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U. S. REIŠKIA VILTIES, KAD ITALIJA 
SUSITURĖS NUO KARO

ETIOPIJOS IMPERATORIUS APELIUO
JA PASAULIUI

WASHINGTON, liepos 11. : ADDIS ABABA, liepos 11. 
— Italijos ambasadorius Au- — Etiopijos imperatorius 
'gusta Rosso aplankė valsty- liaile Selassie paskelliė atsl- 

s departamentą. Jis prane-į šaukimą į pasaulį, kad gavus 
apie planuojami} trumpam 1 pagalbos grumtis su Italija, 

Kikui išvykimą Romon. Įvy- ' kuri pasiryžo užkariauti Et-
ko draugingas jo pasikalbėji- iopiją.

’mas su valstybės sekretorium 1 Imperatorius pareiškia at
liuli. sišaukime: “Duokite mums

Valstybės sekretorius reiš- ;savo ranką, arba neleiskite, 
kė vilties, kad Italija galų ga! ka<l būtų pjaustomos mūsų 
le paneigs savo kariškus žy- nugaros.
gius prieš Etiopiją pasaulio! Las Xra ryšium su penkio- 
taikos naudai. Sekretorius nu’mis Europos valstybėmis, ku 
rodė, kad taika už viską yra ,rios uždraudė Etiopijai par- 
brangiausias dalykas ir pi> 'duoti ir siųsti ginklus ir amu 
žymėjo, kad nesutikimų spr- ! uiciją. Be to, imperatorius į 
endimas būtų pavestas T. Są! atsiliepia į T. Sąjungą, kad 
jungai. ' būtų sušaukta taryba specia-

Valstybės sekretorius pa 
reiškė ambasadoriui tą pačią

Im posėdin, kad perkračius 
visus Italijos ginčus su Etio-

mintį, kaip buvo pareikšta ir k“P neleidus Ita 
Etiopijos imperatoriui.

NAUJAS TESLOS 
IŠRADIMAS

NEW YORK, liepos 11.- 
Garsus išradėjas Nikola Teš
la paskelbė, kad jis baigia to 
bulinti aparatą, su kurio pa
galbą bus galima siųsti me
chanišką energiją kur tik no 
rimą, neatsižvelgus j tolį.

Tešla abejoja, kad iš kos- 
miškų spindulių būtų kokia 
nauda. Šiuos spindulius jis 
vaizduoja vargšais, apsirė
džiusiais karališkais žvilgan
čiais rūbais.

lijai pradėti karą su Etio
pija.

Imperatorius toliau pareiš
kia: “Apseikite su mumis 
teisingai. Jei ne, duokite 
mus progos ginti savo' ne
priklausomybę.”

Ginklų ir amunicijos užsa 
kymus ir siuntimą Etiopijon 
sulaikė Prancūzija, Čekoslo
vakija, Belgija, Danija ir 
Švedija. Anksčiau buvo pra
nešta, kad ir Anglija uždrau 
dus ginklų ir amunicijos siun 
timą.

RĄSTAS ŽMOGUS MIRĘS 
IŠ BADO

STALINAS NUSPRENDĖ 
DIDINTI MASKVOS 

MIESTĄ

^jta

ilim

SAGINAW, Mieli., liepos 
10. — Rastas iš hado miręs 
savo liakužėje Clarence W. 
Stuart. Šalia jo rastas laiš
kas. Tai iš valstybės senat
vės pensijų biuro. Laiške pa
žymėta :

“Atsakydami į tamstos ap
MASKVA, liepos 11. —
^alinas paskelbė 10-ies metų 

gramą šio miesto atnauji- lįkaciją gauti pensiją pažy
miui ir padidinimui, kad ja

me būtų vietos 5 milijonams 
gyventojų.

Šiandien miesto ribose yra 
71,250 akrų, kas bus padidini 
ta iki 150,000 akrų.

Visi fabrikai bus nukelti 
už miesto ribų, o pačiam mi* 
ste bus statomi moderniški
namai. , M

SUIMTA PORA VAGILIŲ

Policija suėmė J. Rosen, 
25 m., ir tariamąją jo žmoną 
Jean Herrin Rosen, 23 m. 
amž. **

Jų dviejų kambarių butu

mime, kad pensijų fondai iš
sibaigę.”

UŽ SENIAI PAPILDYTĄ 
ŽMOGŽUDYSTĘ

SEVIERVILLE, Tenn., lie 
pos 11. — James Derrick, 66 
m. amž., prieš 32 metus už
mušė žmogų ir paspruko. Ne
seniai jis grįžo į savo gimti
nę vietą, kur areštuotas ir 
teismo nubaustas kalėti 10 
metų.

ŽUVO 24 JAPONAI

TOKIJO, liepos 11. — Že
, ... ,,mės drebėjimas ištiko Šizuo-

rasta keliolikos tūkstančių-. ,. . _ ... .
... , .. kos distnkta, •Taponijojo.

dol. vertės įvairių daiktų, pa- o.‘ v . vo 24 asmenys,
vogtų iš pasiturinčių žmonių 
namų. Vakarykščia buvo

Pas abu rasta keli tūkstan 'šilčiausia diena
šiemet

Chicagoj.
Čiai dolerių. Turėjo puošnų 3.-00 popiet buvo 91 1. šilu- 
automobilį. mos.

VERŽIAS KRAKATOA UGNIAKALNIS

Šis didelis ugniakalnis yra Java saloje. Iš jo žio
čių lava išliekia apie 2,500 pėdų oran ir krinta į vi
sas puses. Apie 36,000 žmonių žuvo per jo veržimąsi 
1883 metais. (Acme Photo.)

ANGLIJA NESTATYS
SAUGOS PATALPŲ

LONDONAS, liepos 11. — 
Anglijos vyriausybė išleido se 
niai laukiamus nurodymus lo 
kaliniams autoritetams, kaip 
apsidraudus nuo orinių bom
bų ir nuodingųjų dujų įvy
kus karui. Vyriausybė parei
škia, kad ji paneigia seniau 
planuotas statyti visur prieš

SPROGIMAS LENKIJOS 
PREZIDENTO ROMUOSE

VARŠUVA, liepos 11. — 
Ijenkijos prezidentas Moscic- 
kis yra žymus chemikas. Savo 
rūmų rūsiuose jis turi ne 
maži} laboratoriją.

Prieš porą dienų preziden
tui nesant namie įvyko smar- 

' kus sprogimas laboratorijoj. 
’ Trenksmas ištrupino daugy- 
'bės langų stiklus. Sužinota, 
kad 16 asmenų sužeista.

Tačiau vietos spauda nu 
žodžio nepaduoda apie įvykį. 
Cenzūros uždrausta. Visas at 
sitikimas laikomas kaip ir ko
kiuose rūkuose.

NURODYS TIKRUOSIUS 
BALSAVIMŲ SUKČIUS

Nekaltai kenčia rinkimų teisė
jai ir klerkai

DIDESNIS ATLYGINIMAS,1haumiaa liuose pasireiske nepaprastasDAUGIAU POLICIJOS bruzdėjimas.
----------- Cooko apskrities teismas

Chicagos aldermonų taryba! nubaudė kalėjimu B. E. Sch- 
nusprendė, kad miesto tar- lwartzą, 39-jo wardo 13-ojo 
nautojams butų grąžintas se- precinkto rinkimų teisėją ir 
novinis didesnis atlyginimas keHs klerkus. Jie rasti kal- 
ir policijos tarnybon būtų pri tajs padarytomis suktybėmia 
imta 500 policmonų, o ugnia-'per balsavimus 1934 m., rugp. 
gesių tarnybon 400 ugniage- 3 d. renkant teisėjus, 
šių daugiau. į Gynęg Schwarfzą advoka.

AUSTO PASIRENGUS - ?■»«“'■
PRIIMTI PRMCį OnO ■kesčius Chicagos piliečiams, ,”® atskleistų visą

* • 'ačiū paties miesto majoro pa J, . , . rinkimus ir nurodytu tikruo-stamgoms legislaturoje. 1 J 1VIENA, Austrija, liepos 
11. — Austrijos parlamentas 
vienbalsiai pravedė bilių, ku
riuo panaikina po karo iš 
leistus visus įstatymus prieš

PAKEIS PIRKIMO MOKĖS 
Čiy ŽENKLELIUS

sius balsų klastotojus.

Tad Sėbvvartzas paklausė 
savo advokato patarimo ir 
tuo reikalu įdavė peticiją tei
sėjui Jareckiui. Peticija pri-’Uapsburgų dinastiją, kuriais . . v.

•buvo konfiskuoti visi jų tur-1 Kad nebūtų priešinga kra-' im * 1^,1S,ian .1P”. ^. S lU
tai ir uždraustas grįžimas 
šin kraštan.

Panaikinus šiuos įstatymus,

ninku išklausinėjimai.što įstatymams, bus pakeis
tas Illinoiso pirkimo mokės- ‘ Schvartz tvirtina, kad per 
čių ženklelių išvaizdas. Jau rinkimus suktybes ir klasta- 

princas Otto turi progos išleistuose ženkleliuose, kurie viniai kai kur plačiai prakti- 
grįžti Austrijon ir pasiskelbi yra kiek mažesni už dešim-^kuojanil. Už tai atsako tik vie 

tuką (10 centų), bus padary ni precink. teisėjai ir klerkai, 
ta skylutės, kad pašalinus žo- o tikrieji kaltininkai neliečia 
dį “mills.” Nauji ženkleliai mi. Teisėjai ir klerkai prisi- 
gi bus kiek pailgi, kad atsky ima bausmes ir visados tyli 
rus juos nuo pinigų. apie tai kas iš tikrųjų įvyk-

----------------------sta.
MRS. DUNKEL IŠ DALIES I Dabar Schvvartzas mėgina

nniflinixiun pralaužti tą tylėjimą. Jis pa-PnlSIPAZlNO reiškia, kad per teisėjų rin-
_______ ’ kimus 1934 m. politiniai dat

l Mrs. Blanche Dunkel iš da bininkai paėmė į savo rankas * lflXW in ruiiun^ir 'lie8 iau prisipažino, kad1 ji visus balotus ir juos pataisėAIRIJAI RESPUBLIKOS; VISKY IR rLUNuEJt 1 prisidėjusi prie savo žento ?avo kandidatų naudai. Tad
Ervin Lang nužudymo. Lan- balotų klastavimas ne jo, ir 
go lavonas su nukirstom ko-^6 klerkų darbas, 
jom rastas pelkėje šalia Ham | Advokatas Andalman reiš-

ti monarku. (Visa Hapsburgų 
šeimyna taip pat atgaus sa
vu turtus.

Į Princas Otto yra paskuti- 
1 nio Austrijos imperatoriaus 
i Karolio vyriausias sūnus. Im 
'peratorius Karolis mirė po 
karo būdamas santarvės val
stybių nelaisvėje.

