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MEKSIKOJ IR TOLIAU BUS VYKDOMI 
RELIGINIAI PERSEKIOJIMAI

Prez. Cardenas skelbia, kad jis 
nekeis savo raudonojo kailio

GAL LEIS GRĮŽTI TIK KAI KURIEMS 
IŠTREMTIESIEMS

IR KANADOJ POLICIJA 
POOLA DARBININKUS

MENICO CITY, liepos 2. 
— Meksikos gyventojai skau

tik vieną dalyką, kad leidus 
kai kuriems tremtiniams grįž

REGINA, Kask., Kanada, 
liepos 2. — Apie 3,000 šelpia
mųjų darbininkų, dirbančiu 
viešuosius darbus, sukėlė str
eiką ir sušaukė masinį susi
rinkimą.

Vietos policija, padedama 
' karališkos raitosios policijos 
puolė susirinkimą su ginklais 
ir ašarinėmis bombomis. Ko 
vos laiku žuvo 1 policininkas 
ir 1 darbininkas. Daug su- 

į žeistųjų.

SOLDIER FIELD KLAUSI-BUVO SUPLANUOTA NO-1 “DRAUGO" RADIJO VALANDOJ
DAINUOS VAIKUČIAI DAINŲ 

KONTESTO LAIMĖTOJA!
MAS ATIDĖTAS I 

PENKTADIENI'
ŽUDYTI ADVOKATĄ

džiai nusivylė lukeriuodami,1 ti Meksikon. 
kad prezidentas Cardenas pa- Aiškėja, kad tai buvo tik 
naikins kai kuriuos reiigi-J vieni tikrenybe nepagristi 
nius varžymus ir jie susi- gandai, kad Meksikos vyriau 
lauks kiek nors laisvės. svb? grąžins gyventojams

Po pirmojo su savo nauju nors menką dalį teisių ir lais 
kabinetu posėdžio prez. Car- vės. Prez. Cardenas yra kraš 
denas paskelbė, kad jo vyriau tutinysis radikalas. Nėra no- 
sybė neturi pasiryžimo panai ro jam keisti savo raudonąją
kinti priešreliginius varžv- dvasią, kad pasigailėjus gy- Tomis dienomis uždarjtas 
mus. Girdi, ir toliau griežtai ventojų, kad pagalvojus apie Illinois* valstybės legislatūros 
bus vykdomi priešreliginiai krašto laimingesnį rytojų, i 59-asis generalis susirinkimas 
įstatymai, o mokyklose pasi- Kas jam kraštas, jis pats tu į Pask>re 390,167,089 dol. išlai- 
iiksiąs socialistiškas mokslas, ri šiltą poziciją, o gyventojai i **1-1
Sako, vyriausybė aptarianti beginkliai.

390 MILIJONU DOLERIU 
MOKESČIU ,/

tams.
sekantiems dviems me

BRITŲ SPAUDA PUOLA 
KAP. EDENĄ

Tai nepaprastai dideli mo
kesčiai valstybės gyvento
jams. Jie yra apie 900 nuo
šimčių didesni, palyginus su 
1915 metų mokesčiais. Prieš 
porą metų buvo skirta apie

,ir 2. MUSSOLINI praoės ka- 
Br,,ų spauda ,r Rį SPALIU MĖN.puola ministerį kap. A. Ėrie
ną už jo pasiūlymą Etiopijai 
pripažinti priklausomą bri
tams teritoriją Somalilande,

LONDONAS, liepos 2. — 
Iš kap. A. Edeno, Anglijos 

jei Etiopija pripažins kai ku keliaujančio diplomatinio mi- 
rių koncesiją Italijai, kad tik nįsterio, pranešimų toliau pa- 
išvengus karo rytinėje Afriko aiSki) kad niekas“ negali sutu-
je. Laikraščiai pažymi, kad 
kap. Edenas nori patenkinti 
Ženevą Anglijos kaštais.

Kaip žinoma, Italijos dikta
torius Mussolini nepriėmė 
kap. Edeno to pasiūlymo pa
reiškęs, kad Italija pasiryžu
si kariauti su Etiopija, kad 
tan kraštan įnešus Europos 
kultūrą ir civilizaciją.

Nepalankūs T. Sąjungai 
laikraščiai ypač puola kap.

rėti diktatoriaus Mussolinio 
nuo karo su Etiopija. Karas 
prasidėsiąs ne vėliau spalių 
mėn.

Vadinasi, Anglijos pastan
gos apginti T. Sąjungos au
toritetą pasirodo tuščios. T. 
Sąjunga pareikš Italijai savo 
priešingumo, arba ims gra
sinti bausmėmis, Italija išeis 
iš Sąjungos.

Kas Anglijai blogiausia,

«

Vyresniojo teismo teisėjas 
J. J. Kelly įsakė kun. C. E. 
Coughlino advokatui Ettelso- 
nui, kad jis pataisytų teismui 
įduotą mandamus peticiją ir 
išklausinėjimus atidėjo Į penk 
tadienį.

Su minėta peticija advoka 
tas per teismą nori priversti 
Chicagos parkų distrikto 
boardą, kad jis leistų kun.

DETROIT, Mieli., liepos 2. 
— W. L. Perriš ir trys jau
nos moterys, iš kurių dvi y-' 
ra seserys, pagaliau išpažino-1 
policijai, kad iŠ kalno supla
nuota apiplėšti advokatą i 
Dickinsoną, kurio sušaudytas 
lavonas anądien rastas pa- 
vieškely. Buvo sutarta, kad 
jei jis pasipriešintų, tai jį 
stačiai nušauti. Kas buvo ir 
įvykdyta.

Perriš su savo trimis pa-
Coughlinui turėti masinį pi- gelbininkėmis manė, kad nu- 
liečių susirinkimą Soldier šautasis su savimi turėjo 
field stadijume, G raut parke, daug pinigų. Tuo tarpu pas 

----------------------- nušautąjį rasta tik 120 dole
rių. Tas paimta ir pasida
linta.BUS VARGO SU PIRKIMO 

MOKESČIAIS
NEŽINIA KAIP BUS SU 

ŽENKLELIAISSu padidintais pirkimo mo- Į 
kesčiais Illinoise daugiausia ■
nukentės darbininkai ir visi, ------------
vargšai. (Visi pripažįsta, kad j Illinoiso valstybės vyriau- 
šie mokesčiai yra nepakenčia sybė jau skleidžia pirkimo 
miausi. Visi vargšai priver- mokesčių ženklelius (tokens - 
čiami, kad jie šelptų bedar- ! pinigėlius) pirkėjų paranku- 
bius ir kad dar liktų politikie mui įsigaliojus 3 nuošimčių
riams. 1 pirkimo mokesčiams.

Šie mokesčiai skirti ačiū ' Tuo tarini J. Valstybių dis20 milijonų dol. mažiau mo
kesčių. j Chicagos mąjo.ro ir valstyl»ės ; t rikto prokuroras M. L. Igoe

Pasirodo, kad piliečių rink gubernatoriaus pastangomis, imasi tyrinėti, ar kartais šie 
kad pasidavus AVashingtono' nulėdinti iš aliumino mažv-
valdininku diktatūrai.

PER DAUG LIETAUS

ti atstovai visiškai nesiskai
to su žmonių gerove. Prieš iš 
rinksiant yra žadamas išlaidų 
mažinimas. Po išrinkimo ne
siskaitoma su tais žadėjimais.

Užvakar ir vakar Cbicagą 
Taip yra su legislatūros isu|m n(.paprastai 8markus 

atstovais, ta.p ir su kitais ]fetus WJipta (,aug na,n„ r„ 
raldiiiiinkais. 0 Q1icaglw apylinkių že-

mesniosios vietos pakeistos 
ežerais.

Per daug lietaus ir numa
toma dar daugiau.

ARGUMENTUOJA SWEIT- 
ZER1O KLAUSIMU

Pašalinto iš Cooko apskri- i 
ties iždininko vietos R. M.1 
Sweitzerio advokatas vakar ' 
įrodinėjo apygardos teisėjui 
Burke, kad apskrities komi-

DAUGIAU KIMBA PRIE 
KINŲ

čiai ženkleliai nėra priešingi 
krašto įstatymams.

Ištirti šį klausimą prokuro
ras paskyrė vieną savo pagel 
bininkų, A. B. Eben. O šis 
dar netyri nėjęs tvirtina, kad 
valstybė su Šiais ženkleliais 
peržengia federalinius statu
tus.

Eben pranešė, kad jis pa
reikalaus iš valstybės auto
ritetų pravesto ženklelių įsta 
tymo nuorašo ir ženklelio 

’ pavyzdžio. Po to sau pagal
bon pakvies slaptąja tarnybą.

sionieriai neturi teisės paša-
Edeną. Girdi, griūvančią Są kad prancūzija remia Musso linti iždininkQ ir 3° vieton 

ngą norima gelbėti Anglį- ]įnį0 žygius prieš Etiopija 
s negirdėtu pasiaukojimu. Į pejgkja, prancūzai taip pat

Taip neturi Imti, pareiškia. , norį prisidėti prie T. Sąjun
gos autoriteto palaužimo.

' padėti kitą, jei iždininkas są-

NAIKINTI PALAIDUS 
ŠUNIS

Sveikumo departamentas 
skelbia, kad pereitą birželio 
mėnesį Chicagoj palaidi šu
nes gatvėse sukandžiojo 1,328 
asmenis. 1934 m. per birže
lio mėnesį sukandžiota 876 
asmenys.

Ir mažai kas daroma tuo 
reikalu. Žmonės įspėjami, o 
policijai liepiama išgaudyti 
palaidus šunis. Tuo tarpu šu
nų savininkai, kurie turėtu 
būt traukiami tieson, retais 
atvejais užkliūdomi.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — šiandien nepastovus 
eras; retkarčiais gali lyti su 
griaustiniais.

BOLŠEVIKŲ PROTESTAS 
JAPONAMS

MASKVA, liepos 1. — So
vietų vyriausybė pasiuntė ja
ponams protesto notą. Sovie
tai reikalauja, kad japonų ka 
ro laivebai Amūro upėje n :- 
plaukiotų Sibiro pakraščiais, 
kadangi tas sukelia nepaken 
čiamą situaciją.

IR VĖL PRIEŠ PREZI
DENTĄ

AVASTTTNGTON, liepos 2. 
— Kongreso žemesnieji rū
mai antrąkart dauguma bal
sų šiandien pasipriešino pre
zidento Roosevelto pasiūly
mui “Utilities” reikale. Pri
pažino bilių be prezidento no 
rūtos priesagos.

Šiandie laike “Draugo’’ ra 
di.jo valandos išgirsime dai
nuojant katalikiškų mokyklų 
vaikučių radijo dainų kontes 
to laimėtojus. .Tie klausančiai 
publikai padainuos tas pačias 
daineles, kurias .jie dainavo 
laike kontesto. Ten pat radijo 
stotyj, gerb. kun. .T. Mačiu- 

' lionis, M.T.C., “Draugo” ad
ministratorius, išdalins laimė 
tojams dovanas. Kontestą lai 
mėjo trys mergaitės ir du 
berniukai. Visi pasiklausykite 
tų gražių balselių dainuojant

Cecilija Lenkarčiūtė iš Gi- lietuviškas daineles, 
mimo Švenč. Pan. Marijos1 Šios dienos “Draugo” ra- 
parap. laimėjo p’rmą vietą, dijo programos kalbėtojas
Daina: “Vasara.”

Vytautas Pivarūnas iš Vi
sų Šventų parap. laimėjo an
trą vietą. Daina: “Mudu du 
Broliukai.”

bus dr. P. Atkočiūnas, lietu
vis katalikas dentistas Chica 
goję. Jis beabėjo publikai pa
tieks daug gerų patarimų.

