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SIUNČIAMA PRItS JAPONUS

Lakūnai Išvadavo japonų 
garnizoną Tungchovve

JAPONAI TOLIAU PUOLA 
TIENTSINĄ Ti

NANKINGAS, liepos 30. -i 
Japonų karo lakūnai bombar
davo Paotingfue koncentruo
jamų Kinijos vyriausybės gau 
singų kariuomenę. 30 karių už 
mušta.

TIENTSINAS, liepos 30. — 
Japonų artilerija ir lakūnai 
šiandien ir vėl pradėjo bom
barduoti čia kiniečių gyvena
mų miesto dalį, kuri anksčiau 
jau daug nukentėjusi nuo ja
ponų orinių bombų.

Neužilgo ten pasigirdo nau-

ŠANGKAJVB,: liepos 30. — 
Japonų karoj įninisterig vakar 
parlamentą pareiškė, kari ja
ponai gali lepgvai apsidirbti 
su kiniečiais Peipingo teritori 
jotje. Tačiau yrįt baimės, kad 
gali į tai įsikišti Kinijos centri 
nė vyriausybė-su savo kariuo
mene. I < j

Dabar japonų,' Žinių agentū
ra Domea praneša, kad Kini
jos centrinės vyriausybės dik
tatorius ir kiniečių kariuome
nės vyriausiasis vadas gen. 
Čiang Kai-šekas įsakė savo 
kelių šimtų tūkstančių kari uo-ji 'kiniečių su kulkosvaidžiais 

ir šautuvais veiksmai prieš1 me(ne* iš pietvakarų pusės žy-
gįuoti j šiaurinę Kinijų prieš 
japonus. Tas reiškia, jis nus- 

PEIPIN1GAS, liepos 30. — Prend§ kovoti prieš įsiveržu- 
Kaip ir numatyta, japonai la-l8^18 jaP0Tlus. Ir tas japonams 
kūnai išvadavo! saviškių garai n®ra juokai.

japonus.

zonų Tungjčowe. Kiniečiai žan 
darai paliovė puolę garnizonų 
ir pasuko bėgti Peipingo link.

TOKIJO, liepos 30. — Ja
ponų užsienių reikalų minis- 
teris Hirota kalbėdamas par
lamente įspėjo svetimas vals
tybes, kad jos nesikištų į vy
kdomų japonų “bausminį žy
gį” šiaurinėj Kinijoj. Girdi, 
visokis kišimasis būtų nepa
kenčiamas.

25 ŽUVO ANT GELE
ŽINKELIO

PARYŽIUS, ,liepos 30. - 
Geležinkelių valdininkai šian
dien paskelbė, kad ties Ville- 
neuve St Georgės nušoko nuo 
bėgių ir susidaužė Paryžiaus 
— St Etienne traukinys. 25 
asmenys žuvo ir apie 50 su
žeista.

(Anksčiau pranešta, kad žu
vę iki 50 ir sužeista daugiau 
kaip 100 asmenų).

Pažymima, kad kažkokiu bū 
du garvežys pasišokėjęs nušo
ko nuo bėgių ir paskui save 
nutrenkė vagonus.

Sakoma, tarp keleivių buvo 
daug meldžionių, kurie iš Li- 
sieuxo grįžo namo.

PEIPINGAS, liepos 30. — 
Apie 5,000 kiniečių--šaudant. 
kuriuog japonai laikė sau pa
lankiais, Tungčowe, rytų link 
nuo Peipingo, staiga nusisuko 
ten prieš negausingų japonų 
garnizonų.

Keletas! šimtų japonų karių 
užsidarė ir užsibarikadavo, ba 
rokuose, kai kiniečiai prieš 
juos paleido į darbų kulkos
vaidžius ir šautuvus.

Spėjama, japonų garnizo
nas bus sunaikintas. Tik japo
nai lakūnai gali jį išvaduoti, 
jei suskubs pagelbon.

TIENTSINAS, liepos 30. 
— Japonai lakūnai išgriovė 
šio miesto kiniečių gyvenamų 
dalį, nes kiniečių kariuomenė 
įsiveržė į miestų ir susirėmė 
su japonais.

Papildomomis žiniomis, japo 
nai lakūnai išgriovė ir Tien
tsino apylinkes. Kiniečiai ka
rininkai pareiškia, kad su ori
nėmis bombomis užmušta tūk
stančiai kiniečių ' civilinių ir 
kariškių.

Sunaikintas Nankai univer
sitetas, kure išleidęs eilę ki

ŠOKĖJO SU PARAŠUTU 
REKORDAS

MASKVA, liepos 30. — K. 
F. Kaitanovas su parašutu 
laimingai nusileido į žemę iš 
32,150 pėdų aukščio.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Ne- 

pastovus oras; maža tempera 
tūros atmaina.

Saulė teka 5:43, leidžia
si 8:10.
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APORIAUTO KINIEČIŲ MIESTO GATVE

Čia vaizduojama viena gatvių Tientsino miesto kiniečių gyvenamoj daly. Japonų la
kūnai šių dalį apgriovė. (Acme Photo.)

—

Vokietijos nacio vadai neturi reikalo

BERLYNAS, liepos 30. — 
Neseniai nacių partijos vienas 
viršininkas sakydamas prakal
bų puolė ir stačiai apšmeižė 
vokiečių piliečių grupę. Pilie
čiai, nieko negalvoję, patraukė 
į teismų šmeižikų. Teismas ne
priėmė piliečių skundo.

Teismas išaiškino, kad naci
onalsocialistų (nacių) partija 
Vokietijoje yra valdančioji 
partija, ši partija leidžia Vai 
atybei įstatymus, tad ji ekai 
tosi suverene ir gali stovėti 
aukščiau visokių įstatymų. 
Partijos vadai ir viršininkai 
nereikalauja skaitytis au įsto- 
tymais, kurie leidžiami ne sau, 
ne suverenei partijai, bet gy
ventojams. Įstatymais parti 
jos vadai nevaržomi, jų žod-

SUDEGĖ LAIVAS "CITY 
OF BALTIMORE"

NORFOLK, Va., liepos 30. 
— Keleivinis laivas “City of 
Baltimore” sudegė Chesa- 
peake įlankoje po įvykusio ja
me sprogimo.

Laive buvo 93 asmenys — 
keleivių ir įgulos.

Du asmenys žuvę, dviejų ne 
surandama, kiti gi visi išva
duota. • i Į

Kalbama, kad gal sabotažu
laive sprogimas sukeltas.

POLITIKIERIUS NUTEI
STAS KALĖTI

Chicagos politikierius W. H. 
žiai ir elgimųsis neribojamas. Malone, 59 m. amžiaus, buvęs 

Illinois valstybės mokesčių
SUTORPEDUOTAS RADI

KALŲ LAIVAS

MAJORAS AIŠKINASI DĖL 
DIDELIŲ MOKESČIŲ

Chieago majoras pripažįsta, 
kad miestą mokestyg per daug 
ir negudriai keliamos ir tai 
dukart greičiau už išlaidų di
dėjimų

Majoras nurodo, kad korpo 
ruoto miesto išlaidos 1936 m. 
nėra labai daug didesnės už 
1935 metų išlaidas, tik apie 
puspenkto milijono dol. Kitų 
mokesčių, kaip tai knygyno, 
mokyklų, džiovos sanitarijos 
ir pensijų miestas nekontro
liuoja ir ,už didinimų nė jis, 
nė valdyba negali atsakyti.

Anot jo, miesto išlaidos pa
didintos; algų dalių grųžini- 
mui, padidintam policininkų 
ir ugniagesių skaičiui, pasto
viai registracijai ir dumpavi- 
mo vietų nuomai.

(taksų) komisijos pirminin
kas, federalinio teismo nuteis
tas d,u metus kalėti ir 5,000

ISPANIJOS SPAUDOS '
SĄJUNGA PRANEŠA 

APIE KUNIGŲ ŽUDYMUS
BASKŲ KUNIGAI SUSKILĘ 
J DVI SKIRTINGAS DALIS

ST. JEAN DE LUX, Pran
cūzija, liepos 30. — Ispanijos 
spaudos sųjunga Logos pra
neša, kad čįantandare iš 517 
kunigų yra žinomų išlikusių 
gyvų tik apie 70. Kitų visų įku 
nigų likimas, nežinomas ir sun 
kū kų nors apie juos patirti 
Kur tik radikalai šaudydavo 
įkaitus, šaudomųjų tarpe visa
dos būdavo ir kunigų.

Bilbao mieste, kiek patirta, 
26 jaunesnieji kunigai sušau
dyta. Senesni kunigai buvo 
laikomi kalėjimuose, kur ne
žmoniškai sU jais elgtasi. Ra
dikalai siūlė juos paleisti už 
dideles sumas.

Jauno kunigo Uralde liki
mas yra tragingias. Jis buvo 
viliugingai pakviestas į Dos 
Caminog kalėjimų dvasiškai su 
raminti vienų kalinį. Tenai 
jis buvo priverstas 6toti į su
šaudomų kalinių eilę. Jis per
šautas į kaktų ir į rankų ir pa 
liktas kaipo* miręs. Kaktoje 
žaizda nebuvo mirtina, bet ku
nigas neteko regėjimo. Nese
niai jis bandė gauti leidimų

DURUQUE ARKIDIOCEZI 
I JA MIN1100 METŲ 

SUKAKTUVES
IŠKILMES PRADĖJO A- 
PAŠTAUŠKAS DELE

GATAS

DUBUQUE, Iowa, liepos 
3Q. — Dubuąue arkidiooezija 
mini savo 100 metų sukaktu-; 
ves.

Šis jubiliejus atidarytas lie
pos 28 d. Šv. Rafaelio kated
roje iškilmingomis pamaldo
mis. Popiežiaus delegatas • J. 1 
iValstybėms Jo Eksc. arkivys
kupas A. G. Cicognani laikė 
pontifikalines Mišias.

Šioj arkidiocezijoj ganyto
ju šiandien yra JE. arkivys
kupas F. J. Beckman.

Popiežius Grigioriu8 XVI įs 
įteigė šių vyskupijų 1837 m.,' 
liepos 28 d. Pirmasis vysku
pas buvo M. Loras.

NETRUKUS PRADĖS 
SKRAIDYTI MOTORI
ZUOTAS SKLANDY

TUVAS

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis Lietuvos aeroklubas iš 
Anglijos parsisiųsdino pirmų 
jam motorizuotam sklan Ivtu- 
vui motorų. Šis sklaidytuvu-
jau baigiama® dirbti ir netru- 

nusikelti į Prancūziją pas a- Jkus tos Kauno
kių specialistus. Leidimas ne-'dangės 
pripažintas.
Raudonoji milicija suėmė kil

ni gr Preciado, švč. Marijos 
Širdies vien perdėtinij. Visų 
dienų jis buvo tąsomas ir kan
kinamas. Vakare gi jam pasiū

pa.

PERNAI IŠDALINTA 
553 ORDENAI

KAUNAS. — Vyriaus] U a

žiniose Lietuvos ordenų kanč
ią pasirašyti raščiūkų, kad lerig paalrelbg asme
jis pats nusižudęs . Kanki- ( jcurį0j 1936 metais buvo apdo 
namas kunigas nesutiko. "Tad
jis pašautas ir nuritintas nuo

AL SMITH NEW YORKO 
DEMOKRATŲ PRIE

ŠAKYJE

NEW YORK, liepos 30.

vienos uolos. Jis išliko gyvas. 
Pažymima, kad tas stebuklin
gai galėjo įvykti.

Žurnalistas ir buvęs baskų 
prezidento* J. Aguirre moky
tojas kun. M. Larranaga taip 
pat stebėtinu būdu išliko gy
vas. Su kitais1 sušaudomais 
kaliniais jis buvo lengvai pa
šautas ir paliktas kitų lavonų 
krūvoje. Tas įvyko Casa Ga
lera kalėjimo kieme.

Baskų separatizmas, aiški
na Logos, visados yra

vanoti ordinais.
Pasirodo, kad per tuos me

tus už įvairius nuopelnus val
stybei ir tautai valstybės pre
zidentas apdovanojo 553 as
menis ordenais ir medaliai-. 
Be to, 31 asmeniui yra leista 
nešioti ir priimti svetimų val
stybių ordenus ir medalius.

MIESTAS STATOSI DIDI 
U GARAŽĄ

KAUNAS. — Miesto savi. 
valdybė pradėjo statyti Šan
čiuose nuosavų garažų auto! 
sams. Garaže bus vietos xil 
tims autobusų ir automobilių. 
Prie garažo įrengiamos dirb
tuvės autobusams remontuoti 
ir statyti.

Šis didžiulis garažas kai* 
tuos apie 1 miL litų.

. glaudžiai susijęs su kataliky-
PARYŽIUS, liepos 30. —dol. bauda už išsisukinėjimų Palaidojus Tammany Hali de ipag Rūdija, kad šiaurinėj 

Prancūzijos pakraščiuose Vi-|mokėti mokestis šalies vyriau-' mokratų mirusį vadų J. J. Igpanįjoj daugiau kaip kitose
šalies dalyse ir bažnyčių ir 
vienuolynų išliko sveikų. Bas
kai katalikai, nors kariavo 
prieš nacionalistus, neleido 
raudoniesiems bažnyčių griau 
ti, arba deginti. Išlikusiose 
bažnyčiose buvo laikomos 
pamaldos. Pats prez. Aguirre 
kas sekmadienis

niefi, metelinink,; Tkntcino dūrino jūroje neMenUfikūo 
ti fceli nardantieji laivai sutor 
pėdavo ispanų radikalų įgin
kluotų laivų Anduzmenti, kurs 
lydėjo du kitus tuščius preky
binius laivus į Ma>rselį.

