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YRA MIRĘS KELLOGGO 
BRIANDO PAKTAS

Jis daugiau nėra pasaulio taikai 
instrumentas

T. SĄJUNGA TAIP PAT GYVENA 
PAVOJŲ

LONDONAS, liepos 8. — 
Kaip tik Amerika atsisakė 
kištis j Etiopijos Italijos ki
virčus ir paneigė šiam reika
lui panaudoti Kelloggo Bri- 
ando taikos paktą, kurs anais 
metais taip iškilmingai visų 
valstybių pasirašytas, Angli
jos diplomatai tuoj paskelbė, 
kad tas paktas jau miręs ir 
negalimas jo atgaivinimas.

Čia aiškinama, kad U. S. 
prezidentas Rooseveitas dar 
neseniai daug dirbo pasau
lio taikos reikalu. Bet kaip 
tik dabar atėjo momentas, ka 
da pasaulio taikai gręsia 
rimtas pavojus, tas pat pre
zidentas paneigia vienų svar

bų taikai palaikyti instrumen
tų ir pareiškia, kad tegul T. 
Sųjunga taiko Italiją su 

, Etiopija.j Anglų spauda pareiškia,
' kad Amerika neturi pasirvži- 
' mo nė noro kištis j italų rei- 
' kalus Afrikoje. Prancūzija j raliuoja, o Anglijai rūpi T. 
Sųjungų apsaugoti nuo visiš 

į ko suklupimo. Sako, Italijos 
! žygiai Afrikoje laužia visus 
I frontus, padarytus Londo- 
' no . Stresos ir Ženevos kon- 
ferencijomis. Anglija viena 
kol} kas pasiryžusi laikytis tų 
frontų ir raginti kitus sau 
talkon. Nes griuvus frontams

| ir T. Sųjungos autoritetui, 
netvarka apsiaus Europų.

IŠKILMES PRIE DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO

Nors praėjusi® sekmadienis buvo vėsi diena, 
baugino lietum, buvo daug visokių piknikų ir pa
rengimų, tačiau prie Dariaus ir Girėno paminklo 
susirinko gausinga tautiečių minia, kad dalyvauti 
paminklo kertinio akmens pašventinimo iškilmėse, 
kurias, kaip matote šiame atvaizde, atliko gerb. 
kun. J. Vaičiūnas. Šalę jo stovi konsulas A. Kal
vaitis, adv. Ch. Kai, adv. Olis, L. Šimutis, S. B. Ko- 
maiko, p-nia Gilienė, J. Mickieliūnas ir B. Simokat- 
tis. Po prakalbų ir pašventinimo apeigų tam pa
čiam Marąuette Parke buvo piknikas su ristynėmis 
ir kumštynėmis. Piknike dalyvavo daug žmonių. 
Prie statomo paminklo kalbėjo adv. Kai, adv. Olis, 
kun. Ig. Albavičius, S. Komaiko, B. »Sdmokaitis, 
kons. Kalvaitis, adv. Grish, L. Šimutis ir kun. J. 
Vaičiūnas.

JAPONAI PROVOKUOJA 
SOVIETUS

PRANCŪZIJAI GRĘSIA 
FAŠIZMAS

17 ASM. ŽUVO POTVY
NIUOSE

NEW YORK, liepos 8. — 
Nepaprastai didelis lietus su 
kėlė potvynius rytinėj ir cen j 
trinėj New Yorko valstybės 
dalyse.

Žuvo 17 asmenų. Padary
ta kelių milijonų dol. nuo
stoliai.

APSKRITIS NORI GAUTI 
PINIGŲ
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ITALIJA SPARČIAI MOBILIZUOJA 
ATSARGAS, SAVANORIUS

GREITAI BUS PRADĖTI KARO 
VEIKSMAI AFRIKOJE

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ GAM 
BLINĮ LAIVį

ROMA, liepos 8. — Italijos 
diktatoriaus Mussolinio įsa
kymu pagreitintas atsargų ir 
savanorių fašistų mobiliza- 

LONG BEACH, Cal., lie- 'imas ir siuntimas į rytinę
pos 8. — Gauja plėšikų šian I Afriką.
dien anksti rytų puolė gam- Kalbama, kaxl Mussolini 
blinį laivų Monte Carlo, kurs pradės karo veiksmus prieš 

1,133,392 doleriai, priklau- pliuduravo už 8 mylių nuo j Etiopiją pasibaigus lietingam 
į santieji Cooko apskričiai, žu krašto ir dauguma laivo tar- laikotarpiui, kas įvyks rugsė- 
vo 1931 metais uždarius 9 nautojų miegojo. į 3° mėnesį. Bet, spėjama, kad,
bankus Chicagoj. Iš tos su- : Plėšikai prie laivo nuvyko i raeb nebus laukiama to lie- 
inos 940,917 dol. žuvo Balno nedidele motorine valtimi, tingo sezono pabaigos. Kaip 
7-se bankuose. [Vieni jų pasiliko valtyje, o tik bus prirengta kariuorae-

Apskrities komisionieriai; penki įsilipo į Monte Carlo. [n®> tuojau bus pradėti karo

KATALIKU VYSKUPAS PROTESTUO- 
■ JA PRIEŠ R0SENBERG4

dirba už tų pinigų atgavimą. 
Sakoma, kad tai privalo grų
žinti apdraudos kompanijos, 
kurios buvo užstačiusios už 
tuometinį apskrities iždinin
kų trijų milijonų dolerių lai
dų. Šios kompanijos turi pa
dengti pasidariusį ižde nepri 
teklių uždarius bankus.

Nėra dar išaiškinta, ar ap
draudos kompanijos yra at
sakingos už pinigų žuvimų

Kone visus tarnautojus sura veiksmai, 
kino retežiais, pagrobė apio Kiek pastebima, kone visa 
22,000 pinigais ir apie 9,000 italų tauta karštai remia (Mus 
dol. brangenybėmis ir save solinio žygius, kadangi jis
valtimi paspruko.

ATBĖGO DU LENKŲ 
KAREIVIAI

tautai žada laimingesnį ryto
jų, užkariavus daugiau teri- 
1 ori jų Afrikoj.

Tačiau, kai kas ir bijo, 
kad Italija nežlugtų ekonomiš

MASKIVA, liepos 8. — Vie 
nas “politbiuro” viršininkų 
kalbėjo gausingam komunis
tų susirinkime. Jis sakė, kad 
japonai militarininkai provo
kuoja sovietus Azijos rytuo
se ir tuo bildu sukelia eilę 
susikirtimų Mandžiuko pasie 
nyje.

Pažymėjo, kad sovietų Ru
sija nori taikos ir dirba už 
pastovių taikų. Bet jei japo
nai kėsinsis prieš bet kuriuos 
Sibiro plotus, bolševikai at
kakliai gins savo valstybės 
sienas.

PARYŽIUS, liepos 8. — 
Nacionalistų karo veteranų 
organizacijos Croix de Feu 
viršininkas, pulk. Francois 
de la Rocąue, kurs skaitomas 
galinguoju fašistų diktato
rium Prancūzijoje, numato, 
kad artimoj ateityje jo orga
nizacija paims į savo rankas 
Prancūzijos valstybės likimų.

Vakar jis vienam gausin
gam susirinkime kalbėdamas 
pareiškė, kad supuvęs parla
mentarizmas bus pasiųstas 
“atostogauti.”

BERLYNAS, liepos 8. - 
Muensterio katalikų vyskupas 
iškėlė protestų prieš dr. Al. 
Rosenbergų, kurs čia sakyda. 
mas prakalbų niekšiškai puo
lė katalikų vyskupus ir kitus

SEINAI. 1 er adminis- Į,aį p0 nepasisekimų Afriko 
tracijos linijų į Lietuvos pu- je fašizmas gali griūti ir jis 
sę atbėgo du lenkų kareiviai pasj-uį save paliktų daug var 

bankuose. Iždininko negalima ukrainiečiai su .šautuvais ir tautai ir valstvliei. Musso
v“u5“*s ---- šoviniais. Jie skundžiasi, kad jini nori įrodyti* pasaūlitd,

ir kariuomenėje tarnauju uk
NAUJAIS MOKESČIAIS ; kaltinti, kad jis dėjo pinigus

,'į tuos bankus. O jei iždiniu-MAŽINS SKOLAS i kas nekaltas, kompanijos ne- rainiečiai 'bei lietuviai nepa

WASHINGTON, liepos S. i čiai
turi reikalo atlyginti apskri- kenčiamai suvaržyti, prispau jr nepasįsekti 

sti. Kiti kareiviai taip pat ______

kad jo fašizmas yra taurus 
ir galingas. Bet gali jam tas

— Iždo sekretorius Morgen- Bet bus bandoma spausti ginklais atėjo į musų pusę,
katalikų vadus, kurie nepasi- , ^au vakar pareiškė kongre- i kompanijas 
duoda įsitraukti į nacių pa- Ro žemesniųjų rūmų komite- 
gonizmo bangas. kad stambiaisiais mokės

,Dr. Rosenburgas sakė, kad čiais iš turtingųjų asmenų vy 
Vokietijai nereikalingi joki riausybė tikisi per metus su- 
katalikų viršininkai, katalikiš rinkti nuo 118 milijonų iki j 
kos draugijos, katalikų jauni 901 milijono dolerių.

JAUNESNIEJI UŽIMS 
AUKŠTAS POZICIJAS

su tais pačiais nusiskundi
mais, kiek anksčiau.

ATIDARĖ NAUJĄ ELEK
TROS STOTI

SUSEKTOS SUKTYBĖS 
PER RINKIMUS

►
KORPORACIJA APRAŠO 

DAUG NAMŲ

BUS UŽDARYTI STO
VYKLOSE

WASTTINGTON, liepos 8. 
— Home Owners’ Loan kor
poracija paskelbė, kad apra
šomi 568 namai, kurių savinin 
kai nemoka skirtų už perim
tus morgičius mėnesinių iš
mokėjimų.

Pažymima, kad kai kurio 
savininkai turi iš ko mokėti, 
bet nemoka ir kų jiems pada 
rysi. Aprašymo (foreclosure) 
keliu korporacija atsiims ir 
parduos namus.

VIENA, Austrija, liepos 8. 
— Austrijos parlamentas bai 
gia svarstyti įstatymų, nu
kreiptų prieš elgetas.

Planuojama visus elgetas 
paimti į koncentracijos sto
vyklas. Iš jų sveikiems parū
pinti darbo, o kitus laikyti 
uždarytus. Spėjama, kad tarp 
elgetų yra daug tinginių 
sukčių.

mo organizacijos ir katalikiš
ka spauda. Girdi, visi gyveii 
tojai turi būt įtraukti naciiz- 
man ir krašto viršininku turi 
būt tik vienas Hitleris.

Kas čia neprotestuos prieš 
tokias begėdiškas kalbas ir 
niekšiškus užsipuolimus.

VENIZELOS SAUGO
JAMAS

Sekretorius saike, kad dalis 
tų mokesčių bus panaudota 
bėgančioms išlaidoms ir da
lis — skolų mažinimui.

Mokesčiai planuojami skir
ti už milijoninius paveldėji
mus, už milžiniškas pavienių 
asmenų pajamas, iš korpora
cijų pelno ir už išmokamus 
didelius dividendus.

Paskelbta, kad bus areštuo 
ta 70 rinkimų teisėjų ir kler-

T11. . , . , A. J%1 MARIJAMPOLE. — Ba- įkl? Chi<*ag°.i ir aplinkiniuose
Illinois legislatura pravedė dvare pU miesteliuose ryšiumi su atlik

Jakobzonas pastatė vandeniu t°m’s suktybėmis per įvyku- 
varomų galingų elektros sto sius rinkimus 1934 ir 1935 
tį, kuri šiomis dienomis bu- m’’ balandžio 76 d. rr 2 d. 
vo iškilmingai atidaryta. Da- Skundas prieš tuos teisė- 
lyvavo svečių iš Marijampo- 3US ’r Herkus įduotas apskri 

ties teisėjui Jareckiui ir šis 
pranešė, kad įkaitinami tei-

į statymų, kuriuo Chicagoj 
bus paleidžiami ir pensijuo- 
jami policmonai ir ugniage
siai, kaip eiliniai, taip virši
ninkai, sulaukę 63 m. am
ŽiailS. Į , _ y— ■ .. . . , AT •

~ , v. v. .. . les, Kalvarijos ir kt. fsaujo-Sulaukę mo amžiaus tie ir! ... v . Tjr .
.... , , ...... • » .P stotis apsvies Kalvarijos,
k.t. bos paduot, fiziniam .5- , miegte,ina „ėjai ir Morkai bus aroStuoti.