ANGLIJA NEPRIPAŽĮSTA’DIDELI GAISRAI VILKA-

LONDONAS, liepos 11. - • „ KAUNAS. - Naktį į bir-
-r , .. • • ♦ • mi želio 26 d. Vilkavišky, MairioKolonijų ministeris Tbomas . .
pranešė parlamente, kad An- n,° audf^ kel] m""do'.I"d-

namieji namai, lentpjūvė suglijos vyriausybe negali pri-. . .
v. ,. .. .. . u-l mašinomis ir miško medzia-pazinti Airijai respublikos 

bnmbinea patalpas, kad ap- val<lžios formos ka<langi sandėlis. A uoatolip padu
perijoje negalį būti respub-draudus gyventojus. Sako,'

kad tas nėra “praktiška” ir ,ikos Ta(1 Airija ir to|iau tu■» • • i • • « • ■» • •» 1 "brangiai atsieitų. Girdi, loka
linių autoritetų pareiga įspė
ti gyventojus prieš puolimus 
iš oro ir žmonės tegul patys 
imasi saugos priemonių to
kių, kokios jiems atrodo tin
kamiausios.

Tokiu būdu vyriausybė at
sisako apsaugoti visuomenę
pasitaikins užpuolimam, iŠ | WASHI^^ liapoa U.
OTKai kurie laikraščiai kriti- ."°U

kuoja vyriausybę už jos to
kį ypatingą nusistatymą. Pa
žymi, kad turtingieji išgalės
įsitaisyti sau su bombomis 
neįlaužiamag patalpas, o varg 
šai bus išstatyti pavojun.

PAVOGTAS KIELIKAS 
1$ BAŽNYČIOS

Iš Švč. Trejybės bažnyčios,

ri pasilikti Britanijos domi
nija.

Į tai atsižvelgus, Anglija 
nutraukė vedamas derybas 
su Airija.

AMERIKA NORI BŪTI 
NEUTRALI

nusprendė kreiptis senatan, 
kad būtų pravesta rezoliuci 
ja Amerikos neutralumo nu
sistatymui.

Tas reiškia, kad jei įvyktų 
Italijos karas su Etiopija, 
Amerika uždraustų parduoti 
ginklus ir amuniciją abiem 
kariaujančiom pusėm.

SOFIJA, liepos 10. — Bul
1118 Noble gat., pavogtas kio'garijos policija areštavo 20* I •
likas vertės 150 dol. makedoniečių vadų.

ryta virš 50,000 litų. Sude
gęs turtas buvo apdraustas. 
Gaisrą gesino Vilkaviškio, 
Marijampolės ir Kybartų ug 
niagesiai.

Birželio 26 d. didelis gais
ras ištiko ir Plungę. Sudegė 
Liaudanskio dešrų dirbtuvė 
ir tvartas, Vi stovo sandėlis 
su linais, Gaučio du tvartai, 
Aronavičiaus kalvė ir Domor 
kaitės gyv. namas. Ugnis ki
lo iš Liaudanskio dešrų dirb
tuvės. Nuostoliai dideli.

KAUNAS. — Lietuvių- An
glų prekybos rūmai pakvietė

kia vilties, kad ir kiti nubau 
Policija suėmė dar keletą Rtie.ji nutrauks savo tylėjimą, 

įtariamų asmenų. j _____ :_______
------------------ LIETUVIAI VERSLININKAI

VAIKINAS ĖJO DARBAN, RUOŠIASI DIDELIAM
SUŽEISTAS KONGRESUI

Bruno Fanelli, 15 m. amž., j KAUNAS. — Šių metų ru 
920 So. Claremont avė., gavo denį gueįg penkeri metai, kai 
darbą netoli Chicago ukvje, Kaune įsisteigė lietuvių pre- 
ka<l užsidirbus kiek pinigų kybininkų, pramonininkų ir
mokyklos lankymui. amatininkų sąjunga. Sukaktu

Jam einant į darbą pro vių proga, sąjungos centro 
Mount Prospect nežinomas; valdyba nutarė šių metų pa- 
automohdl įninkąs ant jo užva Į baigoje sušaukti didelį lietu- 
žiavo ir pavojingai sužeidė, įvių verslininkų kongresą, ku 
Automobilininkas paspruko. ir;amo buS smulkiau aptarti

------------------- 'lietuvių prekybininkų, pra-
U. S. KARININKAI SIUN- ; menininkų ir amatininkų rei- 

ČIAMI BERLYNAN kalai. Per penkerius metus 
visoje Lietuvoje jau įsisteigė, v. . , A , WASHINGTON, liepos 11.

Lietuvos prekybininku, »tV5-k' g karininkai „inn
L I ng W- l p egftcų, jei, g-am- Bppjyp,,,, stndijonis Vo 
Finaosy ,r f. TT. M-.,o. Pro-, ( -tabo m0. ra arti 2,1100 nari„.
kybos ir Pramones Rūmų,' . .
taip pat Ž. U. Rūmų atstovai J °je*

apie 50 lietuvių verslininkų 
sąjungos skyrių, kuriuose y-

ORAS
CHTCAGO TR APYLIN

KES. — IŠ ryto numatomai
vasarai į Ameriką susipažin-'tis dėl savitarpio pasikeiti- įlietus, perkūnija; popiet, ar 
tir su vėžio tyrimo institutais. 1 mo artistais.

KAUNAS. — V. D. Uni- KAUNAS. — Tarp Lietu-
versiteto medicinos fakulteto vos, Latvijos ir Estijos vals- 
prof. E. Vinteleris išvyksta tybių operų sudaryta sutar-

• . . vakare — vėsiau.
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Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5i vaL popiet.

t* DRAUGAS”

TADdUMACIJOS DARBAI

Iš A. b. U. K. Federacijos centro vai
dybos pranešimų matome, kad toji organi
zacija pinčių mastu varo religinę ir tautinę 
akciją.

Liepos 30 d. New Yorke šaukiaųias sva
rbus Federacijos Tarybos suvažiavimas, kad 
pasitarti aktualiais šiomis dienomis iškilu
siais klausimais. i
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Federacijos Taryba per keletu metų lyg, ja įr Egiptas. Tos valstybės
ir nefunkcijonavo. Jos darbus atlikdavo pa- ir dabar tebėra neprigulmin- .. ......

T, . .. ... . .. • . , n x T u •• • a • i kw)s pramones nera. Visas gyti b ederacijos valdyba arba metimai kon- gos. Bet Liberijoj turi daug . . ,
gresai. Tačiau šiemet tiek daug dalykų su- galios Amerikos kapitalistai,' j. 
sidėjo į vienų krūvų, kad pati valdyba ne- o Egipte turi galios Anglija.

‘ DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ave., Chicago ' bepajėgia jų aprėbti, o kongreso laukti ne-
1 gali, nes dar prieš tai įvyksta viso pasau

lio lietuvių kongresas Lietuvoje, dėl kurio

kM:

ne..... ..... ..... 1 Abisinijos žemė garsiTik Abisinija Afrikoj teliko ,
pilnai neprigulminga. Dabar vien savo derlingumu. Ta že-' 
gi Mussolini sumanė jų pa- mė yra tinkama medžiaga sta-' 

reikalinga nustatyti Amerikos lietuvių ka- smaugti ir padaryti iš jos sa tybai. Abisinijos žemė turi tų ! 
, talikų pozicijų. vo kolonijų. Taigi Abisinijos savybę, kad sušlapus yra h-

Copy — ,01a
Advertlsin* u “DRAUGAS” brlngs best results. 
Advertisln* rates on application.

KOAJOJASI, BET NEATSAKO Kadangi Taryba susideda iš Federaei- 
! jos centro valdybos, centvalinių organizaci-

Prieš porų dienų pranešėme, kad ALTA i jų piirmininkų ir sekretorių, taip pat apskri- politikos, kuri Afrikoj pra- , prisigeria, tai visas kraštas 
5 komitetas ir vėl yru gavęs tūkstantį do- | čių pirmininkų ir sekretorių, dėl to ji auto-Įdėta prieš šimtų metų. pavirsta į neišbrendamų kla-

Abisinija yra turtinga
SS
lerįų iš Kauno. Žinodami, kad antrajam tr«. j ritetingai galės rišti mūsų visuomenės įvai- 
nsatlantiniam skridimui net per datų; yra rius klausimus.
surinkta pinigų, mes paklausėme, kų tas ko
mitetas darys su la tūkstantine. Bet vietoj

Netrukus po Tarybos suvažiavimo, bū- 
I tent rugpiūčio 2 L ir 22 dd- bus Federacijos 

kongresas, kurio programa bus plati ir svaratsakyti į pastatytus klausimus, antrojo skri- ;
dimo organizavimo šulas Grigaitis sau pri
prastu soeialistišku būdu pasikoliojo. Rimti 
žmonės taip nedaro. Kai gavo pinigus, rei
kėjo tuoj paskelbti, kad jie buvo gauti ir

• kokiam tikslui jie bus sunaudoti. Tų nori 
žinoti ne tik šiuos žodžius rašantis, bet visa 
lietuvių visuomenė.

Tačiau, vietoj pasielgti taip, kaip tokia
me atsitikime pasielgtų kiekvienas rimtas 
veikėjas, Grigaitis daro tokius priekaištus: 

“Vienintelė viltis patenkinti savo ape
titų būtų jam tame atsitikime, kad su 
antruoju skridiniu įvyktų nelaimė, kaip 
kad įvyko sn pirmuoju”.
Kaip visuomet, taip ir šį sykį Grigaitis

bi. Kongresas įvyksta Pkiladelpliijoj, kur 
vra susidaręs stambus lietuvių centras. Rei
kia tikėtis, kad į kongresų suvažiuos ne tik 

Į Federacijos apskričių ir skyrių, bet taip pat 
į ir visų mūsų organizacijų, ir draugijų atsto-

vai, kad sustiprinti lietuvių religinę ir tau- nijai’ 0 f “'Esip''»!“« keli»“V
tinę akcijų.

BARBINĖS KŲ LAIMĖJIMAS

Vadinamasis VVagnerio darbo bilius tla- 
bar jau Jungtinių Valstybių įstatymas. Tai 
šio krašto organizuotų darbininkų “magna 

į cbarta”.
Dėl šio Įstatymo pravedimo kova kon- 

melųoja. Jis be melo nė žingsnio negaji eiti. grėsė ėjo gana didelė. Jam priešinosi tie di-
Jis dabar norėtų įtikinti savo nelaimiu- | dieji kapitalistai, kurie iš senų laikų pri- nduo imdavosi ir iš kur tas 

pratę išnaudoti, darbo .-žmones ir jų prakai- dumblas gaudavosi. Buvo ieš-
tu sau neribotus turtus krauti. "kotą Niliaiis pradžia ir jo kietos, kaip cementas

Už VVagnerio bilių griežtai stovėjo ka- potvinių priežastis. Dainas Abisiniečiai
ta Ūkiškoji spauda. Ji labai žymiai prisidėjo išsiaškino šitaip: Nilius tu- 
prie jo pravedimo. ri keletu šakų. \ iena šaka,

- gus skaitytojus, kad visi-tie^ kurie nesutiko 
' sn Grigaičio skridimo organizavimo meto-

dais, nori Įeit. Vaitkui nelaimės. Vadinas, 
nori, kad jis užsimuštų taip, kaip užsimušė 
Darius ir Girėnas. Taip įtarti gali tik toks 
žmogus, kuris įpratęs vra šmeižti ir meluoti. 
Grigaitis niekuomet negali įrodyti ir neįro
dys, kad mes, ar kas kitas būtų linkėjęs 
Įeit. Vaitkui bent kokios nors nelaimės. Prie
šingai, mes linkime lakūnui Vaitkui geriau
sio pasisekimo atlikti savo žygį. Mes to lin
kime ir pačiam Grigaičiui, jei jis pats skris
tų per Atlantikų.