Iš Anduzmenti laivo įgulos 
34 vyrų 20 žuvo. Laivas sude
gė.

municipaliteto (savivaldybės) 
rūmai; mokesčių biuras; Pei
pingo Mukdeno ir Tientsino 
Pukowo administracijų namai; 
muitinių raštinės; geležinke
lių centrinė stotis, prekių san 
dėliaa; tiltas, jungiąs Bvetimų 
valstybių koncesijos ir paga
liau eilė kiniečių sodybų.

Civiliniai apsirengę kinie
čiai kariai įsiveržė į japonų 
koncesijų ir ten įvykdytos bai 
sioe skerdynės.

SOVIETAI ŠUKELE KARĄ 
ISPANIJOJE

Lenkuose areštuota eilė au
kštųjų karininkų ryšium su kė
sinimosi prieš Kocų.

LONDONAS, liepos 30. — 
Neskišimo pakomiteto susirin
kime Vokietijos atstovas pa
reiškė, kad Rusijos sovietai au 
kėlė karų Ispanijoje,

......... ,■

sybei už savo pajamas.

Nubaustasis nusprendė ape
liuoti.

VYRIAUSYBE ATSISAKO 
PRISIDĖTI PRIE SE

NATVĖS PENSIJŲ

Dooling, demokratai susirinkę 
savo vadu iŠ naujo pasiskyrė 
Al Smithų.

DAUG UOGŲ MIŠKUOSE

Socialės apdraudos Hlinoise 
direktorius H. L. McCarthy 
paskelbė, kad vyriausybės (fe- 
deralėų) prisidėjimas prie se
natvės pensijų mokėjimo sus
penduojamas, kadangi valsty
bė neveda reikalingų pensijų 
išmokėjimo sųskaitų ir kad ne
moka pensijų reikalingiems 
šelpimo asmenims.

KVETKAI (Rokiškio aps.). 
— Šįmet tiek užderėjo čia up- 
gų, kad per valandų vienas
asmuo gali pririnkti net ligi gan Nicolųs bažnyčių, Bilbao, 
6 kilogramų. Apylinkės gyven-’ Mišių klausyti
tojai žada daryti vynų, nes pi 
giau ir praktiškiau už uogie
nių virimų.

— Kai gražūs orai, labai 
spiečiasi bitės. Per savaitę 
vienas avilys išleido keturis 
spiečius.

Pilietinio karo pradžioje 
baskų kunigai suskilo į dvi 
sau priešingas dalis: separa
tistus ir dešiniuosius (naciona 
listusj. Vieni ir kiti galėjo lai
kyti pamaldas. Bet tikintieji, “kratas”, kad surasti sukm 
bijojo lankyti dešiniųjų pa- tus fašistų ginklus.

15 ASMENŲ SUŽEISTA
Dearborn ir 26-os gat. ries r 

sgatvyje susidaužė gatvėkaris, lankydavo j įr automobilis. Daug m 
kaip 15 asmenų sutrenki > 
sužeista.1

ir

maldas, kadangi raudonom * 
milicijos kuopos dažnai p r 
pamaldas įsiverždavo į bažny
čias neva daryti kokias tai
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Lietuvos Vyčių Jubiliejus

’ > Pirmadienį prasideda Lietuvos Vyčių 
Organizacijos jubiliejinis seimas. Jis įvyksta 
Dayton. Ohio, kur yra labai veikli Vyčių 
kuopa. Įteikia tikėtis, kąd seimas bus gau
singas, nes juk Vyčiai šiemet niįni 25 me-

ir, reikia laukti, jįe nebus tuščiai pasakyti- 
Jubiliejinis seimas bus gausingas ir Vyčiai, 
pradėję savo gyvavimo antrųjį amžiaus ket- 
virtdalį, susilauks nuoširdžios mūsų visuo
menės ir moralinės ir medžiaginės paramos.! 
Mes to jiems nuoiirdžiai linkime.

Morkus

Iš Po Mano Balanos »«n*mwMR®

Šventųjų Metų Filmą

Netrukus pasirodys teatruose graži, is
toriška filmą apie šventuosius — Jubilieji
nius (1933) ^etus ir taip pat Popiežiaus Pi
jaus XI biografiją paveiksluose. Šiąm vei
kalui duotas vardus “Jubiliejus” (Jubilee).

Šių filmų pagamino Jaoųues Knerpei, 
Vatikanui kooperuojant. Ji suredaguota kun- 
James Griffiths, Brooklyno dieceaįjos yįce 
kancleriui, prižiūrint. Tai nėra vaidiniui#*, 
bet viskas paimta iš tikro gyvenimo. Kata
likybė šioj naujojoj gadynėj perstatoma au
tentiškai. Veikale nėra aktorių > artigfų: 
viskas paimta iš realybės.

Pirmų kartų Bažnyčios istorijoj nufil
muota begalo įspūdingos Šventųjų Metų ce
remonijos. . Veikalų puošia Bažnyčios ljtur-

— Kai kurie jausmai kur uegeriau būtų jiems patartį, 
kų kitų pasekti, negu kad 
laukti keliolikos metų, ir tik 
paskui, tiek laiko spgaišus, 

mų, kur keliese miega, ir nei' ir tįok ištekliaus išmėčius, pa

kas aukščiau stovi pas gyvū
nus, negu pas žmogų. Kaip 
dažnai išlaužia vągis į na-

I —V • I •

yienns atėjūno nepajunta. To 
kio šposo neiškirsi gyvuliui. 
Jis ištolo svetįmų užjaučia 
įr laiku pasislepia, ar nubė

Ant vandens esant, ėmęs 
nuspiauk. Kaį budai žuyįs 
jau ir čią. Žvejai pasakoja, 
jog žuvis jąutia maistų u. 
myliu*' <

lifctt be nieko?

Vienuolynas priima tik tiek 
mergaičių, kiek jų reikalau
ja. Gi valstybė prisivaro mi
lijonus. Visotns skaisčiausių 
ateitį užtikrina. O betgi pas
kui išvaro ir pameta ant pli
ko oro. Eik kur nori ir daryk 
kas patinka. Argi čia neap- 
gavystė? Jau kiek tokių no-

PO SVIFTĄ PASĖDAMUS

Balšavikų Ęasiejaus klyųi- 
jimas dar nebaigtas. “Prav
da” sako, kad Stalino šnipų 
(OGPU) caras Ježovas iškly- 
nis visus Stalino neprietelius,

— Dabar jūs Kaune negy
venate, o už kambarį ar ne
mokate?

Ona Birzgejienė nuėjo į be- 
karnę nusipirkti pusryčiams 
šviežių pajų- Čiuptelėjus vie- 

prie kurių priklauso buržujai,1 nų, kitų Birzgelienė sako par-

tų savo gyvavuno sukaktį. Be to, jų seflne gijos simboliškas grožis. Taip pat girdimos • kvieųai neaiškiai gaidai ska-

Oriežiant, ar dainuojant, lailltjn6ų mergaičių, neva au- 
amulkesnių klaidų žmogau. mokslus baigugil)j tik
suijs nenutveyla. Bet tegul
tik ten bus, ganysim, šuo. Kie

dalyvaus aukštas svečias iš Lietuvos J. E. 
Vyskupas M. Reinys, Lietuvos katalikų jau
nimo organizacijos (pavasarininkų) globėjas.

e Vyčiai Amerikos lietuvių visuomenės gy 
venime svarbų vaidmenį yra suvaidinę. A- 
ųot Vyčių centro pirmininko A. J. Mažei
kos: “Nors, tiesa, materialiai ji neturtinga, 
bet už tat kitais atžvilgiais Lietuvos Vyčiai 
gali pasigirti tuom, apie kų kitos organi
zacijos negali nei svajoti. Lietuvos Vyčiai 
tikrai gali didžiuotis išauklėję ir davę mūsų, 
lietuvių, visuomenei gerokų skaičių vadų '.

Tai tiesa. L. Vyčių organizacija buvo 
praktiškųja mokykla daugeliui visuomenės 
vadų. Šiuo atžvilgiu jos nuopelnai neabejo
tini. Tūkstančiams jaunuolių ji davė pro
gos įsisųmoninti ir tikybiškai ir tautiškai. 
Iš jų gabesnieji ir patvaresnieji prasimušė 
į priešakį ir šiandien jie stovi mūsų tauti
nio ir visuomeninio sąjūdžio pinuose eilėse.t

Reikia stipriai linkėti, kad Vyčįų orga
nizacija ir ateityje pasiliktų ta pačia aėli- 
gišįrųino ir tautiškumo sąmonintąją, kad ji 
visuomet taip sėkmingai ruoštų mums vei
kėjus ir vadus, kaip darė praeityje.

Ir Lietuvai L. Vyčiai yra daug nusi
pelnę. Jie uoliai rinko savo tėvynės nepri
klausomybės reikalams aukas, pardavinėjo 
Lietuyos Paskolos Bonus, nemažas jų skai
čius stojo savanoriais į Lietuvos kariuome
nę. Kuomet toji mūsų jaunimo organizacija 
atsirado, nedaug kur galima buvo girdėti 
kalbant apie visiškų Lietuvos nepriklauso
mybę. Tačiau pagrindjnė Lietuvos Vyčių or
ganizatorių mintis buvo — sudaryti pusiau 
m iii tarinę lietuvių jaunimo organizacijų A- 
merikoje, kad reikale ji galėtų ne tik mo
raliai prisidėti prie kovos dėl Lietuvos lais
vės, bet ir ginklu rankoje. Nors nesuspėta 
tam prisiruošti, tųčiau ir be to daug pada
ryta. Suspėta nariuose sukelti tiek tautiško 
susipratimo, tiek įkvėpti tėvynės meilės, kad 
Vyčiai buvo vieni pirmųjų veikėjų kovose 
dėl tėvynės laisvės ir pirmieji iš amerikie
čių davė Lietuvai savanorių.

Tiesa, dabar Vyčiai nebe taip gausingi, 
kaip seniau buvo. Jos sųstatas visai pasi
keitė. Seniau narių daugumų sudarė įš Lie
tuvos atvykęs jaunimas, šiandien dominuoja 
Ajnerikoj gimęs ir augęs jaunimas. ,'Bet mes 
džiaugiamės tuo faktu, kad, anyt Vyčių pir- 
•mininko: “Vyčių idėja — pasiryžimas dirbti 
Tautai ir Bažnyčiai nepasikeitė”. Ir, kaip 
pastebi pirmininkas Mažeika: “Šiais laikais, 
kuomet visame pasaulyje vyksta lietuvybės' 
darbo atgijimas, kuomet mėginami įvairiau
si būdai lietuvybės palaikymui, Lietuvos Vy
čiai, seniausia centralinė jaunimo organiza
cija vaidina labai svarbų vaidmenį”.

l^abai gražu, kad stovintieji mūsų jau
nimo priekyje veikėjai optimistiškai žiūri į 
savo organizacijos ateitį. Tik jie vis dar nu
siskundžia (ir teisingai), kad visuomenė lig
šiol permaža jiems padeda, nedaug terodo 
palankumu- Tikrai gaila. Rodos, jau laikas 
būtų suprasti, kad jaunimų reikia organi
zuoti, palaikyti ir globoti.

“Vykiai šiemet vyksta į savo sidabrinį 
teiną pilnai pasiryžę atnaujinti ir suari p- 
rinti savo* pasiryžimų dirbti Tautai ir Bažnyčiai ir ypatingai kovoti už lietuvybės ya- 
laikymų *’°j šaly’? — sako jų pirmininkas,

Jubiliejaus Metų iškilmėse giedotos gies
mės, kurios dar niekuomet nebuvo filiuose 
užrekorduotos. Taip pat matomas Popiežius 
daugelyje įspūdingųjų vaizdų ir gindimas 
jo balsas.

Nėra abejonės, to gražaus, istoriško-vei
kalo žiūrėti eis katalikai ir nekatalikai.

Kas Jiems Rūpi

mbtelėjus, šuo suvirpa.
Jei galėtų žmogus girdėji

me pasivyti šunį ar žuvį, da
bartinės muzikos tobulumą' 
atrodytų it jaučių jungas Ui 
tados. Kitaip sakant, prie 
pačių saldžiausių muzikos po 
smų, žmogus per bukų savo 
ausį da nepriėjo. Šiuo žvilgs
niu, muzika da nei nepradė
jo būti muzika.

virtuvėse indus plauja ir val
stybę keikia? O kur j-ų ap
vilti tėvai ir motinos?

Pranešama, kad Trečiasis Internaciona
las, kurio centras yra Maskvorje, po ilgų 
svarstymų nusprendė perorganizuoti ateistu?- 
kąjį sųjųdį v i šaipe pasaulyje. Būsiu suor
ganizuota komisija iš 19 asmenų, kuri duotų 
patarimus kaip vesti bedieviškųjų propagan
dų. 1937 — 1938 metais bus išleistą 120 mi- 
lijinų rublių bedieviškai propagandai. Ateis
tų sųjudis Ispanijoj, Meksikoj ir Jungtinė
se Amerikos Valstybėse turėsiąs būti žymiąi 
padidintas, nes tuose kraštuose politiškos 
sųlygos dabar • esančios labai palankios. Iš būbnai dunda, 
visų kraštų būsiu siunčiami į Maskvą po I Ig tų, kų kalba apie nerei- 
25 propagandistai, kad išeiti bedievybės^ pla- kalingų trenksmų griovin j, tik 
tinimo kursus ir gauti reikalingas iąstruk- 0U1Jįkyatfldflma.. Neužilgo ta 
rijas. Keliones įr išlaikymų Maskvoje ap
mokės Rusijos komunistų partija.

Taigi, matot, kas rūpi bolševizmo va
dams. Jiems ne darbininkų ir bendrai žmo
nių reikalai rūpi, bet bedievybės platinimas 
ir ne vien tik Rusijoj, bet visur pasaulyje.