Kol kas nepažymėta kurių 
vardų ir kurių precinktų yra

ir

BUVĘS KAIZERIS AUK
ŠTINA HITLERĮ

KITAS RESPUBLIKONŲ 
SUVAŽIAVIMAS

iCLEVELAND, 0., liepos 
8. — Šiandien čia įvyksta res 
publikonų partijos iš 6 val
stybių suvažiavimas, kad “ap 
saugojus” krašto konstituci
jų nuo demokratų partijos.

Pirmasis tos rūšies suva
žiavimas įvykdytas nesenai 
Springfielde, III.

KASSEL, /Vokietija, liepos 
8. — Karo veteranų susirin
kime paskelbta, kari buvęs Vo 
kietijos kaizeris aukština Hit 
lerį už “militarizmo laisvės” 
atstatymų Vokietijoje.

SUIMTAS KOMUNISTAS

PARYŽIUS, liepos 8. — 
Suimtas vietos komunistų 
laikraščio Humanite štabo na 
rys R. Calas. Kaltinamas es- 
pionažu.

LONDONAS, liepos 8. - 
Buvęs Graikijos premjeras 
.Venizelos čia kiekvienam žing 
snyje saugojamas. Yra žinių, 
kad graikai agentai norėtų jį 
pagrobti, arba nušauti.

GOERINGAS PASISTATĖ 
LOŽĄ

BERLYNAS, liepos 8. — 
{Vokietijos oro ministeris gen. 
H. W. Goering pasistatė me
džiojimo ložų Darss pusiau- 
Ralyje, Baltijos jūros pakra
štyje.

KANSAS CITY, Mo., lie
pos 8. — Nubaustas mirties 
bausme žudikas Adam Richet 
ti šiandien kalėjime kėsinosi 
užsimušti. Tačiau tik sMau- 
džiai susižeidė galvų.

ATRADO PAVOGTĄ 
SVIESTĄ

Keli vagiliai liepos m. 3 d. 
vakarų Chicagoj pagrobė Ad 
vance Trucking Co. troką, ku 
riuo buvo vežama 250 rėčkių 
sviesto į Buffalo, N. Y. Tro- 
ko du vežėjai su užrištomis 
akimis per naktį nežinia kur 
buvo išlaikyti ir paskiau pa
leisti. Jie nežinojo, kur jie 
buvo laikomi, tik sakė, kad 
vaikščioję po sugrūstus stik
lus.

Policija ėmė ieškoti gara- 
džių, sandelių ir kitų vietų, 
kad radus sugrūstų stiklų. 
Pagaliau rastas apleistas stik 
lo fabrikas ties Kinzie gat
ve ir jame visas pagrobtas 
sviestas.

bandymui, kad ištyrus, ar jie 
tinkami tolesniai tarnybai. 
Suprantama, retas kuris bus 
rastas tinkamu.

Ir, štai, jų pozicijas turės 
užimti jaunesni vyrai.

bei kaimus. Energija bus tei
kiama pigiau.

SUIMTAS TRAKŲ 
KLEBONAS

KAUNAS. — Naujuose 
Trakuose suimtas katalikų 
klebĮonas Malickis už tai, kad 
jis savo viename po maršalo 
Pilsudskio mirties pasakyta
me pamoksle neva įžeidęs 
lenkų tautos jausmus.

NUSIPIRKO 15 BAIDOKŲ

LIETUVOJE YRA 4,047
NEKILNOJAMIEJI PA

MINKLAI

KAUNAS. — Surinktomis 
žiniomis, Lietuvoje yra nekil 
nojamų paminklų viso 4,047. 
Tš jų D. Lietuvoje — 3,924

įkaitinami tie teisėjai ir kler
kai. Gana to, kad jei teismas 
juos ras kaltais, bus baudžia, 
mi kalėjimu.

1,600 KTM. MIŠKO IŠVEŽ
TA I PALESTINĄ

KAUNAS. — Vienas stam
ir Klaipėdos krašte — 123. >8 P>rkly» Padavė iš
Juos sudaro piliakalniai, pr- Lietuvos į Palestinų 1,600 
iešistorinės sodybos, alkos | ktin. miško medžiagos, už ko
kainai, pilkapiai, senkapiai, gavn apie 4,000 sv. ster- 
•brastos, sijų statybos lieka- Jeigu musų miško me

džiaga tiks tenykščios rinkos 
sąlygoms, artimiausiu laiku į 
Palestiną bus parduota ir

nos, istorinės statybos griu
vėsiai ir kt.

ALYTUS. — Siame ap.( daugiau lietuviškos miško me 
KAUNAS. — Lietuvos gar l Rkrity atleisti nuo žemės mo-, džiagos. 

laivių savininkai iš Klaipė- ’ kesčių vieniems metams 85Į " 
dos krašto vokiečių baidokųkaimai, kurie laike 1932-1934 į ORAS 
savininkų jau nupirko 15 bai m. išėjo į viensėdžius. Sis vai | —
dokų. Dalis garlaivių savinin džios žygis šiais sunkiais kri | CHICAGO TR APYLTN-

Policija ieško vagilių gau-(kų baidokus statydinasi čia zės laikais labai sveikintinas (Kf5S. — Iš dalies debesuota; 
jos. pat Lietuvoje ? ir gražus. , i numatomas lietus; šilčiau.
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stiprinti tautinį atsparumų ir valstybės gy
nimo pajėgas. Sųjunga rengia piliečius ap
saugai nuo lėktuvų pavojaus, sąmonina pi
liečiams karo drausmę, pratinu juos prie ka
ro gyvenimo, stiprinu tautos fizinį atsparu
mų, stiprina tautos dvasines pajėgas, skleis
dama kultūrų, švietimų, keldama tėvynės 
meilę bei dorovę ir t.t. Organizacija pereinu 
į krašto apsaugos ministerio žinių ir betar
piškai priklauso kariuomenės vadui. Dabar

E Mūsų Veikimo Centro
SAUKIAMAS FEDERACI

JOS TARYBOS SUVA
ŽIAVIMAS

apskričių pirmininkus lr se
kretorius, redaktorius, centrą 
linių organizacijų k. t. L. R. 
K. S. A., L. D. S., Moterų 8ų-

DĖL ŽADEIKIO PASKYRIMO 
MINISTERIŲ

Netrukus Lietuvos Pasiuntinybė Vašing
tone susilauks naujo šeimyninko. Juo bus Po
vilas Žadeikis, buvęs pirmu Lietuvos konsu
lu Chicagoj ir nuo 1928 metų generaliniu 
konsulu New Yorke.

P. Žadeikis mums, amerikiečiams nebe
svetimas. Mes jį pažįstame nuo 1920 metų, 
kuomet jis atvyko kaipo Lietuvos Finansų 
Misijos narys drauge su Jonu Vileišiu ir 
kun. Jonu Žilium. Amerikiečių tarpe darba
vosi keletu metų, važinėdamas po kolonijas 
Lietuvos Laisvės Paskolos Bonų reikalais.

Būdamas Finansų Misijos nariu, konsu
lu Chicagoj ir generaliu konsulu New Yorke, 
Žadeikis parodė, kad yra darbštus žmogus. 
Jis nuolat stengėsi, kad lietuviai būtų orga
nizuoti ir vieningai dirbtų tautos darbus. 
Jis daug rūpinosi suradimu dirvos visokiems 
Lietuvos išdirbiniams. Šioj srity nemažai y- 
ra nusipelnęs.

Besistengdamas sutraukti į bendrų tau
tos darbų visus lietuvius su visomis mūsų 
grupėmis ir grupelėmis, p. Žadeikis kai ka
da net pamiršdavo gausingųjų ir partijotin- 
gųjų katalikų visuomenę., J ig- jos neaplenk
davo, bet, benorėdamas if mažąsias grupes 
į tautinį darbų įtraukti, užleisdavo pirmeny
bę tų grupelių vadams ir dėl to katalikų va
dai turėdavo rimto pagrindo užsigauti ir to
ki jo pasielgimų paskaitydavo netaktu. Lais
vamaniškųjų grupių vadai, būdami “gene
rolais be armijų”, žinoma nieko naudos ne
padarydavo. Katalikai pasilikdami vieni 
prie visokiausių darbų ir nudirbdavo daug 
kartų daugiau, negu visos kitos grupės krū
von sudėjus.

Lietuvių katalikų visuomenė apsiprato 
kai kuriais atvejais būti aplenkiama. Ji dėl 
to nei p. Žadeikio nei kitų nekaltina. Jie tai 
darė gal būt norėdami grųžinti Lietuvai vi
sus “sūnus palaidūnus”. Tačiau gyvenimas 
parodė, kad toji “misija” nebuvo labai sėk
minga. Dažnai ignoruojami katalikai vis dėl 
to pasiliko vieninteliai, kurie organizuotai 
rūpinasi ir Lietuvos reikalais ir lietuvių tau
tybės išlaikymu šiame krašte.

P. Žadeikis netrukus užims kitų svar
bių pozicijų. Mūsų manymu, jis jai tiks, nes 
Jtiek metų begyvendamas šiame krašte turė
jo progos gerai pažinti Amerikos ir lietuvių 
gyvenimų. Mes sveikiname jį naujoj vietoj 
ir linkime jam geriausio pasisekimo.

‘ TRIMITUI” 15 METŲ

Susidėjus į krūvų daug sva jungos, Lietuvos Vyčių, A. L. 
rbių Amerikos lietuvių kata- K. Studentų ir Profesionalų 
likų visuomenės ir visos tau- Sųjungos ir kitų prie Federa- 

yra rengiamas Šaulių Sųjungos statutas. ! tos reikalų, kuriems vykinti cijos priklausančių centrali- 
Žodžiu, naujuoju įstatymu Saulių Sųjun-!"Alinga pasitarimo ir su- nių organizacijų pirmininkus 

gų norima dar labiau, taip sakant, betarpiš- j daiymo bendro fronto, dėl to ir sekretorius
kiuu pritaikinti krašto saugumo reikalavi- j T ederacijos Cen-
maiiis. Jos gretos labiau suglaudžiamos, ka-! Valdyba ^nutarė suSauKti
riškos drausmės valia smarkiau persunkia
mas visas organizacijos gyvenimas. Organi
zacijos tikslas nesikeičia, bet keičiasi jos 
veiklos metodai bei forma, pasikeičia jos 
uždaviniai ta prasme, kad jie praplečiami 
ir labiau sukonkretizuojami.

Federacijos Tarybos suvažia
vimų.

Suvažiavimui laikas nusta
tytas — liejios mėn. 30 d., 10 
vai. New Yorke. Suvažiavimo 
salės adresas bus nurodytas 
vėliau.

Dr. Ant. Rakauskas,
A.L.R.K.F. Pirmininkas

Leonardas Simutis,
A.L.R.K.F. Sekretorius

Nominuokime Kandidatus 
Valdybon

Dar yra centraiinių organi
zacijų, Federacijos skyrių ii

VASAROS LAIKAS
Gražus ir malonus vasaros orus, 

Gamtoje matos didis gyvumas.
Kur tik pasižiūri, visur gražu,
Akis veriąs puikus malonumus,
Ramus vėjelis pučia pamažu.
Sulaukus šventadienio ima noras,
Kur norint iš miesto išvažiuoti 
Į tolimus plačius laukus,
Tyru girių oru pakvėpuoti,
Pamatyt ošiančius miškus,
Kur tylu - ramu ir gražus šlamesys,
Kur viešpataujančios ramybės nedrumsčia 
Sunkių motorvežių ratų bildesys.
O kaip laimingas jauties per dienų čia 
Žmogus ir, sulaukęs vakaro, grįsti 
Dar nesinori į triukšmingų miestui 
Gaila palikti šių taip gražių vietų,
Norėtųs kiek ilgiau čia pasilikti... S. L.

