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ANGLIJA PASIRENGUS SPAUSTI 
LIETUVA VOKIEČIU NAUDAI

TAČIAU PRANCŪZIJA STATO JAI 

KLIŪČIŲ
PARYŽIUS, liepos 7. —(Prancūzija su tuo nesutinka 

Anglijos vyriausybė nieko ne ir į visus Anglijos žygius at- 
laimėjo savo pasitarimuose su sineša pasyviai.

PER VANDENS VAMZDŽIUS ŽUVELĖ J NAMU3 KARO. RAYES PASKIR- jMUSSOLINI PASIRYŽĘS 
NEKEISTI SAVO ŽYGIŲ

Amerika reiškia vilties, kad 
Italija nepuls Etiopijos

Prancūzija, kad sulaikius I- 
lįlalijų nuo karo Afrikoje ir

Be kitko jie randa, kad 
Anglija pasiryžusi spausti

Japdraudus Etiopijos neprik- Lietuvą, kad ji darytų žymių 
lausoinybę. I nusileidimų naciams Klaipė-

Prancūzija pareiškia, kad doje. Prancūzija atsisako reni' 
Anglija pradėjo draugautis su ti Angliju, ir tuo keliu blo-
Hitleriu, tad Prancūzija gali*i kuoja Anglijos pasiryžimus
draugautis su Mussoliniu. 

Diplomatai randa, kad An
glija pasiryžusi gelbėti Vo
kietijai visose jos pastangose, žygius.

spausti Lietuvą.
Tokiu būdu Prancūzija triu

skina Anglijos tuos ir kitus

STALINAS SUSIVAIDĖ SU 
TREČIUOJU INTERNA

CIONALU

KOMPANIJOS PAČIOS 
TURI MOKĖTI MOKES

ČIUS

(Acme Photo.)
Anų dienų vienuose namuose Cliicagoj mergaitei Ha- 

tty Hughes leidžiant vandenį mažytė žuvelė iš krano 
plumptelėjo į stiklų. Žuvelė iš ežero turėjo pereiti per 
visų vandens vamzdžių sistemų iki pakliuvo į stiklų. Ste
bėtina, kad išliko gyva.

RYGA, liepos 7. — Žinio- Illinois prekybos komisija 
mis iš Maskvos, Rusijos dik- paskelbė, kad Utilities kompa 

nijos, kaip tai elektros, gazo, 
vandens ir telefonų, pačios

PRANCŪZIJAI GRĘSIA GEDULO PAMALDOS UŽ
SUKILIMAI ARKIVYSKUPĄ QUIGLEY

tatorius Stalinas nutraukė 
santykius su komunistų tre
čiuoju internacionalu, kurį j privalo mokėti 3 nuoš. parda 
1919 m. Leninas sukūrė pro-vimo mokesčius, bet ne keisti 
paguoti ir organizuoti pašau- J jų pirkimo mokesčiais ir tai 
linę revoliucijų. visa užkrauti ant vartotojų.

Šiandien Stalinas yra sovie O šios kompanijos labai pa 
tų vyriausybės priešakyje ir i geidavo kad nusikračius mi- 
Kremlino valdovas. Anot Le- nėtais mokesčiais. Jos ape

liuoja.

RASTA KLASTUOTŲ ŽEN 
KLELIŲ SPAUSTUVE

nino tvarkos sekėjų, Stalinas 
pradėjo dešinėti, partekdamas 
kai kurias Lenino paliktas 
teorijas. Dėl to kilo daug ne
susipratimų.

Trečiasis internacionalas šių [Federaliniai agentai Chica 
vasarų turės kongresų Mas- goj susekė slaptų spaustuvę, 
kvoje. Užs. reikalų komisaras kur buvo spausdinami klas- 
Litvinovas paduoda sumany
mų, kad trečiąjį internaciona
lų nukelti į Paryžių, kadangi 
lenai jau šiandien veikia eilė 
komunistų vadų. Jei tas bū
tų padaryta, tada tas inter
nacionalas nusisuktų stačiai 
prieš diktatorių Stalinų. Ko
munizmo vadams susipešus,

Rusijos gyventojams pa- 
Jhgvėtų.

tuoti svaigiesiems gėrimams 
federaliniai banderoliai.

Suimta penki klastotojai. 
Gauja didelius pinigus darė, 
tuo būdu žymiai mažindama 
vyriausybei pajamas už svai 

; giuosius gėrimus.

PERSIJOJ NAIKINAMI 
FEZAI

LONDONAS, liepos 6. — 
Persijos šabo įsakymu naiki
nami fezai (persų rūšies gal
vos priedanga) ir anų vieton 
įvedamos civilizuotų kraštų 
skrybėlės.

Persijos agentai čia ir ki
tuose Europos miestuose su
pirkinėja daug skrybėlių, ku
rių milijonai reikalinga.

PANEIGIAMAS ŪKIŲ 
PROJEKTAS

SUMAŽINO KARIUOMENĘ
PARYŽIUS, liepos 7. —

Prancūzijos vyriausybė suma
žino kariuomenės skaičių iki 
600,000, paleidusi iš tarnybos 
apie 100,000 karių.

TAS LEGATU IEUKA- 
RISTINĮ KONGRESU •

CLEVELAND, O., liepos 
6. — Čia įvyks krašto Euka. 
rištinis kongresas rugsėjo 23 ;
iki 26 d. imtinai. -----------

i n . ¥. , * , I ROMA, liepos 7. — Italijos.I Popiežius savo legatu (P<r| diktatorius Mussolinl vakar' 
soualiu atstovu) kongresan i k |1)6j(> Sa|erno . , j 15
paskyrė New Yorko kardino
lų Hayes.

TRETININKŲ SUVAŽIA
VIMAS CHICAGOJ

! Šv. Pranciškaus trečiojo 
i ordeno Švenčiausios Širdies 
provincijos direktorius kun. 

pjuvenai Emanuel, O.F.M., 
skelbia, kad Chicagos treti
ninkai yra pilnai

ETIOPIJA RENGIAS 
APSIGYNIMAN

ADDIS ABABA, liepos 7.--Į 000 jaunų fašistų savanorių,
I kurie skirti karo tarnybai ry- Etiopijos vyriausybė, nesu
1 tinėje Afrikoje. laukdama iš niekur sau pa-
! Diktatorius tarp kitko pa-'galbos, ima rengtis apsigyni-
reiškė, kad Italija pasiryžo Jnan nuo italų įsiveržimo. Im-
vesti kovų Afrikoje Ir nei vy- Į peratoriaus įsakymu visam
riausybė, nei gyventojai ne- krašte mankštinami kariai ir
gali atmainyti to pasiryžimo, patvarkoma Raudonojo Kry-
Bus kovojama iki laimėjimo, žiaus organizacija, kurion

. . , . . kviečiami savanoriai.
Jis nurodė, kad italai visa-’

dos nugalėdavo juodųjų rase. Etiopijos imperatorius skau 
išėmus vienų 1896 metais į- džiai nusivylė Amerikos nu

sistatymu. Tad šiandien jis 
glaudžiau rišasi su Anglija,

pasirengę į Vykį Etiopijoj, kur jie pra- 
pasitikti ir priimti atvykstan | laimf.jo Tas įvyko da 
aus Chicagon tretininkus do-inos jtal,j kariuomenės ir dėl'j >3 kurios tikisi gauti pagal-

, legatus dalyvauti minėtos 
į tretininkų provincijos suva- 
ižiavime liepos 9, 10 ir 11 d. 
Suvažiavimo posėdžiai įvyks

PARYŽIUS, liepos 6. — .' Jo Emin. Kardinolas Mun La Šalie viešbutyje.
Žinovai randa, kad Prancū- delein, Chicago Arkivyskupas 
zijoje politinė tvarka kas Icelebruos gedulo Mišias už 
kart blogėja ir todėl numato , a. a. arkivyskupų Quigley šio 
mi
nauja
kuri gali padaryti žymų per-1 Tuo būdu bus paminėtos . * . . . ¥ ,

1¥l on a i-, n-i sėdžiai bus atviri ir pasalio-veirsmų krašte. ,20 metų arkivyskupo Ųuigley Fi _ čiams (publikai).Fašistai ir kairieji gaiva- j mirties sukaktuves. '
lai organizuojasi ir rengiasi 
tarpusaviai “persiimti.” Kai 
bėti apie politinę katastrofų 
yra per anksti. Bet kad arti

supuvusios parlamentarinės 
tvarkos Italijoje, pareiškė 
Mussolinis. šiandien gi tas 
negali pasikartoti ir Italijos) 
fašistų pasiryžimas nekeičia

Tarp daugelio žymiųjų sve mas
čių tretininkų bus ir Jo Ek-

bos.

Kun. Vincas Čižauskas, ma-
. . . , . ... Ti rijonų kongregacijos vienuo-Anot surinktų žinių, Itali- .. — , , .. lls» i-sejęs teologijos mokslus

r^ūji^ttkyiinaUo/r^"7rjiiepo8"inėm"lo"Z Vardo “• J Be?’ į“ api“. Angelicnm Universitete By-
— kruvinoji revoliucija, katedroje. i pneS ?'t,Op'J» *r 8,U’- me, šeštadienyje laivu “Rex”

d d 1 • Rytiniai ir popietiniai po-, ciama vis daugiau. .atplaukė Į Ncw York.

AVASHINGTON,

IŠSISUKINĖTOJAI BUS 
BAUDŽIAMI

, liepos 6. Vakar mieste Ryme išvesti
Liepos m. 11 d. bus laiko-1 1X?. vynaU8J *| kunigais dijakonai Juozas

pasiuntė Etiopijos imperato-; PauIiukonif. M L Q ir yin.
cas Černius, M. I. C. Kun. 
Juozas Pauliukonis primicijas

savo nepriklausomybę nuo! ' . .kun. Vincas Černius, M. I. C.

•mos pontifikalės aukštosios 
^Mišios Švč. 'Vardo katedroje. 
| Pontifikuos Jo Eksc. Cliica- 
gos vyskupas pagelbininkasnaši pavojus, tas visiems ži- BERLYNAS, liepos 6 

noma ; Vokietijos vyriausybė paskel- B. J. Sheil, D.D., V.G.
Daug kas už tai kaltina'1*, kad visi išsisukinėtojai j -----------------

Prancūzijos parlamentarinių') nuo kareiviavimo bus l>audžia

atsakymų į jo 
Amerika

riui trumpų 
atsišaukimų, kad
gelbėtų Etiopijai apsaugoti,, T” * , laikys Lawrence, Mass.

nepriklausomybę nuo!,___ TT.___  A , a.
Italijos kėsinimosi. 

TVasbingtono vyriausybė at j pirninsiųs iškilmįngas Mišias
atnašaus Lietuvoje.KATALIKAMS UŽDRAU

STA SKAITYTI KNYGĄmi kalėjimu.
Pasirodo, kad Hitlerio jau

skandalai seka vieni paskui nlmas neturi to karingo en- VATIKANAS, liepos 6. — 
kitus. Vyriausybė neturi ga- ■ tuzijazmo, apie kurį pats Hit Katalikų Bažnyčia uždraudė 
limumo subalansuoti sąmatų. lerls taip daug šūkauja. Dau

Tai vis pavojai, kurių ne- 8®Ji» jaunM vyrų nenori ka
bus galima išvengti.

įstaigų supuvimų. Valstybės 
iždas plėšiamas. Finansiniai

MONGOLAI PRIEŠ 
JAPONUS

MASKVA, liepos 7. — Mon 
golijos valdovai per sovietų 
vyriausybę skundžiasi,

reiviauti.