Prieš Vaitkų ir pačių transatlantinio 
skridimo idėjų mes nieko neturime. Tepade
da jam Dievas atsiekti savo tikslų. Bet mes 
nesutikome ir nesutinkame su tomis priemo
nėmis, kokios buvo ir yra naudojamos skri
dimų organizuoti. Pirmiausia mes esame pa
sisakę prieš užgrobimų viso skridimo orga- 
nizavinio darbo į vienas socialistų rankas. 
Vėliau mes protestavome prieš suviliojimų 
Žmonių. Juk jūs, Grigaiti, negalit užsiginti, 
kad rengėt atsisveikinimus pernai, žinodami, 
kad skridimas bus atidėtas šiems metams. 
Taip pat reikalavome apyskaitų, nes surin
kote daugiau negu dvigubai pinigų, kiek 
skridimui buvo reikalinga. Ir patys juk pa
skelbėte, kad užteks $15,000. Tokių apyskai
tą ir dabar dar tebelaukiame. Leit. Vaitkaus 
nekaltinome ir nekaltinume, nes jis yra AL 
TASS komiteto samdomas lakūnas. .lis din 
bo ir tebedirba už algų, kurių jam A LT A SS 
moka. Už visus žmonių suviliojimus praeity
je iT už apyskaitas atsako ne Vaitkus, bet 
Grigaitis.

. Negana to> kad socialistų laikraščio re
daktorius užgaulioja “Draugo” redaktorių ir 
katabkų visuomenę, pravardžiuodamas jų' 
“juodvarnių brolija”, bet jis užgauna ir mū
sų. didvyrius lakūnus
lėktuvų vadindamas 
didvyriai šiandien būtų
gai užprotestuotų prieš tokį socialistų pa
sielgimų. Jei “Lituanica” būt buvęs “daion- 
kas”, Darius ir Girėnas nebūt galėję per
skristi Atlanto ir nebūt tokių distancijų nu
galėję. Gal. būt jie pilnai savo tikslų, atsiekę, 
jei dar ir .šiandien neišaiškintos priežastys 
nebūt pastojusios jiems kelių.

Naujasis įstatymas duoda legalę teisę 
darbininkams patiems išsirinkti atstovas da
rbo. ginčuose ir nustato pastovių įstaneijų vi
sokių nesusipratimų išsprendimui. Visas įsta
tymas taikomas ne darbdavių, bet darbinin
kų naudai. Dėl to iš darbdavių pusės būta T anos ežero. Trečia šaka
daug pasipriešinimo. Sulig naujojo darbo į- 
statymo dėsnių darbdavių kišimųsis į dar
bininkų organizacijų reikalus yra neleistinu

IRGI BENBRABARBIAVmAR

jų profesoriai skaitys paskaitas Lietuvos uni
versitete ir Lietuvos profesoriai Sovietų Ru
sijos universitetuose. t

» • • f

Vargu toks “kultūrinis apsimainymas” 
ku. SSSR išeis Lietuvai į sveikatų. Jei tas 
sumanymas bus realizuotas, Lietuvos uni
versitetas pasidarys komunistinės propagan-

blogesnė.

gi Abisinijoj turi pradžių. Va 
saros metu, birželio mėnesi A-

dalyku. Darbdaviai verčiami turėt reikalų bisinijoj prasideda lytingasis

dens ia? netraukia daugiau |

su savo samdiniais, kuriuos atstovauja dirb-, sezonas. Lija neišpasakytai įvairių negrų genčių naga-
tuvės darbininkų daugumos išrinktas darbi- Įi smarkiai. Lija veik tris mė- 
ninkas. Tuo būdu “kompanijų unijoms” už- nesiūs. Žemė prisigeria van- 
duodama didelis smūgis. Darbdaviai nebega
lės jomis darbininkų prigaudinėti ir išnau
dotu

Šiuo žvilgsniu pradedame gyventi nau
jų erų. Darbininkai yra padarę stambų žing
snį pirmyn.

Juodąjį Nilių. Šios abi upės 
susilieja su Baltuoju Niiiu. 

Lietuvos laikraščiai praneša įdomių ži- Ilgainiui tie vandenys pasie
nių, kad viešį Sovietų Rusijoj Lietuvos pro- |k’a iSsilieja ir už-

; fesoriai susitarę dėl kultūrinio bendradar-įl*e.ia lygumas. Derlingas Abi- 
biavimo su Sovietų atstovais ta prasme, kad (linijos dumblas nusistoja ant

Į dos centru. Komunistai ir be to varo «wo metaIaig if niinel,alajf<( Ten
is Dariu ir Girėnu, ju ' 1 ”akc|jQ Lietuvoje. Bet, kuomet ^įgiių, vario, tapo ketvirtame šimtmety. A-

“XnkL” Jei tiedu' bUK.,eiKtH W aptugyvegU Kau- druskQH> ge,e2lw> svi/bisinie(,5ai jau tada buvo kri.
ūtu rvvi tikrai energin ' ,r k**etl unAVeri'lteto 8tud®n* ino, petroleumo, cinkos, plati- kščionvs, kada didesnėji Eu-u*,, gy\i, t.km. energm pasld#rys

Kiekvienam sųmonipgam lietuviui aišku, nė, vynuogės, cukrinė nendrė,
įvairūs javai.

Pramonės ir savo žemės tu-
kad toks bendradarbiavimas su Sovietų Ru-

. sija Lietuvai nėra pageidaujamai ir labai 
pavojingas. Priežodis sako, neik su velniu. rtų išnaudojimo žvilgsniu A- 

‘ obuoliauti — apsigausi. ' | bisinija yra atsilikęs kraštas.

Juodoji Karalystė, Kurią
Mussolini Nori Užkariauti
(Pabaiga)

Per paskutinį Afrikos pa-
Abisinija yra tris syktus di
desnė už ltalijų, o geleuinke-

. ... , lių linija tėra 488 mailių ilgio,
sidahnima buvo palikta ne- . . ......

■ •_ »u i n. .: •“ las geležinkelis yra pran-prigulminga Abisinija, Liberi- eūzų rankose. Telegrafo lini
ja tėra 2,IKK) mailių Ilgio. Jo-

užkuriavimas būtų apvainika- pni, kaip klijus. Lietaus me-, 
vilnas tos Europos valstybių Įtui užėjus, kai žemė vandens 

kraštas

mpynę. Žmogui ar gyvuliui ei 
ti per laukus tada yra didžiau 

Ne be svarbios priežasties Į sias vargas. Kaip gyvulių,
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Apdovanotas. Per bankietų Congress viešbuty š o- 
mis dienomis tapo Italijos karūna apdovanotas majoras . 
Ed. J. Kelly. Dovanų įteikė Italijos generalis konsulas 
Chicagai G. C'astruceio. Majoras apdovanotas “už ma
lonias vaišes Italijos svečiams”.

Italija užsimanė užkariauti A- 
bisinijų. Abisinija nėra koks

taip ir žmonių kojos klimsta
ir storai aplimpa. Tos vapnos Į

plikas tyrynas, o pilnas ga- i negalima nukratyti, o priseina . , ... .................. ..... . . iv - • ... , , . . . mėty lankėsi Abisinijoj ir ty-intiskų turtų. Pirmiausia pa- granulytL su kokiais nors in- . .
: žymėtinas Abisinijos žemės ' strnmentais. Todėl prieš ly- j°s i^torijįj. Jisai pa-
' derlingumas. To derlingumo tingųjį sezonų visi keliautojai ras^ ph'mų knygų apie Abisi-

BAIGĖ MILANO AKA
DEMIJĄ

KAUNAS. — Žinomo dai-
užtenka ne tik pačiai Abisi- turi baigti savo keliones. Lie- 'tisai tvirtina radęs įro- liniuko Petro Kalpoko sūnus

dymų, jog šv. Pilypas Jeruzo- Rimtas neseniai užbaigė me
time pakrikštijo vienų eunukų no akademijų Milane. Jau- 

didelis vargas Lietums pra- Axumo, Abisinijos sostines, nas ir gabus dali. R-imtas Kai
sidėjus, Abisinijoj sustoja vi- Tai iv-vko 35 lnetais- Tas eu’ pokas savo kūrinius buvo iš-
mkis judėjimas ir visokie du- nukas sugrįžęs į savo gimti- statęs parodoje. Profesoriai 

nę ir atvertęs į krikščionybę ir spauda labai apie šį lietu- 
savo tautiečius. ;vį ineniuinkų palankiai atsi-

(Daugiau bus) liepė.

tų per daugelį tūkstančių me- ti ar pėsčiam ar raitam yra 
i tų.

Metiniai Niliaus potviniai
vasaros laiku buvo neišriša
mas klausimas per tūkstančius 
metų. Tie Niliaus potviniai

rbai.
Kadangi Abisinijos žemė y

gaivina Egiptą savo vandeniu ra jabįau lipni> negu m011ei> | 
ir tręšė laukus paliktu po po- |aį jį [juka statybai. Plimai- 
tvinio dumblu. Nesuprantamas gius šiaudų ir išminkius, pa ' 
buvo žmonėms iš kur tas va- s jjal«0 tinkamas materijolas Į 

sienoms varyti. Kai tokios 
sienos išdžiūsta, tai pasidaro

vadinama Baltasis Nilius te 
ka iš vidurinės Afrikos is

Abisinija yra arabiškas žo
dis ir reiškia mišinys. Ta- 
pavadinimas atatinka tikre- 

Albert Nvanzos ežero. Antra nybei, nes tas kraštas apgy-
šaka — Mėlynasis Nilius tu-1 ventas tautų mišiniu. Abisi- 
ri savo pradžių Abisinijoj iš mečiai savo krašto nevadina Yra dar sviete žmonių - lie- 

Abisinija, o Etiopija. Valda-Į tuvių, kurie, kad ir nematę
Juodasis Nilius (Atbara) ir- nčioji klesa vadinasi amlia

rai. Jų kalba yra valstybine. 
Kiti gyventojai yra tos kle
sos vergai ir jie susideda iš

dai, soinaliaj, galai, guragiai 
ir k. Yra išvedžiojama, kad 
valdančioji klesa esanti ara-

save. Nuožulnumais vanduo biškos kilmės.

PU SVIETĄ PASIDAIRIUS žį ir be visokių 
---------- kiekvienas mato.

mieravimų

i Biznis cieilistams su patro 
no išsirinkimu, atrodo, šva-

l.ietuvo», pasakoja, kad 8e- kal eina Mano (,c|na3 rodO( 
name mūsų, krajuje, be pur- kad jie nepataik5i taip sa.
n ir juodos duonos, nieko kant> j point paskelb
daugiau nėra. Tiems “nevier1,. rinkimus is tlJj kurio8 per 
niems Tamoiiams” padedu Bos(ono Maiki„ gazicti} 
ant savo delno va trumputę tu ieSko lais¥ų kava|ieriy 2e. 
navynėle kaip gyvenama su- uvtjB Kan(lidaf,ių Mty> al,ol 
valkiečių lietuvių.

Jei leidžia už vvro diikts-
priklodo, kai mėšlo.

