 
racnt, lr gimines; Lietuvoj dvi 
seseris ir gimines.

Kūnas bus pašarvotas 2426 
W. 461b Place. penktadieni, 
liepos 23 d., 1917.

Laidotuvės Jvyks šeštadienį, 
liepos 24 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bftas atlydėtas J 8t 
Agnės parap. bažnyčią, kurioj 
Jvyks gedulingo*‘pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas } šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drauguu-ges lr pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Seserys, Brolis, Bro
lienė, švogeris, Pusseserė lr 
GlmMės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. TARds 11*8.

IR 4704 So. Western Ai 
TĖVAS Tri. VIRginia 0883

8354 Se. Halsted St. 
Pbone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 4244 B. 108 St. 
Phone PULIman 1270

Lubavricz ir Simai
4MS Sa. California Ai
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Are. 
Phone BOUIevard 4139Urba Flower Shoppe 

4180 Archer Avenue
Gėlės Mylistkuu — Vestuvėms —

1410 S®. 49th Ct, Cicero 
Phone Cicero 2109

Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, « 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pw4e- 
iiionKtraoti, ir per kdiag minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Saukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuve Romb 618, 203 No. Wafeash Avė., Chicago.

718 West IStb Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

ADOLFAS JAROŠUS 10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703Mirė liepos 20 d., 1937 nu, 

10:40 vai. vakare, sulaukęs 40 
metų amžiaus.

Kilo ift ftlautlų 
Akmenės parapijos.

Amerikoj Išgyveno

Paliko dideliame 
mylimą moterį Mortą, po tė
vais Laurlčiūtę, dukter] Bro- 
tdslavą ir daug kttų giminių; 
Lietuvoj tėvelius, brolj, seeerj 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4115 So. 
Campbell Avė.

Laidotuvės Įvyks šeštadieni, 
liepos 24 d. Ift namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas ) Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švč. pa
rapijos bažnyčią, kurioj Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J Šv. Ksslmiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-gss ir pat>*- 
stainiu»-Rs dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Eudeikisapskričio.

MSI.
A. 8ITT1N 
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3958 West lllth St.,
. Telefonas BEVerly 0005 

skeraai 6v. Kazimiero kapinių vartų.

LAIDOTUVIŲ 2TORTUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
MENĄ IR NAKTĮ

Vbi TcMom YARDS 1741-1742

tJARZ, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausiu patarnavimu •- Motetu patarnauja

Nuliūdę: Moteris, Duktė. Tė
veliai, Brolis, Sesuo Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. TARds 1741.

koplyčios visose
Chicagos dalyse
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VIETINES ŽINIOS

Nelaukite Paskutinių 
Dienų

Įteikimas ordinų, kuriais 
Lietuvos vyriausybė pakėlė 
kun. Ig. Albavičių ir L. Ši
mutį į D. L. K. Gedimino or
deno Rikijus rengiamas pen
ktadienį, liepos 30 d., Picea- 
dilly Hotel (Roof Garden) 3 
vai. vakare. Per bankietų ir 
įteikimų ordinų bus išpildy
ta graži vokale ir muzikalė 
programa.

Bankietui visos vietos re 
zervuotos. Neužsiregistravę 13 
anksto vietos negalės daly 
vauti.

Rezervacijos bankietui pri
imamos šiose vietose: West 
Side — “Drauge”, Canal 
7700. J. Brazaitį, Seeley 3952.

Dievo Apv. parap. — A. 
Pikielytę, Canal 4763 ir Pr. 
Yaluckų, 725 W. 19 st.

Bridgeporte — Gudų krau- 
lavėj, 901 W. 33rd str.

Marąuette Park, I. Sakalų, 
6747 S. Artesian ave., Pro? 
pect 3222.

Cicero — pas A. Valančių 
ir B. Kazlauskų.

Nortli Side — pas A. "Ba
cevičių.