Naująs Katalikų Universitetas 

Austrijoje

Kol kas bus, patiems tč- į 
vams reikėtų į tai labai rim
tai atsižvelgti.

__ _ \

— Mozė mirdamas palieką 
Dievo įsakymus ir kitas bū
tinas gyvenimui taisykles - - 
palaimų už jų įgyvendinimų 
ir bausmę už jų nepaisymų 
— viskų giesmės tvarkoje. 
Kad taip visi greičiau išlmo- 
ktų ir amžinai atmintų. Taį 
tvarkai pasidėkojant, kur tik 
žydas nebūtų: ar tai Pales
tinoj, ar Amerikoj visur jis 
tų brapgų jUįevo žemčiūgų 

I širdyje pešiogasi. "•
i

trockinrnkai ir kiti “rojaus” 
kenkėjai.

Duodu sumanymų, tavorš
čiai, Ježovų pargabenti į A- 
merikų, kad tokioj Čikagoj 
apkJynytų lietuviškus balšavi- 
kus. Lietuviškų balšavikų tar
pe čia randasi ne tik buržujų, 
ale net biznierių, kapitalistų-

davėjui:
— Fui, tavo pajai jau labai 

seni.
Įsižeidęs tokiu pasakymu ir 

norėdamas užstoti bekarnę 
pardavėjas sako: a

— Mano miela, tamstai pa-i 
sakysiu tiek: aš da be kelnių 
po žemę rėpliojau, o jau ši

ky. Kiekvieni kolonijoj jūs bekarn{ kepS
rasite ne vieny, kurie dolerius _ gerai> _ at8aks
po kiienius žavėto, o sakosi j(up Birag<jien5 _ Ąr tai 
tikri balšavikai. Ant tokių da a- turiu Talgyti a
reikėtų Ježovas užleisti. Ta
da jie pajustų kuo kvepia tik
ras balšavizmas.

vo’ šliaužiojimo po grindis 
laikų dirbtus ir keptus pajus?

Laukiniai žmonės toli nuo 
civilizacijos bildesio gyvena, 
vien dėl to, kad geresnį gir
dėjimų turi, už bile instru 
nientėlio skambtelėjimų, gal
vų duoda. Gi tuo tarpu neva 
aukšto išauklėjimo miestietis 
nuduoda negirdįs, kai kelių- Nn vien žyd^‘- Lietuviai 
desėtkų dūdos pučia įr dideli taiP Bažnyčios ir tautos 

i brangiausius palaikus gies
mės ar dainos sandėlyje nuą 
neatmenamų amžių po platųjį

Palangos pliažo restorane, 
kurį šįmet, sako, laiko grapai 
Tiškevičiai už mažų alaus bo
kaliukų imama 70 centų (kai
nų tvarkytojo nustatyta 35c). 
Pasirodo, kad 35c rokuojųma 
už sūrių lazdelę (precelįO. Kai 

i vienus vasarotojas, gavęs bj-

nimikvatojama-, Neužilgo 
čiau bus kitaip. Visokie ne
reikalingi gatvėkariai, garve
žiai, varpai, spiegimą) bus 
tik praeities dalykai. Ir kaip 
tįk žmogus nukreįps Ją ugi a u 
dėmesio savQ ųučjai, taip greit 
jo gyvenime atsirąs daugiau 
ųiuzikos. Geresnis ir sveikes
nis girdėjimas atitrauks žmo
gų nuo ginklo ir verdančios 
neapykantos, o kvėps jo šir
din daugiau artimo meilės.

— Bei neseniai mokykla 
buvo prieinama tik kai ku-

Austrijos vyskupai išleido bendrų ga
nytojiškų laiškų, kuriuo kreipiasi į tautę, 
ragindami aukoti naujai statomam Kat. U- 
niversitetui. Tuojau po to Vienoje įvyko 
milžiniškas susirinkimas, kuriame buvo iš
keltas šūkis: “Mes statome Kat. Uųiversi-1 riems. Nūngi ji visų lyginai 
tetų”. Šiose iškilmėse dalyvavo valstybės laukia. Ve, dėl ko šiandien 
prezidentas Miklas, kardinolas Innitzer, po-] jau milijonai mokyklų pašto- 
piežiaus nuncijus, švietimo ministeris ir dau- (gėse sau reikalingų žinių die- 
gybė kitų atsakingų valstybės vyrų ir vi
suomenės atstovų. Tokio universiteto Aus
trijai labai reikia: jis išugdytų mokslo vy
rų, kurįe sugebėtų pašalinti iš Vokietijos 
pusės gresiantį naujojo pagoniznio pavojų.
Aukos jau pradėjo plaukti. Kunigaikštis 
I/iechtenstein paaukojo 10,000, o Levuo drau
gija — 5,000 šilįngų.

“Krikščįopiškąsis Fronus” Prieš 

- Kotnuniztnę

gus rankioja. Kiekvienas tė
vas ar mamytė stumte vaikų 
mokyklon stumia. Ne tik tiek; 
o net ir pašaukimų vaikui 
nurodo. Tik mokykis, sako, 
vaikeli, o ateitis bus tavo.

Tai, vienok, jau yra tūks
tančiai jaunimo, kų puikiau 
šiai mokyklas baigė, o bet 
gi knaisiojasi po žemę su tais, 
kų mokyklos nu iš tolo ne
matė. Įr tąi ne dėl to, kad 
mokintų žmonių jau nereikia, 
o tik dėl to, kad mokyti žmo
nės mokytos tyarkoe netilai-

pasaulį nesiojaši.'Kūr ten'to
limame Sibire ir nelaisvės gra 
ndiniuose lietuvis savo gies
mę ar dainų gailiai ašarai ar 
giliam atdūsiui palydint jau
triai niūniavo. Laisvoj Ame
rikoj pasigamino j<ai spaudą, 
išstatė svetaines ir bažnyčias 
ir iš čia su didžiausiu pasi
didžiavimu savo giesmes ir 
dainas raliavo. Ir manė, kad 
taip bus per amžius. “Mai 
uos rūbai margo svieto”. Ir 
kaip griaudu... Ne vien bran
gi jam giesmė ir daina, bet 
ir jo kalba vis kas kart ma
žiau ir mažiau užuvėjoe jau
čia... Laisvoj Amerikoj neteks 
to, kų iškavojo kalėjimo pa 
lėpiuose... Ir kas būt sakęs, 
kad tokia graži laisvė, o taip 
negražiai išsišieps?

TRAUK1NK) KATASTROFĄ

lų; 35c UŽ ųlų ir 35 už sūrių raen)ų| 
lazdelę, paklausė.:

— Kaip tai? Juk aš lazde
lės nevalgiau.

Veiteris jam atsakęs:

Beilis Kuisė sumanė apsi- 
ženyti su Uršule B raškai ty te. 
Nunešė klebonui užsakus.

— Kiek yra dievų? — kle
bonas paklausė Kulšės.

— Vienas ! — greit atsakė 
Kulšė.

— Labai gerai, — sako 
klebonas. — Na, o kiek as-

— Veli f&ther, — galvoja 
Kaišė, — veli, veli... su vi
sais muzikantais manau bus 
koks penkiasdešimt.

SAUGUS PIENAS

Jei vykstate kur nors ke
lioms dienoms, arba ilgesniam 
laikui, įsitikinkite, kad vie
ta, kur ketinate apsistoti, tu
ri pasteurizuoto pieno. Tai 
vienintelis saugus pienas jau 
niems ir angusiems. Jei vyk
state tik vienai arba dviem 
dienom į kokių vietų, arba 
“camp”, galite su savim pa
siimti gana pieno ‘vacuum” 
bonkoj.

Pąsteurizuotąs pienas yra 
maistas ir sykiu gėrimas, y- 
patingai sveikas. Bile kpkįu 
būdu vartojamas pasteurizjię 
tas pienas yra sveikatos pa
galba.

Kūnas ne tik lengvai virš
kina pienų ir jo produktus, 
bet jie turi daug mineralų ir

S. m. biriedio 26 d. rytų au- vitaminų, kurie reikalingi ge- 
tomatrįcąi einant į Šiaulius, rai sveikatai. Statistikos pa-

Pietų Airija yra vienintelis kraštas, ku
ris geriausiai suorganizavo “krikščioniškąjį 
frontų” nuo komunizmo gintis. Į šį frontų 
buriąs ųe tik katalikai, bet ir protestantai, ko.
Akcija prieš komunizmą vedama per Dubli-1 Anksčiau ųr vėliau valstybė 

laikraštį “The Įndependąąt”. Frontas' ir čia turės išsekti Bažny
čių. jBažnyčią the tiek niekina 
kunigų, kiek jų sunaudoti iš-

renūasi panelės Aileen O'Brien sukeltu “Pfo 
Deo” (Už Dievų) sąjūdžiu, dio frontą są 
j Adis iš Dublino greit išsiplėtė po visų Ai
riją. Sakysim, Yorko mitinge prieš Ispani
jos komunistus dalyvavo 40,00) Stnoąių. Tai 
buvo daugiausia žmonės, nepriklausą jokiai 
politinei partijai. Si tauta yTa giliai reli
ginga. Patys airių darbininkai stebis kitų 
šalių darbininkų palaukusiu komunizmui. Žo
dis “ sočijąJistas” juos gąsdina ir jie nedrį- 

kviesdamas į seimą. Tai yra gražūs žodžiai sta viešai jį ištarti.

galį- Neš vieno daugiau. Ir 
dėl to jaunikaitis da sdmiąa- 
rijoj, o vyskupas jam jau tu
ri vietų.

Taip turėtų tvarkytis ir vp 
lstybė. Kam reikėtų Javipti 
tūkstančius gydytojauti, jei 
tik poros šimtų užtenka? ė r

nuėjo nuo bėgių prikabintas 
vagonas ties Gtnkūnų dvaru. 
Vagonas bmvo pilnas keleivių. 
Ta pačia antomatrica važiavo 
ir Joniškėlio mokyklos eksknr 
rija. Vienas mokinys ant iš
daužto stiklo smarkiai susižei
dė dešinę rankų, iš kurios 
čiurkšle pasipylė kraujas. Nu
kritusi nno bėgių vagonų pali 
Icę vįetoje. Sužeistąjį mokinį

rodo pieno svarbų žmogaus 
maiste. Jį. parodo, kad žmo- 
ųiu rasės, kurios beveik išim
tinai vąrtoją pienų, sūrius ir 
kitus pįeno produktus, yra

±

stipresni, sveikesni ir gyvena 
ilgiau, negu mėsų vartojanti 
žmonės.

$ie metai (1937) pažymi si
dabrinį minėjimų priverstino 
pasteurizavimo pieno New 
Yorko mieste. Tų praktikų la
bai greitai pasekė ir kiti di
dieji miestai. Prieš 25 metus 
saugus pienas pasirodė šia
me mieste. Vasarose prieš 
1912 m. kūdikių cholera kirto 
tūkstančius jaupų vaikų bir
želio, liepos ir rugpiūčio mė
nesiais. Priežastimi buvo var
tojimas šviežio, užkrėstų pie
no. Įvedus pasteurizavimų, ši 
baisi liga beveik visiškai iš
nyko. Šiųpdie motinos jaunų 
kūdikių nesibijo kūdikio ant
ros vasaros, nes kūdikių cho
lera tapo vienų retų kūdikys 
tės ligi).

Pradėkite šiųndie gauti kvo 
rtų pieno ir įsitikinkite, kad 
pienas yra pasteurizuotas.

Dr. J. L. Rice
New York m. sveik. kom.

James L. Mougbtdipg, Naujas Imigracijos Ir 
Naturali^adjps Kotnisjjonięrius

Liepos 22 J. prezidentus 
Rooseveltas nonjipąvo James 

nuvežė į ligoninę Šiauliuose. Į,- Houghteling, iš Chicagos,
------------ Imigracijos įr Nųtųralizacijos

VILNIUS. — ftių metų pra Koųiisijonierium. Jeigu bus 
dŽioje Vilniuje buvo į regis- Senato užtvirtintas, tai užims 
truota 7,000 bedarbių, o dabar 1 vielų, kuri yra neužimta nuo 
jų jdąr esą apįe 5,Q00- Prie to 1 pereito sausio 1 d., kai mirė 
skaičiaus reiktų dar pridėti buvęs komisijonierius, Daniel 
ir dabar etreikujojųųčįus auto- W. MacCormack. 
bųsų tarnautojn», įcurie reika- P Houghteling gimė Chica 
lauja algas pakelti 20 proc. goję lapkričio nu, 1883 m. Jis

turi platų patyrinu kaipo i- 
vestmentų bankierius, laikra
štininkas ir nuolat interesuo
jasi viešais dalykais. Baigęs 
Yale universitetų jis tapo na
riu ir vėliau vice prezidentu 
Chicagųs bankininkų firmos, 
Peabody, Houghteling ir Co. 
Pradžioje 1917 m. buvo nu
vykęs Rusijon kaipo spėria 
los “attąchė” prie Amerikos 

(Tęsinys 3 pusi.)



Šeštadienis, liepos 31 d., 1«ŠT

NAUJAS IMIGRACIJOS 
NATŪRALIZACIJOS 
KOMISUONTERlUfi

Surinko J. T. N.
5 KOMUNIZMO PAVOJUS AMERIKOJE }

Sulietuvino S. Lukas

. Kuo 1933-34 jis 
7“ lr ^kretorium 
uvisory Board of 
Emergency Adrnk 

Qb,ic AVorks. Jis 
temiu visus natur 
‘migracijos intere 
le,‘la ateivius. Tę 

kad per j 
"tote metų ji8 : 

°reign Languagi 
tion Service.