Ine vice pirm. F. Macį jaus- sveikinimo telegrama nuo kau.
kaitė.

Seimo dvasios vadas kun. 
I. Albavičius pasveikino 1 sei
mo delegates. į seimo vedė-

Šaulių Sųjunga stovi savo veiklos 17 
metų išvakarėse. Ji yra daug nuveikusi, bet 
ateityje jos laukia ne mažesni uždaviniai, punktu numatyta viso pašau- ntių. Prašome atsilyginti, nes dienė, jos padėjėja pakviesta

paskirų draugijų neužsimokė- jas vienbalsiai išrinkta M. S.
S\ ai biai.siu dienorvaikėj jusiu metinių mokesčių į ce- Centro ižd. Antanina Nausė-

lio lietuvių kongreso klausi- $,uĮįg konstitucijos draugijos j būti delegatė iš Rytų M. Juš- 
mas. Kadangi tuo klausimu įr organizacijos, neužsiimi- kienė. Raštininkėmis seimo už
pasidarė .šiokių tokių skirtu- jus;os neturės teisės siųsti sa-J tvirtintos S. Šlegaitė Ir Cen- delegatės:
mų katalikų veikėjų tarpe ir vo Atstovų į kongresų.
kadangi iš principo sutikta ,

i Laiškas iš Vilniaus Geležinio 
Fondo Komiteto

niro rašt. M. S. M. L. Gurin- 
skaitė. Mandatų komisijų su
darė: F. Nutautaitė ir O. An-

F. Kemėšio; priimta garsiu de 
lnų plojimu. Centro pirm. U. 
T. Jokubauskaitė prisiuntė 
laiškų ir rezignacijų. Centro 
rašt. šaukia delegates, maršal
ka prisega seimo ženklelį 
priduoda mandatus išrinkt 
komisijai.

1 M. S. seime dalyvavo šios

1 kp., Bridgeport (Chica
go): A. Nausėdienė, M. L. Gu- 
rinskaitė, dr. S. Šlakienė, J.

kaip praeityje, būtent: tautos drausmės, dva
sinio bei fizinio atsparumo stiprinimas, kra
što rengimas, reikalui esant, tinkamai atsi
spirti visokiems eventualumams, skleisti ir 
gilinti drųsų ir pasiryžimų visokiomis prie
monėmis kovoti už tuos idealus, dėl kurių j kongrese dalyvauti, dėl to Ne
žuvo pirmieji mūsų kariai bei šauliai. Lin-! deracijos Tarybos suvažiavi-
kėdami persitvarkiusiai Šaulių Sųjungai pa-jllias turės nustatyti pozicijų, Prieš keletą mėnesių Fede-1 kom. Ona Migauskaitė ir A. j Ag. Gilienė, K. Varanavičie-- 
siekti ko geriausių darbo vaisių, mes taip ! kokios turės laikytis mnsų or-i racijos Centre Valdyba pasiu-1 Jakavičiūtė, Seimo tvarkdarė nė.

drulaičiutė, Knygų revizijos Volterienė, S. Satkauskaitė,

pat norime, kad šuuliška dvasia apimtų vis gauruotosios visuomenės at- ntė \ ilniaus Geležinio Fonao j S. Satkauskaitė.
platesnius ir platesnius visuomenės sluoks- stovai, nuvykę į kongresų. Komitetui į Kaunu už Vil
nius, kad kiekvienas Lietuvos pilietis tikrai -taip pat reiks pasitarti ir vi- niaus pasus ir ženklelius $306.
tvirta ranka mokėtų valdyti aštrų kardų ir 
kad karšta širdis ir šaltas protas tikrai vai

so pasaulio lietuvių sųjungos šiomis dienomis Federacijos 
reikalu, kuris iškils kongre-I eekretorijatas gavo iš V. G.

dvtų rankų, kaip mokė Šaulių Sųjungos įkū-ise* *r daugiau svarbių da IF. K. tokio turinio laiškų: 
rėjas ir ideologas V. Putvys - Putvinskis”.

2 kp., Cicero, Ilk: Ona Nau-
Seimo vedėja A. Nausėdie- sėdaitė, Elz. Sirūnienė, S. Šie 

nė kviečia 1 seimo prezidiju- j gaitė, Ver. Stalilionaitė.
ma užimti vietas Skaitoma (Tęsinys 5 pusi.)

Lietuvos spauda gana plačiai minėjo 
Baslių Sųjungos leidžiamo* laikraščio “Tri
nko” 15 metų sukaktį. Ta proga “L. A.” 
Apie pačių Šaulių Sųjungų taip rašo:

“Šešioliktieji Saulių Sąjungos gyvavimo 
metai yra persitvarkymo metai. Organizaci
ja, žengdama kartu su gyvenimu, turi prisi
derinti prie naujų reikalavimų ir juos pa
tenkinti. Saulių Sąjungoje kariškas elemen
tas visada buvo stiprus, bet gyvenimo nauji 
reikalavimai verčia tų elementų dar labiau 
austiprinti, Naujuoju įstatymu Šaulių Sųjun
ga labiau sukarinama. Ypač užakcentuoja
mas tas momentas, kad imti organizacija iy- 

,niat daugiau, kaip pirma, kreips dėmesio j 
Ikariškų imsirengimą ir suaktyvins bei išplės 
kariškų veiklų visuomenėje. Jos tikslas —

DĖL ATEITININKŲ KONGRESO

Liepos 20 — 21 d. į Telšius susirinks 
iš visos Lietuvos mokslus einųs katalikiškos 
pasaulėžvalgos jaunimas — Ateitininkai. Jie 
ten, kongrese, prisimins savo organizacijos 

' 25 metų sukaktį. J tų reikšmingų jubiliejų iš
vyko ir Amerikos Katalikų Studentų sųjun
gos atstovai.

“Dkin.” Ateitininkų jubiliejaus proga 
rašo:

Neteks tų darbų čia minėti, nes ir taip 
krašte yra žinoma, o kiekvienas daugiau ap 
sišvietęs ir susipratęs asmno yra girdėjęs ir 
žino įvairių pasišventimo ir pasiaukojimo 
momentų daugelio tos organizacijos narių.

Norime tik, ta proga, paliesti apskritai 
organizacijos reikšmę, kurion laisva valia 
susiburiamą ne kurių savanaudiškų tikslų 
siekti, bet įsigyti didesnio tobulumo atlikti 
pareigoms, kurias deda ir Bažnyčia ir Tė
vynė.

Tokios organizacijos yra tautos dvasia, 
kurios neduoda jai rūgti ir pūti, o nuolati
niu veikimu valo ir skaidrina visų aplin
kumų.

Sunkesniais, pasiryžimo ir aiškaus nu
sistatymo pareiškimo laikais iš tokių orga- 

! nizacijų išeina daug didvyrių, kurie yra lai
komi Tautos garbės simboliu — pavaizdavi
mu.

Ir istorija mums rodo, netik mūsų kraš
to, bet ir kitų tautų, kad laiminga buvo toji 
tauta, kur tokios organizacijos plačiai iš
plinta ir sutraukiu į savo eiles daug jauni
mo. Ši organizacija — ateitininkai, — įsikū
rė dar caro žandarams siautėjant Lietuvoje 
kada apie panašios organizacijos viešų pasi 
rodymų negalėjo būti nė kalbos. Nedideli jos 
sekėjų būreliai veikė slaptai įvairiose mo
kyklose ir ruošėsi atnaujinti Lietuvos žemės 
veidų.

lykų, kuriais Tarybos nariai 
turės tarti savo autoritetingų 
žodį.

Sulig Federacijos konstitu
cijos, Taryba sudaro:

1) Federacijos Dvasios Va 
das;

2) Federacijos Centro Val
dyba;

3) Federacijos apskričių pi 
rmininkai ir sekretoriai;

4) Katalikių laikraščių re
daktoriai;

5) Centralinių organrzac’jų 
centrų pirmininkai ir sekre
toriai.

Konstitucijoj pažymėta, kad j 
Federacijos Taryba svarsto ir 
sprendžia visais svarbesnius 
klausimus, kurie kyla laiko
tarpy vieno ar kito kongrese 
ir kurie reikalauja greitesnio 
sprendimo.

Taigi šiuomi ir kviečiame į 
Tarybos suvažiavimų atvykti: 
Federacijos Centro Valdybų,

“Pranešame Tamstoms, 
kad už Vilniaus pasus ir že
nklelius 306 dolerius esame 
gavę. Džiaugiamės Tamstų 
parodytu triūsu. Nuoširdžiai 
dėkojame už Vilniaus. dar-z
bo talkų. Tikimės ir toliau 
Jumyse matyti uolumų tal
kininkus. Jūsų aukos bus 
mūsų tautiečiams okupuota
me krašte žymi parama. Už BALŠAVIKŲ RODOS DAR- 
prisidėjimų į bendrų Vil
imus vadavimo darbų, dar 
Kartų jau nebe savo, bet
b:olių vilniečių vardu reiš- naine krajuj ir visoj buvusioj 
kiame nuoširdžiausių P®dė-į ^ij-0jajugjj08 ciesorystėj, kai
M' • ateidavo čėsas javams valy- 'ja į savo tėvynę — Rasiejų.
šis laiškas pats už save ka (aį žn1(>nį8 įg peties kirs- O jei kuris ir parvažiuoja, 

lba. Pasiųstieji pinigai gauti. kaj įįj- greičiau apsi- Jai kuogreičiausia bėga at-
Juos buvo surinkę Federaci- , dirbus. Nebūdavo laiko nei gal pas buožes ir čia jau vi
jos skyrių veikėjai. Reiktų, dorai pavalgyti, nei pasilsė-' sų balšavizmų iš savęs išdul- 
kad Vilniaus pasų ir ženkle- 0 apie visokias vigadas i kiną.
lių piatinimas mūsų koloni- nįekg nei nesapnuodavęs 
jose būtų nuolatinis ir gyvas.

A. L. R. K. F. Sekretorius.
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, Illinois

Kitose vietose, laukuose 
prie dirbančiųjų komisarai 
daro posėdžius ir svarsto 

Mano atminimu, seniau se- j darbo tempų.
Ar neaiški rokunda, kodėl 

lietuviški balšavikai nevažiuo

BINGUMUI PAKELTI

Dabar balšavikams užvedus

ATMINČIAI BRANGIŲ SUKAKTUVIŲ

Gincurgis ir Valkosis užė- 
Rasiejuj, virto kiti ję restoranan paprašė paduo- 
Valstiečiai - kolchoz-' ti vienų porcijų geros žuvies, 

įlinkai pasidarė leizės, ba jie'Padavus žuvį, Valkosis per- 
žino, kad kų tik dirba, dirba Ipiovė pusiau ir sau pasiėmė

“rojų”
vėsai.

ne sau, ale komisarams, ir kų 
tik turi, tai ne jų, ale komi-

didesnę dalį. 
— Juk tai negražu!

1-M0J0 MOTERŲ SĄ-GOS džio 13 d., 1914 m. Veikimą- sarų. Reikia rodos. Ir, kaip visiškai nemandagu! Jei aš
SEIMO, ĮVYKUSIO BIR
ŽELIO 29-30, 1915 M., ŽV. 

JURGIO PAR. SVET., 
CHICAGO, ILL.

Moterų atbudimas
Apie ketvirtdalis šimtmečio 

(25 m.) atgal prasidėjo ne til; 
lietuvių visuomenės smarkes
nis judėjimas, bet ėjo visu 
smarkumu ir moterų susipra
timas, organizavimasis ir rei
kalavimas lygių pilietinių tei 
šių Amerikoje. Organizuota 
lokalės — pašalpinės draugi-

Lietuvos laikralliai pmneim, kml Lietu- ** g‘ _

vo» genemlmiu koneulu New Yorke vatoje • ki>jw „uhraldo ttnm
p. Žadeikio numatomai paekirti užmenu) re.- ]jnę „rganii!aeiję> knrt;„
kalų ministerijos referentas, žurnalistų sų
jungos valdybos narys Pranas Dailydė.

ėjo ugningas — sutarimas bu 
vo gražus.