Rezervacijos bus priimamos 
iki penktadienio, liepos 30 d.

R. K.

North Sidės Žinutės

Jau grįžo varg. N. Kulys 
su savo žmona iš Varg. Sų- 
gos seimo, kuris įvyko Bos
tone. Abu labai patenkinti ke
lione. Nikodemas ir vėl par
sivežė visus savo titulus, ko
kius turėjo praeitais metais.

——- **«
Vietinis politikos klūbas 

rengiasi prie išvažiavimo, ku
ris turėjo įvykti 18 d. liepos, 
bet, iš priežasties aviacijos 
dienos, nukeltas į 1 d. rugp. 
Įvyks Jeffersono miškuose. 
Kiek teko nugirsti, klūbas pa
darys nortlisaidiečiams sur- 
pryzų tame išvažiavime. Visi 
ruoškitės.

Metinis parap. piknikas į- 
vyks ateinantį sekmadienį, 
Vytauto parke. Komitetas ir 
visi parapijonai ruošiasi. Lau 
kiama daug svečių iš kitų ko
lonijų.

Lankėsi Skautas
Šiomis dienomis mūsų re

dakcijų aplankė skautas ii 
Lietuvos mokytojas (iš Nau
miesčio, Tauragės apskr.) SU 
sys Jurjonas. Su juo drauge 
atsilankė ir jo artima gimi
naitė R Maziliauskienė.

Sportiškas Sportininkų 
Priėmimas

Užvakar Lietuvos sportini
nkai ir jų palydovai, rytų ap 
lankę Šv. Kazimiero Akade
mijų ir Šv. Kryžiaus ligoni
nę, visų dienų buvo žinomo 
mūsų biznieriaus Justo Mac
kevičiaus svečiais. Šaunūs pie 
tūs buvo surengti Riverside 
Golf klube, o vakarienė puoš
nioj Mackevičių rezidencijoj, 
kur atvyko visa eilė žymių 
lietuvių biznierių ir profesi 
jonalų, kurių tarpe buvo tei 
sėjas John Lewe, teisėjas. J. 
Zūris ir konsulas Daužvardis. 
Priėmimas klube taip ir na
muose buvo tikrai sportiškas.

Chicagoj ir įsigijo daug pro
telių.

Nors dienų prieš tai, būtent 
17 liepos prel. Krušas savo 
klebonijoj iškėlė puošnius pie 
tus svečiams iš Lietuvos (spo
rtininkams, seimo atstovam r 
ir žurnalistams) ant rytojaus, 
liepos IS d., jo vasarnamyje 
vėl buvo nemažas būrys gi 
minių ir kelios šeimos arti 
mesnių žmonių: I. Nausėdai. 
M. Kirai, B. Pieržinskai, kun. 
S. Petrauskas ir gražus bū
rys jaunimo. Stalų puošė mi 
niatūra “Gripsholmo” pripi
ldyta rož&nis, kuriam “vai 
ravo” išvažiuojantis svečia> 
kun. Antanus. Visa vakarie 
nės tvarka rodė skonį ir at 
jautimų grožės. Tai nuopoi 
nas sumanios Paulinos Petkiū 
tės. Per vakarienę prof. A 
Kruša maliniai su visais at 
sisveikino^ ypatingai dėkoda 
mas savo -giminaičiui prel. 
Krušui už ilgų metų.prielan

šiandien Sportininkai
Apleidžia Chieagą

Lietuvos sportininkai šian
dien apleidžia Chicagų ir au
tobusu vyksta į Detroitu, o kūmų ir globų.

Kas norėtų už labai priei
namų kainų ir lengvomis ?ų- 
lygomis įsigyti gerų namų, 
kreipkitės į vietinę spulkų, 
kuri dabar stengiasi už savo 
•morgičius parduoti. Dabar 
gera proga savų namų įsi
gyti, nes geresnių sąlygų ne 
bus galima sulaukti. Dabar 
pats gerasis laikas.