Houghteling žrr 
Valstybių prezidi 
uukte. Turi keturi

(Tęsinys iš 2 pusi)

pasiuntinybės Petrograde. jp„t 
Jung. Valst. įstojus į karę, 
jis tapo kapitonu 103r«Į Field 
Artillery, Battery A it daly. 
vavo Argonne ir Meuse kovo
se. 1920 m. stojo prie laiktjtk 
čio, nes tas darbas jį Vi8ud. 
met interesavo. Trumpę ltxiuQ 
dirbo prie New York Kst 
1921 m. tapo vyriausiu Ui. 
torialų rašytoju Chicago Evo. 
ning Post. 1923 m. prisidėjo 
prie Chicago Daily Ne-frs Jį. 
torialo štabo ir vėliau tapo 
viee-prezidentu ir iždininku.

Sies gamybų, prekybų ir nuo
savybes suvalstybinti, ir taip 
pat nepripažįsta nei t)ievo, 
nei tikėjimo ir nei doros įsta
tymų.

Kl.: Kas yra proletarijatas?
Ats.: Komunistai proletari- 

jatais vadina darbininkų luo
mų, kad atskyrus juos nno 
miesčionių ir turtingųjų.

1<1.: Kas yra ’miesčionys?
Ats.: Miesčianys sudaro vi

durinis žmonių luomas, kuris 
randasi tarp darbininkų ir 
tuttuo-lių luomų.

Kl.: Ar komunizmas 
kur nors tikrenybė?

Ats.: Taip. Rusijoje, 
užima vienų šeštų dalį 
pasaulio.

Kl.: Ar kiekvienas ten žmo
gus yra komunistas?

Ats.: Ne. Truputį daugiau, 
kaip vienas nuošimtis visų 
gyventojų priklauso prie ko
munistų partijos, iš kurios 
kasmet daugybė narių yra pa-

Katelcizmas Apie 
Komunizmą

Klausimas: Kas yra komu
nizmas ?

Atsakymas: Komunizmas y- 
ra tam tikras mokslas, kuris 
sako, kad krašto valdžia pri
valo tik vargšų ar darbinin
kų rankose būti, kad visokia 
nuosavybė iš žmonių privalo 
būti atimta ir į vienos žmo
nių partijos valdžios rankas 
atiduota, kuri tvarko visų ū- 
kį, tikybas, dorų ir visuome
nės reikalus, sulig savo nuo
žiūros. ■

Kl.: Kokiu mokslu komu
nizmas paremtas?

Ats.: Komunizmas remiasi 
Karolio Markso ir Friedrich 
Angelo išvedžiojimais, paskel 
btais komunistų manifeste 
1847 metais, kuris nurodo ka
pitalų ir asmenes nuosavybes, 
kaipo visokių blogumų šalti
nius ir reikalauja visokios rfl-

Skaitykite Biznieriy 
Bargenus

kuri
viso

' Lietuvos konsulas Petras Daužvardis sveikina Lietuvos sportininkus ir jų palydovus, 
atvykusius į konsulatų. Jis sveikinasi su Vytautu Augustausku, Lietuvos Kūno Kultūros 
Rūmų direktorium.

fljaria'8

užbaigimui sezono
SPECIALIAI DIDIS

Išpardavimas
Ref rigehatopi ų

ir kitokių namam reikmenų 
Suččdljimai iki 40%

Progress Krautuvėj

šalinami ar po ilgų bandymų J/ 
iš partijos išmetami.

Kl.: Ar komunizmas ten 
tik jėga laikosi?

Ats.: Taip, kad žmonės nie *• 
ko apie jį negalėtų pasakyti.

Kl.: Ar ten žmonės komu-! tomobiHy, kuris buvo apdran
nizm, sutiko geruoju! Ftas' fiaražas ande«S ir s’'k"1

.. m • re. , - sudegė automobilius. ApdranAts.: Taip. Dauguma jį su- , ® .. ._ ,
... • a j-i i j - dos kompanija neišmoka aptiko geruoju todėl, kadangi , , * ' , , .

. .... draudęs sakydama, kad ašpo caro valdžia jų padėtis A v. , -y-
, , v - v, i • turėjau užtraukęs morgičiųbuvo labai bloga, tai jie, pa-

a* • *i • v j • be leidimo, vilioti jo puikių pažadų, ir J
palaikė jo pusę. , ATSAKYMAS: Jei ant an-

Kl.: Kas yra vyriausi ko- tomobilio užtraukit “chattel” 
munistų partijos vadai? morgičių ir apdraudos kom-

Ats.: Politinio biuro nariai,, P^jai apie tai nepranešėt, 
kuriuos sudaro dešimtis ko-1 kampanija techniškai užg>na 
munistų vadų, iš kurių dabar i išmokėjimų., Įstatymai reika 
Stalinas yra vyriausias vai-, ^auia> kad apdraudos kompa- 
dovas. Šis biuras tvarko vai- n’Ja» ta’P pat ir Secrelary cf 
džių ir kominternų. State, turi -žinoti, kad ant

Kl.: Kas yra kominternas? automobilio užbrauktas mor-
Ats.: Kominternas yra sn- gilius. Visados reikia elgtis 

trumpintas komunistų intema Sl’bg įstatymais, 
cionalo pavadinimas* kurio KLAUSIMAS: Prieš tris
tikslas viso pasaulio komuni- metug pįrkau daug rakandų, 
stų veikimų tvarkyti, kad pa- kuriuos tik dalį įmokėjau, 
darius pasaulinį perversmų. Vėliau kompanija perėjo per

Kl.: Kodėl mes vis tik kai- bankrutų’. Ilgai nieko negir- 
bame apie trečių intemacio dėjau. Dabar gavau laiškų,
na'^t kuriame reikalaujama iš ma-

Ats.: Todėl, kad pirmas ir j,ęg $200. To žmogaus nepa- 
antrns internacionalai jau lm- jį&tu įr jįj, ngra kompanijos 
vo. Pirmas internacionalas a- agentas. Ar turi teisę iškole- 
rba “tarptautinė darbininkų' ktuoti?
sųjunga” buvo sudarytas ru- ..... ...........,.........
gsėjo 28 dienų 1864 metais Antras internacionalas bu- 
Londone, paties Karolio Mar- vo sutvertas 1899 metais Pa- 
kso pastangomis. Jis gyvavo ryžiuje? šešiems metams pra 
tik devynis metus, nes anar- slinkus nuo Markso mirties 

^chistai, kurie yra priešingi sutvarkymui tarptautinių so- 
bet kokios valdžios sudary- cialistų. Jis da> gyvuoja, bei 
mui, jame labai įsigalėjo lr dauguma bedievių jį apleddc 
privedė jį prie žlugitno. ir išsižadėjo.

Teisių Skyrius
Rašo Chas Kai, 6322 S. AVestern Avė., Chicago

ATSAKYMAS: Kompanijos 
perėjusios per bankrutų, taip 
sakant, nematomų turtų (as- 
sets) parduoda įvairiems ko
lektoriams, kurie turi teisę 
iškolektuoti ir iš jų $200. Ve
rta pasiteiraut, ar jis yra 
“rightfully succeeded to the 
riglits of the receiver of the 
bankrupt company”.

KLAUSIMAS: Pirkau nau 
jų automobilių. Užmokėjau 
$700 ir dar pridėjau savo se
nų automobilių. Už mėnesio 
inžine pasirodė didelė defek- 
cija. Keli automobilių mecha
nikai pripažino, kad aš pir
kau kai toji defekcija jau bu
vo. Pardavėjas griežtai ats<- 
sakė su manim tartis. Ar būt 
galima iškelti bylų?

ATSAKYMAS: Jei buvo 
defekcija tokioj vietoj, kur 
paprastas žmogus negali ma 
tyti, nei žinoti, turite teisę 
grųžint jam automobilių ir at
gauti įmokėtus pinigus be 
jokios bėdos. Kiekviena auto- 
molūlių pardavimo firma ga
rantuoja 90 dienų ir pirmoms 
5000 mylių.

KIČAM LINE
an lloyd

30 METŲ JUBILIEJAUS

— rengiamas —
DRAUGIJOS LIETUVOS

Nedelioj, Bngpmrin j
v- DAMBRAUSKO E

83-čios Gatvės it WiIIow !

pbadiia io Vai. r 

Muiką grW

Didis Pasirinkimas
Nauji Ref rigerato riai llPemaujinti Refr: 

Sumažinta Kaina II Pasirinkimas
v^n^ųdįvaŲiį.JjJirnė?jusierns bus do-

Mi pažokti nri rum,): kus valima drau- . 
viS1,77. ’ * garas n,“zik»a- 3
r valandėlę laiko liLi^**** su rPlUmis 

* k0 lu*8mai praleisti. 
Kviečia

KOMITETAS ir .VALDYBA- '

Trečias internacionalas yra 
sutvertas Lenino kovo mėne
syje 1919 metais, praplatini
mui komunistų partijos ir so
cialistų siekių.

(Bus daugiau)
ir aukščiauir ankščiau

Lengvus Išmokėjimai
Imame senus Refrigeratorius į mainus ant naujų 

Duodame didesnę nuolaidų negu kitur.

PLATINKITE “DRAUGĄ

RILEY
THE COUPLB NEAR THF FDOT OT 
THE MA8S/VE MOUNTAIN USED BV THK 
HlOH MANCARJN A3 AN IMPREGNABLE 

ronTRBSS

THIS RKTH ’
FOULOVONO SHOULD 
LBAD TO AN
entramce Joan
OF* SOMf

n kino'
3224 So. Halsted Street

Chicago, IlliaoisTel. VICtory 4226J. KALEDINSKAS, Vedėjas
Pasiklausykite mūsų gražaus Lietuviško Programo ry

toj, nedėlioj, 11 vai. ryto iš stoties WGES, 1360 kil.

k 1
>;^fl

r-T* i' L \ Mfl
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Rugiapiūtės Piknikas

“Draugo” vasarinis pikni
kas įvyks rugpiūčio 1 d., Su-' 
nset parke — Vilniaus Kal
veliuose. 1

Tarno pat parke buvo ‘Drau 
go’ pavasarinis piknikas ge 
gulės 30 d. Tąsyk, kaip visi 
atsimename, diena buvo Ihbai 
graži, bet vakarop, kai pra
ėjėjo visi bizniai, užėjo au
dra su lietum ir perkūnija ir 
pikuikierius i&ganiojo.

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

Į aną pikniką vykdami ma- 
tč’ne puikius atgijusios gam
tos vaizdus. Matėme gerų de
rlingų metų pradžią. Dabar 
matysime, kaip gerų metų lū- 

estis išsipildė. Tai bus ru- 
įąpiūtės piknikas. Matysime 

ir gėrtsimės šių metų gausiu
užderėjimu.

Taigi niekas tenelieka na
mie minėtą sekmadienį. Visi 
vykstantieji į tą pikniką, grįš 
pilni maloniausių įspūdžių.

Taigi “Draugo” pikniko 
us įvairiausių skanių valgių, 
minos sutvarkys šeiminin

kės iš Bridgeporto po vado
vyste U. Gudienės ir J. Šal

inės.

ų ligoninėj. Mary Bean, duktė Brookfield žvėryno 
direktorio, prievarta maitina išbadėjusią bezdžioniukę, ku
rią senė beždžionė - motina paliovė maitinus.

oratores šeštadienis, liepos 31 d., 1937

Irokų savininkus Povilą No- staigų adr. 2614 W. 71 st., su j Draugijos nariai, ir visi be- trokas. Matę įvykį pasakoja,
rkų, 1706 W. 47 st. ir Adomą savo menedžeriu Vincu Totu- tuviai, reikale, pamatykit B.
Sti'gį, 4642 S. Wood st. I liu ir visais darbininkais va- 

Turėjo smagias vakacij&s 1 žiuoja į “Draugo” pikniką. 
Petrus Paliulis, turįs tave- Su juo žadėjo ir daug kitų

rną 2320 Su. -Cicero avė., pra
leido dviejų savaičių sėkmin
gas vakacijas Blhinelander,

biznierių važiuoti.

K. Gervilis yra plačiai ii-
.... n x - •« nomas tarp Marųuette Parknu*. Per 29 metus jis yra iš-,,- , . . ... ... ,, . lietuvių ir svetimtaučių: gau
buvęs biznyje ir kasmet tn-1
rėdą vo vakacijas. Bet šių me
tų vakacijos buvo smagiau

Andreliūno krautuvę.

Rap.

Važiavo Kaip Beprotis

Policija ieško troko ir jo 
, vairuotojo, kuris ties namais

kad troko vairuotojas važa- 
vo kai beprotis ir nedarė pa
stangų neuž važiuot i ant vai 
kučio. Užmušęs vaiką pasuko 
į šalį ir dingo trafike.

Vyras Žmoną Pašovė

t’
B

Kilus ginčui namuose vyro 
44

m., KM1 Barry avė., kovoja 
su mirtim Illinois Masonic 
ligoninėj. Tragedijos priežas
tis -- girtybė.

šiai remia katalikų parengi- 1347 N Pftulina gt> 8UVaži.
mus. Jo moderniškoj įsta:goj nėj0 7 n, aniž Erank Ptas n. į pašauta Rose Calonder,

MUVM dirj)a darbininkai. Siuva sk: Lryv jojo ])ean st Vai * ”
sios. Jo moteris Barbora pir-' ., , , .. , . bKl» ^yv- 1,ean 8t- Val'
ko “Draugo” pikniko seriji-i JU* drabuilus ,r ,kuti.< buvo sustojęs šalę got-

nių tikietų už $2.00. Šiemet
senus vyrų ir moterų.

liepos mėnesį minėjo 29-tas 
sukaktuves savo jungtuvių. 
Paliuliai romia “Draugo” pa
rengimus ir šiame vasarinia- 
mepiknike žada gražiai pa
sirodyti su savo draugais bi
znieriais. Rap.