Pasiklausykite “Draugo” 
radijo programos tarp 3:30 
ir 4:30 vai. popiet iš stoties 
AVEDC., 1210 kil.

DRAUGO ’ RADIJO VA

LANDOS KATALIKIŠKŲ

MOKYKLŲ RADIJO DAI

NŲ KONTESTO BAL 
SAVIMO REZUL

TATAI

-------------- i Pažymima, kad nuliedinti
ŠANCHAJUS, liepos 2. — ženkleliai yra savo rūšies pi- 

Kadangi kinai išpildė visus nigai, o pinigų dirbti negali 
japonų reikalavimus, tai ja- niekas, išėmus krašto vvriau- 
ponai dabar kimba prie kinų sybę, kurią kongresas autori-ziningai ėjo savo pareigas. I

Sweit»trio nusikaltimas esanti vyriausybės už. tai, kn,l ten|zuoja 
koks kinų žurnalas apšmeižęs 
japonų imperato-rių.

jam apskrities klerku neturi 
nieko bendra su iždininko po 
zieija. Advokatas reikalavo, 
kad Sweitzeris būtų grąžin
tas savo vieton.

Teisėjas Burke klauso argu 
mentų. Aiškiai nėra žinoma, 
ar boardas turi autoritetą, ar 
neturi pašalinti iždininką.

LONDONAS, liepos 2. — 
Kalvinuos saloje (Dodacane- 
Re salų gTupėje) graikai suki
lo prieš Italijos autoritetus. 
Italijos kariai numalšino suki 
lėlius. 1 asmuo žuvo ir daug 
sužeista.

MERIDTAN, Miss., liepos 
2. — Broliai lakūnai Fred ir 
Al Key padarė pasaulinį re
kordą išskraidę lėktuvu ho 
nusileidimo ilgiau kaip 27 
paras. Kitas lėktuvas prista
tė jiems gazolino ir tepalo.

Pavogta municipalinio tei
sėjo M. G. Kasper juoda šil
kinė toga, kurią teisėjas nese
niai pirko už 35 dol.

Lietuvos vidaus reikalų 
ministerijoj patirta, svetimša 
lių skaičius nuo š. m. sausio 
mėn. 1 d. ligi birželio mėn. 
1 <1. sumažėjo nuo 11,870 iki 
10,835 žmonių.

Eugenija Macinkiūtė iš šv.
Antano parap. laimėjo trečių 
vietą. Daina: “Aš atsikėliau 
ankstų rytelį”.

balsų
Cecilija Lenkarčiūtė .. 827 
Vytautas Pivarūnas .. 788 
Eugenija Macinkiūtė .. 618
Longinas Vilutis ___ 607
Florencija Poškiūtė .. 569
Jonas Čibiras ............. 214
Kazimieras Stočkus .. 211
Abdonas Brazaitis___ 191
Valerija Remeikytė .. 175 
Cecilija Laudanskaitė 152
Trena Railaitė .............  123
Ona Olvtė........................116
Leoną Rimkiūtė .......... 112
Elenora Plėny tė .......... 96
Robertas Račkauskas .. 73 
Robertas Saboni« .... 65
Enrikas Čiopas .......... 61
Marijona Arlauskaitė 59 
Vincentas Billingis .... 53
Emilija Mačioniūtė___ 41
Vytautas Masokas___ 42
Edvardas Kiautas ___ 26

KAS IŠ ATLETŲ VAŽIUOS 
Į LIETUVĄ

Šiandie bus paskelbtos pavar
dės atletų važiuojančių į 

lietuvišką Olimpiką
šį vakarą Vytauto darže 

Jvyks didelis Olimpikos ko
miteto ruošiamas piknikas.
Taip pat šiame piknike bus 
paskelbtos pavardės sporti
ninkų, kurie važiuos į Lietu
vą pabaigoj liepos mėnesio.

Visi Chicagos lietuviai tu
rėtų dalyvauti šiame piknike, 
kad pasimačius su sportinin
kais ir palinkėjus jiems lai
mės.

Piknike bus dešimts sportų 
rungtynių. Pamatysite gražių 
“FIREAVORKS.”

Longinas Vilutis iš šv. Pe
tro ir Povilo parap. laimėjo

Florencija Poškiūtė iš Ne
kalto Prasidėjimo parap. lai-

ketvirtą vietą. Daina: “Pašė- mėjo penktą vietą. Daina:
jau kanapę’ ‘Pavasariui auštant’

L
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NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Rytoj švenčiame Jungtinių Valstybių ne
priklausomybės šventę.

Tai didelė šio krašto tautinė šventė.
Kiekvienas čia gyvenantis žmogus nega

li tos šventės neminėti. Ji brangi visiems.
Tiesa, šiandien jau yra ir tokių, kurie, 

norėtų pakreipti šio krašto gyvenimų į kito
kių kelių.

Turime nemažų komunistų judėjimų, ku
ris siekia sugriauti tų laisvę, kuria žmonės 
ci# naudojasi. Jie norėtų įvesti tokių tvarkų, 
kokia šiandien yra Rusijoj. Vietoj demokra
tijos jie siūlo kruvinųjų diktatūrų, vietoj 
laisvės — vergijų, vietoj gerovės — skurdų 
ir badų, kokį kenčia bolševikų valdomi žmo
nės Rusijoj.

Komunistams ryt dienos šventė neturi 
reikšmės. Jie nori iš pagrindų sugriauti tai, 
kas per 159 metus buvo pastatyta.

Atsiranda ir nekomunistų, kurie taip pat 
norėtų suvaržyti žmonių laisvę. Juos vadi
na fašistais. Tačiau iš jų pusės nedaug tėra 
pavojaus. Bet vis dėlto jie veikia.

Didieji kapitalistai irgi nemažai nuside
ri da demokratinei santvarkai, kuria šio kraš

to gyventojai didžiuojasi, kurios dėsniais pa
grįsta Jungtinių Valstybių konstitucija. Jie 
yra savo rūšies diktatoriai ir didžiausi dar
bo žmonių išnaudotojai.

Iš šių kelių pavyzdžių yra aišku, kad 
šis kraštas nėra laisvas nuo vidujinių prie
šų, norinčių pasmaugti žmonių laisvę ir ant 
jų rankų vergijos retežius užnarplioti.

•Jungtines Valstybes įsteigė ir joms lais
vę iškovojo ateiviai. Jie šį kraštų padarė 
turtingu ir garbingu. Konstitucija jiems ga
rantuoja pilniausių laisvę, Tačiau pastarais 
kateriais metais ir kongrese ir atskirų val
stybių legislatūros© buvo mėginama praves
ti ateivių registracijų, siūlyta juos deportuo
ti, atimti visokias iš jų teises, juos persekio
ti. Kurie tokius sumanymus duoda, jie nu
sideda ne tik konstitucijai, bet ir papras
čiausiam žmoniškumui. Jie nusideda 1776 
metais liepos 4 d. paskelbtam Nepriklauso
mybės Aktui.

lų, vargsta per dienus ir naktis. Neskaity
dami nieko nei už nemigo naktis, nei ilgų 
kelionę, išvargtų laikų, džiaugiasi su savo 
bekonu patekę išrinktųjų skaičiun ir gauda
mi už visų vargų 4U—60 litų, galėdami bent 
vienų kitų skylę užlopyti. Tui nemažas var
gas žmonėms.

Nesigirkime nei ypatingu apsišvietimu. 
Tiesa, retai Lietuvoje besutiksi beraštį. Bet 
retai rasi ir visai sųmoningų religinėse parei
gose, be didesnių ydų, su kilnia tėvynės mei
le širdyje. Labai dažnai užmirštamos pačios 
svarbiausios tikėjimo tiesos, neatskiriama 
klaidžiatikių pamokslai, paskaitos, knygos 
nuo katulikų, o kui kada iš nesupratimo už
sisakoma net bedieviškas laikraštis, galop, 
kai kurių užmiršta net mamos išmokyta mal
da “Tėve mūsų”.

Apsileidimas ir skurdas labai dažnui nu
veda į ištvirkimų. Negerbiamas svetimas tu
rtas: medeliai, vaisiai, laukai, niiškai, net 
valdiški pinigai. Užmirštama savo geras va
rdas, šeimos padėtis, gresianti bausmė už iš
tvirkavimų. Pametama vaikai, žmona, vyras 
ir pasukama slidžiu keliu.

Batai Arba Akmtays Tulžies Pusleje Mūsų Chlestakovai

Ir kus gali išgelbėti mus nuo tokiu ne
laimių* Kur pasisemti idealizmo, kaip apsi 
saugoti nuo apsileidimo, skurdo ir ištvirki
mo U.

(Dr. A. Bukausko radio 
kulba)

Akmenų utsiradimo prieža
stys tulžies pūslėje ir tulžiai 
ištekėti dūdelėse yra šios: l’i 
rmoje vietoje šios ligos kal
tininku yra įsisenėjęs arba

Užsikimšus tulžies dūdelei II
kartais kįlu staigus tulžies1 
pūslės uždegimus, delko ne
kartų ji trūksta, ir, žinoma, 
tokių aukų priglaudžia kapi
nynas.

Jeigu akmuo užkliūva toje į

16 KAUNO KALĖJIMO Į 
AMERIKOS DIRIK

TORIUS

Naujas Vienybės direktorius i Ten taip parašyta: 
6. m. gegužės mėn. 7 d. A-

kronižkus tulžies p,Įsiės uM- kur.tulŽies lr,“a''ik“» lietuvių kikrašėio

girnas. Šį uždegimų išsunkia 
tulžies pūslėu patekę įvairūs 
ligų perai — mikrobai. Ant
ruoju svarbiu kaltininku ten
ka skaityti tulžies sutirštėji- 
mas. Prie šios padėties sutirš- 
tėjusi tulžis neguli liuosai iš
situštinti iš tulžies pūslės. Gi 
užsilaikymas tulžies ilgesniam 
laikui pūslėje, duotla progos 
užsimegsti akmens branduo
liui. Šiom dviem priežastims 
daug bendradarbiauja padau
gėjimas kraujuje medžiagos 
vadinamos cliolesterol. Ši me
džiaga žymiai pasidaugina 
kraujuje nėštumo laike. Mote- 

[rims, sulaukusioms vieno ar 
daugiau kūdikių, yra kur kas 
daugiau progos susirgti ak
menų liga tulžies pūslėje. Ne-

dūdelės susijungia, be štai 
gaus ir begalinio skausmo ir 
kitų minėtų simptomų, ligonį 
aptraukia gelta ir jo kepenos 
žymiai padidėja.

Akmenų atsiradimas ar už- 
kliuvimas bendroje tulžies dū 
doje (eonunon bile duct) gali 
dalinai arba visiškai užkilu* 
jšti šių dūlių, o to paseka — 
didesnio laipsnio gelta ir at
siradimas tulžies išmatose.

Kad atgauti sveikatų, turį 
akmenis tulžies pūslėje ligo
niai ar anksčiau ar vėliau su
siduria su operacija. Padary
ti ja anksčiau visados yra 
geriau. Atidėliojimus dažniau 

igonį taip nusilpnina,

“Vienybės” 36 nr. mes skai

tom šitokių žinutę:

“Neseniai atvykęs iš Lietu

os teisininkas Antanas Vai

nauskas įstojo į Vienybės di

rektorius dalininkus ir pasi 

žadėjo bendradarbiauti laik-j 
raštyje. Jis kilęs iš (iendvilų ’ 

kaimo, Kupiškio v. Baigęs į 
Kauno universiteto teisiu fa-

II.
Vainausko moters teismas 
Tos pačios “Vienybės“ 40 

nr. iš 1935. V. 21 mes randa
mo ir dar vienų naujenybę.

' Moteries
teisintas šį šeštadienį, šio šešt. 
vakarų. Vainausko šulėje, 38 
Bargart str. Brooklyne bus 

;seniai laukiamas “Moteries 
Teismas“. Moterį kaltins tei
sininkas Antanas Vainaus
kas”.