PASPRINGĘS MIRĖ 
PROFESORIUS

sisako gelbėti Etiopijai. Reiš
kia vilties, kad Etiopija gra-1 
žiuoju susitaikins su Italija ' 
su T. Sąjungos pagalba. ,

Liepos 12, iš Francijos prie
plaukos Havre, laivu “Brita- 
nica,” išplaukia į New York 

Kelloggo Briando paktų y- j trys marijonai kunigai išėję 
pasirašusios 61 valstybė. mokslus dominikonų univėrsi-

katalikams skaityti žinomo 
triukšmadario italų poeto ;ra 
Gabrieliaus D’Annunzio ąau- TarP .1U Yra Etiopija ir Ita-įtete Ryme: kun. J. Jagminas,. A ' • m _ i < __ •___ ~lija. Tad Amerikos vyriausy M. I. C., kun. Joms Jančius, 

bė taip pat tiki, kad pasireiš- M. I. C. ir kun. Juozas Pau- 
tokiu vardu: “Šimtas ir šim- ike nesutikimai bus išspręsti , Bukonis, M. I. C. 
tas ir šimtas ir šimtas pusią-I taikinguoju keliu. i---------------------

jų knygų, kaipo nemorališkų 
ir pagoniškų. Ta knyga yra

STOKHOLMAS, liepos 6. pių iš Gabrieliaus D'Annun-! Tai viskas, kas atsakyta 
kad — Usala universiteto prof. zį0> mirties kėsintojo, paslap : Etiopijai, 

japonai užgrobia ir savinasi Kari Charpentierr, 51 m. amž., f jų knygos.”
Mongolijos teritorijas.

BUVĘS KINŲ DIPLOMATAS 
ĮŠVENTINTAS KUNIGU

BRUGES, Belgija, liepos 
6. — Buvęs aukštos kilmės ki 
nietis ir aukštasis valdininkas 
ir diplomatas Lou Tseng Tsi-

kalbininkas ir sanskrito auto • 
ritėtas, vakar mirė pasprin- 
gęs mėsos gabaliuku.

GRĄŽINTA J SAVO VIE
TAS 20 REDAKTORIŲ

AMERIKIEČIAI APLEI
DŽIA ETIOPIJĄ

ang, 65 m. amžiaus, įšventin 
tas kunigu.

Savo diplomatinę karijerų ) 
jis pradėjo 1891 metais, kada 
kinų imperatorius paskyrė jį 
Kinijos ambasados sekreto
rium Petrapilyje, Rusijoje.

Lake apskrity, Illinoise, 
krašto vyriausybė nupirko 
500 nkrų plotų ir planavo pa- 1911 m. paskirtas ambasado-
dalinti į ūkius ir įgyvendinti 
30 šeimų. Dabar iš Washing- 
tono praneša, kad tas planas 
neigiamas. Nežinia kas bus 
daroma su nupirkta žemo.

rium Rusijai. Kada tais pa
čiais metais paskelbta Kinija 
respublika, jis paskirtas už
sienių reikalų ministeriu, a
paskiau Kinijos premjeru.

.1899 m. vedė katalikę belgę 
Petrapily. 1911 m. jis pats 
priėmė katalikybę. Neturėjo 
vaikų. 1927 m. mirė jo žmo
na. Po to jis įstojo šv. An
driejaus benediktinų vienuo- 
lynan ir išėjo kunigui reika
lingus mokslus.

Šv. Andriejaus vienuolynas 
yra arti Bruges miesto. Bu
vusį diplomatų kunigu įšven 
tino Jo Eksc. arkiv. Celss 
Constantini, apaštališkas de
legatas Kinijai. Iškilmės įvy
ko minėtam vienuolyne. Da- 
bar jis žinomas vardu kun. 
Petras Celestinas Lou, O.S.- 
B. (benediktinas).

DIDĖJA VALSTYBEI 
PAJAMOS

WASHINGTON, liepos 7.- 
Žiniomis iš Etiopijos, U. S. 
pasiuntinybė parėdė, kad visi 
amerikiečiai, kurių yra apie 
125, tuojau apleistų Efiopijų.

Ir kitų kraštų piliečiai if 
valdiniai gavo įsakymų aplei- 
sti Etiopijų. Jų tarpe yra

BERLYNAS, liepos 6. —
Nacių autoritetai gruzino at-|
gal į savo vietas katalikiškų 

Illinois valstybė Sjmet per laikraS(,iy redak,oriyi ka. 
pirmuosius šeiis lūkesius pel- rie buy0 ,mpen()lloti n2 k,,., 
nė daugiau kaip 21 milijoną dina|o par(,iskiml)
dolerių pajamų 2 nnoS. pirki- j paskelbiln(( vienuolių baudi-
mo mokesčiais. Su 3 nuošim-,Įnio reikajp Naciai grųžino re daugiausia misionieriai
ėiais dabar pelnys toli dau-' daktoriam, kvalifikacijų tei- 
giau. Ir vargiai to pakaks po 
litikieriams.

sę.

PASIRAŠYS KONKOR
DATĄ

BELGRADAS, liepos 7. —

RAjGINA pravesti 
* BEŲIŲ

VIENA, Austrija, liepos 7. 
— Po šio miestu centru su
sekta giliai žemėje senovės 
mūriniai pastatai ir urvai.

WASHTNGTON, liepos T.- ORAS
Jugoslavijos vyriausybė paga Prez. Rooseveltas ragina kon-
liau padarė konkordatų su gresų, kad veikiau pravestų ' CHICAGO TR APYLINK.- 
Vatikanu ir artimoj ateity šis anglių kasyklų kontrolės bi- Iš dalies debesuota; maža tem 

| dokumentas bus pasirašytas, lių. | perą t ū ros atmaina.

Kun. Stepas Kneižys, Nor- 
wood, Mass. lietuvių klebo
nas, praeitų savaite operuotas 
ak laja žarna. Ligos metu j j 
pavaduoja kun. J. Petraus
kas iš Brockton, Mass. Ligo
nio brolis Antanas Kneižys 
yra “Darbininko” redakto
rius.

Naujosios Anglijos Federa-^ 
cijos rengtoji, iš eilės trečio
ji, Lietuvių Diena Mariana- 
j.olyie, praėjo ramiai. Oras 
buvo gražus. Iškilmingas Mi
šias atlaikė J. E. vysk. T. 
Matulionis. Šiais metais Fe
deracija padėjo žymiai ma
žiau pastangų išgarsinti savo 
parengimų1 ir pačios progra
mos rengime nebūta sutarimo. 
Pasekmėje, žmonių suvažiavo 
žymiai mažiau negu kitais 
metais.

PLATINKITE “DRAUGA’
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“DRAUGAS”
Išeina kandieu. laakyrub •ekmadtvuiua 

ft'MKMUMKKAl'OK KAINA: J. Amerikoa valatybėae:
UatkuiM — $tt.uu. Puaul metų — $1.6U; Trnua nieueeikia* 
— Vienam mėneaiul — 7ic. Kltoae valatvbtoe
prenumerata. Metama — 97.40; Puael metų — 94.40. 
Kopija — .•»«.

Ketlaktonua priima — nuo * vai. li*l t rai. pepieL 
Skelbimų kalnoe prlatuatUamoa pareikalavua. 
Bendradarbiauta ir koreapoudentama raitų negrąžiną,

jei neprašoma tai padaryti lr nepriaiunčiama tam tiks
lui pakto ženklų.

Skalbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet

verstinų sienų savo gujus kamienus — tau
tiškas valstybes.

Protingesnių lenkų Hkys šiandien vis 
labiau kreipiasi į šiaurę — į Baltijos pusę. 
fcia kryptim galima būtų net iki Murmansko 
eiti, ir į antrų Baltijos pusę, ir per ten ir 
pro ten j plačiuosius rytus, pietus ir vaka-

Pertvarkoma litams Šauliu Sajmga daugiau domėtis ir senų dai-

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Pnblrabed Daily. Uxcept Sunday. 
8UBSCK11T1ONS: One Tear — 94.44; SU Months

— 44 40; Three Months — ♦a.eu: One Kentu — VOe. 
Burope — <Jn« tear — 97.00:' j1x 14 ...thn — 94.44; 
uopy — 44c

AdvertlsinK u ' OHAUOAS” bringa beat reeulta 
▲dvertlaing ratea on applloatlon.

•DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

ktų iškasimais (kardais, kir-
Didžiausia ir reikšmingiau- gaisro, potvynio ar Kitai”ne-' pinigais, indais ii t.t.),

šia Lietuvoje organizacija y- laimingais atsitikimais, 
ra šaulių sųjunga. Šiandien Nuo gio Jaiko Lietuvos šau- 
nerasime Lietuvoje kumpelio, i liai tiesiog priklausys kariuo-

. A. . , „ ... kuriame nebūtų šaulių būrio. Į menės vadui. Gi visiems šau-
m. Lenkija galely virai, vyreanlyja BUK wik
joa ayjungua yalatybl, aeaernaj joa ,lakea kti]lgi Sauliai. vaidlnu0 paskirta8\aulių
1PXVK toZu^i±T’Tiek« krait0 ir kul- «»“”«»» vadas, kuriuo turės

. i- , |L-r a , a- • tūriniame veikime yra dide-’būti karininkas šauliais ga- liaudies meno parodos, oi'ardu galima butų kalbėtis tarptautiniame . ullu khubuuuui. oauuais ea Dm .
r..ru...» Ivuiateiai,. nariu ir natikiinti sau W» P«r 1« »vo gyvavimo me- lės būti vyrai ir moterys. Lie- b“zelm Ji. 10 d. senoje l)a.-,

10, šaulių sųjunga nudirbo di tuvos piliečiai, kurie yra ne !nbvOb “les ““Uncje Merki- 
delius krašto gynimo, kultū- jaunesni, kaip 16 metų, už • n®Je buvo surengta didžiulė 
ros bei tuutinio susipratimo kriminalinius nusikaltimus tei
darbus. Galima sakyti, kad smo nebausti. Kiekvienas no-

' kurie yra svarbi medžiaga is
torijos mokslui. Visa tai su
daro mūsų senovę, gaivinan
čių lietuvių širdyse tautinę 
dvasių.

Šiuo metu kai kuriose Lie
tuvos vietose rengiamos mū-

VADOVAUS EKSKURSI 
JAI Į LIETUVĄ

PASIRINKIMAS LENKIJAI

Vienas “M. V.” bendradarbis rašo apie 
pasirinkimų Lenkijui. Priminęs, kad Lietu
vos universiteto rektorius prof. M. Remeris, 
kuris gerai pažinęs Pilsudskį, rašydamas jo 
mirties proga, pažymėjęs, kad Pilsudskis le
nkų tautai palikęs sunkų palikimų, jis rašo:

Mūsų universiteto rektonus prof. M. Ro- 
meris, gerai pažinojęs velionį maršalų Pil
sudskį, rašydamas apie jį jo mirties proga 
mūsų spaudoje, pažymėjo, kad Pilsudskis le
nkų tautai palikęs sunkų palikimų. Šiandie
ninė Lenkija juk nėra nė didžiulė galinga, 
sugebanti savarankiškai apsiginti “rytų Eu
ropos imperija’’, apie kokios sukūrimų sva
jojo Jagelaičiai, nė tikra etnografinė val-

foruine lygiateisiu nariu ir patikrinti sau 
gyvenimas ir ateitis.

Bet kelias į ten guli per Vilnių, per Lie
tuvos sostiiię — Vilnių, ne per nuskurdusį 
Lenkijos provincijos miestų! Lietuva be sa
vo sostinės negali eiti į jokias ko.nbinaeijas Lietuv“ Sauli“ jautriau- rėdomas būti Šauliu, prisieks
su Lenkija ir neis, o neinant Lietuvai Len- 81 krait“ ^Ventoje,, kurie arba duos iikilniilų4 pae.ža- 

.........................irvvai spkn ir vLsiimript atsi-! kluanin iStibukijai durys į visur uždarytos. Šitai lenkai 
turi suprasti ir įsikalti sau į sųmonę. Dabar 
lenkams, rodos, jau gera proga pradėti rink
tis vienų iš dviejų: arba pasilikti sau Vilnių 
ir laukti liūdno likimo, arba grųžinti jį Lie
tuvai ir išeiti į tikros ateities laukų. Jei jie 
to nesupranta, tai Lietuva gali laukti.