Koksai buvo augimas Sų- 
gos ir jos dvasia, rodo iitrau 
kos iš 1 Seimo protokolo:
Mot. Sų-gos 1 Seimo 1 diena
Seimas prasidėjo su Mišio- 

inis šv. Jurgio lietuvių bažny
čioje. Mišias laikė kun. F. B. 
Serafinas; jam asistavo kun. 
Ig. Albavičius ir klierikas J. 
Klioris.

Pamokslų įspūdingų pasakė 
kun. F. B. Serafinas. Po Mi
lių šv. delegatės susirinko j 
šv. Jurgio par. salę sesijoms.

1 sesija

M. 8. dvasios vadui kun. 
F. 8. Kemešiui nepribuvus, 
jo vietų užėmė M. S. 1 kuo
pos clvas. vadas kun. Ig. Al

siburtų visos Amerikos kolo- 
! nijų katalikės moterys. Iden-

Kiek teko patirti, P. Dailydė yra buvęs 
Lietuvos Seimo atstovu. Priklausė liaudinin
kų frakcijai. Po 1926 m. gruodžio 17 d. per-i žiu pradižų Moterų Sųjungai. Į Iro pirm. U. T. Jokubauskai
versmo jis perėjo tautininkų partijon. Ji įsisteigė Bridgeporte, gruo Į tei nepribuvus, jos vietų uze- Į tos flegės čempijonė.

lisčių energija, jų jaunystė, pa 
sišventimas davė begalo gra-' bavičius. šešių mėnesių Cen

psti Stalino gazieta “Izvies- 
tija” porija, šiaurės Kaukaze 
komisarai išgalvojo tokių ro
dą: kolchozninkains einant į 
laukų, paskui juos važiuoja 
t rokas su mūvės, radijo, f o 
tožurnalu ir muzika. Iš to ir 
suprasite, kad kurie daugiau 
dirba, tiems prieinamos tos 
vigados. Kurie mažiau pada
ro, tiems komisarai, be almė
jo, nžfundija kitokių vigndų 
— bizūnų.

Mogileve, Podolske kolchoz 
ninkama komisarai įvedė ki
tokių darbingumui rodą. Vi
sus vergus-darbininkus komi
sarai suskirsto į dvi briga
das. Vienai brigadai įduoda
ma auksu siutą raudona fle- 
gė, kitai — pilka — ragaŽinė. 
Vakare komisarai suveda ro- 
kundų ir paskelbia, kuri bri
gada liko raudonos auksu sin

'būčiau žuvį perplovęs, tai bū 
čiau iš mandagumo pasiėmęs 
mažesnį dalį, — tarė Gincur 
gis.

— Juk tu dabar ir gavai 
mažesniajų dalį, atsakė Val
kosis.

— Kur Šį vakarų eisime? ~ 
klausia Petras savo draugo.

— Meskime kvoterį. Jei 
bus Liberty — eisime į saliu- 
nų; jei bus aras — eisime pt 
naklio pašauti, o jei kvoteris 
atsistos ant briaunos — sėdė
sime namie.

— Kaip tai gera, kad klau
siau gydytojo patarimo.: kas 
dien per kelias valandas 
piauti ir kapoti malkas, — pa 
sisakė Jurgis Bėda.

— Na, ir pasveikai?
— Nepilnai, bet už tat mal 

fkų visai žiemai prisikapojau.

/i
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(Tęsiny?)

Įvažiuojant į Texas valst., 
prie rubežiaus, mes radome 
paminklą kaktusams. Kaktu
sai šioj žemėj gerai auga, bet 
ne šiaurvakarinėj daly. Mes 
matėm ir čiupinėjom mažo il
gio kaktusus, kurie augo krū
mu. Jie buvo žieduoti. Mėgi- 
nom vieną nuskinti, tai bjau
rybė jgylė gana skaudžiai 
“Dėdytė” net čiulpė pirštus._ 
“Tėtytė”, kaip paprastai jj 
žiopliu ir nemokša pavadino..

— Kad tu nieko nemoki ir 
nesupranti kaip reikia apseit 
su tokioms kvietkoms. Štai, 
ot su pirštine reik skint...

Ir ji sučiupo vieną gražų 
žiedą su pirštine.

— Aja-jai! Bestija!., sušu- 
o, suspiegė “Tetytė”... 
Gatava visą pirštinę apsi- 

žiojus čiulpti, ale kur tau! 
Prilindo tų dagių pilnas del
nas... O “Dėdytė” kad juo
kiasi, kad kvatoja, ko tik ant 
žemės neatsisėdęs.

• nelaimingos uausros metais. 
Tada vargsta ne tiek žmonės, 
kiek gyvuliai.

žinoma, tik dalis tų valst. 
kenčia. Ten, kur įvesta irri- 
gacijos (tvenkiniais laistoma 
žemė), tos sausros nejaučia
ma ir badas nebado akis. šiais 
metais kai kur Oklahoma vai. 
farmeriai džiaugiasi derlium. 
Yra vietų, kur kviečiai užau
go aukščiau kelių ir davė ne
blogą derlių. Pernai-gi, vis
kas išdegė...

Keliai kol kas buvo geri 
važiuoti. Naujutėliai: cementu, 
arba smala išlieti. “Dėdytė” 
sėdėdamas prie “Tetytės” pir- 1 
moj sėdynėj, negalėjo atsi
džiaugti Kraizlerio greitumu.

— Toks karas, tai karas! 
Lekia kaip žaibas!.. Dėkui 
Balzekui!.. Gerą įpiršo...

Man ir patiko. Nei nepa 
junti kaip šimtą mylių nubir 
bi. Taip ir veržėsi daina:

“Nujojau šimtą mylių,
Prijojau žalią girią”...
Žiūrėk, pavakarop ir už-

Avilys bičių spiečiui suimti. Į Waltcr Grav, River 
Forest, namus susimetė didelis bičių spietis. Namo sa. 
vininkas tuiėjo padaryti pastogėj tam tikrą avilį, kart 
paviliojus, suėmus visas bites.

) da tai upelio, rasdavom gyvu- po... Gerai, kad mister M-Pe- — Man rodos perdaug “Te
lių griaučius prie kelio. Tai ratorius mums nurodo ir pa 
pereitų metų “derlius”. Apie 
tokias vietas skraidė “gyvie
ji eroplanai” — vanagui. ‘Dė-'būtų labai sunku... 
dytė’ man tuojau ir rodo: ' — O je!?.. Atsirado man

tytė” išjuokia ‘Dėdytę” — į-
sako kuriuo keliu važiuoti, o sikišau aš. .Jis vis gi pažysta 
su tavim, man vienai važiuot 'planus. Ar taip, tamsta Jero

nimai ?...
— Well... kaip čia pasa-

— Žiūrėk, tamistą “pakale- dročka!... Tu, tai jau moki ii 'kius... aš iš tų 
nija” sveikina. Turbūt gimi-j skaityt ir numerius pažysti 'bai... Ale aš nujaučiu kur reik 
nės. Nujauč.a “savas pas sa- O kas pernai išvežiojo tave įvažiuoti. Daugiausiai ant sau-

“mapų” nela-

vą’ po Okajo, po Pensilvania, po 'lės — aiškinosi “Dėdytė’
Pravažiavę apie keturdeši- Najorką, po Konetiką, po Ma 

mtį to bjauraus kelio, mes į- čačiūžę?... Kas? — ar ne aš! 
kopėm į kalnus, kame augo: Tu man nesujieškojai kelių?!., 
didesni kadugiai ir kai kur j — Ana ve, pasakė! Jau tu 
pušys. Jau pasijutom arčiau i tuos kelius ne iš “mapų” va- 
civilizacijos. Žemlapis rodo ■ žinėjai. Sustodavai kur nors 
netolimą miestelį Las Vegas. .pas gasolinščiką, pasiklausda- 
Nors jis buvo mums nepnke- vai, jis nurodydavo ir važluo- 
liui, bet 66 kelias įvedė į 85, davai...
kuriuo ritomės be dulkių į |______ _____ —
Santa Fe. Čia radom farmų 
ir gasolino stočių.

Kelias 66 ir S5, dabar susi-, 
jungė.

— Jau sakau, toj Amerikoj

(Daugiau bus)

Aš, norėdamas išvengti kai 
kuri, susikirtimų, pagelbėja, jmes kuklų nors bau-

lmargėlės”, pakelia galvas ir 
žiūri, klausosi. Mat jos nesu
pranta...

jai ištraukti tuos dagius ir 
pirštinę numauti. O ištraukt 
nesiduoda tie dagiai. Jau kad 
kur nors įlindo, tai lenda gi
lyn. Kaip kurmis...

Pasidalinę keistais Įspūd
žiais, mes apleidom tuos nele
mtus kaktusus ir važiavom 
toliau.

Apsinakvojoiį Amarilio 
miestely, vienoj gražioj stubu- 
kėj — cabin. Tų viešbutnamu- 
kų šioj daly Amerikos yra 
labai daug. Jie įreųgti su vi
sais patogumais, tik kai llurie 
dulkėtose vietose sustatyti. 
Nors, žinoma, kitaip ir nega
lima, nes pievutę užauginti 
yra neįmanomas dalykas “pū- 
ščiose”. Ir žolė nevisada ir 
neviSur nori augti. Užeina kai 
tros — išdegina, išplikina. Nei 
laistymas negelbsti.

Iš Dykumų į Tyrus

Vakarinė dalis Oklahoma 
valst. yra dykuma, o tas pats 
ir su Texas, bet jau Nevv Me- 
xico — oh boy! Nei žolės, 
anel pavėsio. Kai kur kyšo 
kadugių kuoštas, tai ir viskas. 
Matosi plačialapių kaktusų 
prie kelio su geltonais, gra
žiais žiedais.

Mes patekom į žvynuotus 
kelius su debesiais dulkių. Jau 
tėme kad kylame į kalnus. 
Dykumos lydėjo desėtkais my 
lių. Kai kur privažiuodavom 
kaimelį, ale tokį pliką, kaip 
užkulnis. Pirmas, didesnis mie 
stelis, buvo Tucumcari (4.143

O kaitros būna didelės. Mesi gyv.). Į jį įvažiuojant, buvo 
tą dieną (o ji buvo jau ket- kelioliką mylių cementuoto-

Dešimts metų tam atgal, 
krtomet mes važinėjom su 
prof. K. Pakšto geografine e- 
kskursija, tai Santa Fe tetu
rėjo vos 8 tūkstančius gyv. 
su biskiu. Vadinasi, per 10 
metų , padaugėjo trimis tiiks-

vonus. Kaip Egyptni Nilas, ir gerai, kreipiasi į mane ‘Dė- 
taip Nevv Mexico — Rio Gra- dytė’. Jeigu tik moki kiek 
nde upė. Didžiausioji dalis že skaityti, pažysti numerius, tai
mės — tyrai. Joje auga kak
tusai, kadugių krūmai ir lau 
kinė — dyka žolė, kurios gy
vuliai negali suvirškinti.