UI.
Kas Vainauskas yra 

tikrenybėje

Jei mes dabar i>asiįdomau-

Viena didžiausių priemonių pagelbos tei
kimui gera katalikiška organizacija. Ji ap
saugo katalikus nuo išglebimo ir patvirkimo, ’ nuOstabu, kad moterys kenčia 
duoda naujos ugnies kovoje su katalikybės nuo šįos iįgO55 daugiau, negu 
priešais, daro sųmoningais Kristaus kariais. | Vyrai. Jeigu paimsime 100 to- 
Katalikiška organizacija tai dvasinė karo 
mokykla. Ji ruošia naujus karius, kuriems 
greiti patiems teks gyvenime vadovauti.

, • . .. . . i sukietinti viduriai, stoka išklausydami organizacijų susirinkimuose ’
. ... ... ... simankstymo, valgvmas uau-paskaitų išsidirba sau katalikiškų nusistaty- J ’

sim naujojo “Vienybės” di- 
kultetų ir turi teisinės prak- rektoriaus “teisininko” Vai- 
tikos. Jo straipsnis “Mirties nausko praeitimi, tai štai ko- 
bausmė turi būti panaikinta’ j Liūs puslapius galėsim at- 
jau pasirodė “Vienybėje“. skleisti:

Prie šios žinutės buvo pri- , 1926-1927 m. dabartinis ‘tei-
dėta ir “teisininko” Vainau Lįninkas’ A. Vainauskas Lie- 
sko fotogratija, o 35 “Vieny- jtuvoj buvo žinomas kaipo 
bes” numery tas pats ponas | “kunigas — vyskupo sekre- 
direktorius spausdina savo au- torius”, kuris, apsirengęs ku

kuti nėra galimybės opeiaeijų jkščiau paminėtų straipsnį, pa- I nigo rūbais, važinėjo po kai- 
atlaikyti. O be opeiacijos to- sirašydamas po juo “A. \ ai- i mus rinkdamas pinigus 

nauskas, teisininkas“. Straip šioms.
snis pradedamas gana ckąrak-

A
šiai

kiam 

tis iki
i venti.

tenka kankin- 

Į-amta leidžia jam gy-
ligoniui

ter ingai:

iiii-

kių ligonių, jų tarpe rasime 
moterų 75, o vyrų — 25. Dė
vėjimas korsetų, nupuolę ir

“ Einant mano teorija”...

Itūrų, švietimų, keldama tė 
vynės meilę ir dorovę; teikia

mų, apsišviečia, išmoksta net savo tikėjimų 
apginti. Pažįstu keletu pavasarininkų, kurie 
seniau savo išsilavinimu negalėjo pasigirti. 
Šiandien prasimušė į pirmųsias eiles, niekas 
nedrįsta juos užkabinti, jie tapo organizaci
jų vadais. Apsiskaitę, apsišvietę, nepalyginti, 
kas buvo.

ginu negu reikia kūno sveika
tai duoda progos atsirasti ak
menims tulžies pūslėje. Dau
giausia nuo šios ligos kenčia 
tarp 40 ir 50 metų amžiaus 
žmonės. Pas amerikonus yra 
net tųjų žodžių posakis, ku- 
riuomi pasakoma kas dau-

Gera organizacija apsaugo nuo nedorų 'giausiai serga šia liga, būtent, 
draugų ir išmoko praktikuoti savo religijos , “fair, fat and forty“. Bet se- 
reikalavimus: kelia žmogų aukštyn. Gera i nesnio, o taip gi jaunesnio 
organizacija tai talka išmokti naujoviškai amžiaus žmonės nėra liuosi 
organizuoti daryti gera, apsaugoti sielas nuo
piktos sėklos.

t nuo jos.
Akmenų skaičius yra įvai-

Gera organizacija apšviečia žmogų, duo
da daugiau supratimo, nusimanymo. Tada 
žmogus ir savo medžiaginius reikalus geriau 
sutvarko, geriau ir sėkmingiau kovoja su j

rus. Gali būt vienas, du, ai
du ugiau. Dažniausiai jų yra 

'kelios dešimtys, o kartais ga
li būt keli šimtai.

j Ypatingos domės reikia 
i kreipti į burnos švarų: šva
riai užtaikyti ir prižiūrėti da
ntis, jei vra reikalo juos už- 
taisyti ar ištraukti; atgeriu- ‘Policijai ir krašto gyventoja.

Iriems tonsilams neturi būt i1,13 gaisro, potvynio
'vietos žmogaus koserėje, r.es įir kitais nelaimingais ir pa- 
tai yra įvairių ligų perų Hz- T03ans atsitikimais. 
dai. Jie iššaukia, tulžies pūs
lės uždegimų, kuris kaip pra
džioje minėjau, yra didžiau
sia akmenų atsiradimo prieža- į 
stimi.

Maisto atžvilgiu, šiems li
goniams patartina vaitoti pa
prastai priruoštus valgius, pu- 1 
sisaugojant kiaušinių, kepenų, i 

| inkstų, įvairių saldžių pyra- 
j gaivių ir riebalų. Vandens gc- 
j rti iki 8 stiklų, o kartais ir 
daugiau i dienų.

Vaistai yra priskiriama kie 
kvienani ligoniui atskirai, at
sižiūrint i ligonio negalavimo

Jo mokslinis išsilavinimas 
neviršija 3 gimnazijos klasių. 
Tačiau iš viso ko matyt, kad 
jis labai išprusęs apgavys
tėms.

Už aukščiau paminėtus da
rbelius: kunigavimų ir vadi- 
niniųsi daktaru Vabalninkuo-

(Tęsinys 3 pusk)

ŠIUŠIENĖ MARIUKĄ RŪ- naujos mados beiting siutu.
NIJA J NAVYNŲ 

PATRONUS

Užsidegęs dar amžinų atil-
skurdu, kuris dažnai pastūmėja žmogų į ] Ligonio nusiskundimas yra' laipsnį, kitų galimybę koor-! 8i t6vo paliktą pypkę vakar 
blogų. , įvairus, atsižiūrint, kurioje | dinuotis organų veikime ir j vakare išėjau pasivaikščioti.

Iš to kas anksčiau pasakyta, lengva su- ™toje ir kokioje I“d6t»e ra’ I bendrų sveikatos padMĮ. Art porčių antro namo sėdi

prasti, kodėl šv. Tėvas Pijus XI darydamas 
su paskiromis valstybėmis sutartis — kon
kordatus visada pabrėžia laisvės reikalavi
mų katalikiškoms organizacijoms. Dėl to mū
sų Lietuvos Ganytojai — Vyskupai kartkar
tėmis pabrėžia katalikiškųjų organizacijų 
svarbų ir ragina į jas susipratusius kaiali-

ndasi akmenys.
Kuomet akmenys yra tulžies 

pūslėje, ligonis dažniausiai 
skundžiasi jaučius sunkumų

Baigdamas, reiškiu nuošir
dų lietuviškų ačiū dienraščiui 
“Draugui” už šių 
podraug noriu priminti,

Švenčiant ryt dienos reikšmingų tautinę į kus rašytis. Ir dėl to visi kata'ikybės priešai 
šventę, sųmoningieji piliečiai turėtų ryžtis Į taip katalikiškų organizacijų nekenčia ir 
kovoti prieš komunizmų, fašizmų, kapitaliz- Į kiek galėdami jas varžo. Jie puikiai supran-

ir pilnumų po krūtine. Ypač sekantį trečiadienį “Draugo“ 
po valgio jaučiama vidurių . radio valandoje turėsite pro- 
išpūtimas ir nemalonumas, ku gos išgirsti A. L. Medicinos

mų ir viskų, kas šio krašto žmonių laisvę iš
stato į pavojų.

SUSUORGANIZAVIMO REIKALAS

Šis klausimas visuose kraštuose yra ke
liamas. Lietuvos katalikų spauda, matyda
ma, kad trys didelės žaizdos prasivėrė mūsų
tautos kūne: skurdas, tamsumas ir patvirki- 1 organizacijas jų daug, — tada 
mas, taip pat gyvai ragina visuomenę orga- 
Bizuotis, nes tos žaizdos graužia tautos šak
ius.

Kun. V. Byla “Mūsų Laikraštyje“ sta
to klausimų, kas gali išgelbėti lietuvių tau
tą nuo tokių nelaimių ir pats į tų klausimų 
taip atsako:

Trys didelės žaizdos prasivėrė mūsų tau
tos kūne: skurdas, tamsumas ir patvirkimas. 
Jos, lyg kokie kirminai, nuolat griaužia Lie
tuvos visuomenės šaknis.

Štai yienas skurdo pavyzdys.
Tytuvėnų geležinkelio stotyj pastebėjau 

daugiau kaip 100 vežimų su bekonais. Jie 
turėjo ligi priėmimo laukti dar 3 dienas — 
eilėse. Susikūrę ugnis, šildo gyvuliams ėda-

ris palengvėja ligoniui riau- 
gėjant, arba, nusivėmus, vi
sai pranyksta, bet tik tam, 
kad vėl sugrįžti, kuomet li-

Mokslo Akademijos sekreto
rių dr. Petrų Atkočiūnų.

Kunigunda šiušienė, o gals 
jos krūva magazynų. Užme- 

progų ir jtus ant luanęs kairę akį pa
kuti sveikino.

— Aliau, kaimynėli! Kur 
gi taip maršuoji?

— Išėjau ant s t ryto savo 
senoms kojoms manebrų pa

ta, kud paskiras katalikas panašus į bitelę.
.Ji viena menkutė, mažas vabzdelis. O kaip 
susideda duug jų — tuoj pilnų avilį per ke
lias dienas medaus prineša. Arba: skruzdėlė 

, koks menkas kirminėlis — o jų tūkstančiui i per tų laikų žymiai sunaikin-j

gonis pavalgys, šis nemalo- ' 
numas gali tęstis kelis, o net Į 
vienų - kitų dešimtį metų ir

d džiausius skuzdėlynus suneša. Paskiras ka
talikas vienas šių gadynę beveik nieko ne
reiškia, o kai susiorganizuoja į katalikiškas 

su jais kaip
su rimta pajėga tenka skaitytis.

Užtat ir patys katalikai daug uoliau da
bar jau dalyvauja ir dedasi į katalikiškas 
organizacijas, negu pirma. Visi pamalė or
ganizacijų naudų ir reikalų. Pačios organi
zacijos atviriau ir nuosekliau ėmė pabrėžti 
savo religinius įsitikinimus ir tėvynės meilę.

A. a. ark. Matulevičius mirdamas įbrė
žė: “Rikiuokitės ir tvarkykitės“. Tai j>a- 
luėžtini kiekvienam katalikui žodžiai. Jie 
reiškia ne kų kitų, kaip tik kad kiekvienas 
katalikas turi išsirikiuoti į katalikiškas or
ganizacijas prieš Dievo ir Tėvynės priešus. 
Tad rikiuokimės į kat. organizacijas visi 
sųmoningieji Kristaus kariai!

LIETUVOS ŠAULIU SĄ
JUNGA SUKARINAMA
Birželio 11 dienos posėdyjeti sveikatų.

Kuomet akmenys pasiliuo- [ ministerių kabinetas priėmė 
suoja tulžies pūslėje ir ieina naujo saulių sųjungos įstaty- 
į tulžies ištekėjimo dūdelę nio projektų. Pagal jį šaulių 
vadinamų cystic duct, tada Ii- Sųjunga yra visuomeninė ka- 
gonis pergyvena didelį, staigų, laišką organizacija. Jos tiks- 
aštrų skausmų, kuris, beveik , kis — stiprinti tautinį atspa- 
yra nuolatinis, bet protarpiais rūmų ir valstybės gyvenimo 
padidėja ant tiek, kad nuo l«jėgas. Savo tikslui siekti, 
skausmo ligonis alpsta. Iš tie-'ji vykdo karinį parengimų;

'tai pamatysi, kad šiur ji bus 
! cicilistų gazietos patronus, o 
aš gausiu pipti baks.