Kažin kas pasidarė su mūs 
Federacijos ir Marijonų rėm. 
skyriais. Maža gyvybės rodo. 
Skyrių vairuotojai wake up!

Lietuvytis

PLA >41.-r. e w « “DRAUGI'

iš ten į Clevelandų. Juos ly 
dės Amerikos Lietuvių Spor
to Komiteto narys adv. K 
Savickas.

Kun. Prof. A. Krušos 
Išleistuvių Pokylis

Prie visų atvykusių svečių 
iš Lietuvos, prisidėjo dar vie
nas įžymus svečias, giminei- 
tis prel. Krušo, kun. prof. An 
tanas Kruša, kurs profeso
riauja Klaipėdos Pedagogų 
Institute ir kuris šiomis die
nomis trumpai viešėjo Chica
goj ir 24 d., š. m., laivu Gri- 
psbolm plaukia atgal tėvy
nėn.

Kun. prof. Antanas Kruša 
prieš 7 metus yra gyvenęs vaišes.

La Grange kuklus nameli? 
praloto Krušo ir gražus plo 
tas žemės; -skęstantis gėlės* 
ir padabintas įvairiais mede 
liais ir vaismedžiais, sodin 
tais paties šeimininko, kurs 
yra didelis, gaimtos mylėtojas, 
tai ramumo kampelis ne tik 
jo poilsio valandoms, bet ir 
tiems, kurie turi garbės būti

Mažeika Statydina 
Koplyčią

BRIDGEPORT. — Pirma
dienį, liepos 19 d. šioje ko
lonijoje prasidėjo didelis da
rbas. Laidotuvių direktorius 
S. P. Mažeika pradėjo vykin
ti savo sumanymų pasistaty
dinti naujų modemiškų kop
lyčių. Senasis namas, kur bu 
vo koplyčia, griaunamas ir 
jo vietoj į tris mėnesius iš 
kils dviejų aukštų puikus na
mas, kurio apačioj bus kop
lyčia, o viršuje flatas, kur 
gyvens pats S. Mažeika e c 
šeimyna. Statybos darbų at 
lieka plačiai žinomas lietuvių 
kontraktorius Jonas Pakalnis’ 
(Pakei).

Kad statybos darbas tęsis 
tris mėnesius, tai nereikia ma 
nyti, kad p. Mažeika savo už
siėmimų tam laikui pertrau
kė. Biznį varys po senovei. 
Laikinas ofisas randasi adre
su 3323 So. Lituanika, gyve
na gretimame name 3321 So. 
Lituanica ave., antraone auk
šte. Telefonas tas pat — Ya-

sukaktį. Krėvos bažnyčia VIa 
dislovo Jogailos buvo pasta
tyta 1387 met.

CLASSIFIED

rds 1138. Rap.

Geras Talkininkas

Manant statyti aaa naują namą 
ar pertaisyti seną, paženkite

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Bnilder, 

0739 So. Maplewood Ave., 
TelefonM PROapeet 1180.

jo svečiais, o svečių netruk 
sta, nes praloto Krušo sve 
tingumas ne nuo šiandie vi 
siems žinomas.

Išvažiuojančiam kun. prof 
A. Krušai^aįmingos kelionėj- 
ir vėl greftb pasimatymo su 
giminėms bei prieteliais liku 
siais Chicagbj.

Pralotai M. L. Krušni ma
lonų^ tarti, ačiū už nuoširdžias 

Vienas iš jų

ŠTAI KODĖL JŪS NEGALITE NUSIPIRKTI
OLD GOLD

Jonas Atraškevičius, uolus 
darbininkas ir biznierius, per 
daug metų darbavęsis dienra 
ščiui “Draugui” ir rėmęs do
vanomis piknikus, iAvažiuoda 
•mas atostogoms į Mich. ir 
Wis. valstijas pasiėmė pluoš
tų “Draugo” vasarinio pik
niko tikietų ir žadėjo prapla
tinti tarp savo pažįstamų bei 
suorganizuoti gerų būrį pik- 
nikierių ir atvykti rugpiūčjo 
1 d. į Vilniaus Kalnelius, kur 
bus didelis dienraščio “Drau
go” piknikas. Rap.