Iš Tucumcari miestelio mes

gali skersai išilgai visą A-į“ 
meriką išvažinėti. Nepaklysi... Į 

— Taigi, taigi. Jeigu nu-

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turint) 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITO 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jua atrineiti 
navo PROBLEMAS lr save 
BIZNĮ čionai

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids

The only way your body can clean out 
Aclda and polsonoue waetes from your 
blood le thru 9 mllllon tlny. dellcate Kld- 
ney tubee or flltere, būt beware of cheap. 
draetlc. Irrltatln* druge. If functlonal 
Kklney or Bladder dleordera make you 
auffer from Oettlng Up Nlghta, Nervoue- 
neeg, Leg Paine. Backache. Clrclea Under 
Uyee. Dlxxlnen% Rheumatlc Paine. Acld- 
ity. Burning. Smartlng or Itchlng. don't 
take ctiancee. Get the Doctor’e guaran- 
teed preecriptlon called Cyetea (Slee- 
Tex). Worke faet, eafe and eure. In 48 
houre lt muet bri ne new vltallty. and la 
guaranteed to fla you up ln one week or 
money back on return of empty pąckage. 
Cyatea coeta only 9c a day at druggleta 
and the guarantee proteeta you.

tančiais.
Šiaip ar taip kalbant, o patekom į blogą,, dulkėtą ke- 

šiuose kraštuose mes niekur lią. Netoli Santa Rosa (1,127 
nesutikome “ponios Depresi-' gyv.) gavom smaluoto kelio 
jos”, kuri rytines Amerikos kelias mylias, bet toliau vėl 
valst. taip prikamavo. Mies žvyruotas. Mažu - pamažu, 
tai čionai didėja, puošiasi, vi ( mes įvažiavom į daubas, už- 
skas brangu, bankų durys ii krantes, kelmynus, tarpkalnius

merius pažysti ir moki skai

tyt, pabrėžiančiai patvirtino 

“Tetytė”. O kas iš tavęs? T# 

numerius pažysti tik ant stul-

virta diena), patekom į karš
čius. Kaitino iki 96 laipsnių.

kelio. Pastudijavę žemlapį, o 
tų žemlapių gauname kiekvie-

Tiesiog troškino. Ir naktis —> noj gaso stoty (mes rinkom 
niekam tikus. Ji buvo troški, i Phillips Co. žemlapius, ba jie

*

Tarytum mus kas nors, kam 
nors šutino it bulves pietums. 
Tokiuose miestuose kaip Tul- 
sa, Oklahoma City, Amarilio, 
negal būt vėsu, nes tie miestai 
įsikūrė prie upių, lomose. Jei
gu dieną karšta, tai ir naktį 

evėsu. Taip kaip Chicagoj. 
Oras nekoks — “blogas o- 
ras...” Čia “skridiniai” nepa-

labai įdomiai suredaguoti...) 
nutarėm sekti 66 kelią ir va
žiuoti į Santa Fe, Nevv Mexi- 
co valst. sostinę (ir tas verta 
“bepopieriams” įsidėmėti).

Santa Fe miestas yra vie
nas iš seniausių ir skaitomas 
kaipo viena iš seniausių sos
tinė Suvienytų Amerikos Val
stybių. Gyventojų, vos 11,176.

vyktų, jeigu juos organizuotų Tokio didumo miestai Lietu- 
“cieilistai”, vardan tautos va voje yra Mariampolė ir Uk 

“iškėlimo...” __ -;do “iškėlimo...’ 
Tiek to. Mes nepaisem.

i merge.

langai atdari, vienu žodžiu — 
“Prosperity” buvo yra ir bus. 
Tik pramonės centrai juto tą 
“Depresiją”, o tai yra val
stybės nuo Illinois, iki Massa- 
čiužets.

Nevv Mexico valstybė yra 
savotiškai graži ir įdomi, nes 
gamta pilna visokių senienų. 
Daug baltųjų, bet daugiau me- 
ksikonų ir indi jonų. Nevv Me- 
xico valst. užima plotą 122,- 
503 kv. mylias. Truputį dide
snė, negu sudėjus Illinois ir 
"VVisconsin į vienetą. Gyvento
jų teturi vos 423,317... Ot tau 
kad nori! šešis sykius mažiau 
negu Lietuva turi, nors šešis 
sykius didesnė už ją. Čia, tai 
ir “Dėdytė” apsidžiaugė...

Didžiausias miestas — Al- 
buquerque. Gyv. 26,570. “Te
tytė” to vardo neištarė gerai 
ir todėl pakrikštijo savotiš
kai. Ji vadino tiesiog “Taba- 
kierka”...

Kiti miestai mažesni: Ros- 
well — 11,973, Las Vegas — į 
9,097, Clovis — 8,027, Las 
Cruces — 5,811, ir keletas ma
žesnių.

Dirbamos žemės yra tik pa
upiais. Daugiausiai prie Ric 
Grande upės. Tą upę, gyven
tojai išsidalino po laukus ir 
jos vandeniu “tręšia” dir-

kaine nei “gyvos dūšios” nie
kur nesimatė ir nesigirdėjo. 
Vienur - kitur, kame būta ka-

NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONT -utvirtina visokius o- 

rganus žmogau sistemoje, pataiso 
apetitą, sureguliuoja virškinimo apa
ratą ir vidurius. Suteikia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai ir pa
daro Ją tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge- 

I rų vaistų pasirodys tiktai J keletą 
' dienų po vartojimui.

NUGA-TONE parduodamas visose 
»aistlnyčlose. Žiūrėkite kad gautum® 
te tikrą NUGA-TONE, nepriimkite 
pavaduotųjų.

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

Stop 
Itchlng 
Skin

Žemo greitai atleidžia Nležiančląs 
Itashes ir Rlngworn skausmus 
— sustabdo Eczema, Spuogų ir 
panašus odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Žemo per 25 me
tus, lr visi gyr® Ją kaipo švarią, 
saugią, atsakančią gyduolę pa
lengvinimui odos niežėjimams. 
Užtvirtinta Good Housekeeping 

Bureau. No. 4874. 35c. 60c. >1. 
Visose vaistinėse.žemo
FOR SKIN IRRI.TATION5

J

) RE

Halsted Exchange 

National Bank 

I9th PI. and Halsted St

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for You
Thlnk of lt—how this old world 

does make progrese—now comes a 
prescrlptlon whlch Is known to phar- 
macists as Allenru and within 48 
hours after you start to take this 
bw1ft kctlng formula paln, agony and 
inflammatlon caused by excess urlo 
• cld has started to depart.

Allenru does Just what this nottes 
says lt wlll do—it is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores everywhere for 85 
cents and if it doesn't brlng the Joy- 
ous results you expect—your money 
whole heartedly returned.

3B

OLIMPIJADOS 
EKSKURSIJA Lietuvių Kongresai)
Didžiausiu Francūzų Linijos Laivu NORMANDIE

Sportininkų ir Amerikos Legiono 
Dariaus - Girėno Posto

Laivas išplauks iš New Yorko Liepos 31 dieną. Dėl šios ekskursijos B. R.PIET- 
KIEWICZ padarė specialę 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

1 ■fr > "fr —-fr i ~fr a ~~~~ 5S

EMIL DENEMARK BI
“Blogas”, ar geras oras - 
prispaudėm su priegalviu Te-1 
xas naktį ir ją kiek prasnau- 1 
dę, ruošėmės į kelionę. Prieš 
mus tiesėsi išdriki keliai į va
karus per New Mexico, Ari
zoną, tiesiai į California, prie 
Pacifiko vandenyno. O tie ke
liai buvo necementuoti — pa
prasti, žvyru pilti, smiltimis 
lyginti. Tų smilčių (smėlio) 
Čia pilni laukai. Nėra dyvų, 
.įeigu šių metų pavasaris buvo 
toks smėlaudringas. Pernai 
metų kaitros išdegino žolę, tai 
fpnet vėjas susisuko smėlių 
debesis, kuriais užpylė kolų- 
tą vidurvakarinių valstybių: 
Nebraska, Kansas, Arkansas. 
Oklahoma, ar Texas valst. yra

Gerkit ir Reikalaukit PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848-60 OGDEN 
AVEHUE



DRAUGAS Antradienis, lie|K)8 9 d., 1935

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
PASIGERĖJOM AKADE

MIJŲ VAIDINIMU

METINIS PARAPIJOS 
PIKNIKAS

C. BROOKLYN, N. Y. — 
įai, \adov. komp. Aleksio. I'; Birželio 2 L d., mūsų kolonijų
teikta dovana — raSymo se
tas.

atlankė tolimos viešnios — 
Šv. Pranciškaus akademikės

Kalbėtojai reiSkė gražių li- Pitt8burgh> Pn. Jos 8uvai.
WATKRBL’RY, Conn. — 

Šįmet Šv. Juozapo parapijos 
pirmutinis piknikas Linden 
parke (lietuvių darže) Union 
City buvo sėkmingas. Žmonių , 
buvo net iš New Haveno, An- 
sonia, Union City, Naugatuck 
ir kitur. Ačiū visiems darbuo
tojams ir darbuotojoms ir vi
siems kurie atsilankė. Kai vi
sį dirba, tai ir sėkmės geros.

Choras, vedamas komp. A- 
leksio padainavo lietuviškų 
dainų, šokiams griežė Young 
Melodians orkestrą. Be to bu
vo kumštynės ir kitokių pa- 
marginimų. Visko buvo, tik 
pasigedome daug vaterburie- 
čįų lietuvių, kurie, rodos, irgi 
turėjo savo parapijos metinį 
piknikų paremti. Well, kitų I 
syk gal ir juos matysime.

nkėjimų kun. Kripui, kuris 
visiems už tai padėkojo

Vakarienė Jenušaičiui 
pagerbti

Už visų, kų yra šerifas 
Jenušaitis Waterburio ir apy
linkės lietuviams yra ar tai 
policijos, ar pilietybės, ar ta
ksų, ar teismo dalykuose, lie
tuviai surengė pagerbimo va
karienę, sudėjo gražių linkė
jimų ir Įteikė dovanėlę — 11a- 
milton laikrodėlį. Jo patyri
mas, pažintys su miesto ir va- 

' Istybės aukštais žmonėmis 
i daug lietuviams pagelbėjo. 
Retai užeisi tokį žmogų be 
puikybės. Geras patrijotas lie- 

I tuvis ir pavyzdingas Katali- 
|kas. Toks žmogus vertas yra

dino gan nelengvų veikalų 
“Venecijos Kunigaikštytė Li
liu’’, 3-jų veiksmų tragedijų. 
Turėjo įvairių ir koncertinę 
dalį ir kitus pamarginimus. 
Viskų atliko labai vyKUsiai. 
Matyt, krapštus rūpestingu
mas pridėtus prie kiekvieno 
dalykėlio. Lietuvių kalbų var
toja lengvai ir taisyklingai.

Jų malonumas, draugišku
mas tuoj metasi akysna. Jau- j

Vakarienės metu A. Trecio-, 
kas paaiškino bankieto tiks
lų ir pakvietė minėto klūbo 
pirm. P. Stupurienę vesti pro
gramų.

Tarp kalbėtojų buvo: komp. 
J. Žilevičius, konsulus 1’. Ža- 
deikis, Newarko miesto atsto
vas p. Thamson, kun. A. Milu- 
kas ir pats garbės svečias p 
Skipitis.

Tarpe kalbų buvo labai įdo
mus muzikalia programas. Be 
vietinės p. Bičkauskienės, da
lyvavo vykstantieji Į rašau 
lio Kongresų Kaune menini
nkai dainin. A. Stočkiūtė iš 
Worcester, Mass., ir smulk. 
V. Greičius iš Cleveland, 0- 
liio.

Gaila, kad A. Briedytė, pi-

METINIS PARAPIJOS 
PIKNIKAS

SUCH IS UFE—
ys*-. J-

kad jos lavinasi tc» ianistė, iš Ciiicago, 111., dėl su-

Nutraukta radio programas
Lietuvių Margumynų Vala-

• visų lietuvių pagarbos.

Labdarybės piknikas
šv. Juozapo našlaitnamio 

naudai geri lietuviai sumanė
ir rengia piknikų liepos 14 d., 
Krugelio ūky, kuris randasi 

traukta tūlam laikui, I’rogra- 'ant Highland Avenue. Kruge- 
moj dalyvavo didysis choras, lis maloniai užleido savo ūkį 
St., Joseph’s Little Sympho-j tos dienos piknikui. Be to. L 
ny orkestrą, Young Melodians'daug biznierių ir kompanijų 
radio orkestrą ir kiti. Vado-Į davė aukų. Taigi, neužmirški- 
vavo komp. Aleksis. Įme labdarybės pikniko.

nda (Litbuanian Variety IIo- 
ur) iš stoties W1XBS tapo nu-

įstaigoj, kur tas privilegijas 
joms teikia.

Gražu matyti šių Įstaigų 
auklėtines-nius, kaip kad Šv. 
Pranciškaus akademijos, Šv. 
Kazimiero akademijos Chica
go bei Marianapolio kolegi
jos.

Gaila, kad didžiojo New To 
rko lietuviai katalikai neturi 
panašios įstaigos, tuomet ir 
ištautėjinio banga ne taip 
greit mus paliestų.

Ar nebūt pravartu kam nors 
tuo taip svarbiu reikalu susi
rūpinti. Pritarėjų rastųsi.