ūžia, tada į tarpkalnius, į u- 
pes ir ežerus. Vanduo neša su 
savim dumblų ir toks dumbli
nas vanduo patenka į didžia-

Abisiniečiai savo valdovų rį, tai kad apie kraitį kalbė-
vadina negusu, arba paaukš- tų 10 parapijų. Jei kviečia 
tindami sako, kad jis yra ne-; svečius, tai kad iš sodybos 
gus negust, tai yra karalius garai debesimis rūktų. Rask

sias upes — į Mėlynąjį ir'ant karalių. ūkininkaitę be skribelaitės, be

Anų dien einu strytu. Gir
tas pilietis, apsikabinęs 
fono postų šneka:

— Tie annabilai turi sylos
šilkinių kojinių. Va, tokia ea- ka*P velniai. įpili galionų ge- 

sas, kaip padavimas skelbia/ ea, šimtamargio duktė, žiūrėk so> tai lekia kai pasiutę. O 
buvęs Menelikau, sūnus kara- išsiima iš rankinuko pudrą, žmogus išgėręs tik pantę ne
liaus Saliamono ir karalienės .i-vikšt, švikšt per nosį ir ka- 8a^ nei iš vietos pasijudinti.

Pirmasis Abisinijos negu-

Sabos.

Abisinija nepriguliningų gy- 
venimų gyvena jau nuo vie-

žinkuo raudonu per lūpas; 
teptelėja i Pms čainus, sakomo, kad 

A, matot? Tikrai ameriko Prie« Senatvę vyras ir moti
niškai. r*8 lakai retai tesimato.

_______ Pas mus daugely yra atža-
Tiys, ar keturios matronos gariai: retai matosi apsiže- 

letų šimtmečių. Bet egiptie- j cieilistų navynų patronus D1Ję.
čiams pavyko atsigriebti ir jau parodė savo feisus. 191 1
nusikratyti abisiniečių vald- tiek lietuvaičių, kurias mato-. Didelis Čikagos politišinaa, 

me vakaruose, išvažiavimuo- išvažiuotlamas trims mėne- 
Abisiniečiai krikščionimis se, cicilistų senberniams ir Įsiams vikeisinui, atsisveikina 

gvvuašlianis pasigerėti, atsir savo darbininkais: 
šaukė vos trys, keturios iri — Dear friends! Linkiu 

Į tos.... pačios uegražiausioa, jums ištikimai dirbti. Tegul 
ropos dalis dar tebebuvo i>u- kad svietas jas pamatytų, nesiranda jūsų tarpe išnau- 
goniška. Padavimas eina, kad Gražioms lietuvaitėms nerei- dotojų, iždo aikvotojų, kyši- 
apaštalas Matas yra aplankęs kia savo kūno statyti senber ninku ir panašiai.
Abisiniją 30-tais metais po nių akių ir rankų mieravi-l Darbininkai vienu balsu at

Egipto laukų ir juos gausiai 
užteršia. Taigi Abisinija yra nuolikto šimtmečio prieš Kri-
Egipto derlingumo šaltinis. 
Be Abisinijos vandenų ir du
mblo Egiptas liktų Saliaros 
tyryno kampeliu.

Abisinijos žemė ne vien de
rlinga. Ji turtinga brangiais

1 Abisinijoj auga kava, merrvil-

stų. Abisiniečiai buvo užka
riavę Egiptu ir jį valdė ke-

žios.

Kristaus ir pirmutinių skelbė mui; nereikia agentų, kurta sakė:
evangeliją. Kunigas Francis- jų grožį, lyg kokį švaką ta- 
co Alvarez šešioliktame iimt- vorą, girtų ir pirštų. Jų gro-

— To ir tamstai 
mister boa.

linkime,
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Po 10 Moty Į Pacifika Maudytis
Rašo A. V.

(Tęsinys)

Pinnas įspūdis — siauros, 
kreivos gatvės. “Tetytė” tuo 
jau sušuko:

— Vaje, vaje, na-gi tai mū
sų Jurbarkas!.. Kokios ūly- 
Čiukės!.. O ana ve, eina mo
terėlė su skepeta!.. Namukai 
koki maži, žemi... Durys čia 
pat prie ūlyčios... Ve langas 
atdaras, lova prie lango...

Nusistebėjimams — galo ne
buvo. Ir “Dėdytė” žvalgėsi 
aplinkui.

Santa Fe primena Lietuvos
miestelį, kuriame žmonės ri 
tardando vaikšto ir ieško sė
brų. pasidalinti įspūdžiais. Vi 
sos kertės apstotos keistos iš
vaizdos žmogystoms. Toki ju« 
di, sukūdę, maži, paprastai 
apsirėdę ir kalba lyg ir čigo 
niškai. Visi “tuteiši”... “AtS 
jūnų” kaip ir nėra. Daugumų 
sudalo turistai iš kitų mies
tų. Tas pastebima ant auto
mobilio “laisnių”.

“Tetvtę” labiausiai stebino 
moterys su ilgom, juodom ska

\ e, molinių plytų namai.. yToin apsigaubusios 
O čia bažnyčia!.. Kokios krei-į __ Tik tu pamislyk! Kaip mani 
vos ūlyčios. Jau mano Sudar- 'Jurbarke per atpuskus!.. 
gas gražesnis už tų “Saunta- _ Boba, tai vis boba! -

«fe”...
— Jau tu tų savo Sudargu 
i kišk, nei kų. Kas tas Su- 
rgas? Čia panašu daugiau į 

Jurbarku... Ir bažnyčia su 
dviem bokštais!..

atrėžė ‘Dėdytė”. Be skepetos 
negal ap^eiti.. O tu ar nene
šioji skepetų? Kas čia do d> 
vai!..

— Matote, čia ispaniška
rneksikoniška mada, — sanan• 7

— Bažnyčia nepanaši į Jur- jr aiškinu jiedviem. Pirmieji,
barko. ' tai buvo ispanai, kurie valdė

— Panaši nepanaši, ale su gį kraštų, o vėliau — nieks,
dviem bokštais... Ikonai. Todėl visi čionykščiai

— O čia, žiūrėk koks na-1 gyventojai kalbasi tarpe sa 
vęs ispaniškai - meksikoniš- 
kai.

— O, tai vadinasi, čia tie 
“španiolai”! — dasiprotėjo 
“Tetytė”.

Aš dar paaiškinau, kad čia 
yra sveikas oras ir mes esame 
apie 7000 pėdų aukščiau ma
rių. Daugiau kaip du sykiu 
aukščiau negu aukščiausi Pen- 
sylvanijos kalnai ir beveik tris 
sykius aukščiau negu Kazle- 
ton miestas, kur gyvena ne
mažas lietuvių būrys ir kle
bonauja kun. Nenorta.

— Oho, tai vis-gi mes čia 
esame gana aukštai, — stebė
josi “Dėdytė”.

— Matote, čia karštas kli
matas. Pažiūrėkit į saulę: kų

vatnas namas?! Su kokioms 
išsikišusioms sųsparoms!..

Aš paaiškinau, kad tai vie
šbutis, indijoniškai ispaniško 
stiliaus.

— Turėtume apsistoti, — 
pareiškė “Tetytė”.

— Anava, ko užsimanė! O 
su indijonais ar nebus gerai. 
Pasiprašysim ir priims į na
kvynę...

Santa Fe Miesto Įdomybės
Besiginčydami mano dn 

“bodies”, įvažiavo į miestų 
ir sustojo aikštėj. Panaši ai
kštė, kaip Vilkes Barre, Pa. 
Aplinkui jų stūksojo dviejų 
aukštų, o kai kur ir vieno — 
nameliai, ne dangorėžiai kaip 
Amarilio, Oklaboma City ir 
kituose panašiuose valst. "did
miesčiuose.

kaip Hazletonas, tai suspir
gėtume į spirgučius, — aiški
nau aš.

— Ot būtų geras spirgutis 
iš “Dėdvtės”, — pajuokavę 
“Tetytė”.

— O kas iš tavęs? — atšo
vė jis. Nei spirgučių, nei nie 
ko...

Bet aš nutraukiau juodu it 
pradėjau aiškinti delko čia, 
nešalta. Ot nakties metu, tai 
mes truputį dantis pakatęsim. 
Naktys būna šaltos. Tempe
ratūra siekia iki 45-50, o kar
tais ir žemiau. Nors dienų į- 
kaisla oras iki 92-96, be? na
ktys šaltos.

— Tai čia reikia patalų už
sikloti, — lyg susirūpinusi ai
manavo “Tetytė”.

Nesušalsi, ne! Juk ant 
lauko negulėsi, o po stogu vis 
šilčiau, — paaiškino “Dėdy
tė”.

— Nebus šalta, ne! — ra
minau aš. Mes gausim nakvy
nę kur nors viešbutnamuky, 
o tuose namukuose yra pe
čius, malkų; pasikuri, pasišil- 
dai...

— Eikit jau eikit, kų jūs 
mane dabar čia dumavojat! 
Pačiam vidurvasary, kada to
kios kaitros, kurvs kas pečių, 
— lyg užsigaunančiu tonu ka
lbėjo “Tetytė”.

— Tikrai taip. Aš nejuo
kauju, — aiškinu jai. Visi tu
ristai taip daro.

— Bet juk panedėly šv. do
nas! Šilčiausias vasaros lai
kas, — prieštaravo “Tetytė”.

— O taip, dabar šis mėnuo, 
šiame krašte yra šilčiausias, 
bet naktys visada būna šal
tos.

— Kų čia tamista jai išaiš
kinsi viskų. Bene jos galva 
išneša, — įsikišo “Dėdytė”. 
Aš vieriju kad bus šalta, ba 
kada mes pirmai atsistojom 
pavėsy, tai nei kiek nebuvo 
šilta. Žinot kų? — oš pasiū
lyčiau kokių “pantukę” nu-

Studentu ir Profesijonalo Sąjungą
Antra Seimo Diena auklėtiniai paėmė žurnalų į N. Y.; rašt. — J. Neveraus 

Antra seimo diena, kaip ir savo rankas ir dabar sekmin- Minersville, Pa.; finansų 
pirmoji, prasidėjo šv. Mišio-'gai juo rūpinasi.
mis. Posėdžiauti pradėta 8:30 j Rezoliucijų priimta suvirš
vai. ryto. Posėdžius atidarė dešimts; jos savo turiniu lie- 
J. E. vyskupas T. Matulionis 
malda, po kurios buvo skai
tomi sveikinimai ir Centro
Valdybos narių raportai. Ra
portus išdavė šie pereitų me
tų Centro Valdybos nariai: 
Dvasios Vadas — kun. J. Ba
lkonas, Maspeth, N. Y., Gar
bės Pirmininkas — L. Šimu-

tik ne ant mūsų galvi}!.. Jei
gu būtume tokioj aukštumoj sipirkti. Ant šalčio gerai...

“Draugo” Piknikų Rėmėjai
NEW PROCESS BAKING CO. 

3401 SO. MORGAN ST.

KAZ. MAROZAS
4332 SO. CALIFORNIA AVĖ.
ST. PETRAUSKAS 

2616 W. 69th ST. ir 1721 S. UNION AVĖ. 
ir

Kitos Lietuviškos Kepyklos
JAU

Ruošia Duoną - Pyragus, ir 
Kitus Gardumynus

DIDŽIULIAM
“DRAUGO” PIKNIKUI

Liep. 21, Birutės Darže

pirm. N. Plangiūtė, VaTernu- j jose įgyvendinti tas gražias 
ry, Conn.; iždininkas — inž. rezoliucijas ir sumanymus, ku- 
P. Barziliauskas, Brooklyn, riuos šis seimas iššaukė.