Rapolas Andreliūnas, laik
rodininkas ir laikantis viso
kių pasipuošimui daiktų krau 
tuvę adresu 6324 So. West- 
ern avė., žynius labdaringų 
darbų rėmėjas, Šv. Kazimie-

vės, prie pastatyto automobi
lio ir laukė kol pravažiuos

Lietuviai daktarai

Tai. OANal 2M6

DR. F, G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS LB OHIBUBGAS

, Tel. .Ofieo:
LAloyetta 4017

Tel. namų:
HEMIock 6286

Rea.:
24C6 W. 69 St

mas Onos Budaitienės ir My-.ksto užsisakyti “Draugo” o- 
kolo Vertelkos, sudainuos šias fise.
daineles: | BRIGHTON PARK. — Go-

-kad piknikieriai! D Ant kalno karklai ^.1 tautų‘rokas į “Draugo” va- 
’ r J garini įavaaiavitna isei>. sek-

ainų mylėtojai rengiasi pa oavo.
iirodyti su pritaikintomis se- 

iui dainomis. Roselando 3tu 
Makar choras mokinasi

rugiapiūtės dainų:

2) Pasėjau kanapę...
3) Du b n »I i ūkai kttniga i... 
Bus ir daugiau senų ir nau

Važiuos į “Draugo” 
Pikniką

M'ARQUETTE PARK. - 
Kazys Gervilis," siuvėjas
laikantis drabužių valymo į

JUKŲ GYDYTOJAI

ro Karalaičio1 dr-jos pirminin- į 2158 W. Cermak Road
kas, žadėjo su visa draugija Ketvertai* p^*i eutart, 
važiuoti į “Draugo” pikni- 2305 So. Leavitt St. 
ką rugpiūčio l d. Tel OANal 0402

lz

įr
50 MITŲ PRITYRIMAS 

Akyi eciauunaojamoa — aklai* 
prilaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue
Valaadoe: kasdien nuo 9 iki 12; 

nuo 1 ;30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0523

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IB OHIBUKGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valaados: l-=3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdieu išskyrus scredų, 
sekmadienį susitarus.

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 

'Rea. tiso vai.: 10—12 A. M. 
& 8—9 P. M.

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
[•erai sutarti

LIEIUVIAI DAKTARAI

OR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th CL, Ciceru, III.
Birželio, Liepos ir ltugpiūėio meno- Utarn., Keti. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

; giais nebus valandų popiet, bet nuo 314. So. Halsted St., Chicago
10—12 ryto. Paned., Sered. ir Subat. nno 2—9 v.

( AMERIKOS LTKTUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
[Tol- LATayette 8016i DR. G. J. SVENCISKAS

DENTISTAS
4300 So. Fairfield Avenue

OR, B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 West 63rd Street

Chicago, Illinois
Tel. HEMIock 6111

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po piet lr 
7 Iki 9 vakare

Trečiadieniais ir šeStadieniais 
pagal sutarti

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

OPTOMKTJtlCALI.Y AKIŲ 
SPECIALISTAS 

8uvlri Ž0 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvina aklų Įtempimu, kur) 
eptl prtaia-tlml galvos »ltrfu<lėjli.io. 
hvalgimo. aklų aptemimo, nervuota- 

_ t mo. skaudant* akių karfitj, atitaiso
Juoco Mondžejevskio trokas trumparefryetp lr tollregystę Prlren-

------ ------- . visuose atsiti-
daroinae su

i» . ~ *, , i elektra, parodančių muž-austas klal-
kuiad., SUgp. 1 d. po sumos. [dus. Speciali atyda atk r,-planui i 

mokyklos valkus. KVeivos akys atl-
T0WN OF LAKE. - Visi vaundo. »-« xe iki «v.

. . ... . NedMloJ pagal sutartj. Dauaęly
norintieji trokais vykti į atsitikimų akys at<tai»nmoM be akl-

“Draugo” vasarinį pikniką į 4712^80. ’aSHLANd’^VE.
Vilniaus Kalnelius matykite Phone Boulevard 7tX>9

sariių išvažiavimą išeis sek
madienį, rugp 1 d. 10 vai. 
ryto- «

MARQU£T*TE

Seeley 9829 
Dr. R. Nurknttts 

dabar yra mi
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė.. 8619 Com- 
m e re tai Avė. So Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius Ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto Iki 9 v. 
vakaro.

jų linksnių dainų ir dainelių 0110650 MonosejevsKio irozas
rirdima “Draugo” oiknike i “Draugo” pikniką išeis se-,wmuo« eg«a«ninąvima>1) Jau nupjauti mūs ruge- girdima “Draugo” piknike

liai, Ir gubų pilni laukeliai, 
La, la, la, la...

2) Piauti linksma, piauti 
Kai rugeliai gerai dera.

rugpjūčio 1 d., Sunset parke.
Rėmėjas

Trekais į Pikniką■era, Kai 
Lj&) IįBj 1h*

3) Šeiminikui džiaiigHinp ______________ _____
yra, kai jaujoj rugeliai byra. dienį, rugp. 1 d. į “ Draugo’’i 
La, la, la. -------- ’ ’
liai byra.

BRIDGEPORT. — Sekma-

LIETUVIAI ADVOKATAI

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

Kai jaujoj ruge

Vyrų choras po vadovyste 
Rapolo Baliausko sudainuos 
Hą karišką dainą:

Mes Lietuvos jaunuomenė, 
ra-ta-ta, tra tėta, susirinkę 
huriuomenėn, tra-ta-ta-ta. Kad 
įtraukiame sustoję, Plyšta 
naurai žalias gojus, tra-ta-ta, 
ra-ta-ta-ta ir t.t.

Ir pelėdos dainą:
Išėjo tėvelis į mišką, išėjo 

motinėlė į mišką; išėjo tėve

pikniką p. Liesio trokas išeis 
10:30 vai. ryto nuo Gudų 
krautuvės, 910 W. 33 st. Pik
nikas įvyks Sunset Parke ar
ba Vilniaus Kalneliuose, 135: 
st. ir Archer avė. Vieta labai 
patogi, piknikas bus visais 
atžvilgiais šaunus. Todėl visi 
bridge portiečiaii kviečiami į 
tą pikniką skaitlingai atsila
nkyti.

WEST SIDE. — Šios kolo
nijos piknikieriai j “Draugo” 
išvažiavimą keliaus St. Fabi-

=

TIK gerą

18, išėjo motinėlė, išėjo visi jono troku 10 vai. ryto, o An-

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal 8 o tart į
TeL Calumet 6974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare iiskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

GERKIT

gitnbrosia 
SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iŠ geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Whole8ale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą.

2415 West 64th Street
t

Ii. M. NORKUS 
ta*. HKMLOCK 8240

raikai į mišką.
Ir taipgi Vilniaus kalnelius 
Panevėžiečių choras, veda

tano Tičkaus trokas su pik- 
nikieriais išeis 1 vai. po piet. 
Vietas ant trokų galima išan- BOULBVARD 7179

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC...TEN JOS 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... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac > LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Telef on;
Namai: 6459 S. Rockvvell SL 

Telefouoe BEPnbiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Proipect 1012 
Bei. TaL RepubUc 6047

Tėlephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
J LIETUVIS ADVOKATAS 
,4631 South Ashland Avvnue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPubiic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

OR. CIUIIlfS SEGAL
oruo

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.

TuMouaa lODuray 2886
01780 VALANDOS:

.kum Nedėliomii nuo 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
▼ai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 v. v

Offiea Houra
2 to 4 and / ta 9 P. M.

Rnnday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8UBGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiaa Valanffoo

Nuo 2 iki 4 ir ano 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Teltf. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PBOspect 1930

TeL OANal lltt

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAI EB OHIBUBGAB 

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

Seredomis1 ir Nedėl. pagal sutartį 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPubiic 7868

Offiee Phone Bea. and Offiee
PBOspect 1028 2359 S. Uavitt 8k
VaL 8-4 PP. lr 7-t vak. OANal V7M

DR. J. J. KOWAR
<X0WAB8KAS) 

GYDYTOJAS IB OHIBUBGAB 
2403 W. 63rd St, Chlcago-

NedAUore lr Trečiadieniais 
Pagal tetarti

Tel. roUlrrard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. A^htąnd Avė. 
3 arti 47th Btreet

VaL: nao 9 ryte iki 8 vakare 
beredoj [>agal sutarti

TeL Ofiso BOUlerard 5913-14 
Bes. KENvrood 6107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIBginia 0036

Beaidendjos TaL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS

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

Reaideneija
8939 So. Olaremont Ava

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutarti

Tel. CANa' 0257
Ree. PBOepeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1621 So. Halsted Street 
Resideneija: 6600 So. Arteeian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai. vakaro

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS B OHIKUBGAB

4631 So. Ashland Avė. 
Tuk YABda 0994 

B*.: TaL PLAaa 2400
VALANDO8:

Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nadėliomig nuo 1Q iki 12 dieną

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS Ot CHIRUROAS *

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
TeL LAFayutae *018

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—* vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieaiaie 
pagal nutartį.

Tel. Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL 

Valandoa 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
<4*lrvma aerednmia ir anhntnmie

DR, J, SHINGLMAN
K| TIK SUGRĮŽOu

Moak-lnoe Mokslo arimo, Atlantic Cit y 
Praktikuoja >0 metų 

Rcumatlonaa tr Mrrtiee Ligos 
jo Rperielybė

Valandos ll-lJ A. M., 1-4, 7-S P. M. 
Resideneija I<H So SOth Avė.

Te L Cicero M&e 
Ofleae 49JO Weat IMh Street

Cicero, III.

Tel. Ofc. RKPahlte 7194 
Melr—e rai* 880

DR.A.R, LAURAITIS
D1HTISTAI

2413 Weet Marąuette Read
Antrad., kelvlrtad Ii oeakUdleatalr 

9-1J v. rytų; l-» p. p.: t-e v. v. 
8e«ta<flentale auo 9 v. r. Ikt 1 p. p. 

161 Broadirav 
MELR08E P AB K, ILL

Ptrmedlentota tr trečiadieniais uuo 
10 v. r. Iki I vai. vakare 

ieltadlentale nuo 1 v. Iki 9 v v.
pmiU

Ree. 6958 So. Talman Ava 
Bes. Tel GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road

Vai. 2—4 ir 7—6 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Bubatome ClceroJ 
1444 8o. 49th Ct

Nuo < Iki 9 vėl. vek.

Obicagoe lietuvių Iv. Kryiiaus li
gonini, kaip jų pripaiino American 
Medical Aasociation ir American 
College of Surgeona, yra Cla'g A 
rities. Tai yra, ankiėiansi Ameri
kos medikaliai autoritetai mfisų li
goninę priakyri prie geriausių Ame- 

I rikoe ligoninių. Reikale naudokitės 
1 Jos patarnavimu 2700 W. 69th St,
tel. HEMIock 8700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dendstų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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WISC0NSIN0 LIETUVIU ŽINIOS
Metinis Piknikas

nua

KENOSHA. — Rugpiūčio 
8 d., šv. Onos draugijos, po 
piet, Waslungtono parke įvy
ksta metinis piknikas. Pikni- 
kavimo vieta labai graži ir 
patogi, žolė, krūmai puikiai 
žaliuoja, lapoti medžiai šla
ma, upelukas vandens teka, 
visas parkas gerai prižiūri
mai, pikniko rengimo komisi
jos narės stropiai darbuoja
si, kad visus atsilankiusius 
gerai pavaišinti skaniais val
giais bei gėrimėliais ir kito
kiais marguunynėliais palink
sminti. Todėl, visi, kurie no
rite turėti sveiką, “good tj. 

” vykite Šv. Onos draugi- 
piknikan.

Gera-i Pavyko
Liepos 25 d., Onų, Marijo-

T ■■===

nų ir bendrai Šv. Onoe drau
gijos, parapijom svetainėje į- 
vykęs bankietas, puikiai pa
vyko ir padaryta virš šimti
nės pelno parapijai. Kadangi 
mūsų uoliosios komisijos na
rės: Ona Juškienė ir Geno
vaitė Pilligor bei daugumoje 
visos darugijos narės labai 
gerai darbavosi, tai ir pasek
mės geros. Šeimininkės: T. 
Juškienė, Elz. Ališauskienė, 
O. Laučienė, O. Druktenieno, 
Pet. Pilipavičienė, M. Rate- 
lienė ir Ieva Juzėnienė, pa
gamino skanius bankieto pie
tus, o mūsų jaunosios mergi
nos: O. Mockiūtė, L Varniū
tė, Elz. Mockiūtė, O. Kamin
skaitė, O. RPmkiūtė, V. Len- 
kevičiūtė, A. Jusiūtė, vikriai 
prie stalų patarnavo. Svečius 
vaisino skaniais gėrimėliais 
Jonas Druktenis ir Vladas 
Ališauskas, o greitųjų pagal

bų suteikė anglių pardavėjas 
ir išvežiotojas biznierius, Juo 
zas steponkus.

Liepos 18 d., mūsų jauni
mo piknikas, įvykęs parapijos 
darže, gerai pavyko dėka da- 
r bičių jų komisijos narių, ku
rie uoliai veikė: J. Šaulys, 
P. Plautas, O. Mockiūtė, L. 
Varniūtė, P. Gužauskaitė, V. 
LenkeviČiūtfi.

Mūsų parapijoje jaunoji ge- 
ntkartė tikrai gražiai ir pa
vyzdingai darbuojasi ir daro 
didelę pažangų katalikiškos 
dirvos veikloje, tik reikėtų 
kai kuriems mūsų seniams 
daugiau ir vieningiau su jais 
veikti.