Ilgai pasiliks šių akadenri 
kių atsilankymas brooklynie-

sirgimo negalėjo dalyvauti 
Programe dalyvavo it' A. Ba
nys. Visiems akompanavo pia
nistė Ratikevičiūtė iš Brook
lyn, N. Y. Gražiai užsireko
mendavo A. Stočkiūtė ir ga
bus smuikininkas V. Greičius 

Po vakarienei visa publika 
sudainavo Lietuvos ir Ameri
kos himnus, komp. Žilevičiui 
akompanuojant. Visi gražioje 
nuotaikoje šoko — linksmino
si iki vėlumos.

Garbė Moterų klūbo komi
tetui, kad taip sumaniai šį 
bankietų surengė. Koresp.

ciuose. Koresp.

Lietuvių programas visiems 
labai patiko ir gauta ttaug 
sveikinimų.

Padėka komp. Aleksiui už.

Conn. draugijų išvažiavimas
Tų pačių dienų, liepos 14 d., 

New Havene, Maenner Kol 
parke bus Conn. apskričio dr-

R. SKIPIČIO IŠLEISTUVIŲ 
BANKIETAS PAVYKO ’

BAIGĖ RRADŽIOS 
MOKYKLĄ

Mūsų parapijos piknikas, į- 
vykęs birž. 30 d. pasisekė vi
sais atžvilgiais. J piknikų at
silankė kuo ne visi parapijo- 
nai. Svečių atvyko iš tolimes
nių miestų. Parapijomis į pi
knikų nuvežė ir namo parve
žė angliavežys Jakas. Pikni
kų gausiai parėmė duonkepys 
Malela. Į piknikų atsilankę 
visų ūpų pakėlė d-ras Kveda
ras, adv. Podžiūnas, grab. Pc 
trošius, A. Sutkus ir kiti bi
znieriai. Parapijai liks pelno 
penketas šimtų.

Laidotuvės

Liepos 1 d. palaidojome A- 
leksandrų Butkų. Velionis per 
2lS metus priklausė Šv. Bai- į 
tramiejaus parapijai. Buvo į 
stambus parapijos rėmėjas ir 
pirmutinis aukojęs šlmttnę 
naujai bažnyčiai. Buvo uolus 
skaitytojas dienraščio “Drau
go’’. Užaugino skaitlingų šei
mynų. Visi yra pavyzdingi ka 
talikai, stambūs parapijos rė
mėjai.

Amžinų atilsį jo sielai!

Bažnyčios fondas

Bažnyčios fondas auga, kaip 
ant mielių. Dabar jau rurnne 
banke $13,000. Greitai gal bus 
galima pradėti statyti ir nau
ja bažnyčia. Bėgilas

The viliūge minister seeks aome first-tuuid infurmatioa 
♦<xt. “Būt the greatest of theae ia lova.”

vedimų programo. Radio pro- gijų išvažiavimas Dalyvaus
gramų garsino ir rėmė šie bi
znieriai ir profesionalai: d- 
ras Aukštakalnis - Colney, 
vaistininkas ir aldermonas Jo
nas Bendleris, Cremo Brewing 
Co. (Skritulskas, Pinkevi- 
čius), Thomas TVliite — Pin- 
kevicius City Garage Merluen,
Conn., Vincas-Visockis (Pro
spect Daily), Brooklyn Bak
ing Co. (Staskevičius ir Ra- Į 
kauskas), Riverside Baking 
Co. (Bugailiškis, Čepuma ir 
Tulus), Mažeika ir Stankevi
čius (Long Distance Fumi
ture llauling ir automobilių 
visoms progoms), Jonas Jenu
šaitis (drabužių ir apavo krau nia, Naugatuck, New llaven 
tuvė), Joe’s Tire Sliop, Ka- ■ ir kitur į parap. piknikų. Ma- 
zimieras Besasparis, kurie tu-Į lonu buvo matyti, kad lietu-1' 
ri Buy Sėli Right krautuvę, viai vieni kitus remia. Kai

daug chorų. Grieš Young Me
lodians orkestrą.

Memorial Day Service An- 
sonia miestas turėjo paminė
jimų lietuvių parapijos salėje. 
Vakaro vedėjum buvo kun. 
Kazlauskas. Smagu, kad sve
timtaučiai taip iškėlė mūsų 
prietelį kun. Kazlauskų.

NE W ARK, N. J. — Sekma
dienį, birželio 23 d., Newarko 
Moterų klūbas surengė adv. 
R. Skipičiui išleistuvių proga 
bankietų, Eikš Club svetainė
je. i

ELIZABETH, N. J. — šio
mis dienomis mūsų komp. «j. 
Žilevičiaus dukrelė baigė Šv. 
Petro ir Povilo pradžios mo
kyklų su pasižymėjimu. Už ’ 
jos gabumus moksle tapo ap-! 
dovanota auksiniu medaliu. ;

Sveikiname jaunų, gabių 
mokinę Marytę. Koresp.

GARSINKITĖS “DRAUGE"

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknygė Ir Pamaldų Vadovėlis
Ši 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.

METINIS PARAPIJOS 
PIKNIKAS

ANSONIA. — Į Schultzen 
parkų (lietuvių darže), Anso- 
nia, Conn., susirinko daug 
žmonių iš TVaterbury, Anso-

Union City restoranas, Kal
velio lietuvių valgykla, grab. 
Jonas Dielininkas, Krikščiū
nas iš AYashington Depot, Ma- 

Radio Shop (svetimtau-c s
tis), grab. A. Karlonaa 
New Britain ir kiti.

is

Joninės Waterburyj
Šv. Jono Krikšeytojo dienų 

Waterburio Jonai gražiai šve
ntė. Kun. Jonas Kripas gavo 
sveikinimų. Dėkojo W1XB»S 
lietuvių radio grupei, kuri jam 
įteikė gyvų gėlių Ir vakare 
Vyčių klūbo surengė puotų. 
Čia daugiausiai darbavosi cho

buvo TVaterburio piknikas, tai | 
daug jame lietuvių dalyvavo • 
iš Ansonia.

Lietuvių piknikuose daug 
smagiau. Čia lietuviškos dai
nos, lietuviai, lietuvių kalba 
bei gražūs lietuviški papro
čiai, lietuviška muzika ir t.t. 
Ko daugiau reikia? Gerai da
roma. Ir ateityje to laikyki
mės.

Kiekvienas prenumeratos ce
ntas nusuktas ir neatlygmtas 
laikraščiui yra viena vinis 
daugiau į katalikiškos spau
dos karstų.

BARSKIO DIDŽIAUSIAS 
SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMO

Išpardavimas
jų 31 metų gyvavimo. 31 metų teisingo ir prielankaus 
pardavinėjimo. Nueikite į Barskis Fumiture liouse nu
sipirkti namų reikmenis dabar ir sutaupykite pinigų. 
Jei turite vienų akį ant vertybių, o kitų unt 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 FURN1TURE HOUSE, Ine.
1748-50 West 47th St.

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

šeštadienio vakarais iki 10 vai.

‘DRAUGO’ EKSKURSIJA | LIETUVA
VISO PASAULIO LIETUVIŲ 

KONGRESAN
didžiausiu, greičiausiu ir gražiausiu prancūzų linijos laivu

S. S. NORMANDIE

DABAR

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5219 
INC.

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

|O1 IN P. EWALD 
I.OANS and INSURANCE

Teigu r t ik.ilaeji pinigų ant Pirmo Mortgičio arba 
apdraudos nuo ugnits. vėjo. etc., atsisauk;

840 \Ycst 3 3rd Street
TELEFONAS: YARds 27!»0 arba 279i

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
i; l'l \ i-:.i r.

Vlaokloa RUIea Ina u rante — Cg&Jm, Vėankoa, AutomoMliv, 
stiklu tr 1.1.

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

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

________
1 -



Antradienis, liepos 9 d., 1935 D R A U G A S
ATMINČIAI BRANGIŲ 

SUKAKTUVIŲ

(Tęsinys nuo 2 pusi.)
3 kp., Dievo Apvaizdos par.:

Pet. Andruluieiūtė, UrS. Frei- 
tikienė, Br. Palubinskienė,
Aug. Jakavičiūtė, F. Nutuu- 
taitė, F. Macijauskaitė.

4 kp., Šv. Mykolo par.: A.
Marcinauskaitė ir O. Jonikie
nė.

7 kp., Aušros Vartų parap.:
O. Beikauskienė.

11 kp., Chicago Ileights, Ilk:
G r. Bašinskienė ir P. Rim
kienė.

13 kp., So. Boston, Mass.:
O. Migauskaitė.

14 kp., Sheboygan, Wis.: D.
Kacevičienė.

15 kp., Montello, Mass.: M.
J uškienė.

Centro rašt. raportas
M. L. Gurinskaitė, Centro

rašt., raportuoja, kad M. S.: mok
per pirmus šešis men. savo1 patariamasis balsas gerb. kū
gy vaviino turi 400 narių se- nigams, tuomet kun. Ii. Vaičū-

tei. Skaitoma ix> vienui para
grafų ir svarstoma kiekvienų ! 
atskirai. Konstitucijos pataisy 
mai:

1 parag., skyr. 3: kad Mot. 
Sų-ga būtų po globa Neper
stojančius Pagalbos Motinos 
Švenčiausios ir kiekviena ap. 
lų vardų turi nešioti.

2. kad kuopų rašt. kiekvie
name susirinkime iššauktų va 
rdus neužsimokėjusių mėn. mo 
kesčių.

3. kad į M. S. būtų priima
mos narės nuo 16 iki 43 metų.

Sesija uždaryta 12 vai. vi
durdienio.
Sesija 2, — 1:30 vai. popiet .

Seimo vedėja skaito pasvei
kinimo laiškų nuo kun. T. Ži
linsko iš So. Boston, Mass. 
Seka vardošaūkis delegačių ir 
taisoma toliau konstitucija.
4) Skyr. 5, par. G svarstoma 

gyvai klausimų pomirtinių 
Kadangi buvo duotas

THE GOOFUS FAMILY
CHIEF I'M THE OWE-Mf*J 

BRAtrt Tftusr ARocnc 
HERE.VKMCM/!’VžMV, 
VjrtM MS RBlUTV, IF 
I LOŠT THIS Jog

(■■I F2 IMI, 3 įair

etERK.MOoTRkff; 
vjantb to eee
LOO«S A 9W

MI9S TAKE. I 
v/awt vcu td 
UMOeRSTAMO T 

VrfASM'T VAUGHT TO 
LOAF VMEN I 

0OZ

By H. T. E mo
MO, MR.GOOEOSV. 
you LEARMEP 
HOW AFTUR 
GftEVV U P”

išgauti čarterį ant visų Suv. 
Valstijų, kad užtikrinus tega
lį stovį Sųjungai. A. Nausė
dienė paaiškina, kad tol ne
galima gauti čarterio, kol hių- 
jungoje nesiras pilnų 500 na
rių. Išgauti čarterį įgaliota 
Centro Valdyba.

Įnešta ir nutarta padirbdi
nti Sųjungos ženklelius fpr°-

ndų, į kurį nariai mokėtų 23c 
metams. Užgirta.

Seimo vedėjai kviečiant de
legatės atsistojimu padėkojo 
laikraščiams “Draugui” ir 
“Katalikui” už talpinimų M. 
S. Centro narių pranešimų bei 
skelbimų apie M. S. tol, kol 
savo laikraštį įsisteigsime.