— Ir rinitai apie tai galvo
ji?

— Ana va! Jeigu moky
tos, dideles škules, akademi
jas išėjusios r imi ja į cicilis
tų patronus, tai kuo prasti s- 
nė yra mano Mariukas? Jau 
ir siutų nužiūrėjau. Parinkau 
naujausį iš Džiulajaus mėne
sio magazyno. Ant pikčerio 
rodo, kad jis yra dviejų šmo^ 
tų: vienas krūtinei, kitas 
pilvui. Mariukas sakė, 1.

iš reto, tulinio 
Ynų dien gazietoj 

daktaro tlu-

daryti.
— Gera tau, kai turi plen- jis pasiutas 

ti čėso. Aš nei pas kainiinkas j materijolo. 
negaliu nueiti; taip bizi, tnip skaičiau vieno
bizi!

— Kų gi čia jau tokio ma- 
gazynais apsivertus studijuo
ji?

— Duktvrį privariau dišes 
plauti, o aš, va, verčiu mnga-

ao-_

inočijimus, kad vasarų žmo
gus turi būti daugiau nuo
gas, kad saulė užmuštų viso
kius kvarobus, kurie veisiasi 
ant žmogaus kūno. Matai, 
tam dabar ir pritaikinti tu-

zvuus; renku naujausios ma-* Uo beiting siūtai. Kad nebū- 
dog lieiting siutų.

— Peršalta dar maudytis. 
— Ne maudytis, kaimynei,

siutų renku. Merė l’liurzienė 
vakar atbėgus sakė navynoj 
skaičius, kad cicilista už pip-

siosios priešakinės pusės ve- kartoja karo tarnyboje įgytas ti baks pirksiu savo gazietai
riantis kaip striela skausmas žinias; organizuoja šaulių du- 
pereina link tiesiojo peties ir linius; rengia piliečius apsau- 
nugaros. Ligonį apima karš- gai nuo lėktuvų pavojaus; 
tis; jis vemia ir smarkiai pra- skiepija piliečiams karo drau- 
kaltuoju, ši kankynė gali tęs- smę; pratina juos prie karo
tis keletu valandų arba keletu 'gyvenimo, lavina jų kūno pa-1 Mariukas gali any taim jų
dienų, savaitę ir ilgiau, nebent jėgas, patvarų ir vikrumų; gubytinti. Mariuko patogumo
ligoniui yra parūpinama gy- ; stiprina piliečių dvasios pa-! neprikiši Pliurzytės patogu-
dytojo pagalba. Jėgas, skleisdama jų tarpe ku- mui. O dar kai apmausiu

patronų — karalienę. Sakė, 
į tuos patronus rūnyainnti ir 
savo dukterį. Jeigu jau to
kia Pliurzytė gali rūnyti į 
cicilistų patronus, tai mano

tų daug ekspensų, nuimsiu 
nuo lango vienų senų firau 
kų ir pasiusiu Muriukui va 
— tokį naujos mados siutų. 
Pamatysi, kad cicilistums 
net seilės varvės ir per pik
nikų ji išrūnys į navynų pa
tronus. Tai taip, kaimynėli.

Palinkėjęs Kunigundos Šių 
šienės Mariukui, kad ji išrū- 
nvtų į navynų patronus ir 
mūkelės Pijušelio inspirato
rius eicilizinui rūnyti po visų 
svietų, papsėdamas pypkę du 
linau toliau savo senoms ko
joms maniebrų daryti.
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NUŠOVĖ BRIEDI, TRAU- 
KIAMI TIESON

1 Jeanette Power.

Netoli Panevėžio, Žaliojoje 
girioje, yra užsilikę daug 
briedžių, šaudyti juos uždrau 
sta, bet atsiranda apylinkės 
kaimuose brakonierių, kuriuos 
painia pagunda pamedžioti 
nebaikšeius briedžius.

į — Tai, gal, verčiau palauk
siu kito sykio.

— Niekados, tėveli, neati
dėk rytojui, jei šiandien gali 

i įvykdinti, — tarė Laurenci- 
1 jus. Jo nuduota šypsena atsi
mušė iš veidrodžio. — Kų 
taip nori pasakyti?.

— Nagi....
Čia Jonas Desmondas atsi

sėdo ant lovos galo ir nervuo- 
tai kojomis barškino grindis.

— Jei atsimeni, Laurenci
jau ; anų syk žadėjau tave 
leisti į Šv. Vardo Kolegijų,

nyko ir liūdesys aptemdė jo 
akių mėlynę.

— Buvo laikai, kada jau
čiausi kaip tie krikščionys, ku
rie buvo metami cirkan plėš
riems žvėrims.

Tėvas nerimaujančiai pasi-

MŪSŲ CHLESTAKOVAI i Kauno taikos teisėjais, kurie
----------- į visi jam yra “padovanoję”

1 už apgavystes 5 metus ir 5 j mėn. kalėjimo. Paskutinį ka
sė buvo areštuotas. Neilgai j rtų jį baudė Kauno apvgar-

I trūkus iš jo pabėgo. Besislap- dos teismas ir Vvr. Tribuno- 
[stydamas dar 1927 metais ru- las 1931 metais. Tada jis gavo

Laurencijus Grįžta Kolegijon
Vertė A. P. Šaudys

(Tęsinys) . . pastebėjo jame vienų ryškių
— Negalimas dalykas, knd 1 atmainų. Laurencijus nebuvo 

tavęs nelaikytų, jei taip pasi- ,toks atviras, kaip kadaise bu- 
elgtum, kaip dabar kalbi. Bet, 'vo. Retai kalbėdavo apie savo 

klasės drau-Šiomis dienomis B. Šeibo- aš tų dalykų gerai suprantu, 'profesorius bei
ir Į Tai vien atspara, kadangi ne- 
., Į gali grįžti į Šv. Vardo kolegi

jų. Išnyks tie jausmai.
Čia tėvas nusišypsojo, lig 

būtų supratę sūnaus būklę.
' — Bet, jei jie neišnyks, 
turėsi save pergalėti, nes nė
ra kitokios išeities.

Laurencijaus veidas visai 
nubluko.

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

'judino ir palengva paklausė: ,denį iš vieno Vilkaviškio ba- 
— Kaip dabar jauties, sū-Įnko apgaulingu būdu išgavo

kas iš Tekoriškių vienk.
Žekonis iš Trakiškių vienk., 
pasiėmę namų darbo šautu
vus, nuėjo į “Žaliąją” ir nu
šovė didelį briedį — patiną.

Pašauta briedį parsivežė i 
namus, nuėmė odą ir mėsų 
pasidalino.

Nesuskubus nei briedžio 
mėsos paragauti, sužinojo po
licija. tvykusi atrado mėsa, o-j — Bet, tėveli, — jis pasiry 
dų ir daug nušautų stirnų iri 
kiškių. I

Briedžio mėsų policija išda-'

gus, o apie mokyklos gyveni
mų nei žodžio tėvams nepri
mindavo.

Kartais tėvas pastebėdavo 
sūnaus nerimastį ir tų jo sn-1 bent taip tau daviau suprasti

nau?
Laurencijus naiviškai nusi

šypsojo, nukratydamas liūde
sio laikus.

— O, dabar kitas dalykas. 
Dabar jaučiuos kaip tie pagy-

2,000 litų, kol pagaliau Šiau
liuose buvo sulaikytas. Nuo 
to laiko ir prasidėjo jo “teisi
nė praktika” įvairiuose kalė
jimuose. Tą “praktikų” jis J

3 metus s. d. kalėjimo.
Atlikęs bausmę 1934 metų

pavasarį ir bijodamas, kad 
vėl netektų atsisėsti, Vainau
skas išdūmė į užsienį, o jau 
šiandien jis dįrektoriauja di
džiuliam Amerikos lietuvių

Marijampolės, • laikrašty “Vienybėj’

A Panevėžio elgetoms, 
abar “medžiotojai” 

Ria bausmės.
lau-

TURKAI JAU ŠVENČIA 
SEKMADIENI

žusiai tarė, — aš... ar aš... ne
galėčiau kur darbo gauti?

— Šiame mieste nerasi dar
bo, — užtikrino tėvas. — Ir, 
be to, kam reikia visų metų 
gaišti? Kitą metų dalykai pa
gerės ir tada sykiu su Tomu 
galėsi grįžti į Šv. Vardo ko
legija. •

Ankara. Praėjusį šeštadienį' Xora Laurencijus tėvo pra- 
insigaliojo naujas turkų vie- maldavo, visgi tėvas nepa- 
šųjų švenčių instatvmas; ku- keitė savo nuomones, 
riuo sekmadienis pirmų kar- j." Nežiūrint tėvo priešingo na
tų buvo švenčiamas kaipo [’sistatymo Laurencijus ieškojo 
šventė Turkijoje. Buvusioji
mahometonų eikybinė penkta
dienio šventė panaikinta ir 
tuo sulaužyta ilgų amžių tra
dicijų. Valdininkams ir tar
nautojams investa savaitga
lio sistema: visas darbas bai 
giamas šeštadieniais 13 vai. 
Sekmadienio šventimas inves 
tas prekybiniais sumetimais.

iš GĖDOS NUSIŠOVĖ

darbo. Bet laimė nebuvo su 
juo; darbo nerado ir tėvo įsa
kymu užsiregistravo į Valsty
binį universitetų.

Motina būdėjo, laukdama 
kokių nors permainų savo 
sūnaus elgesiuose bei charak
teryje. Žinojo, kad įvyks per
mainos, bet kokios... Ji lig nu
jautė, kad laiks nuo laiko jis 
ginčysis, debatuos; net kar
tais klausinės ir pajuoks kai 
kurias tikėjimo tiesas. Visgi,

vy stovi škumą..
Džiaugėsi Elena, kada bai

dės mokslo metas ir prasidėjo 
atostogos. Dabar Laurencijus 

/bus kitoks. Visi galės žaist 
tenisų, vykt kartu maudytis, 
piknikauti, kaip kitais metais 
darydavo.

Bet, neėmė ilgai jai supras
ti, kad viskas pasikeitė. Lau
rencijus jau nesimaišė su se
naisiais draugius. Draugišku
mo siūlas, kuris juos pirmiau 
rišo, dabar buvo visai nu
trauktas. Nors Laurencijus 
universiteto metu daug drau
gų, neįgijo, bot per atostogas 
tuo atžvilgiu atsimokėjo už 
visų metų. Senuose savo drau
guose nerado to gyvumo pa
saulėžiūrai, kaip universiteto 
drauguose. Su jais daugiau
siai ir leido laikų.

' Vasarai baigianties Lau ren 
cijaus tėvas norėjo baigti ki
tų nemalonų pasikalbėjimų su 
sūnum.

Laurencijus rengėsi labai 
lėtai. Tai kaklaryšį pasitaiso, 
tai daugiau tepalo ant plau
kų uždeda, batus gražiai pa- 
šveičia, kad net veidų juose 
galėjo matyti, kada pasidi-

— Taip, atmenu.
Laurencijus atsigrįžo ir, ko

ja pasiremdamas lovos, klau
sėsi tėvo kalbos.

— Ma .. tai___ da .. dar,
— tęsė tėvas mikčiodamas,—• 
manau, kad nesąmoningai ža
dėjau, nes romiausi vien savo 
optimizmu, kuris visai nieko 
nepagelbėjo. Faktas yra, Lau
rencijau....

— Taip, tėveli.
— Faktas yra, kad mane 

finansiniai reikalai šįmet nei- 
kiek nepagerėjo.