VAŽIUOJAME Į LIETUVĄ

Šiemet visiems gera proga važiuoti ap
lankyti Lietuvų. Kaune šaukiamas Viso Pa
saulio Lietuvių Kongresas turėtų patraukti 
ne tik šiaip jau pripuolamai šiemet važiuo- 

' jančius į Lietuvų apsilankyti arba apsigy- 
j venti, bet ypač mūsų profesionalus, biznie

rius ir visuomenės veikėjus. Y'ra lietuvių ta
rpe gerokai pasiturinčių žmonių, kurie daug 
pinigų išleidžia atostogoms čia, Amerikoj.

gyvai seka ir visuomet atsi-'dėjimų būti klusniu ir ištiki- 
liepia įvairiais bendraisiais mu Lietuvos Respublikai. Vi- 
tautos bei valstybės gyveni-1 sį šauliai turės pasiduoti ka- 
mo reikalais. ro drausmei bei tvarkai. Už

Ligšiol šaulių sųjungos vei- savo nusikaltimus tarnybai, 
Rimas buvo skiriamas į dvi j šaulio garbei ir už sulaužymų 
dalis: kariškųjį tautos partio- priesaikos ar iškilmingo pa
šilau ir visuomeninį kultūros sižadėjimo, visi šauliai bus 
darbų. Budėdama valstybės teisiami karo teismo arba bau 
saugumo sargyboje, šaulių sų- džiami drausmės keliu. Tai 
junga taikos metu daugiau. yra tokia pati atsakomybė, 
dirbdavo kultūros kultūros kaip ir karių.
dalbų. Tačiau esant neramiai! . T . „ . . ,............. T . A ,i Nauju šauliu sųjungos įsta-Luropos padėčiai, ir Lietuvai'. . . .. .. , .-. , . .. . tymu numatytas ir saulių beitenka saugumu labiau susiru- . „ . _ . .jų seimų aprūpinimas einant 

tarnybos pareigas. Jeigu šau-pinti. Visai tautai reikia pa-,

“Senovės Diena’. Iš viso dzū
kų krašto tūkstančiai žmonių 
prigužėjo pamatyti mūsų pro-, 
tėvių gyvenimų, jų darbus, jų 
menų, dainas, muzikų ir tau
tinius papročius. Iškilmėse da 
lyvavo ir Lietuvos Preziden- ( 
tas A. Smetona, kuris buvo1 • I
nustebintas darbščių dzūkų 
rankų senovės kultūros tur
tais. “Senovės Dienos” pro
ga, Merkinėje buvo sureng
tos dvi didžiulės lietuvių liau
dies meno ir senų daiktų iš
kasenų parodos. Tai pirmo
sios tokios gausios parodos 
Lietuvoje. Lietuvos visuome
nės veikėjai ir kitose krašto 
vietose mano surengti pana
šias “Senovės Dienas”

Leonardas Simutis, die

čio “Draugo” redaktorių 
Lietuvių R. K. Susivienvi 
Amerikoje pirinininkas ir A. 
L. R. K. Federacios sekreto
rius, liepos 31 d. laivu “Nor- 
mandie” išvyksta j Viso Pa 
šaulio Lietuvių Kongresų. Jis 
vadovaus “Draugo” ir Ame
rikos lietuvių sportininkų eks- 

Tsb. į.kursijai.

stybė, kelianti kaimynių tautų užuojautų ir j manymu, nebūt daug brangiau vykti
pamėgimų. Šiandieninė Lenkija visų akyles- 
iuų politikų nuomone yra “hibridas”, “ne- 
daperas”, sustingęs ir susmukęs savo “did- 
valstybiškuose siekimuose” padaras, kelius 
susirūpinimo visiems kaimynams ir visai Eu
ropai kai dėl jo ateities.

Kuri ateitis laukia šiandieninę Lenki jų? 
Visokia, tik ne Jviesi ir ne džiuginanti, iš
vienos ir iš kitos jos puSės' auga siaubūninės ' dų.

atostogų į Lietuvų, pasilsėti, Europų pama
tyti ir tuo pačiu kartu viso pasaulio lietuvių 
kongrese dalyvauti.

Jei šiemet į Lietukų važiuoja studen
tai ir atletai, kodėl negalėtų važiuoti ban
kininkai, gydytojai, advokatai, inžinieriai, 
didesnių biznio įstaigų vedėjai ir t.t. Lietu
vos atlankymas atneštų keleriopų jiems nau-

valstybės, kurios netolimoje ateityje be di
delių pastangų iš jų pusės galės vienu saro 
svoriu suspausti Lenkijų iš abiejų pusių 
taip, kad jai geresniu atveju sunku bus kvė
puoti, o blogesniu — ir visiškai teks “išleis
ti dvasių”. Jei dėl kurių nors atstesuių veik
snių tos dvi galybės ir negalėtų greitai jos 
“užgriūti”, tai nemaž.au tamsi ateitis jai 
gręsia iš vidaus. Jėga ir smurtu sulipdyta 
iš savų mažesnių etnografinių plotų ir iš di
desnių keturių svetimų tautų žemių atkarpų, 
ji savo “vidaus vienybę” tepalaiko tik “ja- 
nicariškais” būdais ir kariškam ir polici
niam aparatams aikvoja visas savo materia
linių ir dvasinių jėgų atsargas ir santaupas.
. Pačių lenkų prisipažinimu jų visokerio
pa kūryba šiandieninėje Lenkijoje yra su
menkėjusi — susmulkėjusi — ekstensyvinė. 
Dabar nėra nė tokio literatūros pražydimo, 
kai Henriko Sinkevičiaus, Boleslovo Prūso, 
Ožeškienės, Konopnickos ir kitų metais, nė 
tokios tapybos kaip Mateikos, ar nors ne
tolimais prieškariniais Stabrausko laikais, nė 
tokio plataus užsimojimo statybos, kaip “po- 
krakusiniais ” metais, nė intensingo ūkiško į 
kūrimo. Visa kaip Molochas suryja didžiu
lis valstybės apartas, yjiač tuose iš svetimų 
tautų pagrobtuose “krosuose”. Šiandieninė 
Lenkija pačių bešališkų lenkų prisipažini
mu rembi, stingsta, smulkėja ir merdi savo 
pačios nepakeliamo svorio nustelgta, istori
nio lenkų gobšumo prispausta ir varginama. 
Šiandieninės Lenkijos raida rengia' kelių tik 
didesniam smukimui, vargui ir proletarėji- 
mui ateityje. Iš 40 nuoš. savo dabartinių gy
ventojų ji negali laukti jokios geros valioj 
bendradarbiavimo ir pagalbos savo kyliinui.

siruošti ginklu ginti savo val
stybės žemes nuo galimų pa
vojų. Tatai suprasdama, Lie
tuvos vyriausybė šiomis die
nomis nutarė šaulių sųjungų 
jiertvarkyti. Ministeriu kabi-

lys dėl tarnybos nustotų gy
vybės ar sveikatos, šeima iš 
valstybės gauna nuolatines pa
šalpas ar pensijas. Sužeisti 
šauliai bus gydomi valstybės 
lėšomis.

Vaideliai is Vitais Mesta
netas priėmė naujų šaulių sų
jungos įstatymų. Pagal šį į-' Taigi nuo šio laiko Lietu- 
statymų, šaulių sųjunga yra vos šaulių sųjunga bus dau- 
visuomeniška organizacija. Jos giau kariška Organizacija, ku- 
tikslas — stiprinti tautinį at-ifi visų tautų rengs valstybės 
sparumų ir valstybės gynimo , apsaugai. Greta kariško pa-
pajėgas. Šiam tikslui pasiekti, 
šaulių sųjunga vykdo tautos

sifuošimo, ji ir toliau varysi“^*

Darbo biržoje
Toli, miesto periferijose, ra

ndasi darbo biržos “namai”. 
Didelis, spygliuota viela ap
tvertas, žiemas. Nešvarios, pu
rvinos daržinės.

Kasdien, nuo šeštos ryto iki 
vėlaus vakaro, pilna čia žmo- 

Visi ieško darbo. Vilniu
didelį kultūros darbų. Visa- 

kariškų parengimų, šauliai ka- ■ nie krašte ir toliau bus stato-
Kad kelionė į Lietuvų būtų smagesnė, 

dienraštis “Draugas” organizuoja ekskursi- 
jų didžiausiu ir moderniškiausių laivu “Nor- rtoja karo tarnyboje įgytas mi šaulių namai, organizuoja- 
mandie”. Važiuojantieji prašomi prie tos e- 
kskursijos prisidėti. Taigi, kas tik galiate, 
kaip amerikonai sako, “būkime sportai”.

žinias, organizuoja šaulių da-, mi chorai bei skleidžiama He
lis, rengia piliečius priešlėk-tuviška daina, leidžiami įvai-

__  ______ tuvinei apsaugai, skiepija ka-' rūs raštai, rengiami bendro
važiuokime aplankyti savo senųjų Tėvynę — ’ riška drausmę Lietuvoj, gy-J lavinimosi kur^ paskaitos, 

Lietuvų. j ventojus pratina prie kariško I pramogos ir t.t. Bendrai sa- 
gyveniino, rūpinasi kūno kul-1 kant, nuo šio laiko Lietuvos

PRANCŪZAI PRIEŠ BENDRĄ NOTĄ 
LIETUVAI

ir.;

Lietuvos spaudos žiniomis “Leko de 
Paris” birželio 20 d. laidoje rašo: “Pary
žius turi sau pasilikti didžiausių iniciatyvos 
laisvę. Mes ir mūsų politika turi priklausy
ti tik nuo mūsų pačių ir nuo mūsų sųjungi- 
ninkų. Nereikia jokių ekspertų in Londonu 
ir nereikia jokių derybų, kurios būtų ski
riamos nuo oro pakto, nes jūrių laivyno ir 
oro laivyno klausymai turi būti svarstomi 
ir tvarkomi kartu. Nereikia jokios bendros 
prancūzų, britų ir italų notos Lietuvai ir 
neteikia jokio kišimosi in italų ir abisinie- 
čių kivirčų”.

Kiekvienais metais šio krašto nepriklau
somybės šventės minėjimas atima ne dešim
timis, bet šimtais gyvybių. Ypač šiemet lie
pos 4 d. daug žmonių žuvo. Vien neteko gy
vybės automobiliais besiva/inėdami, kiti bc- 
simaudydami, treti bežaizdami su sprogsta
mųjų medžiaga, kiti dar kaip kitaip. Tos 
baisios nelaimės įvyksta dažniausia dėl ne
atsargumo. Prieš švente valdžia nors ir per
spėja, kad žmonės atsargiai važinėtų ir žais
lų, tačiau į tai nedaug dėmesio teatkreipia- 
ma. Dėl to tiek daug namų po švenčių pa-

Ji gali dėti pasiutusias pastangas savo kre- ' plūsta ašarose.
sų nutautinimui, gali visa save aitam iasi- j Amerikoj dažnai kartojamas obalsis — 
aikvoti, bet savo tikslo vis tiek neatsieks, “gafety first”, bet niekur nėra tiek daug 
Anglija Airiją, Vokietija tos pačios Lenkijos visokiausių nelaimingų atsitikimų, kiek šia-
dalis nutautinėjo didesnėmis išgalėmis ir to
bulesnėmis priemonėmis per penkis šimtuų 
u* net daugiau metų ir tai nieko neišėjo, o 
čia dalinimų ir karų nualinta šalis, šlubuo
jančiais finansais, pramone, prekyba ir dva
sine kūryba nori nutautinti tautiškai susipra
tusias grupes, turinčias tuojau prie savo prl-

ine krašte. Tas jairodo, kMd apie saugumų 
daug kalbama, bet to obalsio nesilaikoma.

» • •
Išėjo iš spaudos kun. A. Miluko leidžia

mos “Žvaigždės” 2 n r. Leidinys pašvęstas 
“Lietuviams Permsdvanijoj”. Įdėta įdomioj

j medžiagos Amerikos lietuvių istorijai.

je 6,000 registruotų bedarbių. 
Registruotų... O kiek neregis
truotų!

kuvos ir kitų pakampių, — 
piktinasi tūlas vietos bedar
bis.

— Polonizuoti “kresus”f 
Jūs tik badų didinat. Čia ir 
be jūsų, “glodomorų” pakan
ka. Niekam čia kultūra nęru- 
pi. Čia kiekvienas nori tik pa
valgyti. Sočiai pavalgyti, — 
štai mūsų troškimas!