A. Maciūnas

rašt. — P. Parulis, AVorces- 
ter, Mass.; Vyriausias redak
torius — kun. K. Urbonavi

čių ne tik pačių sųjungų ir jos . čius, So. Boston, Mass.; re- 
reikalus, bet daug kuomi ir daktorius — J. Pilipauskas, 
atsiliepia į pačios Lietuvos irThompson, Conn.; administra- 
šios šalies lietuvių gyvenimų. | torius — J. Gudanavičius, 
Seimas savo delegatams vyks-į Thompson, Conn.
tantiems šių vasarų į Lietuvų! Seimas pakėlė J. E. vysku- 
suteikė įgaliojimus daryti ten pų Matulionį į Sųjungos Gar

bės Narius, kurių skaičių da
bar sudaro dar kun. dr. J. 
Navickas, kun. K. Urbonąvi-

r, , . v -■ , ... . , . . , • . čius ir kun. J. Bakšys, Ro-j, Rocliester, N. Y.; 1, kursi jai, kuriai vadovauja pi- c|iesįer y y 
vice - pirm. — V. Budrevi- jrmin. Morkūnas, seimas pa-
čiūtė, So. Boston, Mass., 2 linkėjo geriausio pasisekimo, 
vice - pirm. — klierikas V. Nauja Valdyba

Ateinantiems metams nau-

žygius sųjungos vardu. Šie de
legatai turėsiu pirma susitar-

PROMOTE GOOD 
HEALTH

DRINK MILK daily
The freah railk delivered each 
day by your milkman it 
produced under the higheet 
atandarda of ąuality. Women 
everywhere prefer it. for ita 
fine natūrai flavor. Uae more 
freah railk and save money.

MILK FOUNDATION—Chicago

tis, Chicago, III. (laišku pri- • ti su Katalikų Veikimo Cen- 
siuntė), pirm. — J. C. Mor- iru. Sųjungos rengiamai eks-

Sabas, M. I. C., Hinsdale, III. 
(laišku prisiuntė), iždin. —

Vakare, posėdžių salėje sei

mo atstovų Ir svečių pasilink
sminimui įvyko pasi link smi n i-

jon Amerikos Lietuvių Kata- nias (semi-formal dance). Vie
inž. P. Barziliauskas, Brook- Hkų Studentų ir Profesijona- ni delegatai ir svečiai išvyko

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

lų Sąjungos Centro Valuybon į savo kolonijas tuojau posė- 
išrinkti šie asmenys: Dvasios džiams užsibaigus, kiti vėliau.
Vadas — kun. J. Balkūnas, Pastebėta, jog visų seimo lai-
Maspeth, L. I., N. Y.-. Garbės kų žmonių nuotaika buvusi H-!f;A8^^,nPria“XnXJits tr^X’ 

Mass., redaktorius — J. Pili-Į Pirmininkas — adv. A. Mille- nksma, pakilusi. Visi išvaži- 
pauskas, Thompson, Conn., ir'ris, AVorcestėr, Mass.; pirm. nėjo į savo kolonijas pilni 
dministratorius J. Gudanavi
čius, Thompson. Bendrai ra- N. Y.; 1 vice - pirm.—K. Vi- siryžę savo studentų bei pro 
portuose pažymėta, jog perei- lniškis, Brooklyn, N. Y.; 2 vice fesijonalų kuopose ir koloni- ,̂cMea’ų Lluosuot°J» vidurių 25c ir

į tais metais nemažai nuveikta Į---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ir matosi, jog metų bėgyje sų
junga susilauksianti didesnės 
pažangos. Ypač. pažymėta, jog 
sųjungos žurnalas dideliais 
šuoliais eina pirmyn. Kalbant 1 
“Studentų Žodžio” reikalais, I 
ypatingu būdu padėkota «un. 
dr. Navickui ir Marianapolio 
Kolegijai, kurios vyresnybė ir i

,lyn, N. Y., rašt. — A. Miciū- 
mas, Thompson, Conn., vyrlau- 
jsias redaktorius — kun. K. 
Urbonavičius, So. Boston,

Jeigu jūsų organai silpni lr UIm 
Jaučiatės senu. priimkit NUGA-TONE 
— tą pastebėtiną vaistą, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono moterų Ir 
vyrų per paskutinius 45 metus. NU-

NlIGA-TONE yra vaistas, kuri kie
kvienas nusilpnėjęs arba liguistas as
muo turėtų vartoti. Jie padarys kiek
vieną sveiku lr tvirtu. Parsiduoda

— J. C. Morkūnas, Rocliester, gražių malonių įspūdžių ir pa- ^duoto^ų’nes6^ K’^is&Š St
pavaduos NIJGA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL

PASTEURIZUOTAS PIE
NAS YRA “PATS GE

RASIS”
Kai kitų kartų turėsite sve

čių, padarykite jiems surpri- 
zų vaišindami juos skaniu pie
nu, kaipo vėsinančiu gėrimu 
ir mažučiais, sušaldytais sal
džiais blyneliais.

Galėsite džiaugtis davę ko 
nors nepaprasto, ir pavalšfnus 
svečius geriausiu maistu, ko
kį galima gauti, nes šviežias 
pienas yra “pats gerasis” — 
aukščiausios rūšies pienas.

Pienų galima sutaisyti pri
dedant kelis šaukštus vaisių 
sulčių, medaus ar šokolado. 
Labai maistingas yra gėrimas 
“egg nog”, pridedant supla
ktų kiaušinį, kelis lašus vani
lės, šaukštelį cukraus, ir tru
putį muskatinio riešuto, ar 
cinamono į du trečdalius sti
klinės pieno.

Al III m lAnflC Sportininkų ir Amerikos Legiono

ULIlvIrluAUUu Dariaus - G«r«i° p°st°

EKSKURSIJA Lietuvių Kongresan
Didžiausiu Francūzų Linijos Laivu NORMANDIE

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

B. R. Pietkievvicz
Olimpijados Komiteto Transportacijos Pirmininkas.

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

B ......... j •fr* ........ B " fl 1 —
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DETROITO LIETUVIŲ 2INI0S
THE GOOFUS FAMILY

EASTSIDE l VEST SIDE
PARAPIJOS PIKNIKAS

Šį sekinudienj, liepos 14 d., 
rengiamas parapijos piknikas 
Birutės darže. Bus dainų. Kal
bės kun. Silvius, kun. Mase
vičius, kun. Pius, inžinierius 
E. Ziurys, kleb. kun. J. Či-

Birž. 30 d., šv. Antano pa
rap. seserų Pranciškiečių. pi
knikas, Beeelinut darže, pa
vyko. Gryno pelno davė 473 
dol. (su aukomis). • Kadangi 
seserys po pikniko tuojau iš
važiavo į motiniškų namų, Pi- ( 
ttsburgh, Pa., prašė jų vardu

žauskas; bus lenktynės ir vi- padėkoti visiems aukojusiems
sokie įvairumai. Visų progra
mų tvarkys kun. Silvius.

biznieriams, darbininkams, J. 
ir O. Adomaitėms už pavežio-

DRAUGAS

By H. T. Elmd*

žmones jbraskos valstybės gubernato-

Visi kviečiami dalyvauti ir jimų automobiliu, parap. ko- 
paremti parapijų. 1 mitetui, gerb. kleb. kun. I. F.

Boreišiui ir visiems, kas tik
Klebonas kun. J. Čižauskas 

ir visa parapija dėkoja J. Šku
liui, J. Antanaičiui, S. Vara- 
nauskui, kurie padėjo daug 
darbo prie pataisymo bažny
čios stogo.

Serga Vincas Jančaitis, sta
mbus parapijos aukotojas. Li
gonis randasi Henry Ford li
goninėj. Visa parapija linki 
Jančaičiui greit pasveikti.

Birž. 29 d., 9 vai. ryto kleb. 
kun. J. Čižauskas surišo mo
terystės ryšiu Viktorų Przy-

kuo prisidėjo.

Birž. 29 d. kleb. kun. I. F. 
Boreišis surišo moterystės ry- 

Jonų* Jurkūnų su Onasiu
Kvietkinskaite. Jaunavedys i
yra darbščių tėvų sūnus. Da-1 P""oks,» kunigystę pa 
rbuojasi parapijos komitete, j 

Jaunai porelei laimingo gy-
veninio.

Teisėjas adv. J. P. Uvick 
su žmona birželio mėnesį bu
vo išvykęs į ilgų kelionę: New 
Mexico, Florida, AVyoniing,

byiko su Albina \ itkauskaite. j rpexas> Nebraska ir kitas val-
Pitts-1 atybes. Padarė 7,000 mylių. 

Pageidautina, kad adv. J.
Atostogoms praleisti 

burglian išvyko Dapkų šeima.

SUTVARKĖ TĖVŲ KAPUS

Bukšaičių šeima — seserys: 
Stasė ir vienuolė Juozefina ir 
brolis Pranas, nupirko lotų 
neseniai mirusiam tėvui ir

P.
LJvickas kelionės įspūdžius 
“Drauge” aprašytų.

Adv. J. P. U viekas atnau
jino “Draugo” prenumeratų.

A. Šeparauskienė su M. Na- 
varauskiene keliems menesia-

birželio 26 d. perkėlė motinos ms atostogų išvyko į Luther, 
lavonų, kuri mirė prieš ketu- Mieli., lietuvių ūkininkų kolo- 
rls metus. Duobę pašventino nijų. Ūkininkai labai draugi- 
kleb. kun. J. Čižauskas. ški ir oras sveikas.

Vaikai džiaugiasi sutvarkę
tėvų kapus. Liepos

jis, teisėjas, verčia 
būti gerais valstybės 
mams.

žmomų, jų tarpe buvo netoli 
šimtus lietuvių iš Omalios su 
savo klebonu.

Iš dvasiškijos šv. Mišiose 
dalyvavo Omalios diecezijos 
administratorius, pralotas J.
Stenson, pralotas iš Omalios
J. Ahcrne, kun. Cesna iš Si- ■ lestav0) kad jo miestas prie8 
oux City ir daug kitų dvasiš- kjek , k kuni.
kių iš toliau.

Toliau kalbėjo teisėjas Ju
rgis Eberle iš Stanton, Nebra- 

: ska, kur kun. Jonaitis buvo 
Į pirmiau klebonu. Jis apgai-

sakė kun. Lamliert, O. F. M., 
iš Šv. Boneventuro Kolegijos, 
Alleghany, N. Y., kur kun. 
J. Jonaitis mokinosi kai tik 
atvyko iš Lietuvos.

Pietūs

Kunigams ir svečiams pie
tūs buvo suruošti Clifton vie
šbuty, Blair, Nebraska. Kiti 
žmonės buvo vaišinami C. C. 
C. camp’je.

Susirinko daugiau 1,000 
žmonių, apie 3 vai. Blair mie
sto aukštesnės mokyklos salė
je, prasidėjo pagerbimo pro
gramas.

Pirmiausia kalbėjo Nebras- 
kos aukščiausio teismo teisė
jas L. B. Dai, kuris įžangoje 
pažymėjo, kad kunigas daro 
žmones gerais savo įtekme ir 
malda prie Aukščiausiojo, o

go ir narsaus kareivio, kuris 
mokėjo su visais gražiai su
sigyventi ir visiems ir kiek
vienam reikale padėti.