Laurencijus nusišypsojo dėl ' prato, kodėl jis dabar nieko 
tokio tėvo susimaišymo. ‘nepaisė ir veik troško, kad

— Žodžiu sakant, tėveli, žiek tiek savimi pasirūpintų,
jūs norite man pareikšti, kad j (Bus daugiau)
aš ir toliau turiu tęsti mok-1 ---- •------------------------------------

romėnai. Beje, būčiau Šiaulių, Panevėžio ir kituose .“mokslinius straipsnius’
ir pamiršęs, kad šį vakarų 
turiu dalyvauti puotoj.

Atsigrįžo prie veidrodžio, 
'dar geriau plaukus sušukavo, 
kad, galų gale, jie atrodė kaip 
šlifuotas stiklas.

— Tat, aš einu, — tarė tė
vas. Negaliu tinkamai tau pa
sakyti, kaip man palengvėjo 
ant širdies, kad mane supra- 

1 tai. Tas labai nudžiugins ir 
tavo motinų.

Tėvui uždarius duris, Lau
rencijus valandėlę stovėjo, 
žiūrėdamas į duris. Jis nesu-

kalėjimuose, kurių nuolatiniu I teisia moteris, 
svečiu jis buvo nuo pat 1927 
metų vasaros.

Neskaitant 1924 metų nu
baudimų, Vainauskas yra “su-, 
sipažinęs” su Kupiškio, Ma
rijam pol ės, V i 1 kavišk i o,

' Sekmadienis' ’

Londonas, didžiausias pa
saulio miestas, yra vienas se
niausių, .lis senai apie du Tūk 

Uk-! stančius metų nuo Romėnų
Panevėžio, Alytaus, ’ laikų.

slų Valstybės universitete, ar |iį

Didis Piknikas Su Dovanu Laimėjimais
— Rengia —

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJA 
KETVERGE, LIEPOS (JULY) 4 D. 1935

J J. SP.UČIO DARŽE. Anhcr Avenue priešais Ob Henry I’ark.
WILLOW SPRINGS. ILL..

l’rn.lžla 11 ralanda ryto. Tlkletal tiktai Kle
Tas pats tikietas geras dovani) lattnėjimui. Kviečia visus, jaunus ir 

senus atsilankyti ir linksmai laiką praleisti prie geros muzikos.
KOMITETAS ir VISA DRAl’GIJA

Praėjusiais metais Vadak
tų pradž. mokyklos mokyto
jui Sukauskui pavogė dviratį. 
Policija paieškojo, bet nesu
rado.

Š. m. birželio mėn. 7 d. Kre
kenavos policija gavo žinių, 
kad dviratį pavogė žinomas 
apylinkėje lenkų veikėjas 
dvarininkas Česlovas Utkevi
čius, gvv. Šunkarių vienk.

Nuvykusi policija padarė 
kratų ir dviratį, paslėptų ru
giuose, surado. Rašant polici
jai protokolų Utkevičius išėjo 
į kiemų ir, revolverio šūviu, 
nusišovė. Šovėsi iš gėdos.

nežiūrint kaip ji jautės, jos' džiuojančiai pažvelgdavo, 
širdžiai teikė daug džiaugsmo j _ Vyksti kur? — paklausė 
tas, kada matė, jog jos sūnus tėvas.
pasiliko geras, dievotas kata- j — Taip, — atsakė Lauren- 
likas. j* cijus, vis dar mėgindamas ka-

Prabėgus keletui mėnesių, ji klaryšį geriau pritaikyti.

— Na... tai... ta..a..aip. 
Tlaip, tai teisybė, — tęsė 
braukdamas ranka savo juo
dus plaukus, kuriuose šen ten 
jau matėsi sidabrinės gyveni- j 
mo žymės.

— Viskas gerai, tėveli, — | 
atsakė pasitekinančiai Lauren ' 
cijus, — aš suprantu dalykų 1 
stovį.

— Ir to nepaisai? i
Toks Laurencijo pasyvumas 

nustebino tėvų.
— Ne, visai to nepaisau, — 

nei dabar. Anų met tai buvo 
baisu.

Laurencijaus šypsena pra-

OLIMPIJADOS 
EKSKURSIJA Lietuvių Kongresai)
Didžiausiu Francūzų Linijos Laivu NORMANDIE

Sportininkų ir Amerikos Legiono 
Dariaus - Girėno Posto

Bostono vardas yra sutrum
pinimas vardo Botolphston. 

ilpli, nuo kurio vardo pa- 
asis padarytas, buvo šven

tas vienuolis, gyvenęs Angli
joje.

pinu♦
SPRINGĘIELDO KALĖJI

MAS NESAUGUS

AVASIIINGTON, liepos 2. 
— Krašto vyriausvln* nuspr
endė, kad Springfieldo, Ilk, 
kalėjimas nėra saugus. Ketu
ri vyriausybės kaliniai pabė
go iš to kalėjimo birželio m. 
5 d. Likusieji vyriausybės 21 
kaliniai bus nukelti kitur.

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ «n GREITO 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St__________________________M

Laivas išplauks iš New Yorko Liepos 31 dienų. Dėl šios ekskursijos B. R.PIET- 
KIEWICZ padarė specialę sutartį su laivų kompanija nuvykęs New Yorkan. 
Tuojau kreipkitės į

B. R. Pietkiewicz
Olimpijados Komiteto Transportacijos Pirmininkas.

Laivakorčių Agentūra 
2608 W. 47th Street Tel. LAF; 1083

EMIL DENEMARK ®

AGENTAI ATRADO PINI
GŲ SPAUSTUVĘ

U. S. iždo departamento 
agentai puolė butą, 3624% 
Lake Park avė., kur atrado 
f* ir 10 dolerių banknotų spau 
stuvę. Suimtas pinigų klasto
tojas AV. Fleming, 40 m. amž. 
Jis išpažino, kad apie 100 
banknotų jau paleidęs apy
varton.

DR. BRUNO VVAINORIS
Užtikrintas akinių pririnkimas. Šią savaitę specialės kai
nos. Akiniai tolimam ir artimam regėjimui vėliausiose 
rėmuose geltonos ir kiltos spalvos su pilnu akių išegza- 
minavimu už ........ ............................................ Cį

Jeigu norite galite mokėti po $1.00 į savaitę Akis eg
zaminuoja kiekvienų dienų.

BUDRIK OPTICAL IR JEWELRY CO.,
3343 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 6640

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

OGDEN 
AVENUE

..... ..



DRAUGAS Tr^iadicnis, liepos 3 d., I93n

JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

MES IR JAUNIMAS Pilies Bokštai

AR DALYVAUSIM VYČIŲ 
DIENOJ?

RYTOJ JUBILIEJINĖ 
(20 M.) VYČIU 

DIENA

PAMALDOS UŽ VI
SUS L. V. MIRUSIUS 

NARIUS

Kur būsi ateinantį ketvir
tadienį ? Vienas dalykas aiš
kus — nedirbsite, nes tai A- 
merikos nepriklausomybės die

Ryt, 
lieji nė

Vytauto darže, Jubi-.
V vėi u Diena. Kcngia >Sv

Ryt, 9 vai 
'. parap.

ryto, Gini. Pan. 
bažnyčioj

Tenai, kur girios siūbuoja, 
Kur sraunus Nerys banguoja 
Per žalias pievas ir laukus, 
Griaudama savo stačius kran-

TUS,

Panėry ant kalno aukštai. 
Matos Vilniaus pilies bokštai, 
Kurie amžiais garsūs buvo, 
Pakol į svetimus nagus

kilnus yra L. Vyčių organi
zacijos obalsis: Dievui Ir Tė
vynei!...

Pasimatysime rytoj Vytau
to darže! Ar ne taip’

TRUMPOS ŽINELĖS

na. Liepos Ketvirtoji. Reiškia 
švęsite, lr, jeigu paseksite vi- Žiaurių priešų nepakliuvo,

SPORTAS

L. Vyčių Chicagos apskritys. 
Šiais metais ji bus dvigubai 
iškilmingesnė, kadangi šįmet 
sukanka 20 metu, kaip L. Vy
čių Chicagos apskritys gyvuo
ja.

Pikniko pradžia 11 va
to. Šokiai prasidės 1:30 
popiet.

gedulo
paniuktos už visus L. V. miru
sius narius.

Po mišių vyksime į Šv. Ka
zimiero kapus, kur bus pri
taikintos apeigos. Bus pager
bimas a. a. kun. Serafino, O- 

|. ry- uos Pocienės ir Laurinaitės, 
vai. ant kurių kapų bus uždėti vai

inkai.
12 vai. įvyks vėliavų pake- į Tai pirmutinis toks viešas

limas su pritaikintomis iškil
mėmis, Amerikos ir Lietuvos 
himnais.

1 vai. baseball rungtynės

sų kitų Chicagos ir apylinkių 
lietuvių pavyzdžiu — atva
žiuosite Vytauto daržan.

Ko važiuoti į Vytauto dar
žų?

.Juk Liepos ketvirtų norite 
praleisti linksmai, ar ne? O 
kur jūs galite rasti linksmes
nius laikus kaip su jaunimu, 
jų parengimuose.

Ar bus ta dieną jaunimo
pagerbimas savo narių ir bus , Vytauto darže? 
labai įspūdingas.

tarp Marąuette Parko Ir i. Vyks piknikas Vytauto darže
of Lake mergaičių, šis žaidi
mas bus įdomus, kadangi abu 
tymai yra stiprūs.

2 vai. susirėmimas tari) 
Westville ir Brighton Parko 
basebolininkų. Vestviliečiai y- 
ra čempijonai savo miestelio

Tikrų tikriausiai. Juk tai 
\ isi gimines ir pašaliečiai jaunimo diena. Kaip kas met, 

kviečiami dalyvauti. Po to į- taip ir šįmet ten įvyksta Lie
tuvos Vyčių Chicagos apskr.

M. B. v • —

Konsulas A. Kalvaitis.
(i vai. vėliavų nuleidimas. 
Po to įvyks šokiai ant dvie

jų platformų. Vieni galės pri-
sišokt angliškai, kiti lietuviš- 

ir žada supliekt Brighton T\i- [kai. 
rkų, bet pastarasis irgi žada 
nepasiduot. Pamatysime!

3 vai. ristynės, kumštynės,
“fencing” ir kiti. Visus suį
domins.

5 vai. prasidės dainų prog
ramas. L. V. “Dainos” choras 
yra pasiruošęs palinksmint 
visus atsilankiusius naujomis 
liaudies dainomis. Bus duetų, 
kvartetų, sikstetų ir t.t. Pa
kviesti sekantieji kalbėtojai:

J. Poška, dabartinis L. V.
Chicagos apskr. pirm.

Kun. A. Valančius, L. V.
Centro dv. vadas ir didelis ,
Vyčių prietelis. į

Leonardas Šimutis, “Drau
go” red., vienas apskr. orga
nizatorių ir žymus veikėjas 
jaunimo tarpe.

Saulei nusileidus “Joninių” 
paminėjimas. Šis įvykis, tur 
būt, pirmutinis Chicagoj, ir, 
manau, suįdomins visus. Bus 
sukurtas didelis laužas. Jau
nimas šoks lietuviškus šokius, 
o kiti dalyvaus bendrame dai 
navime liaudies dainelių.

Vėliau gražus fajehvorkų 
reginys.

Kurie nenorės važiuot gat- 
vėkariais, galės trokais va
žiuoti.

Lietuvos Vyčių Chicagos a- 
pskr. yra atspausdinęs 500 
daugiau egzempliorių jubilie 
jinio ‘Vyčio’.Kurie atvažiuos 
anksčiau gaus dykai.

Iki pasimatymo rytoj, Vy
tauto darže! M. B.

šventė — gegužine.
Priežastis — Chicagos Vy

čių apskritis mini savo dvi
dešimties metų jubiliejų ir ią 
Jiaip tik minės ateinantį ket
virtadienį. Tai bus Vyčių Die
na.