Langelis užsidaro.
Bedarbiai skirstosi. Liūdni.

Ilgos eilės stovi ir laukia. Ir vėl reikės anksti rytų kel- 
Laukia, kada juos užregis- ti ir laukti, kol užregistruos, 
truos, kad galėtų gauti prie kol gausi 6 dienas darbo į du 
viešųjų darbų į du mėnesius mėnesius.

tūra; be to, šauliai stiprina 
Lietuvos piliečių dvasines pa
jėgas, skleisdami kultūrų, švie 
timų, keldami tėvynės meilę 
ir dorovę, teikdami pagalbų

šauliai bus lyg ir civilinė ka
riuomenė, kuri įvairių neti
kėtumų atveju, galės daug 
padėti krašto saugumui bei 
aktyviai kariuomenei.

Uetnoji Gahiuiii Snoriški Papročiai 
irMeus

Prieš kelis amžius Lietuva įniršo lenkų poniškumo ap
turėjo daug gražių tautinių krėsti bajorai ir kiti didikai, 
papročių ir puikių rankdai- Nors svetimųjų prispausti ir 
bių bei ki.į*. meniškų išd’rbi- vilkdami sunkių baudžiavos 
nių. Lietuviški papročiai bei našbj, Lietuvos kaimų žmo- 
liaudies mepas tada buvo ga- nės neužmiršo savo senuolių 
rsūs net toli už Lietuvos ri- papročių bei jų meniškas kūry 
bų. Kitų kraštų žmonės at- bos. Per kelis amžius lietu- 
važiuodavo į Lietuvų, pasi- vio dvasių gaivino daina ir 
klausyti puikių dainų, skani- tautiniai papročiai bei lietu- 
bios kanklių muzikos, pamaty- vių kalba. Tik dėka jų, šian- 
ti lietuviškų papročių bei liau dien gyva mūsų tauta. Dėka
dies meno dirbinių ir nusipir
kti visur žinomo šiaurės aukso 
— gintaro. Tais laikais šie 
visi lietuvių tautiniai savu
mai garsino mūsų tautos va

jų, šiandien turime nepriklau
somų Lietuvų.

Po Didžiojo karo, laisvai 
ats'ikvėpusi mūsų tauta, ėmė 
dar daugiau gaivinti tauti-

rdų. Jie kitataučių akyse lie- nius savumus. Tuojau plačiau 
tuvius darė aukštai kultūnn- pasklido kanklių garsai. liū
gais žmonėmis. Neberotkalo ' ta gaivinti ir liaudies menų, 
tada buvo sakoma, kad Lietu- įvairios juostos, lino marški- 
va — tai dainų ir meno kraš- niai, prijuostės, tautiniai rū
tas. 1 bai, gintaro karoliai ėmė vėl

6 dienas darbo.
Šešias darbo dienas po dvie 

jų mėnesių laukimo. Ir tai ge
rai — kam pasiseka gautu.

Langfelis bedarbių intelige
ntų.

Daktarai, inžinieriai, buvę 
gimnazijų mokytojai, studen
tai... Ieško darbo. Darbo, ko
kio nors darbol.

Registratorius uždaro lan
gelį. Daugiau neregistruoja. 
Vienas išbėga iš eilės ir stu
miasi prie langelio.

— Prašau mane užregistruo 
ti!

— Nieko daugiau neregis
truojam.

— Aš turiu nuo Pilsudskio 
laiškų — atsikerta bedarbis.

Registratorius pabųla. Pra
deda mandagiai teisintis. Vo
gčiomis pasižiūri į laiško vo
kų, ant k-urio aiškiai matosi: 
“Civilinė mar. J. Pilsudskio 
kanceliarija”.

Tai tūlas Varšuvos polite
chnikos studentas. Su tokia 
“protekcija” jis neabejotinai 
gaus “darbo”. Linksmas, ap
gavęs registratorių, skaičiuo
ja uždarbį: šęšioe darbo die
nos po du zlotu, viso 12 zl^ 
reiškia po 20 skatikų į dienų. 
Traiškąs, tiesa, nuo Pilsuds
kio, bet ten aiškiai parašyta: 

asmeniniais reikalais į mar-
Tačiau susidėjusi su klasti- puošti lietuvius. Visaip išnia- gaIų J. Pilsudskį nesikreipti 

ilgais lenkais ir nustojusi vai-1 rgintos lėkštės, geldos, kubi-1 Kiti bedarbiai pikti, nes ne- 
stybinio savarankiškumo, lie- lai, skrynios, varpsčiai, pvp- turi voko su užrašu: civilinė 
tuvių tauta pradėjo pamiršti Į kės ir kiti išdirbiniai pradė- marš. Pilsudskio kanceliarija, 
ir savo dainas ir liaudies ma-jjo dabinti lietuvių namus. Pa-j — Ir kurių velnių jūs čia 

! nų. Tiesa, jį daugiausiai pa-1 galiau Lietuvoje imama vis; suvažiavot iš Varšuvos, Kro-

Statistikos biure
Kiek likviduotų įmonių, kiek 

sumažėjo cukraus, druskos ir 
degtukų konsumeija, kiek, pa 
galiau, bedarbių — visiems 
tiems daiktams apskaičiuoti 
reikalinga statistika, reikalin
gas statistikos biuras.

Statistikos biure dirba tik 
bedarbiai. Kas savaitė jie kei
čiasi. Kas savaitė ateina ki
ti...

7-tų valandų prasideda ry
tinė pamaina. 7-tų valandų 30 
išblyškusių veidų susėda^ 
re.

Pajuodavę paakiai, nenor
maliai blizga akys, pirštai ne
rvingai varto sudulkėjusius 
popierio lakštus, — tikrina 
pavardes:

— Pikeiūnas?
— Jest.
— Gaidys!
— Jest.
— Puodžiūnas!
-— Jest.
Ir taip be galo.
Visos pavardės skamba lie

tuviškai. Nekurios bandomos 
Tenkinti, kaip Giedraitis — 
“Giedroje”, Aidulis — “Haj- 
dul” ir t.t.

Visi jie kalba lenkiškai. Į- 
staigoje negalima kalbėti ki
ta kalba, o jie juk valdinin
kai. Jie uždirba per 2 mėne
sius 12 zlotų! Tyliai prašne
kinus, atsakys mums gražiai 
lietuviškai. Bet tik tyliai...

Kažin kas užsirūkė. Dešimt 
prašo “palikt dūmo”. Pane-

(Tęsinys 3 pusi.)

uų ou
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Tenai, Kur Jogaila Ilsis
(“L. A.” korespondento)

Krokuva, birželis 
Vavelio katedros kriptoje, 

Krokuvoje, guli palaidotas,Į 
sidabriniame karste, su kris-1 
talo langais, paguldytas Pil
sudskis. Ilgiausios žmonių ei
lės nuo ryto iki vakaro išsi-1 
rikiavusios, po kilometrų nu- 1 
sitiesusios stovi prie Vavelio. į 
Tvarkos saugotoja policija tik 
rikiuoja ir skubina tas minias 
greitai perleisti per katedrų 
ir per šv. Leonardo kriptų, a- 
pie Pilsudskio karstų. Pilsud
skiui po mirties lenkai ati- 
duoda pagarbų kaip savo ka
raliui, kaip kokiam šventa
jam...

«
Bet kalbėkime apie Kroku- 

vų. Tai turtingas istorinis mie 
tas, beveik muziejus, su sa
ro 41 bažnyčia, 34 vienuoly
nais ir visa eile turtingu mu
ziejų. Daugelis bažnyčių yra 
iš Jogailos laikų. Jos didin
gos, gražios, pilnos istorinių 
atminimų. Apie senąsias baž
nyčias matyt amžių bėgis: kai 
kur gatvių žemė arba pavir
šius tiek pakilęs, kad bažny
čių grindys jau dvejetų met
rų žemiau palikusios. Bažny
čių ir vienuolynų gausumas 
Krokuvai duoda labai kata
likiško miesto išvaizdų.

Savo jaukumu ir išviršiniu 
kultūringumu Krokuva Var- 
šuvų palieka gana toli užpa
kalyje. Žmonės čia kiek lin
ksmesni, negu Varšuvoje, nors 
slaviška melancholija dvelkia 
ir iš Krokuvos. Tarp kroku- 
viečių ir varšuviečių papro
čių yra pastebėtinų skirtumų. 
Jei Varšuvoje nuolat girdi 
trafaretini “moję uszanowa- 
nje”, tai Krokuvoj su juo dar 
gana smarkiai lenktyniauja 
“caluję rųczki”, protarpiais 
net “padam do nog”. Šių 
feodalizmo laikų liekanų len
kai šviesuoliai smerkia ir ve

ja lauk, bet pietų Lenkijoje 
ji dar neišnvkusi.

Krokuvos apylinkių kaimie
čiai savo apsirėdvmu labai pa 
našūs j Lietuvos ūkininkus. 
Kaimietės moterys gobi skare
lėmis, bažnyčiose yra pamal
džios ir kuklios. Krokuvos di
džiojoje rinkoje turgus pana
šus lietuviškiems turgams, tik 
žmonės čia ne taip susigrūdę. 
Miesto apylinkėse, kurios yra 
kalvotos, gražios ir derlingos, 
ne taip, kaip Varšuvos, ma
tyti dviejų laikotarpių atsi
sveikinimas: mediniai, šiau
dais dengti nameliai bei ūkio 
trobesiai, kulių yra dar koks 
geras trečdalis, užleidžia savo 
vietų mūro pastatams su rau
donais čerpių stogais. Tarp 
žaliuojančių medžių ir laukų 
tie naujieji trobesiai sudaro 
jaukų, malonų vaizdų. Lygiai 
jauki yra ir pati Krokuva su 
savo parku — juosta, kuri 
gražiai miestų apriečia buvu
sių tvirtovės sienų vietoje.

Bet, kuo Krokuva yra įdo
mi lietuviui! Čia kas antras - 
trečias žingsnis lietuvio šir
dis smarkiau suplaka, jų per
veria džiaugsmo srovė, kuri 
greitai virsta giliu skausmu. 
Kiek čia Lietuvos praeities ši- 
.tame visai svetimame mieste!

Ana, tai įspūdingas Jogai
los paminklas. Tai Grunvaldo 
nugalėtojas. Kryžiuočiai par
blokšti, galutinai nugalėti tie 
didžiausi lietuvių tautos prie
šai. Kažin kas būtų iš lietu
vių, ir lenkų, šiandie išlikę, 
jei ne 1410 metų Grunvaldo 
lemiamas laimėjimas!!. Grei-. 
čiausia tik vardas istorijos 
užrašuose bebūtų. Gerai tada 
padarė lietuviai išvien eida- 
mi su lenkais prieš bendrų, 
pavojingų priešų. Betgi, mū
šiui vadovavo ir jo didžiuoju 
laimėto jum buvo mūsų Vytau

tas, nors ir Jogaila taip pat
buvo “tik į žentus” į lenkus 
nuėjęs lietuvis... Užtat genia
lus Mateika Vytautui atida- (Tęsinys nuo 2 pusi.) 
vė visų tinkamų pagarbų, pa- į i$8 taip pat prašo. Panelės 
statydamas jį Grunvaldo mū-ĮnOri “patraukti dūmo”. Čia

VAIZDELIS IS VILNIAUS 
MIESTO

gabalėlį duonos su sviestu. Daug kas išsitaria, kad bū- duoda vienų porcijų veltui. 
Duoda čia ir kreditan iki tų geriau, jeigu Vilnių paim- Bet jis nepatenkintas, prašo

20 porcijų. Daugiau ne. Kiek- tų lietuviai... ! daugiau. Jis sakosi dalyvavęs
vienas iš laukiančių šį “kon- ' Visi čia nusistatę prieš vai-'1863 metų sukilime, ir dabar 
tigentų” išsėmę. džią. Visi, vienas už kitų aš- .iam , dalyviui to, taip svar-

šio paveiksle pirmoje vietoje.
Štai miesto parke, netoli 

Vavelio ir Jogailos universi
teto, stovi Gražinos ir Liuta- 
varo paminklas. Tik vienas 
Gražinos vardas, iškaltas pa
minklo cokolyje, pasako, kas 
tai yra. Čapskio muziejaus 
kieme teko matyti tas pats 
Gražinos paminklas, tik jau 
senas, laiko ir vėjų kiek ap
gadintas. Iš kur jis į tų se
nienų rinkinį pateko, muzie
jaus saugotojas, deja, negalė 
jo paaiškinti, nes pats to ne
žinojo.