įstaty- rius Cocliran, J. E. Davidson, 
1 prez. Elektros kompanijos Ne- 
braskoje, vyskupas Pranciš
kus Fief iš Concordia, Kan
sas, arkivyskupas Juozas Ru- 
mmel iš New Orleans, Detro
ito diecezijos sekretorius kun. 
Jonas Doarn, Amerikos legi- 
jonų pirmininkas N. Belgra- 
no ir daug kitų.

Iš kariuomenės atstovu bu
vo generolas Matt Finley iš 
Council Bluffs ir pasakė la
bai gražių kalbų ap^e kun. 
Jonaitį, kaipo kapelionų ir 
kareivį karo metu bei vėles
niu laiku.

Kalbomis ir telegramais vi

si teikė kun. J. Jonaičiui sa
vo nuoširdus linkėjimus ir rei-1 
škė savo dėkingumo jausmus 
už jo darbavimųsi 23 metus 
Dievui ir tautai.

Dieve, duok daugiau pana
šių veikėjų, kurie savo veiki
mu įgytų pagarbos ir svetim
taučių tarpe ir prisipažinda- 
mi lietuviais skleistų mūsų 
brangios Lietuvos vardų po 

j visų pasaulį. Ten buvęs

Kalbėjo taip pat Amerikos 
legijono Nebraskos valstybės 
kapelionas (protestonų minis- 
teris) Hurless. Toliau kalbėjo
kun. Ed. Smith iš Sioux City, ! 
Nebraskos valstybės veteranų 
vadas J. Brennan, majoras J. 
J. Fitzgerald iš Colboun, ko- 
misijonierius žydas Harry7 Tru 
stin iš Omalios. Kalbėjo ir 
kiti aukšto luomo žmonės, ku 
rių sunku pavardes atminti.

Telegramais sveikino Ne-

PLATINKITE "DRAUGĄ"

pradžioje daugelis 
Malonu matyti tokių šeimų, Detroito lietuvių buvo išva- 

kuri taip stropiai rūpinasi sa-1 žiavę pasisvečiuoti į Clevela- 
vo gimdytojais. Į ndų, Grand Kapids, Chicago.

A. a. Bukšaičiai buvo pa- Grįžę pasakoja, kad važiuo- 
vyzdingi katalikai. darni per laukus visur matė

--------- • derlių. Viskas auga, kaip md-
Jau penkta savaitė, kaip su- ras. Viskam užaugus, gal, ir 
nkiai serga Veronika Bridžia- maistas atpigs.
vaitienė. Ji yra Detroito Ka
talikų Spaudos Rėmėjų atsto
vė ir šiaip gera šios parapijos 
veikėja.

Linkime greitai pasveikti.

Naujas inteligentas
Inž. Žiurys, baigęs Y’ale u 

niversitetų, Detroite pradėjo' 
'dirbti savo profesijoj ir žada 
čia apsigyventi. Plačiau apie

JOHN P. EV.’ALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigu amt Pirmo M tingimo, aroa 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc , atsišauk:

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS

D. K. S. R. Draugija, inž. Žiūrį — kitų syk.

ĮVAIRIŲ TAUTŲ IR TIKĖJIMO ŽMONES 

PAGERBĖ KUN. JONAITĮ JO KUNI

GYSTES JUBILIEJAUS PROGA

BLAIR, Nebraska. — Bir-, pagal tautas. Pagal tikėjimus,• 
želio 30 d. kun. J. Jonaitis tai jį pagerbė katalikai, pro-
šveutė 25 metų kunigystės ju
biliejų. Šventėj dalyvavo ai
riai, vokiečiai, amerikonai, če
kai, lenkai, lietuviai ir kiti

*testonai, žydai ir kiti. 
Bažnyčioje iškilmės

Šv. Pranciškaus bažnyčioje 
laikė šv. Mišias. Dalyvavo 400

DIDELIS PIKNIKAS
Liet. Piliečių Darb. Pašelpinio Klūbo

ĮVYKS
SEKMADIENĮ, LIEPOS 14 D, 1935 

DAMBRAUSKO DARŽE
Prie 83rd St. ir Willow Springs Road

Prasidės 10 vai. ryto h* trauksis iki vėlumai vakare 
taktams »trlc» HENRY PETKR’R Orkestru. Buk skanių užkan

džių, kalto alaus, kaltos koėks Ir cigarų. Siame piknike jaunuoliai 
Ir jaunuolės Iki 2B metų bus priimami | Piliečių klfibą dykai. Yra 
progos Ir senesniems nuo 25 Ucl 45 metų, kaip vyrams taip ir mo
terims Islraiytt. nes JstoJImo mokestis bus per pusę numažinta.

Bus t rokas ant Urd 8t. Ir WIUow 8prlmrs Road. Trūko savi
ninkas, p. Kraujall., n u vėl tuos, kurie norės nuvažiuoti } piknikų.

Darbininkai, kurio nori su troku valiuoti turi 1:10 vai. ryto 
pribūti prie 2211 Wnst ttnd Btr.st

StMumnvui
A

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldg Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai 

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias mai 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, 
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.

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimant Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Clsli 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vėsulos, Automobilių, 

Stiklų Ir L t

‘DRAUGO’ EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
VISO PASAULIO LIETUVIŲ 

KONGRESAM
didžiausiu, greičiausiu ir gražiausiu prancūzų linijos laivu

S. S. NORMANDIE ■■

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 sntanpykite 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 pa-” Barskį pažiūrėti į jo pasiūlymus ir tuo pačiu 
laikn gausite puikių dovanų dykai.

Būkite gudrūs — pasinaudokite šiuo didžiuliu 31 me
tų Sukaktuvių Išpardavimu

BARSKIS FURNITURE HOUSĖ Ik.
1748-50 West 47th St.

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

Šeštadienio vakarais iki 10 vai.

Ekskursijos vadas Leonardas 
Simutis, ‘Draugo’ redaktorius, 
LRKSA pirmininkas ir A. L. 
R. K. Federacijos sekretorius.

Liepos-July 31,1935
Su šia ekskursija vyksta geriausi Ame

rikos lietuvių atletai į viso pasaulio lie

tuvių sporto olimpijadę Kaune.

Važiuokime su šia smagia ir įdomia 

ekskursija, vykstančia stebėtinai dideliu 

ir greitu laivu, sumušusiu pasaulio laivų 

greitumo rekordą!

Visi keliones dokumentai bus išrūpinti “Draugo” laivakorčių 

agentūroj. Rašykite arba atvažiuokite:

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

;,~fl B -B fl —* "T- 
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IS A. L. R. K. FEDERACIJOS CHICAGOS 

APSKRIČIO SUSIRINKIMO
WEST PULLMANO 

NAUJENOS
Kaip jau žinomu, Feder. ap

skritys siunčia Lietuvon j 
Viso Pasaulio Lietuvių Kon
gresų “Draugo” red. L. Ši
mutį. Apskritys, palinkint L. 
Šimučiui laimingos kelionės, 
nutarė surengti išleistuvių 
vakarienę liepos 17 d.

Komisijon nuo Feder. aps
kričio įeina: apskr. pirm. A. 
Valančius, abu vice pirm. B. 
Kazlauskas ir A. Bacevičius 
ir P. Vaičikauskienė.

Tikietų kaina vakarienei 
75c. Kas tikietus pirks iš ko
misijos narių, “Draugo” ofi
se ir pas kolonijų veikėjus, 
mokės tik po 50c. Tad patar
tinu tikietus įsigyti visiems 
pirm vakarienės.

Į Federacijos Kongresų šia
me susirinkime pasižadėjo. va
žiuoti dr. P. Atkočiūnas ir S. 
Krikščiūnas. Sekančiame sus
inę, tikimosi, atsiras ir dau
giau atstovų.

Kongresui įnešimų komisi
jon išrinkta A. Bacevičius, P. 
Gudas, S. Krikščiūnas, P. Ol
šauskas ir A. Valančius.

Katalikų Akcijos reikalu 
“Draugo” 157-me numery, 
liepos 5 tk, Morkus savo įdo
miam straipsnyje “Iš po ma
no balanos” pastebi trūku
mus Rytinėse valstybėse. Tai 
svarbi Kongreso darbams pa
staba. Bet nestinga trūkumų 
ir Vakarinėse valstybėse. Re
zoliucijų komisija ras būdus 
juos tinkamai Kongresui nu
šviesti.

Dariaus - Girėno paminklo 
reikale. Skaitytas atsišaukimo 
laiškas, kuriame komitetas 
prašo Federacijos paramos pa 
minklo užbaigimui. Kviečia 
dalyvauti iškilmėse. Laiškas 
vienbalsiai priimtas. Kadangi 
Federacijos apskritys suside
da tik iš dr-jų ir organizaci
jų kasmet renkamų atstovų

ir kadangi apskritys neturi 
iždo, tat negalėjo suteikt fi
nansinės partunos. Bet apskr. 
teikia pilnų moralę paramų.

Apskritys iš savo pusės ra
gina visas dr-jus, organizaci
jas ir visus lietuvius senti 
spaudoje Dariaus -Girėno Pa 
minklo Fondo ir jo visų komi
sijų pranešimus, atsišaukimus 
į plačiųjų visuomenę ir telk
ti medžiaginę ir moralę para
mų.

Visi atstovai pasiėmė atsi
šaukimo laiškus, kuriuos į- 
teiks visoms kolonijų dr-joms.

J. Šliogeris, koresp.

Praeitų savaitę bažnyčios 
remonto fondan aukojo sekan
čiai: šeimynos F. Savičių ir 
D. Pučkorių 18 dol.; po 5 dol.: 
K. Cicėnas, A. Janulis, A. Ja
nulis jaunasis, K. AliSauskas, 
Lapių šeimyna, F. Rudavičius. 
J. Plopa, J. Plopa jaunasis ir 
D. Plopaitė.

Bažnyčios remonto darnas 
jau galutinai užbaigtas. Labai 
puikiai atrodo.

Bus išpildyta gražus progra- 
mus tūkstantinio choro ir at
skirų chorų. Girdėjau, kad ža
da atvykti muzikų h* daini
ninkų iš Pittsburgho, Detroi
to, Clevelando ir kitų miestų.

Rap.

ATIDARYTI VASARINIAI 
KURSAI

SOFIJA JUNEVIČIENĖ
(Po Tėvais ftlaklūtė)

Mirė liepos 10 d.. 1935 m.. 
4:20 vai. ryto, sulaukus 40 
metų amžiaus. A. a. Sofija gi
mė Chicago, IH.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Aleksandrą, sūnų Alek
sandrą, motiną Oną šlakienę, 
keturis brolius: adv. Antaną 
šlakį, dr. Lawrcnce šlak). Jo
ną ir Juozapą, brolienes dr. 
Šlaktenę, Juozaplną, Angelą lr 
gimines.

Kūnas pašarvotas 3319 Ll- 
tuanica Avė. Laidotuvės Jvyks 
AefitadlenĮ, liepos 13 d., U ko
plyčios 8 vai. ryto bus atlydė
ta J šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurtoj Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldi) bus nulydėta J Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
lamiu:-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Vyras, sūnus. Mo
tina, Uruliai Bi'dl.icnės Ir Ul- 
►niučs.

Laidotuvių direktorius 8. P. 
Mažeika. Telefonas YARds 
1138.