Dalyvaus didžiulės minios? 
\ icn tik vyčių bus virš tūks
tančio. O kur dar jų tėvai - 
motinos, broliai - seserys, drau 
gai ? Dienos rengėjai labai ko<- 

Įnservntyviai skaičiuodami nu- 
1 mato, kad ateinantį ketvirta
dienį, Vytauto darže bus ma
žiausiai keli tūkstančiai lie
tuviu.

Kur per šimtmečius gan Ilgus 
Dangei vargų iškentėjo,
Kol vėl atėj’ nauja gadynė:— 
Priešų sostai subyrėjo,
Ir kėlės lietuvio tėvynė...

Senelis Vilnius džiaugėsi, 
Vėl savo laisvę atgavęs,
Jr gėlių vainikais puošėsi,
Jš jungo išsivadavęs,

! Tik peilgai, nes nelaukt! 
Balvonai - lenkai prakeikti, 
Sutartis po kojų pamynę,
Vėl pavergė mūsų sostinę...

S. L

lietuviškas dainas ir šoks lie
tuviškus šokius bei žaislus.

Išvada tėra viena — būk 
Vytauto darže, Liepos Ketvi
rtąją.. Senolis

Šiomis dienomis L. Vyčių į 
Dienos kom. pirm. S. Kerne-1 
gis išsilaužė ranką. Gaila, kad' 
taip atsitiko. Linkime Stasiui j 
greit pasveikti.

Brighton Park 3G kuopa 
laimėjo nuo Roselund S kuo
pos 13 — 7 ir tuo vis palai
ko pirmą vietą Lietuvos Vy
čių Chicagos apskričio soft- 
hall lygoje.

Brighton Park
A.B

Gečas 2h. 
Dalinkuitis cf. 
Noreika 1b. 
draikas rf.
P. Šeputis p.
Burkas rf.-lh. o

R.
I
1
o
U
1
•)

(Tęsinys 5 pusi.)

IŠ ŠALIES ŽIŪRINT
Na, tai, vadinas, rytoj... Lie

pos Ketvirtoji... Kas reiškia, 
kad Vytauto darže įvyksta 
seniai laukta Vyčių Diena... 
Beabejo, iki dabar, jau esate 
girdėję užtektinai apie šią 
Chicagos jaunimo šventę... Tr 
neturime mažiausios abejonės, 
kad jau seniai esate nusitarę 
rytojaus dieną su jaunimu gra

Ir kokia tai bus lietuviška jžiam Vytauto parke praleisti... 
diena?

Be didžiulio sporto progra
nio dainų šventės, kurioj da-
lyvans ir garsusis L. V. “Dai

A. Vardauskas šiomis die
nomis labai užimtas. Jis bus 
“cliief cook” J j. V. Dienoj.

L. Vyčių Chicagos apskr. 20 
m. sukaktuvių proga išleistas ; 
jubiliejinis “Vytis”, kuriam 
telpa kuopų paveikslai, jų is
torijos ir daug aprašymų. La
bai įdomus.

Pastaromis dienomis Lietu
von išvyko d-ras Al. Račkus,
buvęs “Vyties” red. ir dide- • 1lis jaunimo veikėjas. Gaila, j 
kad negalėjo su mumis daly- j 
vaut. Bet K. Račkienė žada1 
jj atstovauti.

Laimingos kelionės, uakta- 
re! M. B.

VYČIU DIENOS DARBI- 
' N1NKAMS

Darbininkai, neturintieji 
kaip nuvažiuoti Vytauto dar
žan, prašomi susirinkti liepos 
4 d 10:45 ryto prie Aušros 
Vartų bažnyčios, West Side. 
Iš čia visus nuveš darban spe
cialus trokas. Komitetas

aa

Chicagos Vyčiams ir jų drau 
gams rytoj gan didelė diena.. 
Jubiliejų minime... Jau dvide-*

nos” choras su J. Sauriu prie- šimt metų kaip susiorganiza- 
kv, sutemus, daržo aikštėje, 
bus sukurta didžiulis Joninių 
laužas, prie kurio visi daly'- 'kstančių jaunuolių perėjo per
viai susirinkę bendrai dainuos mūsų organizacijos eiles... U j

vę... Per tą ilgą eilę metų vy
čiai daug nudirbo... Daug tū-

n
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ANASTAZIJA EUDEIKIENĖ
(Tėvo Eudeikio žmona)

mirė liepos 1 d., 1935 m., 6:30 vai. vak1., 
seno amžiaus. Kilo iš Mažeikių apskr., Akmenų pa
rap. Pilijoj. Amerikoje išgyveno 43 metus.

Paliko dideliame nuliūdime vyrą Joną, tris sūnus: 
Joną, Juozapą ir Antaną; dukteris: Oną Maslienę, 
Prancišką Jvrušienę, Juliją Zimantienę, Emma Šū
kis, Barborą Lauraitienę, Pauliną Balčaitien* ir žen
tai: Jonas Krušas, Dr. Antanas Zimantas, Jurgis Šū
kis, Antanas Balčaitis, Dr. A. Lauraitis, anūkus, anū
kes ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6629 So. Albany avė.
Laidotuvės įvyks Liepos 5 d. Iš namų 8:30 vai. 

Ims atlydėta i Šv. Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

vyras, sūnūs.Nuliūdę
anūkės.

DABAR

miaukus

dukterys, žentai, anūkai ir
Tel. PROspect 2423

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Visokios Rūšies Insurance — Vgnles, Vėsu los, Automobilių, 
Stiklų ir t. t.

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE 

Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Mortgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, v$jo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS. YARds 2790 arba 279l

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VeS
RAŠTINĖJE

EVEN MY 
HUSBAND

RAVED

Skolina pinigus ant pirmų 
morgičiu, utmokėjimui morgi->i|»ąB)daukwtoJ čių, pataisymui namų ir pas-

ederalSavings tatymui naujų namų, lengvais 
ijand LOAN association uėiusiuiais išmokėjimais. Pra- 

of chicago dėkite taupyti savo uždirbtus 
pinigus šioje Federalinėj įstaigoj. Galima pradėti tau
pyti nuo 50c į mėnesį ir aukščiau. Nereikia mokėti įs
tojimui. Jūsų pinigai vyra apdrausti iki $5000.00 per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, Wa-
shington, D. C.

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

Seredomis ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro

2242 West 23rd Place
PHONE CANAL 8887

BEN. J. KAŽANAUSKAS, Rašt.

‘DRAUGO’ EKSKURSIJA Į LIETUVA
VISO PASAULIO LIETUVIŲ 

KONGRESAN
didžiausiu, greičiausiu ir gražiausiu prancūzų linijos laivu

S. S. NORMANDIE
ABOUT THE 

IMPROVEMENT 
IN MY HAIRI"

I
i

"■My hair was just a dūli unlnteresting shade 
before I had it treated wfth

CLAIROL
SHAMPOO OIL TINT

for cleansing.:.reconditioning...tinting

"Men dislilce the idea of dyed hair būt after a Clairol 
treatment my hair was so soft and natūrai loo'king 
it has become a source of constant admiration to all 
my friends. I wonder now why I dldn't have Clairol 
treatments years ago."

You, too, wlll be enthusiastlc about Clairol.

Ask for Clairol at yonr favorite Beanty Shop or 
wrtte to Clairol Ine. 12# W. 4«th Street, New York 
City, W. Y.

&

Liepos-July 31 d., 1935 m. I

Su šia ekskursija vyksta geriausi Amerikos lietuvių sportinin
kai į viso pasaulio lietuvių sporto olimpiadų Kaune.

Ekskursijai vadovauja LEONARDAS ŠIMUTIS, “Drau
go” redaktorius, LRKSA. pirmininkas ir A.L.R.K. Federacijos 
centro sekretorius.

Važiuokime su šia smagia ir įdomia ekskursija, vykstančia 
stebėtinai dideliu ir greitu laivu, sumušusiu pasaulio laivų greitu
mo rekordų!

Visi kelionės dokumentai bus išrūpinti “Draugo” laivakorčių 
agentūroj. Rašykite arba atvažiuokite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Illinois

._-u

3S
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WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
IEROSHA ŽINELĖS

A

I S. L. lt. K. Amerikoje ren
giu Lietuvių Dienu Kenoslio- 

1 je, rodos, liepos antrų ur tre- 
6v. lėlio parapija, birželio 5,uvaįtę- Dienų vėlinu pu- 

30 d., turėjo pirmų piknikų .j<eĮĮ,,<1Uie> Jeigu bus graži die 
Centrui pulke. Buvo svečių iš na> taį vjsktts įvyks Centrui 
Alihvuukee, Kacino ir C'liiea-į pUrj.e, o jeį pasilaikytų lie- 
gos. Iaipgi ir Aiihvuukee ii įus, (aį ^rupijos salėje. Vi- 
ltueino klebonus gerb. kun., sus j<olnįtetas kviečiu atsilan- 
Alartis. < Į;ytj.

Visiems reiškiama širdin- ______
ginusiu padėka už atjautimų 
parapijos ir mūsų didžiai ge
rb. klebono kun. M. Urbona
vičiaus, kuris daug dirbo pik
niko pasisekimui.

Piknikas buvo vienas link
smiausių. Seniai kada taip vi
si pasilinksminome.

Laukiame ir daugiau tokių 
piknikų.

Liepos 7 d. “Birutės” dr- 
ja važiuos į Posvers ežerų. Ten 
bus žaidimų, kontestų ir 1.1. 
Užkandžio niekam netruks. 
Važiuokime visi pasilinksmin
ti.

Liepos 3 d. šokiai parapi
jos salėje parapijos naudai. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Stotis S.K.S.

SPORTAS
(Tęsinys nuo 4 pusi.) 

L. Šeputis 3b. 4 I
Vaicekauskas ss. 4 2 
Giedraitis e.
Mikužis lf.
Trienauskas

i žel io 23 d., G len - Eegles 
Country Club laukuose.

Diena buvo labai graži. Sau

scf.

4
4
4

0

9
3
1

1 2

Roseland
45 13 18

A.B. Ii. U.
Vaitkus ss. 
Cronskis lf. 
Trikinskas rf. 
Norway 3b. 
Dombro p. 
Malker 2b. 
Jogmen lb. 
Sirtautas c. 
Petrulis cf. 
Gudas scf.

u
1
4
4
4
4
4
4
4
4

0
1
o
0
2
2
0
u
0
0

1
o
2
0
n
Oo
4
1
1
o

41 7 14

ANTRAS GOLFININKŲ 
TURNYRAS

•LITTLE "BUDDY By Bruce Stuart

VIETINĖS ŽINIOS
DIEVO APVAIZDOS PA

RAPIJOS ŽINUTĖS

Dijakonas Stanislovas Valu- 
ckis, porų savaičių pasisve
čiavęs pas savo tėvelius, pra- 

j žymus pamokslininkas. Vieti- eit4 pirmadienį išvyko atom
inė šv. Onos draug. nutarė da- Togoms į \V isconsinų, kur ra- 
lyvauti in corpore pradedant ndasi Chicagos Kunigų Semi-

Ateinantį sekmadienį, lie
pos 7 d. aštuoniolikiečiai ruo
šia šeimyniškų išvažiavimų

ir baigiant novenų.

Praėjusį šeštadienį įvyko iš

narijos vila. Smagiai pralei
dus vasarų ir sustiprinus sa
vo jėgas, lauksime sugrįštant

kilmingos laidotuvės a. a. J u- ruSPiūČio mėnesio pabaigoje.

Dienraščio “Draugo” Metinis 

PIKNIKAS

Sekmadieni, Liepos 21 d., 1935 m.
BIRUTES DARŽE

lutė savo karštais spinduliais Beverly llills miškus (prie 37- Hj°no Savicko, mūsų seno pa
visų golfininkų ir golfininkių į tos ir Western avė.). Praėjus
veidus nudažė tamsiai rausva 
spalva. Visi buvo geram ūpe.