O štai namai, įvairūs namai | 
su unijos ženklais. Lietuviš
kas Vytis puošia Jogailos u- 
niversiteto rūmus, bet ir Bal-

visi lygūs, 
nodas...

Medikai,

Skurdas

inžinieriai,

Dviejuose kambariuose ge- triau, kalba prieš.

mokytojai mašinaliai sortiruo-■ ir įvairių visuomeninių sluo-

sukilimo,
Tia arbatų, viename — lošia pasakoja, daug opozicionierių neduoda net sočiai pavalgyti, 
šachmatais. j— įaĮ kri m. policijos agen-

Čia sueina įvairių tautybių Į tai. Jie irgi nori “uždirbti”...

ksnių. Vilnius, tai šių dienų j 
Babelis. Įvairių valstybių e- į 
migrantai; jų tarpe ir iš Lie-1 
tuvos.

ja lakštus.
Moterys pasakoja, kokiu bū 

du sužavėję direktorių ir tas 
davęs joms darbo. Darbo vie
nai savaitei. j šachmatų kambary visuo-

Artinasi vasara, o ašarų sta met rasime sėdintį... Plečkai- 
tistikos biuras užsidaro. 1tį. Jis irgi jau bedarbis... Jis

Vasarų medikai, inžinieriai, apiplyšęs lošia šachmatais,
buvę mokytojai ir mokytojos, 
buhalteriai ir mašinistės gali 
eiti... uogauti.

Bedarbių arabatinėje 
Ijabdarybės skersgatvis. 
Giliai rūsy: trys našvarūs 

kambariai. Tai bedarbių — 
inteligentų arbatinė. Šių arba-

tasis erelis greta. Dievo Kūne Jinę išlaiko endekai. Endekai 
sena, milžiniška, labai pasi- valdžios opozicijoj. Endekai 
ilgusi remonto bažnyčia, Jo- nusistatę prieš valdžių. Beda 
gailos statyta, taip pat yra rbiai irgi. Endekai nori už- 
papuošta mūsų Vytimi, kuris kariauti bedarbių simpatijos.
lietaus ir vėjo jau gerokai ap- 
dilintas, bet kuris dar tebėra 
aiškiai prie bokšto matomas 
Vytis, Mateikos darbo, yra 
ir Marijos bažnyčioje — toje 
gražiausioje Krokuvos šven
tovėje. Ir daug kur pamatysi 
lietuviškų Vytį greta su Bal
tuoju ereliu! Net senovės tvi
rtovėje Barbakane taip pat 
dar žymus mūsų Vytis.

O įdomus Čartoryskių mu
ziejus tai tik Lietuvos Vytim 
visur išpuoštas. Vytis raudo
nai spindi visuose jo languo
se, jis puošia rūmus. Deja, 
šiame įdomiame muziejuje y- 
ra ir mums skaudžių aktų do
kumentai, originalai. Tai li
nija dokumentai! Dėjosi tada 
Lietuvos bajorai su lenkų ba
jorais, kaip lygūs su lygiais, 
laisvi su laisvais, o susidėji
mo dokumentų rašė lenkų ka
lba! Ir kur toji lygybė šian
die? Lietuvos valstybė turėję

Visa tai puiku. Tuo laiku, kai

nuo 9 ryto iki 8 v. vakaro. 
Jis dabar vienas geriausių 
šios arbatinės lošikų. Jis kal
ba lietuviškai arba rusiškai, 
nes daug čia randa “draugų” 
iš Rusijos. Bedarbiai vadina 
jį “ministerių pirmininku., 
būsiančiam pasauly”.

Yra čia buvusių rusų gar
senybių: generolų, pulkininkų 
(gal tik imaginacijoj), kurie 
atlikę didelius žygius Didžia
jam arba pilietiniam kare. Jie 
geria išdidžiai už 10 gr. ab-

geria jie arbatų, eina su en-,^)atų ir dalinasi įvairiausių 
dekais išvien. j praturtėjimo būdų projek-

Kiekvienas bedarbis — in- jįaĮs
teligentas gauna už 10 sk. sti
klinę arbatos ir bulkutę arba

Bedarbių valgykloje
Valgyklų išlaiko pilsudski- 

ninkai.
Už 30 grašių galima gauti 

pietus: lėkštę sriubos ir ga
balėlį mėsos.

Tie patys veidai iŠ bedar
bių arabatinės. Bet kalbos ir gventg. 
tonas visai kiti. Čia žmonės i
tie patys, bet politiniai nusi-:

Salė kvatojasi. Atsikelia 
vienas, matyt, sotesnis patrio- 

; tas ir atiduoda seniui savo 
porcijų. Bet daugiau tokių ge
radarių nesiranda.

Daug kas mielai pats atim
tų iš alkano “sukilėlio” py
ragaitį, ir nors vienų kartų 
galėtų pajusti, kad iš tikrųjų

J. Narbutas

statymai jau kiti. Mat, čia 
valdižos išlaikoma valgykla...

Paprastai pietus mažai kas 
valgo. Palošia šachmatais, pa
sišneka, vienas kito paprašo 
užrūkyti...

DIRBA TARPTAUTINE 
TAIKOS KOMISIJA

Papirosus darosi iš nuorū-

SCHWENINGEN, Olandi
ja, liepos 5. — Čia dirba
tarptautinė komisija, kuri

•skirta Italijos sutaikymui su 
Etiopija. Abiejų pusių atsto- 

Įvai paduoda argumentus ir
Gegužės 3 d. tautinė šven- j kaltinimus. Komisija sudary

to. Salė pilna bedarbės inte- ta sutikus abiem pusėms. Ko- 
ligentijos. Šiandien duoda sti-, misijos darbas nekliudo Itali- 
klų arbatos ir pyragaitį vėl-1 jai rengtis karan.
tui. Visai veltui... I --------------

senukas. GARSINKITĖS “DRAUGU

(Acme Photo.)
Laimėjęs premijų atvaizdas. — “Žųsys” — Erno Vadas iš Budapešto atvaiz

das - fotografija, kuris San Diego, Calif., parodoj paveikslų galerijoj laimėjo pir
mų dovanų.

didesnius plotus už Lenkiją, 
buvo labai galinga, o šian
die... Lietuva tik nedidelė ir 
ta pati tų lygiųjų nuskriaus
ta! Štai unijos padarinys.

Juk galėjo lietuviai su len
kais eiti išvien, bendromis jė
gomis gintis nuo priešų, galė
jo sudaryti politines ir mili 
tarines sųjungas savo valsty
bių tikslams, bet kam reikėjo 
iš dviejų tautų norėti padary
ti viena, kai abi tos tautos 
savo tarpe nebuvo net gimi
ningos?! Tuo buvo nusidėta 
patiems gamtos dėsniams, to 
dėl to ir pasėkos nebuvo ge 
ros. Jei ne unija, bet laisvas 
abiejų tautų bendradarbiavi
mas, tai, gal, nebūtų buvę nei 
Lietuvos, nei Lenkijos padali
nimų bei pavergimų per šimt
metį?

Tokių minčių lenda į gal
va bevaikščiojant po miestų 
kuris lietuvių - lenkų unijos 
ženklais yra pasipuošęs, ku
ris, lietuviams būdamas sve
timas, turi tiek daug Lietu
vos istorijos... Visgi, Kroku- | 
va yra įdomus ir simpatingas 
miestas. Ne tik Lietuvos is
torikai, bet ir menininkai čia 
rastų sau daug įkvėpimo.

OLIMPIJADOS 
EKSKURSIJA Lietuvių Kongresan

Sportininkų ir Amerikos Legiono 
Dariaus - Girėno Posto

Didžiausiu Francūzų Linijos Laivu OR MA N DI E

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

B. R. Pietkievvicz
Olimpijados Komiteto Transportacijos Pirmininkas.

Laivakorčių Agentūra 
2608 W. 47th Street Tel. LAF; 1083
------—4- 4- "■ fl ■

EMIL DENEMARK ūl

PONTIAC
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Po 10 Metu Į Pacifika Maudytis
Rašo A. V.

(Tęsinys)
Vienu, tui keistas dalykas. 

Laukų - laukui, kuriuos pra-

ir miežių, tai negalėdavai tve
rti juoko.

| — Čia gražus kviečių lau
kus — gėrėdavosi “Dėdytė”...

ie-važiuojam Oklahoma valsty- I _ Ny kyiečįų Cįa ue kyi< 
bėj, beveik visi užsėti kvie- gu
eiais, o tie kviečiai nei iki _ g-;nč.ijogi “Tėtytė”.
kelių! Maži, tarytum vasaro-; toki kviftfiaį.
jus. Nei šiaudų, nei gludų!.. .^a no Jnįeįįų laukas. Žiūrėk 
Toki kviečių laukai i audusi koksj moijs. žemė raudona, 
visoj valstybėj ii matomai iš Miežiai tokioj žemėj netuga. 
jų tie farnieriai gyvena. Šį-į Miežiai, miežiai, miežiai!, 
met būta lietaus, tai žemė ' — Kviečiai, kviečiai, kvie-
daugumoj įdirbama. Turbūt čiai!..
uodys kornus. — Miežiai, miežiai, miežiai!.

Tarpe Tulsa ir Oklahoma Jeigu nevieriji, tai išlipk ir
City — tie patys vaizdai: ly- | pačiupinėk, 
gumos, fanuos, maži mieste
liai ir nėra medžių. Missouri 
vals. pravažiuodavom puikiau 
sius ųžuolynus, o čia — jų nešt jai parodyt, bet “Tėty-

D R A TT G A S

(Acme Photo.)
Namie sumušė. Bervyno gyventojas Juozapas Lid, 

kurį atėję į jo namus unijos agentai sunkiai sumušė. 
Sale — jo marti, kurios agentai neprileido padėti uoš
viui gintis.

— Tai sustok!..
“Dėdytė” pasikėsinęs lip

ti, išrauti tų “miežį” ir at-

nėra.
Kui kur akacijų medžiai 

mėgina augti. Jeigu prie upe
lio — rasi tokį medį, panašų 
į žalių jovarų, ale ir tas reu
matizmo sugeltas: susiraitęs, 
išsikraipęs, apdžiūvęs...

Keliai, tai geri. Tie, kurie 
turi gerų automobilį, tai ver
ta nuvažiuoti čia pasivažinė-

tė” nestoja. Ji tik ginčijasi. 
Tikrenybėj — negalėtum at
skirti ar tai miežių, ar kvie
čių laukai, nes tie kviečiai 
mažučiai. Daug mažesni už 
Lietuvos miežius.