Pradėta gyvai svarstyti a-
kančiuose skyriuose: mas-neremtųsi vien idealizmo, jektų patiekė veltui, gražiose pie steigimą savo organo. Gau

Apšvietos skyriuje — 217 naudodamas proga, prabilo į [spalvose Matas Žaldokas, pe- *as Prital’inias iš visų ir čia
narių. delegates, kad Sų-gos gyveni-■ tuvis arkitektas). Ženklelius

Apšvietos ir pašalpos arba mas neremtusi vien idealizmo nutarta dirbdinti šitokios iš-
pilnų narių — 177 narius. pamatais, bet būtų tvirtas ir

Pomirtiniame sk. — 6. finansiniai. Svarstoma ligai ir
Užsimokėjusių viso 40 na- didžiuma balsų nutariama, 

rių. jkad narei mirus pašalpos sky
Centro ižd. A. Nausėdienės |iiaus nariai sumokėtų po 25c 

raportas vietoje mokamų 2c. Augant
Ižd. raiiortuoja, kad nuo narių skaičiui, tie 25c bus nia- 

gruodi 13, 1914 m., iki birž žinami. Toliau svarstoma pa- 
29 d., 1915 m., viso pinigų į-i našūs reikalai.
plaukė $681.05. J Sesija III

Išmokėta sekančiai • | Nutarta vienbalsiai, kad
S. D. Childs už knygas 5.10. ‘ ku0PU kasininkės būtų po kau
S. D. Childs už knygas 3.00. !cUa<
S. D. Childs už C. rašt. kny-1 UI uždaryta 5:10 v.

gas $18.45.

vaizdos: apvalus (kaip Žemė) 
žvaigždės pavydalas viduryje 
su emblema Tikėjimo, Vilties 
ir Meilės, t. y. kryžius, inka
ras, širdis, aplinkui rūtų vai

pat pasižadėjo ir suaukojo pra 
džiai į “laikraščio ” fondų” 
šie jo steigėjai: T. Andruše- 
vičiūtė $50,00, kun. I. Alba- 
vičius $23.00, dr. S. Šlakienė 
$25.00, F. Macijauskaitė $15, 
Ant. Nausėdienė $10.00, Ona

nikelis, gi žvaigždės kainpuo- > Nausėdaitė $10.00, Ona Mi

Dienraščio “Draugo” Metinis
PIKNIKAS

Sekmadienį, Liepos-July 21 d„ 1935 m.
BIRUTĖS DARŽE

79th IR ARCHER AVENUE
Prasidėjo Darbas DOVANOS PRIE PIKNIKO TIKIETŲ 

Garsus Radio, Knygos, “Draugas” ir “Laivas” 

metams ir daug kitų

Prie didžiulio “Draugo” meti-
i- -i- m T*,. . a,~ nio pikniko, kuris įvyks liepos 21lionaite $5.00, M._ Juškiene $o,ld> įirutės darže Organizuojama 
K. Varanavičienė $5.00, kun. po Chicagos parapijas ir koloiū- 
H. Vaičūnas $5.00, M. L. Gu- > l>at.vrę piknikų darbininkai, 

• i a r-... - l tikietų platintojai, kvieslių būriai
nukaitė $5.00. Ag. Omeu ^Serija toto-
$5.00. Viso — $175.0d. | tančius svečių piknikierių, kurių

. . tarpe bus stambių biznierių dien-
Nutarta, kad tie, kurie ne-ra£(-.į0 “Draugo“ prietelių bei rė- 

sumokėjo, bet tik pasižadėjo, mėjų. Kiekvienas nusipirkęs pik

gauskaitė $10.00, Ver. Stali-se raidės: A. L. R. K. M. S. 
Ženklelyje kombinacija tauti
škų spalvų: raudona, balta, 
žalia.

Nutarta, kad kiekviena kuo 
pa būtinai steigtų vakarinius 
kursus suaugusioms. Pertrau
ka 10 min.

Sesija V
4 kp. duoda įnešimų suren

gti sąjungiečių rankų darbe
lių parodų. Išrinkta komisija, 
kuri paroda rūpintųsi: T. An- 
druševičiūlė, F. Nutautienė ii 
A. Jakavičiūtė. Parodų nuta
rta rengti Chicagoje. T. An- 
druševičiūtė pakviesta kaipo 
rankų- darbų žinovė. Nutarta 
palikti įstojimų į M. S. nu
muštų per pusę, per sekančius 
6 mėn., kad palengvinus įsto
jimų Sųjungon.

Seimų sveikina svetys iš 
Lietuvos, komp. St. Šimkus. 
Atsilanko M. A. Norkūnas, L. 
V. Centro pirm., sveikina de
legates nuo Liet. Vyčių. Rašt. 
skaito toliau įnešimus.

8 kp. įneša įsteigti Lėšų fo-

niko tikietų turės progos gauti 
šias dovaiias: Radio už $50 vertės 

mokėti pasiųsdami savo no- i iS peoples Fumiturc Co., naudin- 
vanų Centro ižd. <—-----—--------------------------

vak. birž. 29 d.
Antroji seimo diena 

Drąsios vadas, kun. I. Al-
bavičius atidaro sesijų mal
da. Peršaukus delegates, pa
sirodo, kad O. Jonikienė ne- 

index pribuvo.
Svarstoma toliau konst. Nu

tarta, kad Centro pirm. ne
turi teisės suspenduoti bile 
kuopų ar narį.

Skaitytas sveikinimas nuo 
A. Bajoriūtės iš 8 kps. Baiti- 
more, Md. Nutarta, kad Cen
tro rašt. ir Centro ižd. būtų 
po $5,000.00 kaucijos kiekvie
na.

Pabaigus skaityti konstitu
cijų, eita prie įnešimų, ku
riuos patiekė komisija.

1 kps. įnešimai: kad reikia

kad galės iki Naujų Metų su

nž
ir

Tananevicz Pnbl. Co. už ka
sininkės kvitas $6.50.

“Draugas” Publ. Co. 
konstitucijas, aplikacijas 
mokesčių lapelius $95.25

S. D. Childs už 
slieets $2.25.

Sugražintas mokesnis nepri 
imtos narės $4.15.

Sveikinimo telegrama: L. R. 
K. Susiv. 30 seimui į Scran
ton, Pa. .51.

Velykinės išpažinties paliu
dymo lapeliai — $3.25.

Antspauda centrui .40.
Viso išlaidų — $139.36.
M. S. lieka ižde $341.69.
Laikraščio fonde $154.8(7.
Apsaugos fonde $25.40.
Mot. Sų-gos kuopų per 6 

mėn. suorganizuota išviso 16.
Centro iždininkės raportų 

patvirtino Centro raštininkė.
Iždo globėjų raportai pilnai 

sutiko su Centro ižd. ir rašt. 
raportais.

Seimo vedėja duoda įneši
mų, kad atsilankiusiems ge
rb. kunigams būtų sutelktas 
patariamasis balsas. Delega
tės sutinka.

Pradėta peržiūrėti ir taisy
ti konstitucijos projektas. A. 
Nausėdienė pridavė projektų 
Centro rast. M. L. Gurinskai-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
IrTĖVAS

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sųlygos

REPublic S340
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

Senoji Tėvynė Jūs Laukia
Aplankykite savo

gimtinį kraštą

SEPTYNIOS DIENOS 
į Lietuvų

BREMEN
EUROPA

Ekspresinis traukinys laukia prie 
laivo Bremcrliavcne Ir užtikrina 
patogų nuvykimų J KLAlFfeDĄ 

•

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Patogus aualstrklmas geležlnke- 

i£ Hamburgo

Informacijų klauskite pa* Vietini 
Agentų arba

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

130 W. Randolph St, Chicago.

Nutarta, kad kiekviena kuo 
pa nuo vakarų siųstų % pel
no Laikraščio Steigimo Fon
dai].

Atsilanko klier. P. Juškai-

tis, kuris 1 M. S. seimų svei
kina nuo kum J. J. Jakaičio 
iš Worcester, Mass., ir taipgi 
sveikino ir savo vardu.

(Bus daugiau)

gų knygų už šimtus dolerių iš ; AVASHINGTON, liepos 8.
‘ Draugo knygyno, Draugo ii — prez. Rooseveltas šiandien 
“Laivo prenumeratas metams tr ' J
daug kitų gerų dovanų suaukotu Baltuose Bumuose piiemė 
gerų biznierių. i Australijos premjerų J. A.

Rengimo Komisija.1 Lyons.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių I 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Petkus
J. F. Radaus
S. M. Skudas
Ckas. Syrewicze

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

668 West 18th Street 
Phone CANaI 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 We8t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMDtKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab
namių.
Mūsų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per šešias kartas. 
Veskito paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

MOONT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas J rytos nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rex PKNSAOOTA MII 
IIK1.MONT 84H5

Offleet H1I.IJH11B «*•*
Alfred RoseUl, praa. Vinceat Roeelll. aeer.

J. F. Eudeikis 
Ladiawicz ir Sumiš 
J. Liulencius

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

2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 Cicero 59271

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

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

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IK NAKTĮ

YARda 1741-1742
J. F. EUDEIKIS
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AUSROS VARTŲ PARAPIJOS PIKNIKAS
SEKMADIENYJE, LIEPOS (JULY) 14 D., 1935 M.

VYTAUTO DARŽE
115th St. tarp Crawford ir Cicero Avenues

PRADŽIA 11 VAL. RYTO

Širdingai kviečiame visus parapijų nūs, kaimynus, draugus-ges, prietelius (! 
rėmėjus ir gerb. biznierius į mūsų parapijos pikniką. Už Jūsų visokeriopą 
paramą mūsų parapijai tariame širdin gausiai ačiū.

KLEBONAS ir KOMITETAI M

VIETINĖS ŽINIOS
IŠ DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLO 

FONDO KOMITETO SUSIRNKIMO

PAŠOVĖ APTIEK. 
BENOŠIŲ SPORTAS Pranešimai

Liepos 2 d, įvyko komiteto 
sus-mas pikniko paminklo ka
mpinio akmens pašventinimo 
ir paminklo baigos reikalais. 
Nes tik pora savaičių beliko, 
o komiteto priešaky darbas 
milžiniškas.

Komitetas sekcijomis pasi
skirstęs darbais. Susirinkimus 
įvairių komisijų darbų suben- 
drinimui nutarė laikyti kas 
antradienis.

Įvairių sekcijų ir valdybos 
pasitarimui susirinkimai i- 
vyks kas vakaras bei laiškais 
ir telefonais pasitarimai. Ko
mitetas viskų dirba be jokio 
atlyginimo.

Po tiek rūpesčio ir, jei vi
suomenė pašykštėtų sukelt iki 
liepos 28 d. $3,500, komitetas 
gali nuleisti rankas Ir pamin
klo atidengimas galėtų nusi
tęsti. Tat, brangus lietuvi-e, 
pagalvoki

Na, o kad visuomenė iki
liepos 28 d. ima ir sukelia
$3 ,500. Koks būtų komitetui
džiaugsmas! Nemažesnis tižiau 1 . gsmas būtų ir kiekvienam lie

Paminklas, jau iš pamatų 
liudija, bus didingas. Kaip 
buvo manyta paminklo sieno
je iškalt vardus ir pavardes 
tų, kurie aukoja nemažiau 
$100, komitetas sutiko kliūtį. 
Parko vyriausybė nesutinka 
leisti vardus kalti paminklo 
išlaukinėje sienoje, arba kad 
ir tam tinkamų bronzinę lentų 
įdėti. Esu, reikštų bizniškų a- 
psigarsinimų (advertisement).

Tad komitetui beliko vie
nintelė išeitis: visų aukojusių 
nemažiau $100 vardus sura
šyti ant dokumento ir, įdėjus 
į bonkų, liepos 7 d., su kam
pinio akmenio pašventinimo a- 
peigomis įmūryti į paminklo 
kampų.

Programo knyga jau anduo 
ta spaudai. Už puslapį imama 
$25.00, už pusę puslapio — 
$15.00, už trečdalį — $10.00, 
už ketvirtdalį — $7.50 ir už 
pasveikinimų — $5.00. Progra 
mo knygai aukas reikia siųs
ti adresu: C. P. Kai, 6322 So. 
Western Avė., Chicago, III. a- 
rba įteikti komiteto keliauja

Vakar dienų plėšikai pašo
vė aptiekininkų Benošių, pa
ėmė $70.00 ir susėdę į auto
mobilį pabėgo. Tuo pačiu ka
rtu apiplėšė tuo laiku aptie- 
koj buvusį ir per telefonų ka
lbėjusį Milerį. Iš jo atėmė $9. 
Benošiui peršauta koja ir ra
nka. Dabar jis randasi Šv. 
Kryžiaus ligoninėj. Jo aptieka 
randasi Marųuette parko kolo 
nijoj, prie W. 71 ir S. Rock- 
well gatvių.

ntiems atstovams, turintiems 
paliudijimų.

O kitas visas aukas reikia 
siųsti fondo iždininkui Jonui 
Krotkui, Metropolitan State 
Bank, 2201 AV. Cermak Road, 
Cbicago, III.

Kas tik jaučia save lietu
viu esant, nuoširdžiai praSo- 

;mas prisidėti auka įrengimui 
lietuvių tautinės šventovės 
Chicagoje. Prisidėkite auka 
kokia kas galite, kuri bus ši
rdingai įvertinta.