[-OR Your 

L Ve s

Night and Morning
Dėl aklų pavargiiklų nuo Haalėu, 
Vėjo *r Dulkių, vartokite kelia la
kus Murinę: Palengvina nuvargu
sias akto,
Saugu* Kūdikiam* lr Buaugualema Visom* VaiatinėM.

YVrite for Free Book
**A World of Comfort for Your Byot” MURINĘ COMPANYcDH‘" “o

Jr

PADARYKITE SAVO SKALBIMĄ 
IR PROSIIiMA LENGVU DARBU

ĮSIGYKITE
SKALBIMO MASINĄ
IR ELEKTRIKINĮ PROSINTUVĄ .. .....

1

Susižavėję Antanų, 
Jonų ir Petrų 

Pavyzdžiu

SO. CHICAGO. — Puikiai 
pavyko piknikas kurį rengė 
šios parap. Antanai, Jonai ir 
Fetrai. Piknikui surengti da
ug darbo parapijos jubiliatai 
(vardinių proga).

Prie kiekvieno kilnaus da
rbo daug prisideda šios par. 
lietuviai, o ypatingai kur pe
lnas eina Dievo garbei ir tė
vynės naudai.

Jei ir kiti taip gražiai pa
sidarbuotų kituose piknikuo
se, ar parengimuose, kaip kad 
dabar pasidarbavo šio pikni
ko rengėjai, tai greitu laiku 
So. Chicagos lietuviai turėtų 
didelę gražių Šv. Juozapo ba
žnyčių.

Kas rugp. 1 d. nenorėtų 
pasilinksminti puikiai su mū
sų choro jaunimu? Mūsų cho
ras šį sekmadienį turi metį- 
nį- išvažiavimų.j...laukus. Va
žiuoja visi troku, kuris išeis 
10 vai. ryto nuo Bown Hight 
scliool. Kas nori sykiu pasi
linksminti su jaunuoliais, bū
kite paskirtu laiku. Tikietas 
nebrangus.

Onų vardinės buvo visur 
minimos. Taip buvo ir pas 
mus. šeštadienio vakare susi
rinko daug draugių ir palin 
kėjo laimės Onai Živatkaus- 
kienei, o pirmadienį Onines 
apvaikščiojo pas Onų Suci- 
lienę. Abi yra darbščios pa
rapijos narės ir daug darbuo 
jasi.

Linkim joms dar daug va 
rduūų švęsti. Itauuao Sūnus

Mašinas turime visų žymiųjų išdirbysčų k.a.

Norge, Maytag, Thor, Apex, 
Westinghouse, A,B.C. ir kit.

Kainos nuo..........................^49 aukštyn

Prosintuvai nuo . 39.UU ir auk.

Apipiešė Krautuvę

Du plėšikai įėję į De Vore 
drabužių krautuvę, 4003 Mo- 
nroe st., nusivarė į užpakali
nį kambarį tarnautojų, suri
šo, atėtnė pinigus ir jo auto
mobiliu padarę devynis “tri- 
pus” išvežė 90 eilių drabu
žių (siutų).

Viskas lengvais išmokėjimais

Roosevelt Furniture Co., Inc.
2310 West Roosevelt Road

Phone: SEEIey 8760

■ « « V H V « O
REUMATIZMAS I 

SAUSGELfi •
Nnalkankyktte **▼«• akaua- * 

mala: Rnumatlamu, Sausgėla, ■
Kaulų Gėlimų, arba Mėėlun- _ 
giu — raumenų aunkumu: nea " 
akaudijlmai naikina kūno gy- g 
vyba lr dainai ant patalo pa
guldo. •

CAPSICO COMPOUND’moo- ■ 
tla lengvai praėallna vi rimini- a 
taa Ilgas; muma tlandlen dau
gybė tmonlų atunčta padėk o- ■ 
nea pasvnlk*. Kaina tOo, per _ 
paėtų ėėa, arba dvt ai i 1.04. ■

“ŠALTINIS SVBIKA ■ 
TOK- augalais gydyti*. kaina _ 
(ė centų. ■

Justin Kulis "
>269 SO. HALSTED ST. B

Chieago. UL ■

Du metai kalėjimo ir $5000 bausmės. William H. Malone, 
buvęs Illinois vai. taksų komisijos pirm. (kairėj) gavo tokių 
bausmę federaliam teisme už išsisukimų nuo mokėjimo fe- 
deralei vyriausybei $59,574 taksų nuo savo pajamų 1929 ir 
1930 m. W. H. Malone yra stambus, respublikonų politinis 
šulas, buvęs Park Ridge savivaldybės majoras.

KAS KĄ DIRBS “DRAUGO” PIKNIKE

“Draugo” vasariniame pi
knike, kurs įvyks seklnad. ru
gpiūčio 1 d. Sunset Parke, 
darbuosis veikėjai ir veikė
jos iš įvairių kolonijų.

Cicerieeiai vyrai dirbs už 
baro, ir prie bingo žaidimo

Bridgeporto šeimininkės da 
rbuosis restorane, o vyrai tu
rės savo skyrių.

Brighton Parko vyrai bus 
prie tikietų. Moterys turės 
savo skyrių su daug įvairių 
biznių ir “Rūtos” saldainių.

UIHV 

look Old 

UlhEn It’s Sa Easy 

To Look Vaung... 

with

Is your hair grey *
Is it going grey?
Is it drab, faded or streaked ?

Don’t lot thase tell-tale marki of age remaln. 
Thoy moko you look and feel old beyond your 
yaars. Erosą them quickly and simply with 
Clairol which shampoo*, reconditions and tints 
your hair back to its own natūrai-looking color 
...glowiog with youthful highlights...in ©no 
triplo-action treatment. „

/-
i

. • • •
A«k yeur baaadciea. Wd*e for FREE bookloė, FREI 

af bėk and FREE beauty aneiysfe.

Not eeoMaatk old-fuhioned hair Jyes hut 

Natukally. .. wftš CIMRM
KM*. Gobei. Im., 133 Wm» 4ėtė U. Na» Verk. N. V.

•eod IKI dairai beokle*. FUI ed«Se *M FMI eeotytk.

.•**. Add-.n .»*«**•*»••••**«

C<»y.O
My ėeeullclen h..'.

Westsaidiečiai vyrai dirbs 
prie rūtų darželio ir sportiš- 
kų lazdelių, o moterys ir me
rginos prie ice creamo ir sū
rių.

North Sidės vyrai dirbs 
prie gaidelių.

Meliose Parko vyrai, mo
terys ir mergaitės papuoš pi
knikierius su gražiomis kvie- 
tkonūa

Town of Lake vyrai prie 
bišopo.

Marketpaikiečiai prie seri
jų rato.

Aštuoniolikiečiai prie šau
dymo.

Visi darbininkai ir darbini
nkės prašomi laiku būti prie 
savo pozicijų. Tie, kurie ne
turi paskyrimot, o norite pa
sidarbuoti dienraščio “Drau
go” naudai, visi gausite dar
bo.

Budriko dovanos
Visi, kurie atvyksite į 

“Draugo” piknikų rugp. 1 d. 
į Sunset Parkų, atminkite, 
kad bus proga laimėti wasb- 
ing masliine vertės $69.00 ir 
floor lamp vertės $10.00, ku
rias suteikė Jos. F. Budrik, 
Ine., 3417 So. Halsted st.

Parkct savininko Kubaičio 
dovana bus 5 mėnesių paršas.

Kitos dovanos: knygos, 
“Draugo” ir “Liavo” prenu
meratos ir tt.

Visus svečius parke infor
muos Budriko garsiakalbis.

KELIONEI Į LIETUVĄ

BALTASIS 
LAIVYNAS

.Vuolatlnls susisiekimas

NEW YORK—KLAIPĖDA
(Per Gothenburgą, Švediją) 

Laivų l&plauklmal 13 New Yorko

GRIPSHOLM — — liepos 24 
KUNGSHOLM — rugpiūčio 19 
DROTTNINGHOLM — rugp. 26 
GRIPSHOLM---------rugsėjo 4

Sutaupysi pinigų pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

Reikalaukite mūsų bendros apie 
kelionę bro&iūrSlčs Ir kainoraščio. 
Gaunama nemokamai pas visus 
mūsų autorizuotus agentus, arba

Svvedish American Line
181 No. Michigan Are., Chicago

'Biznierius sveikins prie baro 
ir prie kitų biznių.

Bėgiu dviejų savaičių ant
ru syk apiplėštas Burnhani 
Woods golfo klubas. Šiuo syk 
plėšikams teko 145 dol. pini
gais ir $55 vertės drabužių.

Help Kidneys
Don’t Take Draatic Draga

Tonr Kldneye contaln 9 mllUon tįsy 
tubes OT Alton whtch may be endangered 
by neglect or dreetlo, trrltotln* draga. Be 
careful. If functlonal Kldney or Bladder 
dlaordera make you auffer from Oettlng 
Up Nlghta. Neryoueneee, Loee of Pep, Leg 
Pelną, Rheumatlc Pelno, Dlealneea, Clr- 
clee Under Byee, Neuralgta, AMdlty. 
Burnine, Smartlng or Itchlng, you don’t 
need to take chencea. All druggleto now 
have the moet modern advanced treat
ment for theee troubles—e Doctor'e aree- 
crlptlon called Cy.tex (Slee-Tez). Work» 
faet—eefe end aure. In 18 hbura tt muat

- krlng neva vttolltr end la. auerenteeA te 
make you feel 10 yeera younger in one 
week or money back on return of empty 
paekage. Cyatei coets only 3c e doae et 
druaalata end th* guerenteo proteeta you.

Asfhma Cause
Feught in 3 Minules

I By dtasolTla* and retnorlng mucua or 
phlogm that eansea strengUnc, ehoklng. 
Aathme attacka, the doctoft presertptlon 
Mendaco removea the ceuae of your agony. 
Mo amokea. no dopea. no Inlectlonr. Ab-
Iaolutely teatoleaa Starto eork ln 3 minutei. 

Sleep aoundly tonlght. Boon feel well, years 
younger. strongar, end eet enythlng. Ouer- 
enteed ezompletely aatlsfectory or money 
back. If your druralst ta out ėsk hlm to 
order ldendeco for you. Don’t auffer another 
day. The guerenteo proteeto you.

Kaip Jaučiate?
M Vakarą—“Itvelyklt Viduriu*”—Jaueklte 

(imau Rytejl
Meskite nuovargi. Duokite Garfield Ar. 
batai išvalyti neaumaltue likučius. Veikia 
greitai Ir maloniai. Gerkite kaip papraa* 
tą arbatą. lOo — 25o-

fdrolč/?t7^r"£T SAMne •» 0,""‘w
U7,')\35o
AalCISI nTea"r^f ~**P C,*°" ” F**1’**OaAFIELD TIA CO.ę Oeat. B, MOOKIYN, M. V.

HM'

BAKING 
POWDER|

Šame Price Todaą, 
t as 45 'Tears Aqo

25 ounces254 
^^ubleAction.'

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Millions prefer this "flavor 

that is different"

Pamėginkite šį naujų Salud 

Dressing. Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iš geriau
sių medžiagų.

MIRACLE V/HIP CONTAINS MOK—
F AR MORE-OF THE COSTLY INGREDIB4TS!

|>K u**«U»»dyr»

Gerkit ir Reikalaukit
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Visi Važiuojame į
nset Parką - Vilniaus Kalnelius

135th Street Ir Archer Avė.
ŠIOJ GRAŽIOJ VIETOJ ĮVYKSTA VASARINIS

DIENRAŠČIO
Šiame piknike turėsime svečių is visur, net iš mūsų senosios tėvynės 

Lietuvos. Pikniko programa įvairi: dainos, muzika, šokiai ir taip pat giliu- 

kingiems bus teikiamos dovanos su įžangos ir serijų tikietais.

DOVANOS

$69.00 vertės skalbimui*
mašina, atvaizduojama 

čionai, iš JOS. F. BUD

RIK krautuvės, 3417 So. 

Halsted St. ir floor lem

pa $10.00 vertės, taipgi 

iš BUDRIKO naujos 

krautuvės, ir daugybė ki

tų dovanų.

Čia įdedame kelrodį, iš kurio matysite, kad visi keliai veda į Sunset Parką

GRANfrfc

SAlOGfc

Jau aušta aušrelė, netoli diena, 
Bengias jau į kovą visa Lietuva, 

Vilniaus kalneliai sveikiname 
jus,

Ruoškite drąsuoliams tinka
mus kapusl

&R0V&

Justice

fLLOtV
springs

L*rti£

£i£X

NUOŠIRDŽIAI UŽKVIECIAME SKAITYTOJUS, BIČIULIUS, BENDRADARBIUS IR RĖMĖJUS — Jūsų kasdieninis “DRAUGAS”

Jei norite ir jūs pasilinksminti, pasišokti prie geros 
LON LABAN ot&estros, pasimatyti ir pasišnekėti su 
visais savo pažįstamais, atvykite į “Draugo” vasarinį 
pikniką.

-r*
Su įžangos tikietais turėsite progą dalyvauti dova

nų laimėjime.
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J. E. VYSKUPO M. REINIO MARŠRUTAS 
CHICAGOJ . '

Antra,!., rugpj. 10 ii., J. E. vyskupas M. Reinys atvyksiu 
į Chicago. (Valanda ir vieta bus vėliau spranešta). Tų pa- 
čių. dienų, vakare pagerbimo bankietas, PaPmer House.

Trečiad., rugpj. 11 d., Šv. Jurgio bažn. pamaldos, jun
giant 550 m. paminėjimų’ Lietuvos krikšto. Vakare Vytauto 
Purk© suvažiavimas ir iškilmės.