K1RENĖ PASKIRTA AT
LETU IŠLEISTUVIŲ 
BANKETO PIRMI

NINKE

Liepos 13 d., parapijos sve
tainėj ir darže Šv. Juozapo 
dr-ja rengia linksnių piknikų. 
Bus gera muzika ir visokių 
pamargininių. Visas penias 
eis bažnyčios remonto fondan 
įžanga tik 25c.

Sunkiai susirgo Viktoras 
Savičius. Guli Šv. Pranciškaus 
ligoninėj, Blue Island, 111.

Kaip žinoma, jau išrinkta 
10 jaunuolių atletų dalyvauti 
Viso Pasaulio Lietuvių Olini- 
pikoj per Pasaulinį Lietuvių 
Kongresų Kaune, rugsėjo 11 
d. Artinasi diena, kurioj tie 

i jaunuoliai atsisveikins su sa
vo tėveliais, giminėms, drau
gais ir Chicagos lietuviais.

Olimpikos komitetas pafcvii 
tė Chicagos moterų draugijos 
pirmininkę Kirienę pirminin
kauti jaunuolių - atletų išlei
stuvių bankietui, liepos 24 d., 
Southmore viešbutyje, 67th ir 
Stony Island.

Kviečiu visus rengtis į tų 
išleistuvių bankietų. Ten at
sisveikinsime su savo jaunuo
liais. Savo atsilankymu padė
sime jiems nuvykti į Lietuvų, 
kur jie parodys savo gabu
mus. Ieva Lukošiūte

Mergaičių sodalicija (vyre
sniųjų) liepos 18 d., 8 vai. va
kare, J. Andriuškos reziden
cijoj, 12311 Emerald Avė., re
ngia vakarėlį (bunco party). 
Visas pelnas eis bažnyčios re
monto fondan. Paremkime me
rgaičių triūsų.

Liepos 28 d., parapijos sve
tainėje ir darže turėsime di
delį piknikų. Rengiamasi taip, 
kaip prie metinio parapijos 

Ipikniko. Jį rengia visa para
pija: parap. komitetas, visos 
dr-jos ir veikėjai. Muzika bus 
Phil Palmers orkestrą.

Piknikas rengiamas parapi
jos naudai.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORFAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

re v a s
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

R E Pufe Kg 8840
6340 80. KBDZIB ATI.

SO. C1UCAGO. — Sv. Juo
zapo parapijos mokykloje ta
po atidaryti vasariniai kur
sai. Painokos būna rytais iki 
pietų. Kursus lanko bernai
čiai ir mergaitės nuo 10 iki 
16 metų amžiaus. Mokoma lie
tuvių kallios, Lietuvos istori
jos ir katalikų tikėjimo. Ku
rsus’ veda Šv. Kazimiero se
serys. Visi lankantieji kur- 

!sus patenkinti, nes seserys su- 
Igeba visus užinteresuoti.

Kursų lankytojų skaičius 
nuolat auga. Kursantų tėvai 
džiaugiasi ir dėkoja kleb. kun 
Vaitukaičiui už kursų Js’eigi- 
iuų» Sako, vaikai turi kuo už
siimti ir naudingai laikų su 
naudodami apsisaugoja nuo 
išdykavimo. Reporteris

Rugpiūčio 4 d., Vytauto pa
rke įvyksta Dainos Šventė, tai 
nepaprastas ir pirmas Chica
gos lietuvių istorijoj įvykis.

DULL FADED HAIR MADE

IN 20 MINUTES
A modern scientific freatment that beautifies 
and restores your hair to its natūrai color.

CLAIROL
deanses.;; reconditions;:. tints

Jusi one brief freatment with Clairol witl make 
your hair Soft and gleaming, takingyean from your 
appearance. This revolufionary method- of hair 
beautification through color Is jweeping tbecoun- 
try. Make your appointment forą freatment todayi

Aslt for Clairol at your favorite Beauty Shop or 
writo to Clairol Ino. 14M W. 4«U» Street, Mew York 

City, H. Y.

CfflCAGū HEI6HTS 
ŽINIOS

Birželio 30 d. įvykęs mūsų 
parapijos metinis piknikas, 
Vytauto parke, visais atžvil
giais pavyko. Diena pasitai
kė labai graži. Žmonių, kaip 
parapijonų, taip ir svečių či- 
cagiečių, privažiavo daug. Kle 
bonas sako, kad keturių me
tų jo klebonavimo bėgy j šis 
piknikas yra sėkmingiausias. 
Pelno liko $540.00 kas šiai ma 
žai parapijai, tiesiog, nepa
prasta. Turint begalo darbš
tų kleb. kun. A. Martinkų, pas 
mus vienybė bei susipratimas

Dienraščio “Draugo” Metinis
PIKNIKAS

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

79th IR ARCHER AVENUE Į

Visi Geras ūpas
“Draugo” didžiulio pikni

ko darbininkai, kviesliai, ti- 
I kietų platintojai susirinkę Au
šros Vartų parapijos salėj 
gražiai, patrijotiškai pasikal- 

.bėjo; visi pasižadėjo uoliai 
, pasidarbuoti katalikiškai spau 
' dai ir kitus paraginti prie pa
rėmimo gerų darbų ir skaity

sim katalikiškų raštų. Tikietų 
platinime eina lenktynės. Pi
rmoj vietoj dabar stovi A. Ba 
eevičius, St. Staniulis, Pr. Vai<j 
cekauskas, O. Bambalienė, U.’ 
Gudienė, F. Gubista, Ant. Vai 
cekauskas ir Vac. Brazauskas.

Komisija

mezga tampresnius ryšius pa
rapijonų tarpe.

Piknikui aukojo šie biznie
riai: J. Macijauskas, A. But
kus, A. Šliužas, J. Noikus, J. 
Kazlauskas, S. Sobutas, A. 
Sinkevicz, A. Kiveris ir Ve- 
sclių šeima. Pirma dovana 
($25.00) teko num. 400, antra 
— No. 815 ir trečia No. 496.

Vasarų Chicago Ileights ma 
lonu gyventi. Miestelis mažus, 
bet viskų ant vietos turime:

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ MRB4JAI

Specialistai iškalimo ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab
namių.
Mūsų šeimyna apecialiauoja šia
me darbo per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
au pačiais išdirbčjais.

MOUNT CARMEL , 
KAPINĖSE

Vienas Mokas | rytos nuo 
didžiąją vartą

HILLSIOE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PKN8AOOLA »O1I

Offtoai
Rneeill,

DOVANOS PRIE PIKNIKO TIKIETŲ 

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

metams ir daug kitų

viešąjį knygynų, paštų, depa- 
rtmentines, dešinitukines ir 
kitas krautuves. Lietuvių čia 
neperdaugiausiai. Jie, daugu
moj, apsigyvenę rytinėj mies
telio dalyj. Lietuvių Šv. Ka
zimiero parapija turi gražiau
sių lokacijų, ant pat Lincoln 
Highway ir Portland Avė., 
kur tūkstančiai automobilių 
per dienų pralekia. Medžių ir 
žolių labai daug. Vasaros ka
rščių dar mes nejutome. Na
ktys vėsios, oras tyras.

Rep

RADIO .4 i

PADĖKA

Tariu širdingų ačiū dr. Ra
kauskui už sėkmingų nosies 
operacijų.

Marijona Brundzienė

Progress Fumiture kraurtr-1 
vės radio valanda visados at
neša daug malonumo klausy
tojams. Ji paliko populari ta- 

įrpe klausytojų. Praėjusio S€ 
kmadienio programas buvo’ 
vedamas Steponavičienės, 
turėjo maišytų trio, kurk 
parinko smagių dainelių, 
ko girdėt ir solo F. Balsinį 
O anaunccris supažindino kl 
sytojus su prekių barger 
kuris dabar eina šioje kral 
tuvėj. J-as|

GARSINKITĖS “DRAUI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

bariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidot 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮj 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. F. Radžos
S. M. Skudas
Etas. Syrewicze
LI. Zolp

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

įį Mus 
Ladunmcž ii Šonus

4605-07 So. Hermitage Ave,| 
Phone YARds 1741—1742

2314 West 23rd Plaee 
Phone CAN ai 2515 CioeM

1 Liulevichts
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus

4092 Aroher Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Are. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4130-

1410 So. 40th Ct, Cioero 
Phone Cicero 2109

AMBU1AN0B PATARNAVIMAS DIENĄ IK NAKTĮ

YARds 1741-1742
J. F. EUDEIKIS



B r> r a rr a a s Penktadienis, liepos 12, 1931

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 parapijonus, kaimynus, draugus-ges, prietelius 
rėmėjus ir gerb. biznierius i mūsų parapijos piknikų. Už Jūsų visokeriopų 
paramų mūsų parapijai tariame širdin gausiai ačiū.

KLEBONAS ir KOMITETAI M

CICERO LIETUVIU ŽINIOS
WEST SIDE DAINŲ 

ŠVENTĖ
T0WN OF LAKE ŽINELĖS

Sekmad., liepos 14 d., Vy
tauto parke, parapijos meti
niam piknike bus AVest Side 
dainų šventė. Jei tik oras bus 
palankus, visų diena ten ska
mbės lietuviška daina, lietu
viška muzika. Dainuos net 
keturi chorai: didysis eroras, 
jaunamečių, Grožybės ir sų- 
jnngiečių. Kurių chorų dainos 
publika labiausiai įvertins, tas 
choras laimės vertingų dova-ELį.

Soft b all rungtynės
Tų pačių dienų Vytauto pa

rke apie 2 vai. popiet susi- 
rems du L. V. Chic. ap. soft- 
ball lygos tymai: AVest Side 
L. V. 24 kp. ir, rods, Cicero 
14 kp. Vestsidiečiai sako, kad 
jie jausis kaip namie, nes vi
si sporto mėgėjai važiuos už 

cs riutinti. Bet ir clcerie- 
iai žada atsivežti daug riu-

savo tymui.
Visi sekmadienį važiuojam
Vytauto daržų, į AVest Side
:nų šventę, į parapijos pi
lkų. Buvę Aušros Vartų pa- 
p. parapijonai taip pat kvie 

iami atvažiuoti ir atsivežti 
avo draugus. R. K.

iROUETTE PARKO LIE
TUVIAI VAŽIUOJA Į 

LABDARIU OKI
Marijonų rėmėjai ir labda-

(i bendrai rengia išvažiavi- 
liepos 14 d., Labdarių ū-

Townoflakiečianis žinomi,
' seni Šv. Kryžiaus parapijonai
Strumskiai šiomis dienomis 
ajidarė grosernę ir ice cream 
parlor adr.: 4456 S. Hermi
tage Avė. Strumskiai yra 
“Draugo” skaitytojai bei rė
mėjai. Pasisekimo naujame bi
zny. f

Liepos 6 d. iškilmingai iš
Šv. Kryžiaus bažnyčios paloi- 
dotas a. a. Vincentas Kleinas. 
Velionis buvo senas Šv. Kry
žiaus parapijonus ir rėmėjas.

derniška vyrų rūbų krautuvė, 
prie 46 ir S. Ashland g., Pet
ras Barskis, 1748-50 AV. 47th 
St., visokių baldų krautuvė, 
Lewis Stvle Sliop, 47th ir 
Ashland g., moteriškų dranu- 
žių krautuvė.

Olvmpia teatras šiomis die-
nonns pagrozejo 
Viduje įrengta elektrikinė vė
sinimo sistema. A. A. V.

iŠ vidaus.

mėn. susirinkimas įvyko lie
pos 9 d.