PLAUKIMO RUNGTYNES 
CALUMET BEACH 

PAKRANTY
Al G. Kumskis, direktorius

Calumet Park Beark, 9900 S. 
Lake Mich., praneša, kad sek
madienį, liepos 14 d., Calu
met Park pakranty rengia
mas mylios plaukimas.
Visi plaukikai yra raginami 
įsirašyti į šias rungtynes, nes 
laimėtojams yra skiriama 
brangios dovanos. Užsiregi
struoti galima prie Al Kum- 
skio parko ofise, arba pašau 
kus telefonu: Saginaw 8065.

Šiais metais Calumet Bea- 
ch yra gražiai įtaisytas, su vi 
šokiais žaislais ir čia visuo
met galima linksmai praleis
ti laikų. Iš čia turimų 10 Life 
Guards, 5 yra lietuviai. Atva 
žiuokite. Čia yra daug paunk 
snės, daug stalų ir kėdžių.

Ties North Sbore avė. eže
ro bangos išplukdė nežinomos

BRIDGEPORT. — Dr-jos 
Palaimintos Lietuvos pusme
tinis susirinkimas įvyks lie
pos 10 d., 8 vai. vak., Chica
gos Lietuvių auditorijoj. Na
riai malonėkite laiku pribūti 
ir atsivesti naujų narių. Nuo 
17 iki 25 m. amž. bus prii
mami be įstojimo mokesčio.

Valdyba

lužusio milžiniško lėktuvo 
“Maksim Gorkii” vietų bus 
padirbta 1C tos rūšies lėktu
vų. Sako, tas bus padaryta 
gyventojų aukomis. Nauji lėk 
tuvai bus pavadinti sovietų 
vadų ir viršininkų vardais.

tuviui.

RADIO
Šiandie, kaip ir kas antra

dienį, 7 valandų vakare, Įvy
ksta lietuvių radio progra

mas, leidžiamas pastangomis 
ir lėšomis Peoples rakandų 
kompanijos. Programe daly
vaus “Granadierių” kvarte
tas ir trio. Bus ir juokdarys 
Čalis Kepurė. Bus smagi va
landėlė. Nepamirškit pasi- 
klausyti. Rep. XXX

Panevėžyje lankėsi oro puo 
STATYS 16 MILŽINIŠKŲ j limų pratimų viršininkas 

LĖKTUVŲ pulk. Babickas. Tarėsi su or-
MASKVA, liepos g. - .Vv-i«a"izarij°mis ir istaiCT vir- 

riausybė paskelbė, kad i sn, ’Smakais dėl oro puolimo pra- 
timų Panevėžyje. Puolimai

DARIAUS - GIRĖNO 
LAIKRODIS

AKIŲ GYDYTOJAI:

Sis ,^Mkrodis kasdieną rodys klek 
Jau srmnkta garsinimų Dariaus-Gi
rėno paminklo atidengimo Iškilmių
programai:

The Mayor of Chicago
States Attorney Courtney
A-s, States Attorneys
Physlelans and surgeons
Attorneys
Bldg. and Loan Assns.
Funeral Directors
Meat Markets
Banks
Theatres
Automobile Salesrooms K Pharmaelsts
Clergy
Newspapers
Contmetors
Tallors
Coboler*
Beauty Parlors
Fumlture Stores
Jetvelers
Soeletles
Barbers
Confectloners
Beer Dlstrlbutors
Clolhlers
Gnsollne Statlons 

ZOptometrlsts
Shoe Stores
Florlats
Insurance brokers
Aldermen
Jodges
Press Companles
Ltquor Corporation*
Dalrles
Masters-ln-Chancery
Financial Corporatlons
Hardwabe Stores
Tobncco Pompa n les
Baktng Companles
Coal Yards
Photographers
Cleonera and dyers
Dentlsts
Hospitaln
Auto Repalr RhopS

i

3
13 
10
f
9

14 
6 
6

12
19

6<
8

15 
9

10
9

11
42
15

8
13

9
«
3

5
5
7
8
1
3
6 
8
4 
4
4 
R 
2
5 
3 
R 
8 
.3

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų, kuris 
erti priežastimi galvos skaudėjimo, 
■ralglino, aklų aptemimo, nervuotu- 
<no, skaudama aklų karžtj, atitaiso 
trumparegyste lr tollregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausia* klai
das, Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
Nedėlioj nuo 10 Iki 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 akinių

-

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankstas
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 OANal 0523

Padėkite komitetui baigti j apie 25 m. amž. moteriškės 
pradėtų darbų. J. Šliogeris lavonų.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Ree. and Office
PROspeet 102# 2858 So. Leavltt 8t.

OANal 0704

(IR. J. J, KŪWARSKAS
PHTSTCIAN snd SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8

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

Tel. CANaI 0857
Rea. PROspeet 4458

DR. P. Z. ZALATORIS
OTDTTOJAS lr CHIRURGAS

1881 SOUTH HALSTED STREET 
ReaMeaetJa 4400 So. Artesian Avė.

Valaadoe: 11 ryto iki 2 popiet
4 Iki S v. vakaro

Tel CANaI <112

DR. C. 1. DLŪŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.)

Valandoe: Nuo 9 iki 11 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartj

DR. STRIKOL’IS
OTDTTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofieo Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 4 Iki 8 vak. 
Nedėllomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspeet 1820

Tel. CANaI <122

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

Seredomls Ir Nedėllomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Tel. ROTTIevard 7048

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
8*redoj pagal sutarti

Ofiso TeL; PROspeet 6378
Ree. Tel.: HEMiock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgą* 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 8 Iki 4 Ir 8:80 Iki 8:80 
Seredomis Ir nedaliomis pagal sutari) 
Re*. 8515 W. 48tk St. Pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnia 0014

Ofiso vai.: 2—4 Ir 4—8 p. m. 
Nedėllomis pagal sutart)

DR. J. E. SIEDUNSKIS
Gydytojas lr Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentistas

Ga* X-Ray
4148 ARCHER ATE., Oov. Prauetooo 
Tel. Office Laf. 8164; ra* Vlrg. 4468

Tel. Ofiso BOUIevard *818—14
Rea. VICtory 8848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 4:80-2:84

756 West 35th Street

ĮVAIRUS D A K T jkR A I :

B’YOUTHFUL COSMETICS 
COMPANY

3162 S. Ashland Avė. Chicago
Aukštos Rflšes Perfūmai, 

Kremos, Veidui Pudros. Lo- 
tions, Briiliantinė ir Beauty 
Aids De Luxe.

Mes pristatom kiek tik no- 
i rite. Telef. LAFayette 2028

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. LAFayette 7440

DR. F. C. WINSKUNAS
OTDTTO JA 3 lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Val.: 8—4 Ir 7—9 vai. vakare
Bes. 2136 W. 24th St.

Tel. OANal 0408

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rea: Tai. HEMiock 4284

DR. A. C. RAKAUSKAS
OTDTTOJAS lr CHIRURGAS

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

Reaidencijos Ofisas: 8464 W. 49th St.
Valandos: 14-18 lr S-S vai. vak. 

Seredomls lr Nedėllomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1444 80. 49th CT., CICERO. ILL.
Utar., Ketv., lr P8tn. 18—8 vai.

1147 80. HALSTED 8T.. CHICAOO
Paned., Sered. Ir Subat. t—9 vai.

FARMA PARDAVIMUI

Paralduoda 40 akerlų farmų. Arba 
išrenduo.ia tam, kas nupirks 9taką. 
30 mailių nuo Chlra'gos. Geri na
mai. gyvuliai Ir mašinos. Dėl Infor
macijų:

M. SKIRGAILA
1501 East 70th St. .

Chicago, III.
GROSERNĖ ir delicatessen!

pardavimui. Gerai išdirbta 
biznis. Biznio kampas. Gerai 
pritaikyta. Gyvenimui kamba
riai.

5601 So. Hermitaae Avė.
FLETAI RENDON

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

MIDway 10343
KRAUTUVĖS RENDON

bus organizuojami.

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Rez. 1460 No. Paulina St.

Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St.

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kaadlen nuo 9 Iki 6 
Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčloa

vakarais 4 Iki 9
Telefonas OANal 1178

NAMU: 6489 8. Rockwell St.
Telefonas REPnblic 8400

4654-56 Wentwortll A ve. Telephone BOUIevard 2800
dvi didelės krautuvės sn gy
venamais kambariais. Tinka
mos bile kokiam bizniui. Po 
$25 mėnesi. Pašaukite:

MIDway 10343

Joseph J. Grish
ADVOKATAS lr PATARĖJAS 

4431 SO. ASHLAND AVĖ.
Ree. 4515 8 Rockwe!1 St.

Phone REPublic 9723 CHICAOO

CLASSIFIED
AUTOMOBILE8 ACTO MOBIL ES

EMIL DENEMARK INC.
.... Vartoti; Kary Bargenai-------- ‘

DR. CHARLES SEGAL
OFISAM

4729 Bo. Ashland Ars.
> lubos

CHICAOO. ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuo lt Iki 11 vai. ryta, nuo a Iki 4 
▼ai. po platų Ir nno 7 Iki 8:14 vai. 

▼akam Nedėllomis nno lt Iki 11 
valandai dienų

Telefonas MTDvvav

DR. MAURICE KAHN
OTDTTO JAS Ir CHIRURGAI

4631 BO. ASHLAND AVĖ
TaL TARds MM 

Hm.! M PLAsa 84OO
Valandos:

Kuo 14-18 ▼. ryto; S-S Ir 7-8 v. ' 
Nadėldlsntal* nno 1* Iki 18 M

Office Tai. HEMiock 4848 
Rea. Tel. OROvehlll 0417

4924 R. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQUETTE ROAD 
OTDTTO JAS lr CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėllomis susitarus

Dienomis Tel. KAFayette 8798 
Naktimis Tel. CANaI 0403

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

Nedėlioję pagal sutarti

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Menesyje

Tel. LAPayette 3061

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
įkl 2 popiet — 4 Iki 4:10 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 p.p.

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUICK '35, 5 Sedan. Trunk. garant............................................. 8825
BUICK *35, 5 Sodan, garant........................................................... »79S
CADILLAC ’SO. 7 Sedan. V-14. Tobulas ................................ 8745
BUICK *33, 5 Sedan 47, kaip naujas ......................................... 8885
CADILLAC ’31, 7 Sedan. 6 drat. ratai .................................. 8<I8S
PONTIAC '14. K Sedan De Luze ............................................... 8585
LA 8ALLE ’Sl. 5 Sedan. labai pulku.......................................... 8445
PACKARD '81, 7 Sedan. Custom Biiilt .............................. 8885
LINCOLN ’29, 5 Sedan, pulkus karas ..................................... 8875
BUICK *81, B Sedan 47. geroj tvarko! ......................................... 8375
LA SALLE '81. 5 Coupe, geram stovy .................................. 8845
PIERCE '30. 2-4 Coupe, geram stovy .................................. 8825
LINCOLN '30. 5 Sedan. labai pulkus karas ........................... 82*5
CADILLAC '80. 7 Sedan, geram stovy ................................... 88*5
BUICK ’SO. 5 Sedan <1. įtvaru.................................................... 8325
CHEVROLET '81. 2 Coupe. 4 drat. ratai ........................... 8225
BUICK '30. 7 P. Limo.. 6 drat. ratai ....................................... 8225
FORD '81, 2 Coupe, geroj tvarkoj ....................................... 8185
LA SALLE *29. B Sedan. žetna kaina ......................................... 8185
CADILLAC '24, 6 Coupe, reram stovy ........................................ gi *5
OAKLAND '80, 6 Sedan, gražiam stovy ............................... gi 75
CADILLAC '28. 6 Sedan. bargenas .............................................. gf2n
CADILLAC '28, 7 Sedan, sugauktte ............................................. gun
ER8EX '29, 6 Sedan, bargenas .................................................... g gR
BUICK '27. 5 Sedan. pigiai ........................................................ g «R
BUICK '27, 6 Sedan, kalnuota* parduot .............................. g so
iriu dEBAKE R 29, 6 Sedan g ss

Jūsų dabartinis karas priimamas ui rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

Pocahontas Mine Stands

I