Ketvirtad., rugpj. 12 d. Šv. Antano parap., Cicero, 111.

Penktad., rugpj. 13 d., Dievo Apvaizdos parap.

Šeštad., Šv. Juozapo bažnyčioj vakare.

Sekma*!., rugpj. 15 d., ryte Šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolijoje; 3 vai. ŠŠ. Petro ir Povilo bažn.; ,7:30 vai. Visų 
Šventųjų bažnyčioje.

Pirmad., rugpj. 16 d., Moterų Sųjungos seime ir Gimimo 
P. Šv. parapijoje.

Porcinkulio Atlaidai d ži uooi us atlaidus bus daug 
svečių kunigų. Kiekvienas be 
vargo galės atlikti išpažintį. 

Išpažintys bus klausomos

Ška Šv. Kryžiaus par. karnen- Visi lloselando ir apyliųk^
doriųs ir pirmadienio vakare 
kun. S. Draugelis, Šv. Kaži 
miero par. klebonas, Gary, 
Ind. Iškilmingi mišparai bus 
laikomi sekmadienio ir pir-

ROS3LANP. — Visų šve- 
ntųjų bažnyčioje ateinantį se
kmadienį, rugp. <1 d., 12 vai. Šeštadienį po pietų ir vaka 
(dien,) p,™!*, didieji per- "• > 
cinkulio atlaidai Tolios Upo- ry‘» ■>'* P'et« « v»kar« ntvniu au Drocesii‘ 
ties. Atlaidų pelnymo laika.-. »«“'»<»>• Pirmadieni irgi nuo 

6 vai. iki pietų. Šv. Mišios 
rugp. 2 d. t. y. pirmadienį 

; prasidės 5 vai. ir be pertrau-
AUaidams pelnyti reikalių- įgSį8 K) vai. Soma bus 

gu atlikti išpažintis ir priim- jttįkŲuia y vai. pamoksi US oHr 

kys sekanti kunigai: sekmad.

katalikai yra kviečiafaui nau
dotis šiais gausingais atlai
dais.

Kun. J. Paškauskas, klqh

GARSIHK1TĖS "DRAUGE’
baigsis pirmadienį vėlai iš
vakarėse.

VoFtingos iškasenos. Chica- (ti šv. Komunija. Išpažintį at- 
go universitete Rytų iostltų- Likti ir priimti šv. Komunijų 
to ekspedicija \ akarinėj Pa- gali ir kitose bažnyčiose, bet

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
vakare kun. Pr. Vaitukaitis, 
Šv. Juozapo parapijos klebo
nas, So. Chicago. Pirmadie
nio rytų po sumos kun. J. Ju-

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklą Ir grabnamlų

---- o.
DJdžiausla paminklų dirbtuvė 

Chicagoj

lestinos daly bekasinėdamu atlaidus pelnyti gali tik tose 
Megiddo rūmų griuvėsius ra-1 bažnyčiose, kuriose vietinis 
do vertingų daiktų, kurių' vyskupas gavo leidimų iš Ro- 
vienų čia matome atvaizd'-*. mos prašomose bažnyčiose po- 
Šios figūros (kartelių dalys) rcinkulip atlaidus įsteigti. Vi- 

Antrad., rugpj. 17 d., 7 vai. vak. Šv. Mykolo parap. lyra padarytos iš gryno auk- si katalikai, kurie atliks iš I4I8O Archer Avenue 
bužu.; 8:30 Moterų Sųjungos seilino bankiete. so. Megiddo rūmai buvo gar-. pažintį ir prijpjs šv. Koųiunį-'.loėMs Myųuucra» — vp*t«*ėw« —

««« l.rn 1IL13 yisuptipųs atlaidus-

Urba rloyver Sh
■R

pppe

Į
Trečiad., rugpj. 18 d. Šv. Kryžiaus parap.

Ketvirtad., rugpj. 19 d., šv. Pranciškaus jarup., Indiana 
arbor, Ind., ir Šv. Kazimierai bažn,, Gary, Ind.

Penktad., rugpj. 20 d., pas Tėvus Marijonus ii Austos 
Vartų parap.

Šeštad., rugpj. 21 d., Nekalto Prasidėjimo P. Š. parap.

Sekmad., rugpj. 22 d., išleistuvių bankietas, Šv. Kazi
miero akademijos salėje. Išleistuves rengia Akad. Rėmėjų
dTgugija. Kur. A. Linkus

sūs tarp 15-13 aipžių prieš 
Kristaus gilųųnų. Jie priklau 
sė vįepai Megiddo prinresęi. 
Senovėj pro šių vietų ėjo pla
ti prekyba tarp Azijpe ir Af
rikos.

Kur Galima Gauti

l.ž kiekvienų atlųnkynių baž
nyčios ir pasimeldimų Šv. Tė
vo intenciją, sukalbant po še
šis pokerius. Tbties Quoties 
atlaidai duoda žmogui progų 
vienoje tĮįepoj.e visuotinų at
laidų pelųyti. Per minėtus di-

Fa puoši maiu*.
Phpoe LAĮAVfc.'lTL 6809

t

Suvirš 60 metų prityrimo
-----o----

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

-----o-----
.Mes atlikome darbą daugeliui 

žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN 
AVENUE

. Alt'JI GJtANp AVyC,

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

PLATINKITE “DRAUGĄ j SKAITYKITE “DRAUGĄ”

--------------------------•r----- '

MATYKITE - GIRDYKITE

Natjas 1938 Metu Mados

I RADIO
PEOPLES KRAUTUVĖSE
Jie yra kitokie, pagerinti, ištobulinti ir pilnai užpildo 

norus ieškančių geriausio radio markete

*
*
*

*
*
*

V Pirkti Naujų 1938 Zenith Radio iš Peoples Krautu
vių yra saugiau ir lengviau. Peoples Krautuvės duo
da didelę nuolaidų į mainus ant tamstų seno radio ir 
pritaiko lengviausius išmokėjimus.
• 1938 Zeuith Radios pasirinkimas iš 45 modelių tin
kamų kiekvieno nprui ir kišenei.

1938 Zenith Midget Radioš Nuo .......... $19*95
1938 Zenith Ann Chair Radios Nuo ....

1938 Zenith Console Radios ................... $4-9-95
Kiti period modelei nuo 15-ka tūbų 0185.00

iki 25-kių tūbų............................... #750-00
Didelė nuolaida ui senus radios

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

rURNITURE
4 ANUFACTUR INO COMFA.N>

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
S. Nakrošis, vedėjus M. T. Kežas, vedėjas

CHICAGO, ILLINOIS

J. E. vyskupui Mečislovui 
Reiniui pagerbti bankieto bi
lietų galima gauti pas:

Kun. M. Urbonavičių, kun. 
A. Baltutį, kun. J. Paškaus- 
kų (Roseland), kun. Ig. Al- 
bavičių, kun. H. J. Vaičūnų, 
d. g. prelatų M. Krušų, kun. 
Pr. Vaitukaitį, kun. J.Šau- 
linskų (North Side), kun. A. 
Linkų (West Pullman), B- 
Nenartonį, 6540 Campbell av., 
M. Sudeikienę, 1632 W. 461h 
st., Burbienę, 6828 So. Rock- 
well st., E. Kaniauskienę, 
6727 So. Artesian avė., A. 
Grišių, 1827 Union avė., J. 
Dimšų, 3347 Lituanica avė., 
K. Zaromskį, 4531 Sacramen- 
to avė., Vin. Paukštį, 2714 W. 
47th st., J. ĮB ražaitį, 2225 So. 

i Bell avė., Pr. Vitkų, 1432 S. 
49th avė., ir “Draugo” ofi
se.

Bankietas įvyks rugpj. 10 
d. Palmei4 House. Prasidės 
(nevėluojant) 8 vai. Vietų bus 
paruošta tik tiek, kiek iš an
ksto bus užsirezervavę. Kas 
manote būti baukiete, prašo
mi išanksto užsirezervuoti vie 
tas. Kas norėtų būti grupėje, 
su savaisiais arba draugais, 
praneškite. Apie kiekvienų 
stalų yra dešimts vietų.

Kas norėtumėt paimti bi
lietų ir pasidarbuoti šio ban
kieto rengime, prašomi krei
ptis telefonu: Pullman 1200.

Kun. A. Linkus

Yra bendra nuomonė liau
dyje, kad neapsimoka būti 
poetu materialiu žvjlgspiu, 
bet poetas James Witcomb 
Raley įrodė Visai priešingai: 
jis už savo poezijų: “Senoji 
mano sužieduotinė” gavo po 
500 dolerių už kiekvienų žo
dį.
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Draugijos Šv. Antano mė

nesinis susirinkimas įvyks ru- 
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mokyklos 8-nie kambary. Visi 
nariai esate kviečiami daly
vauti su-me. Valdyba.
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panašus odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Žemo per 26 me
tus. Ir visi gyrė ją jialpo švarią 
saugią, atsakančią gyduolę pa
lengvinimui odos niežėjimams. 
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SHL£PQWICZ
Kuri mirė liepos 23 d., 1937 

m., ir tapo palaidota liepos 27 
d., o dabar Ilsis Sv. Kazimiero 
kapin6se amžinai nutilus Ir ne
galėdama atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jai paakutlnf patar
navimą ir palydėjo Ją į tą ne
išvengiamą amžinybės vietą.

Mes almindaml ir apgailėda
mi Jos prasišalinjmą Iš mūsų 
tąrpo dėkojame mūsų dvasiš
kam tėvui Rev. F. Lukas. Rev. 
Statkus ir Rev. Jankus, kurie 
atlaike Įspūdingas pamaldas už 
jos sielą ir pasakė pritaikintą 
pamokslą.

Dėkojame šv. Mišių ir gelių 
aukotojams, varg. Janušauskui 
Ir A. Giedraičiui, dainininkei 
Frances Wirtel.

Dėkojame graborlul S. P. 
Mažeikai, kuris . savo geru Ir 
mandagiu p&tarnavlmu garbin
gai nulydėjo ją j amžinastj, o 
mums palengvino perkęstl nu
liūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams Ir visiems, ku
rie paguodė inus mūsų nuliū
dimo valandoje Ir pagalios, dė
kojame visiems dalyvavusiems 

idotuvėse žmonėms; o tau'« /WMWrer^af«Bkvas su
nikta 'amžiną atilsf-

’ Nuliūdę Jieka: Frank Sh|e- 
p<ywk-z familUa Ir giminės.,T,i ! • i T I iiįsIb II■■

Aiškiai pasakyta, bet ne 
aiškiai padaryta.

Bepigu būdavot, kai yra iš 
ko.

MATYKITE JI ŠIANDIENI
: HEALTH-MOR

VACUUM-CLEANER 
į ATLIEKA >2 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Avė., Chicago.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

Vjsi Tekfonai YARDS 1741-1742
4005-07 So. Hemitage Avė.
4447 South Fairfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

TA X r K o i koplyčios vijose 
JLZ Y K d 1 Ųhicągps dalyse

GAUT, nCD. LAIDOTUVIŲ DULEKTOMAI 
KELNER — PRUZIN

0«riao8iag patarnavimai — Moteris patarnauja 
rhmpaMPC" ~ W W. IMU

—t*?

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANČT MENĄ IR NAKTĮ |

n W A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I MIESTO DALYSE

8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

Lachawicz ir Simai

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
S. M. Skalas
I. J. Zolp
Ezerskis ir Si
Juozapas Eudeikis

2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phonę PULlman 1270

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Ąve. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street■ ’ 4 ’ ■ -iy* u * -J
Phone BOUIevard 5203-5566

10734 So. Michigan Are. 
Tel. PULlman 5703

IR 4704 So. We»tern Ai 
TCVAS Tel. VIRginia 0883J

7 MBS.
A. BITTIN

f AlOTKLŲ MDIEBtJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo 815.00 ir auk? 

Atsakantis darbas 
3958 West lllth St, 

Telefonas BEVerly 0005
skersai dv. Karimiero kapinių vartų.



—-C
šeštadienis, liepos 31 ®.,

CsTPETiOToVIL< WESt rbLLMAN PARAPIJOS PIKNIKAS
SEKMADIENI, RMM. 1 D., 1937

Vytauto Parke 115 st. tarp Pulaski Rd. - Cicero av.
Pradžia 12:00 po pietų Įžanga 25c.

Visus kviečia atvykti į piknikų, bus skanių valgių, gardžių gėrimų, 

4fc 48 muzikų gros Phil Palmer orkestrą.

KUN. A. LINKUS ir KOMITETAS

Pageidaujamas Svečias

MARQUETTE PARK. — 
Ifdą vasarą mūsų parapijos 
«iorą aplankė “Cupid”. Lie
pos 24 d. susituokė Stella Ma- 
cikaitė su A. Greičium. Cbo-

“Draugo” Radio 
Programos

Trečiadieniais ketvirtą va
landą duodamos dienraščio 
“Draugo” radio programos.

GERADARIŲ AUKOS SEMINARIJOS bus “draugo 
KOPLYČIOSE Aš VENTINIMO DIENOJE

Seminarijos Vadovybe Nuoširdžiai Dėkoja 
Visiems Savo Geradariams

Praėjusį trečiadienį progra- J 
ras gražiai giedoįo “Veni Cre1 nia buvo įdomi ir savomuzi-i
ator”. holo Gunand “Avė Ma^ ]<a jr kalbomis. Įdomią kalbą 
ria išpildė dain. M. Janu-.pasakė “Moterų Dirvos” re- 
šauskienė. Šliūbą davė kun.'daktorė g^ja Sakalienė. Ji 
P. Lukošius.