PARDAVnin GRORERNfc

Pardavimui gTonernė Ir buCernė ar
ba mainysiu ant tavernos. 1867 W. 
Canaloort Ava.

NAMŲ TAISYTOJAS
Kam reikalinga weether strlps arba 
durų arba langų lAtalsymaa. kreip
kitės J J. Purtnkas. Jis turi gerą pri
tyrimą. tame darbe.

Arirt oas:
6425 So. Richmond Str.

Tel. HEMIock 2573

KFIKAIJSGA MERGINA

Reikalinga mergina Iždininkės (caah- 
ler) darbui. Atattauklt adresu: 3631 
So. Halsted Street.

NAUJAI ATIDARYTAS

LIETUVOS
SANDELIS

911 West 33rd Street
Užlaikome KUMPIUS Ir kitus 
skanumėlius Importuotus Iš Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
Uetuviškl, nes Jie yra gauti per

BALTIC IMPORT CO.
809 West 19th Street

RENDON KAMRARYS 
Rendon šviesus kambarys prie 
mažos lietuviškos šeimynos. Pa
matyti kambarį atsišaukite po 6 
vai. vakare.

Adresas 2(06 W. 46th Street. 
Antros lubos priekyje.

PARDAVIMUI TAVERNA

Užkasta Dėže Su
Napoleono Turtais?
MERKINE. — Netoli Su- 

bartonių kaimo, kaip pasako
ja senesnieji dzūkai, yra už
kasta Napoleono turtai: skry
nia su daugeliu auksinių dai
ktų ir įvairių dokumentų. 
Bet kur tie Napoleono turtai 
užkasti, aiškiai nežino.

Viena Seniausiu
Parapijų I
----------- .1

KRĖVA. — Šiomis dieno
mis Krėvos parapija atšven-j 
tė savo gyvenimo 550 metų

PIRKITE TIKIETUS

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
CONTRACTOR 

2223 West 23rd Place
(Atlieka visokius medžio darbus,! 
Ididelius ir mažus, už prieinamą! 
įkainą. Apkala namus šingeliais.)

Dedame stogus.
Turi 35 metus patyrimo.

Pardavimui taverna geroje 
dirbtuvių apylinkėj. Pardavimo pi 
žastis yra ta, kad turiu du biznius. 
Atsišaukite 2424 So. VVestern Av<\ 
Telefonas SEEIev 9581.

KKIKA1.INGA MERGINA

Reikalinga mergina patarnauti prie 
stalų reetorante, turi būti neve
dusi, pastovus darbas. Atsrišauklt 
adresu 2151 VV. Cermak Rd.

REIKALINGAS DARBININKAS
Reikalingas darbininkas. prityręs 
prie ūkio darbo, turi būti apte pu
sę amžiaus. Kreipkitės } F. J. 
Lubinas, 6950 So. Peorla St.. Chi
cago, III., tel. Wentworth 4103.

fl ItF.IKAI.INGA MERGINA

Generaliniam namu darbui. Prie 
geros šeimynos, vaikų nėra. geras 
namas, turi pasilikti vakarais. At
srišauklt adresu 929 Argyle St. arba 
telefonuokit Edgevvater 2791.

Tel. CANal 7514
CHICAGO

— Tik po didžių darbų ga- 

1 rbė ateina, bet ji visada atei

na. Bnffon

BUICK 

&
PONTIAC

dr
AGENTŪRA

OLD GOLD patiekia jums NAUJĄ ko
kybę cigaretuose: au giliausiu ivieiybf 

bi klimate, visokio oro sąlygose.