Turnyras buvo vienus did- 
žiausių. Jame dalyvavo ga-
biausi Chicagos golfininkai-ės ; šeimyniškoje nuotaikoje Hnk-
— viso 150 lošėjų.

Antrame turnyre pasižymė
jo: dr. S. Biežis, Pakalnienė, 
J. Vilkas, J. Miller iš Evans- 
ton, dr. Kliauga, dr. G. Blo- 
žis, Pivarūnas, Jonaitis, Za- 
bella, J. Keser, dr. A. J. Gus- 
sen, P. Kaunietis, A. Kvede- 
ras, adv. C. Kai, J. Miller, Jr., 
Stankevičius, J. Gregg, J. Ja- 
ckob, Misevičiūtė, Milleriūtė, 
D. Kvederienė.

Buvo ir daugiau lošėjų, ku
rie neblogai lošė. Sulošta 36 
skylės. Visi lošėjai, kurie pa
darė mažiausia kirčių, gaus 
dovanas.

Lietuvių Gollininkų Sųjun
gos antrus turnyrus įvyko bi-

«
PRANCIŠKUS
BARDAUSKIS

mirė birželio 30 d., 1935 iii.
10:30 vai. vakaro, sulaukęs 4u 
melų antžiuus.

Kilo iš Kuselnių Apskr., Gi r
kalnio parap. Mankūnų dvaro. 
Amerikoj!' Išgyveno 23 melus.

I’uliko dideliame nuliūdime 
brolj Jonų, draugus, pažysta
mus ir gimines: o Lietuvoj iris 
seseris: Oną, Zofiją ir Kalriilą, 
Jų valkus ir gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj. 
2314 West 23rd Pi.

laidotuvės {vyks penktadie
ni. liepos fi d., 1935. Iš kop
lyčios k vai. bus atlydėtas j 
šv. Mykolo parap. bažnyčią, 
kurioj (vyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą, po pa
maldų bus nulydėtus J šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiul kviečiame visus 
gimines, drnugus-ges ir pažys- 
tamU8-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Brolis, Drangai ir 
Giminės.

laidotuvių direktoriai I.ach- 
avvics ir Hūnūs. Telefonas 
CAN'sl 2515.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

rapijono. Daug žmonių daly
vavo, suteikdami velioniui pa
skutinę pagarbų. Savickų šei
ma buvo per daug metų vie-

pirmajam ir laukiant antrojo 
didžiojo parapijos pikniko, ku 
ris įvyks rugpiūčio 11 d. Vy
tauto darže, šiuo sykiu norima na 's pavyzdingiausių katali

kiška šeinių.
smai praleisti vasaros dienelę. 
Šiam išvažiavimui vadovauja 
darbštūs Maldos Apaštalavi
mo draug. nariai sa U. Auš 
Rainiene priešakyje. Užrezer
vuota patogi piknikui vieta. 
Rengiama daug visokių pasi
linksminimų.

Visi sųjungiečiai-ės kviečia nie savo jėgas.

Ta pačių dienų mūsų bažny
čioje įvyko linksmos sutuoktu 
vių iškilmės Juozapo Balvo- 
čiaus su Aniele Sasnauskaite. 
Klebonas kun. I. Albavičius 
laike iškilmingų šv. mišių 

' prie gražiai papuošto altoriaus 
palaimino jų moterystės ryšį.

Gerb. klebonas pranešė, kad Saboniai ir Benaičiai gražiai 
jau rengiamasi prie iškilmin- pagiedojo. P-lė Sasnauskaitė 
gos novenos prie šv. Onos, ku- gerai žinoma šioje parapijoje 
ri prasidės mūsų bažnyčioje mergaitė, kuri per daug metų 
liepos 113 d. Pakviestas yra uoliai darbavosi parapijoje ir 

I įvairiose draugijose. Daug lai-
.'"L , mės linkime jaunai porelei

nu į darbų, kad ateinančio Į4 • naujame gyvenime,
mėnesio turnyre padvigubintu !

Sąjungietės

VENEIIAN MONUMENT CO., INC.
Udizbėjal utttMBM rūšiai pamlak- 1ę ir •raboaaių

----------- o-----------
Dlditeuia paalakl) dirbtuvė 

Ohicagoj

Snvirl 50 meti; prityrimo
--------- o---------

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės ir 
taupykite pinigai

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

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Oraod Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbo per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
bu pačiais išdirbę jais.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys tpli'fiuuJ:

Res. PKN8ACOLA *011 
BKI.HONT atSfi

Office: HJEUilDB 8H»6 
Vlncent Ibtsclll, scer.Alfred Roeelll,

Gerb. Seserys mokytojos 
jau likvidavusios šių metų 
mokymo darbų išvažiavo a- 
tostogonis į savo vienuolynų. 
Kas savaitė jos sugrįsta vie
nai dienai papuošti bažnyčios 
ir patvarkyti vaikelių.

čiausiai pilnai atgauti savo 
sveikatų. NAUJOJ VIETOJ

nike dalyvavo daug aštuonio 
likiečių. Visi buvo patenkinti 
rengėjų svetingumu, ypač. mū
sų klebonas, kuris turėjo ge- 

S.nagu girdėti, kad mūsų 1r* “Siliuki”; Girdėtis, jam

Peoples Furniture Ko. pik- j Kai ir Zaretskio firma per
sikėlė į naujų vietų ir buvo 
priversti pakeist ofiso valan
das: nuo 12 ryto iki 9 vaka
ro kasdienų. Kai ir Zaretskio

ligonės M. Skudienė ir O. Ba-.| k,iuvo viena iS gražiausių do- firma susideda iš: Kai, L'aret-

gdonienė jau einančios stip
ryn. Linkime joms kuogrei-

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu jūsų organai silpni Ir jūs 
jaučiatės senu, priimkit NŪGA-TONE
— tą pastebėtiną vaistą, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono moterų ir 
vyrų per paskutinius 45 metus. NU- 
GA-TONE priduoda naujos sveikatos 
ir sustiprina nusilpnėjusius organus.

NL'GA-TONE yra vaistas, kurj kie
kvienas nusilpnėjęs arba liguistas as
muo turėtų vartoti. Jie padarys kiek
vieną sveiku Ir tvirtu. Parsiduoda 
visose vaistinyčlose. Nepriimkite pa
vaduotojų, nes joks kitas vaistas ne
pavaduos NL’GA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c ir 
50c.

vanu. K.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

fl. Petkus
J. F. Raižus
S. M. Skilias
Ckas. Smo
1.1. Zolp
I. F. Eoleikis

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevand 5203

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

Ladia wicz ir Sodos 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271

I. Liolentios
S. P. Mažeika
A. Masalskis

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

AMBULAN0E PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

d. F. EUDEIKIS

•ky, John C. Laux, Irving Li
pniau ir Konnie Saviektfs. A- 
dresas: 6322 So. AVestern Avė.

Miegamo kambario setai po ...................... '^46.60
Gražūs l’arlor Setai po ..............................

Didelis pasirinkimas: PEČIŲ, LOVŲ LEDAUINŲ K,AR 
PETŲ.

Jeigu jums reikia MĮALEVOS, jūs gau
site geros malevos už prieinamų kainų.

BUDRIK FURNITURE MART,
3345 S. Halsted St.

Išpardavimas ant vartuotų Elektrikinių Ledaunų
p° .................. ............. ...................................... "35.00
Skalbiamos mašinos perdirbtos, keturkampės, aliuminės
po ..................... ...................  $1 9.50
PERdirbti dulkių valytojai po ....................... ^5-95
Geros perdirbtos radios gražiuose kabinėtose
p* ..............  .................................................. $9.5O
Naujos automobilio radios po ................... $ 18.50

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

Telefonai: BOUIevard 4705- 8167
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MARIJONU KOLEGIJOS RĖMĖJU PIKNIKAS
KETVIRTADIENYJE, LIEPOS (IULY) 4 D., 1935 M.

LABDARIŲ ŪKYJE, LEMONT, ILL.

Bus Gražios Muzikos, Dainy, Baseball, Skanūs Valgiai.

Ateikite visi pasilinksminti ir pakvėpuoti tyro oro Liepos (July 4 d., 

1935 m. Kviečiame atsilankyti.
TT. Marijonų Rėm. Chicagos Apskr. Valdyba.

lB8E Ž!

VIETINĖS 2INI0S
ŽINIŲ ŽINELĖS įPilipauskas, Adelia Andralu- 

nas, Ona Vaškaitė, Valeria

— Šį vakarą Vytauto par
ke bus oficialiai paskelbta, 
kurie iš Chicagos lietuvių spo
rtininkų keliaus į Lietuvą gru 
nitis su Lietuvos ir kitų kra
igu 1 i et u v i ai s sport Spink ai s. 
Ta proga bus ir piknikas su’į 
visokiausiomis į v a i re n y bė n ii s, 
ristynėmiš, “fire\vorks” ir t.t. 
Šio vakaro piknike būkime 
visi.

— Rytoj yra lietuvių Jau
nimo diena Vytauto parke. Ją 
rengia Lietuvos Vyčiai.

— Dariaus - Girėno pamin
klo statymo darbas eina labai 
sparčiai. Netrukus bus pradė
ta dėti granitas. Kertinio ak
mens šventinimas bus liepos 
7 d.

Jakštaitė, M. Svetikas, Ifarry 
Svetikas, I). Voveris, Paul 
Masiokas, Anna Leskauskas.

WEST SIDE ŽINIOS
Draugija Aušros Vartų vy

rų ir moterų rengia pikniką 
Rūtos darže, liepos 7 <1. Tą 
pačią dieną bus ir pusmetinis 
dr-jos susirinkimas 1 valandą 
popiet.

Visi nariai prašomi susiri
nkti į sus-mą. Turėsim daug, būt, Cicero. Taigi bus ko pa- 
svarbių reikalų svarstyti. O : sižiūrėti.
po susirinkimo atidarysim pi-1 ------------

Jau daroma prisiruošimai 
metiniam parapijos piknikui, 
kuris jvyks liepos 14 d., Vy
tauto darže. Kai kurie biznie
riai jau yra pažadėję dovanų. 
Draugijos Aušros Vartų v. ir 
m. verbuoja smarkius darbi
ninkus prie bufeto, o Sv. Ka
zimiero Ak. Rė-jų — resto
rane. Kitos dr-jos užims ki
tus darbus.

Jaunas veikėjas ir L. V. 
Chicagos apskr. softball lygos 
vedėjas J. Glebauskas prane
ša, kad tą dieną Vytauto dar
že žais softball du lygos ty
mai, būtent AVest Side ir, tur-

PAGRAŽINO OFISĄ
BRIDGEPORT. — Kęstu

čio spulkos ofise, 840 AV. 33 
St., šiomis dienomis padary
ta clean-up, paint up. Tos di
delės spulkos ofisas visada bu 
vo gražiai užlaikomas, o da
bar po šio pastarojo ištaisy
mo yra tikrai malonu užeiti ir 
reikalą turėti su spulkos se- 

, kretorium, J. Evaldu, kurs vi
sada pagatavas mielai patar
nauti.

TROKAS Į PIKNIKĄ

ISVYKO Į LIETUVĄ

Šiandien sėda į švedų lini
jos laivą “Gripsbolm” lr vy
ksta į Lietuvą šie tos ekskur
sijos ekskursantai:

Dr. Al. Račkus, A Mondei- 
ka, Ar. Mondeikaitė, A. Jaku
tis, K. Vaitkienė, T. Vaitkai- 
tė, O. Šarkaitė, A. Kazlaus
kas, Ver. Sinkovicb, Adam 
Zwiss, Joanna Z\viss, Charles 
Grigaitis, A. Andriuškevičie- 
nė, B. Radzevič, E. Gečas, 
Louise Getz, George Kanrs, J.