D. A. Slenies — $25.00.
Dr. Lauraitis — $11.00. 
Marė Rumbis — $100.00. 
Po $10.00 — Zigmantas L.

Gedvilas, Stulgaičių šeima, A- 
papasakojo apie Moterų S, Vladas

! jungą ir užkvietė į seimą ii
Rugsėjo* mėnesį kita choro J° pramogas, 

narė Helen Stočkaitė- rengias Dabar kiekvieną trečiadie- 
susituokti. O lapkričio 25 d. nį bus įdomi radio programa. 
Vera Macikaitė. Vera yra mū- Prašome jų klausytis, nė vie
šų choro veikėja. Linkime jo
ms laimės.

Rugpiūčio 1 d. choras va
žiuoja į Sand Dunnes pasi
maudyti. Visi nariai kviečia
mi susirinkti prie bažnyčios 
10 vai. iyto.

hos nepraleisti.

Serga

R. Kl.

TOAVN OF LAKE. - Sun
kiai serga Paulina Gudinskie- 
nė, narė Moterų Sąjungos 21 
kuopos. Sąjungietės ir drau
gas prašomos aplankyti adr. 
2503 West 46 Place. Nors 
prie kuopos nelabai seniai pri

Choristė Bronė Nikšaitė iš
vyks vakacijoms. M. Prata-,

i • ry sirašė, bet daug ir nuošird-piene atostogauja Grand Ra-, w. . .’ ., , T. , . ,
ziai jau pasidarbavo. Linki-Į

Tomkevičius, Juozas Janušau
skas, Staeffel, Gruseckienė, 
0’Dowd, M. Žaldokas, Stasys 
Valiulis.

Po $5.00 — Petras Sokelis, 
Puplesis, adv. Juozas J. Gri
sius, A. Dantaras, O. Alek
nienė, C. Supekienė, Šv. Ce
cilijos draugija, Šv. Juozapo 
draugija, M. Bartkūnienė, M. 
Ališauskas, Pr. Gedžius, Pau
kštai, L. R. K. Moterų Są
junga (per Gedminienę), M. 
Kumšlvtis, M. Vainauskien<", 
M. Strakalaitis, S. Gedminai, 
Jonas Cinikas, M. Šlikas, P. 
Rekašiūtė.

tis, Briedik&itė, Moteknitis, 
Gedminai Burba, Jusčius, B. 
Kavaliauskienė, S. Visockie- 
nė, Spaitis, Daužvardis, M. 
L. Kariivar Dųbinskas, Čižan- 
skas, Kubštti, 'Karečkas, Alek- 
soka”, Šerpetis, Česokas, Gu- 
davičio.

RADIO
PROGRESS PROGRAMA Iš 

STOTIES WGES

Šį nedėldienį 11-tą valandą 
prieš piet iš stoties WGES, 
1360 kilocycies, bus progos 
pasiklausyti gražios ir įdo
mios radio programos, kurių 
leidimu rūpinasi Progress ra
kandų krautuvė, 3224 South 
Halsted st. »

Dainuos Naujos Gadynės
pids pas savo tėvelius. I kuogrežiausiai pasveikti. < Pov.$3?0: A’ Vaitkevičius, choro nariai, vadov. J. Ste-

Oon. Skelly i Sąjungietė Alijošienė. panavičiui. Taipgi dalyvaus
Po $2.00: O. Budrikienė, N. -3teisių patarėjas. Bus smagios

N., V. Katauskas, S. Paukš- 
taitė, J. Katurskas, A. Alek
na, Stantienė, Masaičiai, Ku
likauskai. ( « , .

Po $1.00: O. Nasakaitis, U. visiems pasirausyti. 

B. Šliogeris, L. Šimutis, Sa
kalas, Repel, Aitutis, V. Bal
sis, Italas, S. Pocius, Ieva Sa
palas, Varagienė, Paulauskie
nė, Čemauskienė, Taupitieno,
Liutikai, Kisielius, J. Kisel,
Snarskis, ŠJmutienė, Stulgin
skas, Palaužaitė, Mosteikienė,
Ona Rudaitis, Ona Sriubienė,
B. Šliogerienė, Sokelienė, Še- 
baras, Garbašaitė, Ona Luko
ševičienė, K. Žvirblienė, Šlei- 
kas, M. Grybaitė, Rainienė,
Gedmiutas, Pupelienė, Andri- 
jokas, Alandrikienė, Gedmi-

Budriko Rakandų Krautuvė pasiūlo jums Sias modemiš
kas skalbyklas po £49.50 ir aukščiau, mokant po

$1.00 į savaitę. Aplaikysite gražią dovaną pirkdami 
dabar.

Jos, F. Budrik, Ine
3417-21 So. Halsted St. 
3409-11 So. Halsted St.
Tel. BOUIevard 7010

1

Budriko programai:
WCFL — 970 Kil., nno 7:30 vai., vak. Nedėliomin.
WAAF — 920 Kil., Ponedčliaia ir Pėtnyčiomia nuo 5:00 vai, vak. 
WHFC — 1420 Kil., Ketvergais nno 7:00 iki 8:00 vai. vakaro.

muziko®, įdomių pranešimų 
ir gerų žinitį iš krautuvės pro 
kybos, apie didelį rugsėjo mė 
nėšio išpardavimą. Patartina

Rap.
ji

BUDRIKO PROGRAMA
U WCFL

. P. t — a»au . II. ii

Kas sekmadienį nuo 7:30 
iki 8 vai. vakare tenka gėrė 
tis puikiomis radio programo
mis iš galingos WCFL radio 
stoties, kurios yra duodamos 
lėšomis Jos. F. Budriko. Tad 
ir šį seDmadienį, girdėsite gra 
žiu muzikalių kūrinių Budri
ko simfoninės radio orkestro*, 
taipgi gražių dainų. Neužmi-

PIKNIKE ja Saldžiausios Širdies Vieš- 
Įpaties Jėzaus laikys mėnesi
nį susirinkimą antradienį, 3 
d. rugpiūčio, 7:30 vai. vaka
re, Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted at. 
Malonėkite visi nariai atsila
nkyti, nes randas daug svar
bių dalykų svarstyti draugi
jos labui.

Nut. rašt. Praus uasutis

Adv. Henry W. Sakowich,
gyv. adresu 2100 W. 23rd st., 
seniau suteikė žymią auką 
Tėvų Marijonų Seminarijai, 
už kurią nuoširdžiai ačiū. Ad
vokatas Sakowich yra žymu3 
politikierius ir eina sekreto
riaus pareigas prie aid. Jo
seph F. Ropa, Linkilne jau
nam advokatui politikoje iš
kilti į pačias viršūnes. Jo tė
vas, Vincas Sakavičius irgi 
žymus politikierius. Poetiko
je dirba 37-ti metai. Vincas 
Sakavičius ir jo sūnus adv. 
Henry W. Sakowich, visada 
eina dienraščiui “Draugui” 
į talką, atsilanko į jo paren
gimus. V. Sakavičius pažadė
jo patsai su visais West Si
dės politikieriais atvykti į 
“Draugo” pikniką rugp. 1 d. 
Sunset Parke — Vilniaus Ka-' 
lneliuose. Lauksime! Rap.
nu pirkiniu rakandų, pečiuj

plaunamų mašinų, refrigera-1

BRIDGEPORT. — Simano 
Daukanto draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, rugpiūčio 1 d., 12 vai. die
ną, Chicagos Lietuvių Audi
torijoj. Susirinkimas svarbus, 
todėl kiekvienas narys būti
nai privalo dalyvauti.

P. K. sekr.

{BRIDGEPORT. — Draugi
jos Šv. Petronėlės susirinki
mas įvyks pirmadienį, rug 
piūčio 2 d., 7:30 vai. vakare, 
parap. svet. Visos narės ma
lonėkite susirinkti, nes ren
giamas išvažiavimas tat rei
kės rinkti darbininkes.

0. Laurinavich, rašt.

PLATINKITE “DRAUGA’

Manant atatyti sau naują namą 
ar pertaiavti seną, paSankite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

0739 So. Maplewood Avė., 
Telefenaa PBOspeet 1186.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI TAVERNA

Pardavimui taverna geroje vietoje 
dirbtuvių apylinkėj. Pa.rdavimo prie- 
iaatls yra ta. kad turiu du blzniua 
Atsišaukite 24»4 So. Western Ava 
Telefonas Sl Bęy 9661.

REIK AI,INO A MERGINA

Reikalinga mergina patarnauti prie 
stalų reetorante, turi būti neve
dusi, pastovus darbas. Atkišaukit 
aAiresu 2161 W. Cermak Rd.

PAIEŠKO DARBO

Kam reikalinga mote ria dėl lengvo 
namų darbo, rašykit J

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.,

Boa J 76.

REIKALINGA MERGINA >

Nuolatiniam namų darbui, prie a 
žos šeimynos, vaikų nėra, turi mo
kėtu valgius pagaminti'. Surukite 
Mrs. Pauline M i knis, tel. Wlllow 
8prtngs 48,

REIKALINGA MOTERIS

terių ir radio. Taipgi viskas 
parduodama didele nuolaida, 
nupigintom kainom. Kaimynai

CHARLES YUSHIS
OARPENTER

IR
CONTRACTOR

2223 West 23rd Place
Atlieka visokius medžio darban, 
didelius ir mažus, už- prieinamą 
kainą. Apkala namus Bingeliais. 
Dedame stogus.

Turi 35 metus patyrimo.

Pranešimai Tel. CANal 7514
CHICAOO

S
Nuolatinlarp namų darbui, valgius 
pagaminti, maža šeimyna, nereikia 
skalbti, telefonuokit Wlllow Springs 
48. Mrs. P. Miknls.

RENDON (NAMAS

Rendon 6 kambarių bungalow, 
furnnce apšildomas. Namas randasi 
po adresu 10627 So. Homan Avė. 
Kreipkitės | savininką, Mike Krau
jai! s, 134 S W. Cermak Rd.

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui namas, krautuvė su ke
turiais kambariais užpakaly, šilto 
vandens šiluma, dviejų karų gara- 
džlus. Tiktai $4.00ft.00. Mažas įne
šimas, balancas lengvais išmokėji
mais. Matykit Louis Topolous, 2448 
W. 7 lst Street,

PARDAVIMUI NAMAS

8 kambarių mūrinis namas. 5 kam
bariai ant pirmo aukšto, trys ant 
antro aukšto, šilto vandens šiluma, 
tlle bathroom, cementinis basemon- 
tas. Adresas 2143 W. 23rd Street 
Tel. CANal 2146.

PARDAVIMUI TAVERNAS

Parsiduoda pigiai tavernas, pilnai J- 
rengtas, gerai Išdirbtas biznis, lietu
vių kolonijoj. Atslšauklt 2656 West 
691h Street.

PARDAVIMUI FARMA

Pardavimui farma Culver, Indiana 
arti Rt. 17. 120 akerų žemės, du
namai, kluonas, didelis sodas Ir miš
kas, parduosiu pigiai už cash arba 
mainysiu ant (taisytos propertles 
Chicagoje. Atsišaukite asmeniškai 
arba laišku: Jean Zacker, 16B W. 
62nd Street, Chicago,, IJ1.J tek, P»os- 
pect 3831.

PARDAVIMUI FARMA

Parduosiu farmą arba mainysiu ant 
propertles Chicagoje. 10 akerų že
mės, visi patogumai. Sale Sunset 
Park ės. Kreipkitės J Julius Plach, 
410 Maln Street. Lemont. III., arba 
tiesiog | farmą.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”
T0WN OF LAKE. — Mo

terų Sąjungos 21 kuopos mė-
šianens? Atrožkienė,™Jurčir/ Į vių i

nas, Platikienė, Barlmuskien?, I ko naujoj Furniture Mart len''’ •;
Tatienė, Metriką Dargia, Po. krautuvėje, 3409 S. HalateU'P» V,8ns 8«nn

oienė, Lubertas, Šimulis, Iva-'gt., ir didžiojoj krautuvėj 3417
nauskienė, N. Rinikaa, Ieva1 S. Halsted st. bus duodamos

rškite pasiklausyti 
nienė, bvilkienė, Jasaitienė, i Beje, teko nugirsti, kad per

gietės širdingai kviečiamo? | 
susirinkti. Valdyba

Ski rius, A. Drumaitė, Jace
vičius, Saulvaitis, A. Bacevi
čius, B. Gontaul, Švilpauskie- 
nė, Plečkaitis, E. Jančius, 
Vizgard, Antanavičius, Jure- 
čkienė, A. Kripas, K. Šriu- 
baitė, Urbonas, Lajaitis, Na
vickienė, Lingis, Šliekis, Ra
dzevičius, Lenkauskas, Bene- 
kaitis, Balčius, Bajorienė, Šū
kis, Bačiulienė, Mažeikaitė, 
Barauskienė, Idzelienė, Kon
cevičius, Drabulis, Tarvainie
nė, Kaz. Laurinavičius, Kau
nienė, Vinskienė, Baltutis, J. 
Mykolas, Daudienė, Danšeita 
ra«, Zakaras, Kakta, Valeri
ja, S. Dovidauskaa, V. Rada- 
vičienė, J. Naujokas, P. Si- 
monėlis, Matukaitė, Lisaus
kas, Gobistienė, Ciplienė, Vil
kas, ‘^Balčiūnaitė, Čeriūnas, Ma 

i ran skas, Kybartienė, Petrai-

brangios dovanos su kiekvie- BRIDGEPORT. — Draugi-

BUICK 

&
PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE •

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

BmdnuUrblai:
OAUBI8, SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAOKTS

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SA- 
VING AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO direktorių susirinkime! 
birželio 23, 1937 nubalsavo mokėO* 

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, 
Wasjiington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

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

’EDERALoAVINGS
Iand loan akociation 

or CHICAGO

2202 West Cermak Road
Telefonas CANal 8887

BEN j. KAZANAUSKAS, Rašt

*