Net kada sūniškos dienos” drėgnumai bū
na pačiam blogume, jūs negalite nusipirkt 
sudrėkusį Old Gold. Nei Old Gold nuvėsta 
nuo sausos, svilinančios kaitros.
^P Dvigubai-Svel-

nus Old Golds yra inHit uilipdomi pakeliuose 
apvilktuose ekstra CeUophane’o užvalkalu Moksli 
nis pakavimas, absoliutiškai orą-nejleidžiantis Tai 
vienatinis savo rūiies pakavimas pasaulyje. ’

Du CeUophane’o užvalkalai užlipdo Old Gold 
pakelio abu - virių ir „p^* Užlipdo jį nuo drėg
numo, sausumo ir dulkių. Tie Old Golds yra uUi 
pinami ivietūs ir parduodami Ivietūs.

Parduodami šviežus! Štai kas duoda NAI II A 
kokybę dėl Old Goldą. Nuvėsęs cigaretes, tai vien 
tik pusė agareto —ir kas nori mokėt pilną kainą 
vien tik už pusę rūkymo? ’

Dvigubai-Svelnūs! Prizinio Derliaus Tabakai! 
Sviežybė! Rūkykite SVIE2IUS Old Golds ir X 

kitę ŠVIEŽŲ patyrimą!

UŽLIPINTAS IŠ VIRŠAUS
liLAUKIMIU Cellepfc«ra*e Užvalkale

? M f - .

UŽLIPINTAS 15 APAČIOS 
VIDUJINIU Cellepfceae’e Užvalkale

Kam teks Sis penkių mė
nesių gyvulys? Jis teks kam 
nors “DRAUGO” piknike,' 
būsiančiame rugpiūčio 1 d. 
Sunset Parke, arba Vilniaus 
Kalneliuose. Sį jaunų, garai 
nupenėtų paršų “Draugo“ 
piknikui aukojo pats daržo sn. 
vininkaa Vincas Kubaitis. Vi
si piknikieriai pirkusieji se
rijų tikietus turės progos iš
bandyti savo giliukį gavime 
šio paršelio, sveriančio 50 sva
rų, vertės $10.00. Be to, su se 
rijiniai tikietada eina skalbia
moji mašina, vertės $65.00, 
gauta iš Jos. F. Budriko ra
kandų krautuvės ir kitos do
vanos.

Su įžangos tikietada eina 
lempa, vertės $10.00, “Drau
gas“ ir “Laivas“ į Lietuvų 
ir daugybė kitų dovanų.

Visi prašomi išonksta apsi
rūpinti serijų ir įžangos ti-' 
kietais. Jų šalima gauti pas 
vietinius “Draugo” agentus 
ir “Draugo/” rėmėjus, arba 
“Draugo“ ofise. Reikalaujant, 
pasiunčiamo j namus.

Serijų tikietai nuo 5c iki 
25c, o įžangos tikietai po 25c.

Tikietų turime apie 15,000 
Todėl visi pasiuauduokite, 
nes visi turėsite čia gerų pro 
gų išbandyti savo laimę.

PIKNIKO RENGĖJAI.

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

806 W. 31st Street * Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS, sav.

Bendradarbiai:
OAUBIS, 8ABONIS, BULAW, BANKBVI6IUS. BAČKT8

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SA- 
VING AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO direktorių susirinkime 
birželio 23, 1937 nubalsavo mokėti 
4% dividendą ant visų taupymo 

skyrių. Dividendas išmokamas Liepos pirmą dieną.

Kviečiame lietuvius taupyti pinigus šioje ben
drovėje, kur indėliai apdrausti iki $5,000.00 Per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGICIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

dėl nupirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.
Dėl informacijų kreipkitės j

INVIITMlei

INSURED

’EDERALoAVINGS
|AN0 LOAN AtlOCIATION 

or CHICAGO

2202 West Cermak Road
Telefonas CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt.
£