DARIAUS - GIRĖNO 
LAIKRODIS

delj išvažiavimą į 
kį, liepos 4 d.

labdariu ū- “Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 3:30 ir 4:30 

Iš WEDC (1210 kilocyklės)

TOWN OF LAKE ŽINELĖS UŽDARYTOS ŽYDŲ 
MĖSINĖS

kni ką, kuriame gražiai pasi
linksminsiu!. Pelnas eis drau
gijos kason.

Nariai prašomi atsivesti ir* 
naujų narių, vietos yra kad 
ir tūkstančiui. Apsimoka pri
klausyti Aušros Vartų vyrų 
ir moterų draugijai, nes ką

Rimtai serga AL Stankelis. 
Guli Ilines Memorial ligoni
nėj. Vyčiai, kuriems Stanke
lis tiek daug dirbo, prašomi 
atlankyti ligonį ir paguosti 
vienatvėj.

Liepos 4 d. į Ararijonų pi
kniką trokas su piknikieriais 
išeis nuo Gudų krautuvės 10 
vai. ryto. Jonas Dimša dar
buojasi, kad ko didžiausia? 
bridgeportiečių skaičius vyk
tų į tą pikniką. Rap.

Meksikoje yra 500 atskirų 
padermių, kurios vartoja 
200 kalbų. Kai kurios yra la
bai skirtingos, pavyzdžiui, 

skiriasi nuo

MYKOLAS
LESENAVTCIUS

mir5 liepos 1 d.. 1935 m., a- 
pie 12:45 vai. dieną, sulaukęs 
pus.-s amžiaus.

Kilo Iš Lietuvos.
Amerikoje išgyveno suvirš

25 metus.
Paliko dideliame nuliildime 

ivogerius ir Svogerkas Nagal- 
čius, Mllklntus ir Tamošauskus.

Kūnas pašarvotas koplyčioj. 
4092 Archer Avė.

Ijiidoluvės jvyks penktadie
ni, liepos 5 d. Iš koplyčios 8 
vai. bus atlydėtas j Nekalto 
Prasld?jimo švenč. Pan. Mar. 
parap. bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos patnaldos nž velio
nio sielą. Po pamaldi, bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ges '.r nažys- 
tanms-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę švogt riai ir ftvoger
kos.

laidotuvių direk.orliLs A. 
Petkus. Telefonas Cle-.-o 2109.

LINKSMAS IŠVAŽIA ATIMA S

Alarijonų Kolegijos ir Se
minarijos rėmėjai rengia di-

8 skyr. irgi rengiasi. Pikni
ke turės savo būdą, turės vi
sokių gardumynų ir gėrimo.

J. Mondzejauskio trokas iš
važiuos lygiai 10 vai. ryto. 
Visi prašomi susirinkti prieš 
10 vai. Nuveš ir parveš už 
25c.

Visi į pikniką! Raporteris

Panevėžyje, net ir svarbes’ 
nėse gatvėse, buvo labai daug 
žydų laikomų mėsinių. Šio
mis dienomis sanitarinė ko
misija mėsines patikrino ir 
dėl nešvarumo 16 mėsinių už
darė.

A

Gyvenimas trumpas vien 
dėl to, jog mes blogai juo 
naudojamės.

CLASSIFIED
LIETUVIAI ADVOKATAI:

Simano Daukanto spulka is 
per metus sumoki mokesčiais, Į buv. Afeldažio namo keliasi į 
tai susirgus atsiimi į vieną i AVest Side daun taun, būtent! 
savaitę. Kviečiame ir visus ant Cermak Rd., priešais Ale- kaip pranzūzai
AVest Side biznierius atsilan
kyti į piknikų. Bus gražios 
progos susipažinti su draugi
jos nariais-mis. Laikykimės o- 
balsio: Savas pas savąjį.

Komisija

tropolitan State banką. kiniečių.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

I Ofiso Phone 
I PKOspect 1028

Ros. and Office 
2859 Ro. Leavltt Rt.

OANal 0709

LIETUVIAI DAKTARAI

AKIŲ GYDYTOJAI:

VAITUSH, OPT.

HR. j. J. KOWARSKAS
PKY^TCTAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

šis Įnik rodis kasdieną rodys klek 
Jau nurinkta garsinimų Dariaus-Gi
rėno paminklo atidengimo Iškilmių 
programai:

rhyalclans and Rurgeon."
Attorney«
Bldg and Loan Assns.
Funeral Direetors
Meat Markels
Banks
Tbeutren
Automobile Salesrooms
Pharmncists
Clergy
Newspapers 

, Contractors
Tallors
Cobblers
Benuty Parlors
Furnlture Stores
JfcĖvelers
Soeleties
Barbeni
Confectloncrs
Bcer Dlstrihutors
Clothiers
Gnsollne Slations
Optometrlsts
Shoe Stores
Florlsts
Jneuranre brokers
Aldermen
Juriges
Presą Companles
Liąuor Corporation*
Dairios
Maatera-ln-Chaneery
Financial Corpornllons
Hardware Stores
Tobacco Conipnnlfs
Baktng ("ompanlcg
Coal Yards
Ptiotograpliers
The Mayor of Chicago
Anei States Attorneyn
States Attomey Courtney
Cleaners and dyers
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LIETUVIS
OPTOMETRICALLY AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

erti priežastimi galvos skaudėjimo, 
'miglino, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą aklų karšt), atitaiso 
trumparegystę lr toilregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spėriais atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 lkl 8 v 
Nedėlioj nuo lt) lkl 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akiniųtytyęr

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone CANaI 0523

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos 

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 8 iki 8 vak. 
Nedėliomls pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PKOspect 1930

Tel. BOUIevard 7049

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Va).: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Ofiso Tel.: PKOspect 6378 
Rez. Tel.: HEMiock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St.
Ofiso vsl.: 2 Iki 4 lr «:SO Iki 8:30 
Seredomis Ir nedėllomls pagal sutarti 
Rez. 2515 W. *9tb St. Pngal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 5911 
Rea. VTCtnry 1949

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3: nno 9:90-8:39

756 Weat 35th Street

Tel. CANaI 0257
Ren. PKOspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
' GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1831 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 5900 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki t popiet 
< lkl 8 r. vakaro

Tel CANaI 8122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTTSTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartj

Tel CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 W. Cetmak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedėllomls pagal Hiitnrt) 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublio 786S

’ dr. t.dundulis “
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tei. VTRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutartj

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gvdytoias lr Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dantistas 

Gas X-Ray
4148 ARcmek AVĖ., Oor. Frandsco 
Tel. Office Laf. 3660; rea Vlrg. 8669

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. OANal 0402

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rez : Tel. HEMiock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJA8 ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2666 W. 69th St.
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėllomls pagal sutartj

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 80. 49tb CT.. CICERO. ILL.
Utar., Ketv., Ir P8tn. 19—t vai.

8147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos tr Pėtnyčios

vakarais 6 Iki 9
Telefonas CANaI 1176

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9500

Telephone BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS lr PATARĖJAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 6516 S. Rockvvell St.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ABMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

PARDAVIMUI BIZNIAI

Grosemė ir bučerne parda
vimui. 13 metų Įsteigta. Gra
žūs gyvenimui kambariai. Pa
rsiduoda dėliai ligos.

3108 West 59th St.
AUTOMOBIT.E8 AtTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC.
===== Vartotų Karų Bargenai------ :

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

ĮVAIKOS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFI8AJI

4729 So. Ashland Avė.
S lubos

CHICAOO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nno 19 Iki 19 vai. ryta, nno 9 iki 4 
vai. po pietų Ir nno 7 iki 8:89 vai. 
vakaro. Nedėllomls nuo 19 Iki 11 

valandai dieną 
Telefonas MIDvray 98MO

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Tei. YARda 0994 

Rea.: Tel PLAaa 9400 
Yalandoe:

Nuo 19-18 ▼. ryto; 1-8 lr 7-8 v. T. 
Nedėldlenlais nuo 19 Iki 11 diena

Office Tel. HEMiock 4848 
Res. Tel. GROvehill 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai. 2-4 lr 7-9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANaI 0402

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

Nedėlioję pagal sutartj

Dr. A. Račkus
Išvažiavo j Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 3 popiet — 6 Iki 8:80 vakare. 
Nedėllomls nuo 11 ryto iki 1 p.p.

BTHCK '85, 5 Sedan. Trunk. garant................................................ 3K‘-ą
BUICK *85, 5 Sedan. garant...............................................................
CADILLAC ’30, 7 Sedan. V-16. Tohulas ................................... 3745
PONTIAC ’35, 5 Sedan. DeLuxe modelis ................................... 8.45
PONTIAC ’35. 5 Sedan, 6 eyilnd..................................................... 3995
BUICK ’34, 5 Sednn. Trunk............................................................... **95
BUICK ’33, 5 Sedan 67, kaip naujas ............................................ 8595
CADILLAC ’31. 7 Sedan. 6 drat. ratai ........................................ 8595
PONTIAC '84. 5 Sedan De Luxe ..................................................... 9595
BITICK ’38. 5 Sedan 57. pirmos rūšies............................................ 8595
T.A SAI.T.E ’Sl, 5 Sedan. labai pulkus ........................................ 3445
CADILLAC ’30. 5 Sedanette. Fleefvvood ........................................ 8395
PIERCE ’30. 5 Phaeton. Plikas, Tobulas .................................... 3395
PACKARD '31, 7 Sedan. Puštom Ruilt ................................... 3395
CADILLAC '30. 5 Town Sedan. 6 drat. ratai .......................... 8395
LINCOLN '29. 5 Sedan, pulkus karas ........................................ 8375
BTTICK '31. 5 Sedan 67. geroj tvarkei ............................................ 3375
I.A SALLE '31. 5 Coupe, geram stovy ........................................ 8345
PIERUE '30. 2-4 Coupe, geram stovy . ................................... 8325
CHRYSLER '31. 2 Conv. Coupe. Rumble seat ...................... 3295
I.TNCOLN '30. B Sedan. labai puikus karas ............................... 8295
PACKARD '30, 2 Conv. Coupe, Gražus ........................................ 3295
CADILLAC '30, 7 Sedan, geram stovy ........................................ 3295
RUTCK '30. R Sedan 61. švarus ...................................................... 8225
CHEVROLET '31, 2 Coupe. 6 drat. ratai ............................... 8225
BI’ICK '80. 7 P. Ūmo.. 6 drat. ratai ..................................... ’ 8225
CHRYSLER '29. 7 Sedan. 6 drat. ratai ..........................8195
FORD '81. 2 Coupe, geroj tvarkoj ................................ ' gi ak
GRAHAM '32. 5 Sedan, bargenas ............................ .......... gink
LA SALLE '29. 5 Sedan. žema kaina ....................... .........." Z lok
CADILLAC '28, 6 Coupe, geram stovy.......................... . .............. g.B'«
OAKLAND '30. 6 Sedan, gražiam stovy ....... ........................ Z „
CADILLAC '28. 6 Sedan, bargenas ...................... ...................... Z JĮ?
CADILLAC '28. 7 Sedan. ragaukite ............................................. 2 2?
NASH '29, 6 Sedan. žema kaina .......... ........................................ ! ,5
BITICK '28. 6 Brougham. eina O. K. ......  ..................................... Z .5
ESSEX '29. 5 Sedan. bargenas ................. ......................................... 2
BTTICK '27. 6 Sedan. pigiai ..................... ........................................ 2 22
BTTICK '27. 5 Sedan, kalnuotas parduot
STUDEBAKER '29. 5 Sedan parauOT ................................... 8 50
BUICK '26. 5 P. Sedan. 2 durų. ............ g8 35 

5(1

Jūsų dabartinis karas priimamas nž Tankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

♦