Nutarta vietoj išvažiavimo 
ruošti kauliukų žaidimo pra
mogų rugpiūčio 30 d., para
pijos salėje. Taipgi nutarta 

! visoms važiuoti į “Draugo” 
piknikų liepos 21 d.

Po susirinkimo pirm. K 
Gedvilienė nares pavaišino.

M.

4,900 DARBININKŲ 
LATVIJON

l KAUNAS. — Birželio

i tiriami per Lietuvos konsu
lus Latvijoje.

’ Latviai norėjo pasamdyti
Lietuvoje per 10,000 darbinin

d. pasibaigė terminas samdv- kų, tačiau negavo nė pusės 
ti darbininkus į Latvijų Inu- tiek> nps Lietuvoje neatrira-
kų darbams. Samdymas jaudri tiek darbininkų, norinčių 
sustabdytas. Viso i T atvijų į vykti į Latvijų. K tais mc- 
parsisamdė ir išvažiavo 4,900 ‘ tais jaiPva;, he agentų tarpi- 
dairbaninkų vyrų ir moterų. • „inkarinio ir be sutarčių, į 

Latvijų išvykdavo vasaros

Petras Kisielius, šiomis die 
nomis išnaujo atsidarė taver-1 
nų, 4525 S. Paulina St.

Liepos 7 d. Šv. Kry»aus 
parap. piknikas pasisekė. Kle 
bonas ir komitetas dėkoja vi
siems biznieriams ir atsilan- 
kusiems.

Liepos 21 d. visi tovnofla- 
kiečiai bei “Draugo” priete
liai vyksta į dienraščio “Drau 
go” piknikų, Birutės daržan. 
Visi žada važiuoti ir paremti

AKIŲ GYDYTOJAI:

Teatrališkas klūbas “Lietu
va” laikė mėn. susirinkimų 
liepos 9 d. pas finansų, sekre
torę J. Makaraitę. Maudymo
si pramoga, kuri turėjo įvy
kti liepos 14 d., atidėta ant 
toliau. Taigi, šį sekmadienį 
išvažiavimo į Sand Dunes ne- 

! bus.
Pakvietimas į dienraščio
Draugo” piknikų, liepos 21

Šventes, rugpiucio 4 d., 19.>5 maloniai priimtas ir nusi- 
m., \ ytauto darže, spaudos. tarfa visiems važiuoti.

Ieva Lukošiūtė
“Muzikos Žinių” stenogra- 

fė, dainininkė, rašytoja ir uo
li veikėju, išrinkta Daino?

komisijos nare.

vienatinį katalikiškų dienraš
tį.

tarta visiems važiuoti,
Po susirinkimo J. Makarai- 

’tė narius skaniai pavaišino. 
Kitas susirinkimas įvyks

rugpiūčio 13 d., pas E. Ogen-
1 taitę.

Pna nešimai
MARQUETTE PARK. — 

Šv. Barboros dr-ja laikys pus
metinį susirinkimų Hepos 14 
d., 2 vai. popiet, parapijos 
salėje. Prašome narių skait
lingai susirinkti. Ypatingai, 
kviečiame atsilankyti 10 metų 
nares, nes bus svarstoma drau 
gijos 10 metų sukaktuvių va
karienė. Valdyba

PLATINKITE “DRAUGI”
LIETUVIAI DAKTARAI

Tš to skaičiaus kelios dešim
tys nutraukė sutartis ir grį- darbams apie 
žo namo. Vienas kitas darbi- ninku, 
įlinkas pasiskundė dėl per
sunkių darbo sųlvgų pas lat
vių ūkininkus. Visi skunda?

PARDAVIMUI BIZNIAI

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

So. Hermitnae Are.

10,000 darbi-

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETTTVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

<;uo kviečiame visus TT. 
rijonų rėmėjus ir labda- 
s, m ark e t park i ečhi s profe- 

frnalus, biznierius ir visus 
įicagos ir apylinkės lietu

sius į šį piknikų.
Labdarių ūkio miškas šįmet 

k-|>o prastai gražus, negali at
arėti. Yra visokių medžių, 

įgalų. Moterys randa net žo-' 
augalų gyduolėms.

*ikniko rengėjai visako pri 
mino ir prirengė. Dabar

csime daug svečių.

žanga visiems nemokamai.
Kurie norės važiuoti troku, 

alfa nuvažiuoti ir parvažiuo- 
i už 35c. Trokai stovės prie 

bažnyčios po sumos ir išeis 
po paskutiniųjų Mišių (12:30
t. M.).

Geriau būtų, jei vykstantie
ji iš laiko užsirašytų pas lai- 
jt! ių pardavėjų prie baž-

yčios. Reng. Kom.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVI8

OPTOMETRIGALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų (tempimą, kuria 
erti priežastimi Kalvos skaudėjimo, 
-valglino. aklu aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama aklų karStJ. atitaiso 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren
ka teisingai akintus. Visuose atsltl- 
kiniuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal- 

I das. HpedalS atyda atkreipiama | 
I mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
Nedalioj nno 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atltalsomon be aktnlt). 
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 et.

2 aukžtaa
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone OANal 0523

Parap. piknikui stambias ( 
aukas aukojo: H. Seigan, mo-1 Šv. Kaz. Akad. Rėm. 1 sk.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PBOspect 1028 2858 So. Leavltt St.

OANa] O7O*

DR. J. J. KOWARSK AS
PHTSTCIAN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

TeL OANal 0357
Res. PROspect 885*

DR. P. Z. ZALATORIS
GTDTTOJA8 lr CHTRUROA8 

1381 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8«OO So. Arteston Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 3 popiet
8 Iki S v. vakaro

Tel. CANal 8122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTTSTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.)

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

DR. STRIKOL’IS
GTDTTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 lr nuo 8 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1830

Tel CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
OTDTTOJAS tr CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 lr 7—8 vak. 

Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZTDENCTJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Tel. BOUIevard 7043

DR. C. Z, VEZEL’IS
DENTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pasnl sutarti

Ofiso Tel.: PROspect 6376
Rez. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgu 

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 3 Iki 4 Ir «:SO Iki S:8O 
Seredomls Ir nedaliomis pagal sutarti 
Rez. 2515 W. «3tk St. Pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGA8

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla 0036

Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gvdytolas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dantistas

Gas X-Ray
4143 ARCHER AVĖ., Oor. Frandoco 
Tel. Office Laf. 26B0; rea Vlrg. 0669

Tel. Ofiso BOUleeard 5*18—14
Res. VTCtorv 8348

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3: nuo 8:80-8:3*

756 West 35th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
ofthajo

4729 So. Ashland Are.1 luboe
CHICAOO. TLL 

OFISO VALANDOS:
Nno 18 Iki lt vai. ryto. nuo S Iki 4 

vai. po pietų tr nuo 7 Iki 8:19 vai. 
vakaro. Nedėliomia nuo 18 Iki 11 

valandai diena 
■Pelefonae M1Dwav MBO

DR, MAURICE KAHN
OTDTTOJAJi Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Tel. TARds 0M4 

R(*t Tai PLAsa MM 
Valandos:

Nuo 18-11 v. ryto; 2-8 Ir T-l v. v. 
Nedėldlenlale nuo 18 Uri 18 diena

Tel. LAFayetto 7153

DR. F. G. tfINSKUNAS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. OANal 0403

Ofiso: Tel. LAPayette 4017 
Res: Tel. HEMlock <284

DR, A. 6. RAKAUSKAS
OTDTTOJAS lr CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 3666 W 69tb St.
Valandos: 18-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomds lr Nedėliomis pagal sutarti

Tavern, vėliausios mados 
baras, su visais reikalingais 
daiktais. Biznis išdirbta per 
du metus. Greitam pardavi
mui tiktai $300.

1752 West 47th Street

B’YOUTHFUL COSMETICS 
COMPANY

3162 S. Ashland Avė. Chicago
Aukštos Rūšes Perfūmai, 

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

Mes pristatom kiek tik no
rite. Telef. LAFayette 2028

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandoe kaadlen nuo 9 Iki B 
Panedėlio. Seredo* lr Pėtnyčloe 

vakarala * Ik, 9 
Telefoną* CAMal 1,78

NAMAI: 6459 8. RockweU St.
Telefoną* RFPnblIc o*nn

Telephone BOTTlevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS lr PATARftJAS 

48S1 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 8515 S. Rockwell St.

Phone REPublic 9728 CHICAOO

CLASSIFIED
n

AUTOMORTLE8 AITOMORTLES

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 80. 49th CT.. CICERO. ILL 
Utar., Ketv., Ir Pltn. 19—9 vai. 

8147 80. HALSTED ST.. CHICAOO 
Paned., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Office Tol. HEMlock 4848 
Res. Tel. OROvehlll 0817

8924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MAROUETTE ROAD 
OTDTTOJAS Ir CHIRUROA8 

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

Dienomis Tel. LAPayette B798 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Ned8lloje pagal sutartĮ_______

Dr. A. Rackus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAPayette 3051

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rvtals — 1 
Iki 2 popiet — 8 Iki 8:80 vakara 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

EMIL DENEMARK INC*
' Vartotu Karu Bargenai---------

GAUTI MAINAIS ANT. NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUICK ‘35. B Sedan. Trunk. garant. .................................................. 3825
BTTICK ’8B, 5 Sedan. garant....................................................................... 8705
CADILLAC ’SO. 7 Sedan. V-18, Tobulas ....................................... 8745
BTTICK '33. B Sedan 87. kaip naujas .................................................. $005
CADILLAC '31. 7 Sedan. 6 drat. ratai ............................................ 8*05
PONTIAC '34. 5 Sedan De Luxe ............................................................ 3585
LA SALLE '31. B Sedan, labai pulkus ............................................ 8115
PACKARD '81. 7 Sedan. Custom Bullt ....................................... 83*5
LINCOLN '29. 5 Sedan. pulkus karas ............................................. 3375
BTTTCK '31, 6 Sedan 87. geroj tvarkoj .................................................. 8375
LA SAT.LE '81. B Coupe, geram stovy .............................!............. 8345
PIERCE '30. 2-4 Coupe, geram stovy ............................................ |W25
LINCOLN ’SO. B Sedan. labai pulkus karas ................................... 82*5
CADILLAC ’SO, 7 Sedan, geram stovy ............................................. 82*5
BUTCK '30. B Sedan 81. Svarus ....................................................... 8325
CHEVROLET '31. 2 Coupe. 8 drat. ratai .................................. 8235
BVTCK '30. 7 P. Limo., 8 drat. ratai .................................................. 3225
FORD ’Sl. 2 Coupe, geroj tvarkoj .................................................. 81*5
LA SALLE '29. B Sedan, Setna kaina .................................................... 8185
CADILLAC '28, B Coupe, geram stovy......................................................g185
OAKLAND '80. B Sedan, gra J, am stovy .................. ..................... 3175
CADILLAC '28, B Sedan, bargenas .......................................................... 3,25
CADILLAC ’28, 7 Sedan, sugauklte ........................................................ 3125
ESSEK '29, B Sedan, bargenas ......................   3 33
BTTICK '27, E Sedan. pigiai ...................................................................... g 85
BUICK ’27, B 8edan, kalnuotas parduot ...................................... 8 50
STTTDEBAKER '29, S Sedan ...................   8 85

Jūsų dabartinis karas priimamas ni rankpinigius, 
balansų lengvais Išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

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