Kai kuriose vietose jau bu
vo pjaunami. Juos pjovė ma
šinomis su arkliais. Kai kur

be geso bėga. “Tėtytė” įpra
to jį valdyti su viena ranka. 
Ji didžiuojasi “draivydama”,

.termilk). Ties viena gasolino 
su traktonškais pabūklais: . .. . • . . ..... _ . stoeia sustojome įsipilti gaso

ti. “Dėdytė” negai atidžiau- |«yk»u piovė, ruo ur pėdus me- praSome tų ..ma8iionklJ». 
gti. Jo Kraizleriš, tarytum tė... 1 — No, netUrinie neį pįen(,

Per Texas 'nei buttermilk, atsako farme-I 7
Oklahoma valstybės lygu- rys. 

mos su įdubimais, tęsėsi iki 
nes kely, daugumoj matysi Texas. Kviečių ir šiaip dirba- 
moteris “draivinant”... Imi laukai mažėja. Dauk dy- 

Mudu su “Dėdytė” ėjom lai kūmų ir jose matosi nedide- 
Žybų: jis sakė kad per valan- lės gyvulių bandos, 
dų laiko, kų sutiksime auto- ’ Su tokiais vaizdais mes į- 

‘mobilius, arba pralenksime — ’ važiavom į Texas valstybę 
bus daugumoj moterys. Aš ne-J jau pavakariukais. Oklahoma 
tikėjau ir savo netikėjimų pra , valst. pigu važinėtis. Gasoli- 
lošiau. Pasirodo, kad mes per n° gorčius 14, 17 centų. Ge-lMes pereitų žiemų nusipirko- 
valandų sutikome 18 automo- resnio^ir brangesnio nėra. Au- nie jaunų karvaičių ir jo** 
bilių ir 11 iš jų “draivino” , toinobiliai šioje valst. taip pat jūabar apsiveršiavusios augina 
moterys! Ot, atėjo gadynė! tik su vienu “laisniu” iš už-1 Kflvn ftUinlrns Mps in npbadi*

Pasirodo kad farnieriai, jei
gu daro biznį iš pieno, tai au-' ... . ., .... lietuviai, kurie rengiasigina r ai..'nes karves. Oklaho
ma, Tėvas, New Mexico, Ari
zona ir kilcte valst. daugiau
siai farnieriai augina gyvu- 

— Kaip tai neturite! — liūs mėsai. Tos jų “žalmargė-
ldausia “Tėtytė”. Ar jūs ne 
laikote pardavimui?

— Visai neturime pieno, at
sako jis.

— Tiek daug karvių ganosi 
o pieno neturite?

— Tos karvės ne pienui lai 
komos, paaiškina farmerys

Moterys vyrus “bytina” ir pakabo. Sutikęs be “laisnio” ,įUOjan,e. 
stumia ne tik iš darbo, iš o-i~ žinck kad tai “tuteišas” 
f isų, bet ir “nuo rato”... Vy- gyventojas...
rai, kas bus? Mes pametam • 15 Oklahcma City nutarėm
vyro pareigas ir pasaulis mo- važiuoti į Amarilio, Texas 
terėja... į valst. Amarilio yra vienas iš

O kada moteris pradeda kų “didžiausių” miestų, važiuo- 
nors dirbti, tai “look - out!” Į jaut į vakarus keliu Nr. 66.
Ji dirba iš “ščyrosios”. Jei-.Jis turi apie 46,000 gyvento- 
gu ji, pavyzdžiui “draivina”, . jų! Kaip Kenosha, Wis.... Bet 
tai tu jai negali nurodymus j miestas gražus, nes naujai iš
duoti. “Dėdytė” norėdamas sistatęs. O jame vien viešbu- 
naujų savo Kraizlerį pačėdy- jčiui ir “garažiai”. Matomai 
ti, prašė “Tėtytės” neskubė- 'biznį daro tik iš turistų. A 
ti “draivų”... .marillo, taip pat yra Phillips

savo lėliukus. Mes jų nebade

Petroleum Co. valytuvai u iš 
čia gausiai šios kompanijos 
gesas išvežiojamas. Pakely 
vis randame Phillips 66 geso.

Važiuodami keliu 66, pila
mės geso 66 ir jei būtume 
pasiėmę kortas, tai kozyruo 
tume su “Dėdytė” 66. Dabar-» 
gi, vien nuobodžiaujame be- 
sižvalgydami į kalneliuotas 
lygumas, kuriose matosi gal
vijų šeimos. Didelių bandų 
nematome. Texas valst. yra 
žinoma kaipo galvijų augini
mo vieta, bet pereitų metų 

spy-j kaitros visus galvijus išdvė- 
sino, todėl šįmet kur-ne-kur 
matome keletu jaunučių kar
vučių, tel inkų ir veršiukų. 

“Tėtytė” bevažiuodama,

BARSKIO DIDŽIAUSIAS 
SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMO

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

Būkite gudrūs — pasinaudokite šiuo didžiuliu 31 me
tų Sukaktuvių Išpardavimu

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

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

Šeštadienio vakarais iki 10 vai.

— Naujas karas negai bė
gti 70 mylias, guodėsi “Dė
dytė” neva man, ale “Tėty- 
tei” girdint.

— Aš nevažiuoju 70 my
lias, atkerta “Tėtytė”.

— Kaip tai nevažiuoji? 
“Spydametras” tiek rodo.

— Tas tavo “spydametras” 
negerai rodo, atrėžia ji ir vėl 
važiuoja 70 m...

“Dėdytei” buvo Balzeko į 
sakyta daugiau nevažiuoti pi
rmus tris tūkstančius mylių, 
kaip iki 50 - 55... Bet su mo- 
tere nesusirokuosi! Jai “ 
dametras” negeras...

Kartais tas nuobodus kelia? 
pavirsdavo teatrališku juoku. 
Kada susiginčydavo “Dėdy
tė” su “ JOHN P. EWALD 

LOANS and INSURANCE
Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo MortgiČio. arba 

apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk.
840 West 33rd Street 

TELEFONAS. VARds 2790 arba 279i

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO B-VĖS
I! \sTIMc.||.;

Tėtytė” dėl kviečių įužsinorėjo “maslionkų” (būt-.

'fOR Y°ub
e. Ve s

Night and Morning
Ih'*l akių pavargusių mm Saulės, 
Vė|n ar Dulkių, vartoki Ir keli* la
jus Murinę: Palctgvlna nuvargu
sias akis.
Saugus Kūdikiams ir Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse.

VVrito for Fro Book MURINĘ COMPANY

Pirmadieniu, liepos 8 d., 1935
•JT

me tokių “žalniargėlių” su 
“jaunųja gentkarte”. Kui kur 
net neatskirsi motinos nuo vai 

į ko. Tų, taip vadinamų “grand 
žalmargių”, nesimato niekur.

I Tokiu būdu, mažuose mieste
liuose, pienų perka iš didmie
sčių tuose pačiuose buteliuo
se kaip ir Chicagoj. Bonkti 
pieno — 10 centų.

Texas valst. yra savo plo
tu viena iš didžiausių Ame
rikoje (išskyrus Alaskų). Jos 
plotas — 265,896 k v. mylios. 
Didesnė už Japonijų. Arba 
trylikų sykių didesnė už Lie
tuvų. Gyventojų tai teturi vos 

j 5,821,000. Vadinasi, tik du 
kartu (su biskiu) daugiau už 

'Lietuvų!... Ko-gi mums gėdė- 
! tis mažu žemės plotu, jeigu 
tokia Tesąs valst., kuri yra 
13 kartų didesnė už mūsų tė
vynę, teturi vos apie 6 miii-,1 
jonus gyventojų!...

Didelių miestų ir-gi nedaug. 
Pats didžiausias — Ilouston, 
su 292,000 gyv., o kiti: Dal
ias — 260,000, San Antonio — 
231,000, Fort Wort — 163,000 
ir EI Passo — 102,000. Kele
tas kitų — žemiau šimto tūk
stančių. Sostinė Texas valst. 
yra Austin — 53,000 gyv. (Tų 
turėtų įsidėmėti nepiliečiai 

‘po-
pieras” išsiimti...).

Mes važiavom per šiaurva
karinę dalį Texas valst., kur 
žemė yra prasta. Vien ganyk-» 
los. Pietinė dalis Texas yra 
savotiškai įdomi ir turtinga 
sodais. Ten auginama oran 
ges - “pepelsinai”, grapefrui-į 
tai ir kitoki šiltųjų kraštų vai Į 
šiai, bei augalai.

SUCH IS LIFE—

A HEAD OF THE TIMES

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldų Vadovėlis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusi., gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO”KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

lės” yra kaip ir kokios pus- 1 
laukinės. Jos laukuose guli ir 
kelia. Kai kur matosi iškas
tas šulinys su vėjinio malūno 
pumpa, pripumpuoja vandens 
atsigerti ir taip per dienų die
nas tie galvijeliai “špacieruo- 
ja” po laukus jieškodami sau 
maisto. O to maisto ir-gi ne- 
visur randa. Nors žolė auga, 
bet tų žolę neėda, ba ji per 
kieta, per standri ir negardi.
,Pakely daugiausiai sutinka-

f8E

‘DRAUGO’ EKSKURSIJA | LIETUVĄ
VISO PASAULIO LIETUVIŲ 

KONGRESAN
didžiausiu, greičiausiu ir gražiausiu prancūzų linijos laivu

S. S. NORMANDIE

4
Liepos-July 31 d., 1935 m.

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

Ik



Piimadienis, liepos R d., 19,’

VIETINES ŽINIOS
CHORAS GRAŽIAI GEDA daly

Išvažiavimo pasisekimas bu 
vo iš anksto numatomas, ne.- 
rengimo komisija, kuriai va-

Gražu yra matyti jaunimų, 
priklausantį chorui. Malonu 
klausytis jų gražaus giedoji- jOVavo 1. Lukošiūtė smarkiai
m0, ruošėsi.

Vienų sekmadienį buvau! “Muzikos Žinių” redakcija 
nuvykęs į Šv. Kryžiaus baž- jėkoja Lukošiūtei ir stud. 
nyeių. Bažnyčia didelė, gra-; Bulotai už kalbas per radio, 
ži. Choras gieda iš labai auk- L.Dl.augui„ Peoples, Budri- 
štai, rodos kad angelai iš da- kui ir “Margučiui” už davi- 
ngaus giedotų. Tų sekmadienį vietos 8aVQ raJio yamu_ 
viena chorisčių per Offerton- d(we; prof A Pociui> už yp ; 
um labai gražiai giedojo “A- sokij* 1Mlgalb.^ parįnkimų uai- 
ve Maria . Negalėjau atsi- ckoruį įr jani vadovavimų, 
džiaugti. Matomai, chorvedys Lietuvyčiui už parašytų “Mu

>rus FAMILY

Vi nckui, Zeinoriui už dova- ’ 
nas, visiems už prisidėjimų

V. Daukša daug darbo įdeda zikos įlnių,, •»* atsilankymo
prnuošunui didžiulio choro' katlls. F stogiūtei, S. Luko- 
gražiai giedoti. Varg. V. Dau- v Ua„girjit.nei, E. Vi-
kša šioj parapijoj vargouinin-' lkeli(!neii j Lebežiuskui, B. 
kauja, rods, jau virš 25 me- Į Bulotai, y. Rėkui, F. Jankai

čiui, Lukošiučių mamytei už
pagalbų ir vaišes savo namuo j d., Black Oak Springs darže 
se, visiems profesijonalams - | įvyko pirmas šių metų para-

Antanas P. Stulga

KNYGOS ATSIĮISTOS 
PAMINĖTI:

tus. lr chore matės senų gies 
mininkų, katrie jau virš 20 
m. kaip gieda. (Visi pirmi te
norai: A. Venckevičius, B. Ke- 
peršąs, F. Petrauskas). Para
pijonai turėtų nepamiršti il
gamečių giesmininkų.

Linkiu Šv. Cecilijos chorui 
daugėti ir stiprėti. Juozas

muzikams, biznieriams, daini
ninkams ir mūsų draugams - 
rėmėjams.

“Muzikos Žinių” redak.
P. S. Šiame išvažiavime ‘Mu 

zikos Žinias’ užsirašė: J. Ka- 
į zanauskas, J. Janušonis, 11a-

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė- ! mmond, Ind., Roosevelt Furni 
jų 1 skyr. svarbus susirinki-) ture Co., B. Godas, K. Norei- 
mas įvyks liepos 9 d., 7:30 v.
vak., mokyklos kamb. Nuošir-

PIKNIKAS PAVYKO
G ARY, INU. — Birželio 30

JAUNOS SIELOS AUKLĖ-

D R A' U G "A R

Apie šių mokslingo vengro) KAUNAS. — Kauno kapi- Karanauskas, archt. Ladsbi r 
knygų J. E. vyskupas Būčys nėse pradėtas statyti pagal gis, inž. Šalkauskas ir in 
štai kų rašo: ‘‘Pats veikalas archt. Landsbergio braižinius Mačiulis. Statybos darbus 11 
vra geras ir naudingas. Mūsų Į Dariaus ir Girėno halzamuo- matoma baigti liepos 17 < 
kaliu,je pedagoginių raštų dar'tiems kūnams laikinis kapas-' Dariaus ir Girėno mirties ir 
maža: taigi pasisavinimas ra-'rūsys. Kapų administracija jnėjimo dienų.

JIMAS. Įvado zodj paraše J. .. .. .. ... . , ....... , , 1
t-, , „ sto įs svetimos kalbos yra juo parode didelio palankumo 1
E. vysk. P. Bueys, M.I.C. Pa - . . ... , 1 , • , - • • -• • x >

»- j m lamau girtinas, kad vertikų skirdama rusini gražių vietų, 1rase dr. Tiramer Toth, išvertė; . .. . . ’ . ... . x. . . , - , 1- „ . .JU . „ . ,, įmokėta pasirinkti tikrai gera arti žuvusių 111 lakūnų kapu,Pr. Gaidamivičius ir Vyt. Ma- i, ,, * * r d
nkeliūnas. Pusi. 264. “Pava-1 ' ”

pijos piknikas.
Žmonių prisirinko labai skai 

tlingai. Padaryta gražaus pe
lno.

Garbė ir padėka visiems, 
kurie darbavos pikniko pasi
sekimui. Vyriausiu vadu bu
vo klebonas kun. J. J. Vin- 
cius, klierikai: M. ir J. Vai-

sario” Knygyno leidinys. Kau 
nas. 1935. BIZNIERIAI, GARSINKITE^ 

“DRAUGE”

visai nemokamai. Statybos 
darbus veda technikas Ed.

kaitė iš Eockford, Ilk, Ona | čiuliai ir visas štabas darbuo- 
Kirienė, S. Piktužienė, C. Ar-j tojų: J. Aidontaitė, P. Šinio- 

dLiai kviečiamos visos narės lauskas, A. Prečinauskas ir kaitė, A. llavinsak, P. Mažei- 
atsiiankyti, nes yra daug sva-
ibių reikalų. Taipgi turime 
tinkamai prisirengti prie ce
ntro pikniko, kuris įvyks ru- i

komp. V. Niekus iš Amster- kiūtė ir jos sesutė, J. Rute- 
dam, N. Y. N. Kulys lioniūtė, S. Jonaičiūtė, Lips-

--------------------- kienė, J. Zdankienė. Šerkšnie-
Vž suruošimų vakarėlio, rei |nė, Aidintienė, J. Kaminskie

gpiūčio 18 d., Marąuette pa- ■ gk;u širdingų - lietuviškų a- 
rke. Nepamirškit atsivesti ir ėiū rengėjams-oins: N. Kuliu',
naujų narių. z. Norkui, šniaukštienei, No- ra, A. Lipskis, J. Šimkus, J

Pinu. E. Gedviliene rkienei, Aleliūnienei, Kizele- Ruzgą. Valonai ir Mališaus- 
iVičienei, Daugirdienei, M. Gu- kai ne tik patys dirbo pikni- 
rinskaitei, I. Lukošiūtei, F.

• ------------ i Stogiūtei, šniaukštaitei ir be-
Dain. Ona Piežienė, jei da- „jraį pasidarbavusiems bei mui

ktarai duos leidinių, sugrįš ' rėmusiems šio tikslo siekį. A-' Širdingai visiems ačiū, taip 
namo iš ligoninės pirm., lie-1 £iū gerb kun. Šaulinskui ui pat ir atsilankiusiems, 
pos 8. Šiomis dienomis jų ligo-( svetainę, Z. M. Norkui ir J. Vienas mgėjų
ninėje aplankė prof. A. Žvda-!
navičius, A. Vitkauskas, L.
T. Walkowicz, red. “Dzlennik 
Zjednoczenia”, ir jo žmona.
S. Lauraitienė ir daug jos | 
draugių ir draugų iš Sinclair 1 
kompanijos, kur ligonė seniau 
dirbo. Rapr

ABOUT THE 
IMPROVEMENT 
IN MY HAIRI"

nė, S. Aidintas, J. Aukštikal
nis, A. Kazlauskas, A. Pažė-

GRĮŽ 1 NAMO

“MUZIKOS ŽINiy” LEI
DĖJU PADĖKOS ŽODIS
Birželio 30 d., ‘■‘Muzikos 

Žinių” piknikan suvažiavo Į 
gražaus jaunulio, profesiona
lų - muzikų, biznierii) ir rink
tinės publikos iš visų Chica
gos kolonijų. Taipgi svečių 
buvo iš Detroit, Mieli., Kock- 
ford, lll. ir llanimond, Ind.

Suvažiavusiems smagumų 
darė Roosevelt Fumiture Co. 
garsiakalbis, atveštas Bertu-, 
lio ir gražus programas, va
dovaujant komp. A. Pociui. 
Padainuota daug gražių liau-

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JU0ZAPA3

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340
9340 80. KEDZIE AVĖ.

kui, bet dar davė trokus ar- 1 
ba automobilius patamavi-

Viesulas tugriovė tiltų. — Praėjusį antradieni pra
ūžiamas smerkus viesulas netoli Rockfordo sugriovė 
naujų, vos pastatytų ant kelio (higliway), betono tiltų.

POVILAS
MEŠKAUSKIS

mirė Liepos 5, 1936, 10:05
vai. vakare, 55 metų niužaus. 
Kilo Iš Telšių Apskr., Plungės 
parap., Kaušėnų kaimo Ame
rikoje Išgyveno 32 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Tjiiilijų (po tėvais Gri
kštaitė) ir gimines Amerikoje. 
Lietuvoje 2 btolius Vincentų 
ir Stanislovų. 3 seseris EnrLų- 
rų, Tevadora lr Domicėlę ir 
gimines.

Gyveno po antrašu 3413 Li
tuanica Avė.

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioje, 3307 Lituanica avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, 
Liepos 10. l.š koplyčios 8 va', 
bus atlydėtas j šv. Jurgio par. 
bažnyčių, kurioj Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kailines.

NuoŠirdžai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamtis-inas dalyvauti šiose lai- 
uotuvėse.

Nuliūdę Moteris Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja dire

ktoriai A Masalskis ir Phillips 
Tel. Utvd. 4139.

ANTANAS 
R AZB ADAU SKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 6, 1935, 5:25 vai. ryte, 
sulaukęs pusės atnšiaus, gimęs 
Lietuvoj, Tauragės apskr., Kal
tinėnų parap.. Dirgėlų kaime. 
Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Priklausė prie Teisybės Mylė
tojų ir .Saldžiausios sirdaes Vieš
paties Jėzaus draugijų.

l'aliko dideliame nuliūdime 
moterį Adolfiną (po tėvais Ita- 
dovieaitė), 4 dukteris: Onų, 
Adeliiie, lJronislava Zayner ir 
.-Stanislavų Gillis. du žentus 
Pranciškų Zayner ir Felicijonų 
Gillį, du anūkus Geraldų ir 
Robertą, pusbrolį Martinų Ra- 
zhadauskį, Matikaių visų šei
mynų ir g.piines Amerikoje, o 
Lietuvoj seserį Kotrlnų Ged
minienę, 2 puse-seres Onų lr 
Juzefų Zakarauskaites ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3152 S. Emerald Avė.

laidotuvės įvyks Antradienį, 
Liepos 9 d., 8 vai. iš ryto iš 
namų į šv. Jurgio parap. baž
nyčia, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Antano Razbadau-i 
skio giminės, draugai ir pažys
tami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
ut nų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę iii kame, .MoUtIs, 
Dukterys, /z'iitai. Anūkai, Pus
brolis Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja di
rektorius A. Masalskis. Telef. 
lJOt.ievard 4139.

EVEN MY 
HUSBAND

"My hair was Just a dūli uninterestino shado 
before I had it treated with

SHAMPOO OI L TINT
for cleansing.;: recondifioning... iinting

"Men dislike the idea of dyed hair būt after a Clalrol 
treatment my hair was so soft and natūrai looking 
lt has become a source of constant admiration to all 
my friends. I vvonder now why I didn’t have Clairol 
treatments years oga."

You, too, will be enthusiastic about Clalrol.

Axk for Clalrol at your favorite lleauly Sliop or 
wrHe to < lalrol la.. I2S W. 4«Ui Street, N< w York 
City. 8T. Y.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
T'™ Udizbėjai anUtenėc rūšiai pamiak- 

1« b •zabnanlų

DidUauia pamlaklų dirbtanri 
Chicagoj

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

4'
•»• ''.-■ .ė Snvirš 50 metų prityrimo 

------------o-----------
Pirkite tiesiai ii dirbtuvės b 

taupykite pinigus
o

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių,

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

fl-Petkns 
1. E. Radzius 
S. M. Skintas
Chas. Sprice

ROSELLI BROTHERS, INC., I F FlIliPlkk
PAMINKLŲ DIRBĖJAI *• 1 • LUUGIIUO

AUred Romui,

Specialistai iškalime ir išdirbime 

visokių rūšių paminklų ir grab
namių.

Mūsų šeimyna spccializnoja Sia
mo darbe per šešios kartas. 

Veskito paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
dkl/lųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea PENSACOLA *011 
BELMONT 34S5 

Orftaei HIULHIDa IMS 
Vlnoent Roselll. secr.

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

668 West 18th Street 
Phone CANai 6174

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 We8t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

Lachawicz ir Smms 2314 West 23rd Plaee 
Fhone CANai 2515 Cicero 5927

I. LiMendus
S. P. Mažeika
A. Masalskis

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

AMBULANCK PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS



0 D R A' F GA S Tirmadienls, liepos 8 d., 1935

sk

AUSROS VARTŲ PARAPIJOS PIKNIKAS
SEKMADIENYJE, LIEPOS (IULY) 14 D., 1935 M.

VYTAUTO DARŽE
115th St. tarp Crawford ir Cicero Avenues

OOŽSc<S>7C>OOOCX>S

Pradžia 11 A. M.

Širdingai kviečiame visus parapijonus, kaimynus, draugus-ges, prietelius M 
rėmėjus ir gerb. biznierius į mūsų parapijos pikniką. Už Jūsų visokeriopą 
paramą mūsą parapijai tariame širdin gausiai ačiū.

KLEBONAS ir KOMITETAI I

Sooo?

VIETINĖS ŽINIOS
Varg. Justas Kudirka iš

rinktas atstovauti Federacijos 
19 skyrių, Federacijos seime.

Šie draugijų atstovai daly-, 
BRIGHTON PARK. — Fe- vav0 su?irinkime: Saldžiau- 

deracijos sk. susirinkimas j- s^os ®^*es ~ F. A aikutis, 
vyko balandžio 23 d. Sus-me K. Susivienymo Šru-
priimtas Dariaus - Girėno Pa ^sa* Vyčių M. Stankaite, 
minklo Fondo Komiteto laiš- Moterų Sąjungos Kelpšie- 
kas , nė, - Apaštalystės — Anužie-

Svečias, Federacijos apskri- ing ir Svenciskienė, Tretinin- 
eio pirm. A. Valančius, kal. |kų — Petkienė ir Kazragienė, 
bėjo apie Federacijos stovį ir !®v’ Kazimiero Ak. Rėmėjų 
jos tikslus. iRk» — Rudienė, Sodalicijos —

Apskričio susirinkimus lan- Lvinskaitė, Marijonų Kole

FEDERACIJOS SUSI
RINKIMAS

kyti išrinkta O. Kazragienė, 
Visų draugijų atstovai pra
nešė, kad žada eiti į talką Fe
deracijai, kai ji rengs bendrą 
vakarą. Nutarta ateinančiam 
susirinkime išrinkti komisiją 
ir pradėti darbą surengimui 
vakaro rudeny.

Rėmėjų skyrius pranešė,

gijos rėmėjų — P. Vaičikaus- 
kas, choro — Justas Kudirka. 

Rašt.. Ona Ivinskaitė

PAGERBĖ VEIKĖJA
ĮVEST PULLMAN. — Ge-

(Acme Photo.)

A. Linkolnui atminti. Liepos 4 d., Rockport, 
Ind., dedikuotas šis namelis, replika Jonės 
krautuvėlės, kurioj vaiku būdamas A. Lin- 
colnas buvo patarnautoju.

už dovaną ir triūsą, o ypatin
gai Bimbienei ir Simonavleiū- 
tei. Z. L. Gedvilas

ŠILALIŠKIAINERIMSIA

Traukinys sutriuškino au
tomobilį arti Chesterton, Ind. 
Žuvo penki jauni asmenys.

B’YOUTHFUL COSMETICS 
COMPANY

3162 S. Ashland Avė. Chicago
Aukštos Rūšes Perfūmai, 

Kremos, Veidui Pudros. Lo- 
tions, B.riiliantinė ir Beautv 
Aids De Luxe.

Mes pristatom kiek tik no
rite. Telef. LAFayette 2028

1 Y T-

Vakar buvo vėsi diena — 
67 I. šilumos.

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS

NUGA-TONE yra pastebėtinas vais
tas dėl ligonių ir silpnų žmonių. Po

r,. i-i __ to kaip jūs ji vartosite vienų savaite.Girdėt, .dlaliskiai rengiasi pastebėsite abelną pagerėjkna ir
i.-imirl.tnvin cnvn -nn r- Je,gu lr tollaus vartosite, jūs atgau- pi )O pagerbtUVių ,a\O palu- 8jte savo normalia sveikatų Ir spėka.

COULD NOT DO HER

H0USEW0RK
TV7HEN etery 
VV thingvou at

tempt is a burden
—when you are 
nervous and irri- 
table—at your 
wit’s end—try 
this medicine. Ii 
may tie just what 
you neea for eztra

energy: Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jersey, savs, "After 
doing just a little work I had to lie 
down. My mother-in-lasr recom- 
mended the Vegetable Compound; 
I can see a vvonderful change now.”

gūžės 27 d. būrelis M. S. 7
> , r^nirin niL-nibn nnrnniins; RŪSirillkeS J"™' Pbl0™, Pl Zo^OS, k^ ste'bėHVut^ kalp^NUGA^TONE

kad rengia pikniką parapijos kjn p; Strazdiene buvusia iii- nnsonhi baiirė mokslą Pa- Per 45 metus Jo gavimo milijonai darže. Pelnas eis seserų nau-,1 , u , -"Vu- ™ " baigė mokslu I a „ vynl
* ’■ kuopos sekretorę ir jteike gra gerbimas jvyks liepos 13 d.,

x , j žią dovaną. Per vakarienę bu g Val. Yak., pas Kažauskus,
oro pirm. , us as vu ir a i yo jr kalbų.-Moterų Są-gos 7 7124 So. Washtenaw Avė.

Cs. 1/ unh&a* 
VEGETABLE COMPOUNO

kalbėjo apie Misimųjų Dainų! kp pinn į ZnbW
Šventę, Vytauto darže, rugp.r 
4 d. Kvietimas priimtas. 

Nutarta vasarai pasibaigus

Šilališkis

moterų lr vvrų 
ir spėkas. NUGA-TONE parduodamas 
visose vaistinyčlose. Žiūrėkite kad 
gautumėte tikrų NUGA-TONE. Neim
kite pavaduotojų, nes jie yra bever
tės.

Nito užkietėjimo imkit—TTGA-SOT. 
— Idealų LluosuotoJa vidurių 25c ir 
ROr

LIETUVIAI DAKTARAI

gražią kalbą kviesdama Stra
zdienę ir toliau darbuotis su 
sąjungietėmis. Strazdienė pa-

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

ruoSti kursus parapijos svet. siįadsdama ,lirbti Moten, S(Į.
Kurie lankė praeitą žiemą ku
rsus, pageidauja, kad ir to
kie kursai būtų ir šįmet. Jų 
nauda apčiuopiama.

DARIAUS - GIRĖNO 
LAIKRODIS

jungos naudai, dėkojo visoms

AKIŲ GYDYTOJAI:

Res. and Office 
285• So. Leavltt St.

OANal 0709

DR. VAITUSH, OPT.

Šia laikrodis kasdiena rodys klek 
Jau surinkta garsinimų Dariaus-Gi
rėno paminklo atidengimo iškilmių
programai:

The Mayor of Cbicago
States Attorney Courtney
Asst States Attorneys
Thyslctans and surgeons
Attorneys
Bldg. and Loan Assns. 
i-'unernl Dlrectors 
Meat Markets 

' Banks
Theatres
Automobile Salesrooms
Pharmacista
Clergy
Newapapers
Contractora
Tallora 

1 Cobbiers
Beauty Parį orą
Furniture Stores
Jevelers
Soeietles
Barbers
Confactloners
Beer Dlatributora
Clothiers
Oaaollne Statlona
Optometrlsts
Mhoe Stores 7
Florlsts 5
iBeuranr.e brokers C
Aldetzncn 3Judres S
Preso Companles 1
I.lųuor Corporatlona 3
Dairios 4
Maaters-in-Chaneery 8
Financial Corporatlona 4
Hardware Stores 4
Tobacco Contpanies 4
Baking Companles R
Coal Y artis 2
Photographera 5
Clsaners and dyera 8

3
8

flf
7

14 
65

12
13

6 
6
8

15 
9

10
9

11
42IRR
13

9
<
3

I.IETUV18
OPTOMETRICALLY AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų {tempimų, kuris 

erti priežastimi galvos akaudgjlmo,
valglmo, aklų aptemimo, nervuotu- 

•no. skaudamų aklų karft). atitaiso 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akintus. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiaustaa klai
das. Spec-talA atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
NedBlioj nno 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

nR. 1.1. KOWARSKAS
PHYSTCIAN and SUBOEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 8 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1980

Tel. BOIlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTT8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
8eredoj pagal sutarti

Dienraščio “Draugo” Metinis

PIKNIKAS

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

ĮVAIRŪS BIZNIAI
FARMA PARDAVIMUI

Parsiduoda. 40 akerių farmų. Arba 
lšrenduo.ia tam, kas nupirks stakų. 
30 mailių nuo Chicagos. Geri na
mai. gyvuliai ir mašinos. Dėl Infor
macijų:

M. SKIRGAITiA
1501 East 70th St.

Chlcigo, m.

GROSERNĖ ir delicatessen
pardavimui. Gerai išdirbta 
biznis. Biznio kampas. Gerai 
pritaikyta. Gyvenimui kamba
riai.

5601 So. Hermitage Avė.
FLETAI RENDON

Automobilio nelaimėje arti 

Wbitewater, Wis., žudo dvi 
jaunos chieagietės.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

i FERDINAND PETRAITIS
1 LIETUVIS ADVOKATAS 
Suite 1009 — FRAnklin 6990

188 W. Randolph St.
Chicago

Tel. OAMal 0257
Res. PROspect 0059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHTRUROAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8*00 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki f popiet 
« iki 8 v. vakaro

Tei CANai 6122

DR. G. I. BLOŽIS'
DENTISTAS

2201 W. Germak Road 
(Kampas Leavltt St.) 

f alandoa: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

Tel CANai 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHTRUROAS
2201 W. Ccrmnk Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomls Ir Nedėliomis pngal sutnrt) 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone OANal 0523

Ofiao Tel.: PROspect 6378 
Rpe. Tel.: HEMIock 6141

DR. J. RUSSELL
LietnvLs Gydytoju ir Chirurgu

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 8:80 Iki 8:80 
Seredomis Ir nedaliomis pagal sutarti 
Rez. 2515 W. 88tk St. Pagal sutart)

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla 0036 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutart)

Tel. Ofiso BOI levard 581] 
Rea. VTCtory 2848

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 4:89-8:89

756 West 35th Street

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytolas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentlstas 

Gas X-Ray
4118 ARCHER AVĖ., Oor. Franciam 
Tel. Office Lat. 8459; res Vlrg. 8(49

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGALoniAi
4729 So. Aahland Are.

8 labos
CHICAOO, ILL. 

omo VALANDOS:
Nuo 18 Iki 11 vai. ryte, auo 8 Iki 4 
vai. po pistų Ir nno 7 Iki 8:19 vai. 
vakaro. Nedėllomls nuo lt Iki 11 

valandai dienų 
Telefonas MIDwav IMU

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAM lr CHIRURGAM

4631 80. ASHLAND AVK.
Tel. YARds 0984 

Res.: Tel PLAu 8400 
Valandos:

Kuo 19-11 ▼. ryto: t-l lr T-t v. ▼. 
Medėldlsnlsls nno 19 Iki 19 diena

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WiNSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

TH. OANal 0402

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rez.: Tei. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GTDTTOJA8 Ir CHIRURGAS

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

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

Seredomls ir Nedėllomls pagal sutart]

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1444 80. 49th CT., CICERO, ILL
Utar., Ketv., Ir PBtn. 19—9 vai.

8147 80. HALMTED ST.. CHICAOO
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel. OKOvehlll 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

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

Vai. 2-4 Ir 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.

NedBlioje pagal sutart)

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Menesyje

4654-56 Wentworth Avė. 2 
fletai po 6 kambarius, dideli 
porčiai, dideli ir šviesūs kam
bariai. Gesas, elektra ir t.t. 
Pašaukite:

MIDu’ay 10343

KRAUTUVĖS RENDON

4654-56 Wentworth Avė. 
dvi didelės krautuvės su gy
venamais kambariais. Tinka
mos bile kokiam bizniui. Po 
$25 mėnesi. Pašaukite:

MIDway 10343

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki S 
Panedėllo. 8eredos tr Pėtnyčloe 

▼aksrals « Iki 9 
Telefoną- OANal 1178

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefoną*. RFPnblIc 9BOO

Telephone BOUIevard 2R00

Joseph J. Grish
ADVOKATAS ir PATARĖJAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 6515 S. Rockvell St.

Phone REPublic 9723 CHICAOO

CLASSIFIED
automortt.es automorh.es

EMIL DENEMARK INC.
Vartotu Karų Bargenai------

Tel. LAFayette 3051

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rvtsls — 1 
Iki S popiet — 6 iki 8:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BTTICK ’35, 6 Sedan, Trunk. garant................................................. 8825
BUTCK ’35. 5 Sedan. garant................................................................ 8795
CADILLAC ’SO. 7 Sedan. V-16. Tobulas ................................... 8745
BUTCK ’33, 5 Sedan 67, kaip naujas ............................................. 8«»5
CADILLAC ’31. 7 Sedan. 6 drat. ratai ........................................ 8895
PONTTAC ’34. 5 Sedan De Luze ...................................................... 8595
LA SALLE ’31, 5 Sedan. labai pulkus ........................................ 8445
PACKARD ’31, 7 Sedan. Custom Built .................................... 8895
LINCOLN ’29, 5 Sedan. pulkus karas1........................................ 8875
BTTICK ’ll, 5 Sedan 47. geroj tvarko!............................................. 8375
T.A SALLE ’81, 5 Coupe, geram stovy ......................................... 8345
PIERCE '30. 2-4 Coupe, geram stovy ......................................... 8W25
LINCOLN *80. 5 Sedan. labai puikus karas ............................... 8395
CADTT.LAO ’SO, 7 Sedan, geram atovy ......................................... 8395
BTTICK ’SO, 5 Sedan 41, Uvėrus ....................................................... 8335
CHEVROLET ’ll, 2 Coupe. 6 drat. ratai .......... ................. 8325
BUTCK ’30, 7 P. Limo., 6 drat. ratai ............................................. 8225
FORD ’81, 2 Coupe, geroj tvarkoj ............................................. 8195
LA SALLE ’29, 5 Sedan, žema kaina............................................. 81*5
CADILLAC ’28. B Coupe, geram stovy............................................. .....
OAKLAND ’SO, 6 Sedan, gražiam atovy .................................... 8175
CADILLAC ’28, 5 Sedan. bargenaa .................................................. 8125
CADILLAC ’28, 7 Sedan, sugauklte .................................................. 8125
ESSEX ’29, 6 Sedan, bargenaa ........................................................... g
BUTCK ’27, 6 Sedan. pigiai .................................... .. . . . . . . . . . . 8 05
BTTICK ’27. 5 8edan, kalnuotas parduot ...................... ’’’’’ 9 50
8TUDEBAKER ’29, 5 Sedan ....................................................... g M

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius, 
balansų lengvais. išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Stands $7.00 j

___________

automortt.es
automorh.es

