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GENERALIS STREIKAS 
TERRE HAUTE, IND.

D

Projektuojama daug viešųjų 
darbų Chicagai

TERRE HAUTE, Imk, lie 
pos 22. — Valstybės guber
natoriaus įsakymu čia prisių 
sta apie 2,000 karių ir pa
skelbtas karo stovis, kad ap
saugojus miestų nuo suiručių 
ir pristačius gyventojams rei 
kalingą maistą.

Karo stovis apima visą Vi
go apskritį.

UfitTrausta gatvėse susibėgi
mai ir susirinkimai.

Streiko vadai aiškina, kad 
generalis streikas paskelbtas 
patyrus, kad Columbian Ena- 
meling and Stamping kompa
nija parsitraukia streiklau
žius.

TERRE HAUTE, Ind., lie 
pos 22. — Čia paskelbtas ge
neralis darbininkų streikas 
iš simpatijos 600 streikuojan 
čių darbininkų er.amelio (da- 
žylų) fabrike.

Praneša, kad jei streikas 
prasitęs ilgiau vieną parą, 
bus jaučiamas čia maisto pro 
dūktų trukumas.

Generalio streiko vadai va 
žinėja po miestą ir visų įstai
gų darbininkus ragina prisi
dėti prie streiko. Palaipsniui 
sulaikomas maisto išvežioji- 
mas, uždaromos parduotuvės, 
darbininkai renkasi į mitin
gus. <

(Vadams sekasi žygis, kadan 
gi kiekvienoj pramonėj dar
bininkai turi unijas ir nerei
kia jų ilgai raginti, kad pri
sijungtų prie kovos.

Ypač vežėjų streikas yra 
pavojingas miesto gyvento
jams. Neišvežiojama duona, 
ledas, šviežia mėsa, pienas ir 
kiti produktai. Groserų ur- 
maus pardavimo firmos uždą 
rytos.

Chicagos aldermonų taryba 
vakar pripažino šiam miestui 
viešųjų darbų projektą 32,- 
537,823 dol. sumoje. Tarp šių 
viešųjų darbų yra ir išpyli- 
mas salos ežere airportui, ku
rio įsteigimo reikalu daug dir 
ba miesto majoras.

Aldermonų taryba autori
zavo majorą, kad jis paskir
tų komisiją airporto steigi
mui ir įgaliotų tą komisiją 
kreiptis pas krašto vyriausy
bę, kad gavus $8,600,000 pas

kolos. Pereitais metais vyriau 
sybė atmetė paskolos airpor
tui prašymą.

Kitų viešųjų darbų vykdy
mui taip pat bus kreiptasi 
pas vyriausybę, kadangi mie
stas neturi pinigų. Alajoro 
pastangomis padidinti mokės 
čiai bus panaudoti kitiems 
miesto reikalams.

17 SUŽEISTŲJŲ PASILIE
KA LIGONINĖJE

Gatvėkario katastrofos Chi 
cagoj 17 aukų pasilieka Jack 
son Park ligoninėje. Jie visi 
sunkiai sužeisti, turi perlauž
tus, arba įlaužtus rankų ir 
kojų kaulus ir šonkaulius. 
Ims laiko jiems išgyti.

14 metų berniukas Miehael 
Pinto, kuriam amputuota vie

IŠSIMAUDĖ TENORAS 
MC CORMACK

PRISIPAŽINO NUŽUDĘS MERGAITĘ

Sekliai pristatė Mills Redmondą, 27 m. amž. prie purvų nubėgimo baseino, 
68 gat., arti Fairfield ave., kur anądien rastas Marion Cozzo, 17 m. amž., lavo
nas. M. Redmond demonstravo sekliams, kaip jis mergaitę pasmaugė ir įstūmė į 
baseiną. Trečiasis iš kairės yra Mills Redmond. Prisipažinęs prie žmogžudy
stės jis reiškė pageidavimo, kad ko vei kiau jam būtų įvykdyta mirties bausmė.

PRISIPAŽINO NUŽUDĘS 
MERGAITĘ

Mills Redmond, 27 m., 6447 
So. Irving ave., pagaliau išpa 
žino policijai, kad jis nužudė 
pasmaugdamas Marion Cozzo, 
17 m. amž., 6420 So. Oakley 
ave. Jos lavonas rastas pur
vų nubėgimo baseine 68-oje 
gatvėje, airti Fairfield 
Tas įvyko pereito gruodžiiį 
m. 1 d. vėlai vakarą. , - '

Redmond tuojau prisipaži
no, kada prie jo peties pri
segtas instrumentas, kad su
sekus, ar jis teisybę pasako
ja, ar meluojat

Tariamas žmogžudys yra 
vedęs. Jo žmona su vienu vai

na sumalta koja, atgauna rei- ku Njlelt> Miph Jja
kalingo, stiprybės. pata gyvPno chipagoj ir dir.

Koronerio teismas atidėtas
iki rūgs. 5 d., kad davus pro
gos liudyti sužeistiesiems, ku 
rie iki to laiko, raji, jau ga
lės apleisti ligoninę.

Savo keliu autoritetai ir 
toliau tyrinėja, kad radus gat 
vėkario nušokimo nuo bėgių 
tikrą priežastį.

bo American Can Co. fabrike.
Pasirašius prisipažinimą, jo 

brolis, Clyde Redmond, kurs 
taip pat buvo sulaikytas, tuo
jau paleistas.

PRANCŪZIJOS PREZIDEN
TO ATSIŠAUKIMAS

I BENDRI TRANSFERIAI

GREAT YARMOUTH, An 
glija, liepos 22. — Einant eks 
kursinin laivaji sulužo lieptas 
ir garsus airys tenoras John 
McCormack įkrito jūron. Grei 
lai ištrauktas.

Illinoiso prekybos komisija 
nusprendė, kad tarp gatvėka 
rių ir viršutinių geležinkelių 
bendrų transferių įvedimas 
yra patvirtintas. Prasidės 
rūgs. 22 d.

PARYŽIUS, liepos 22. — 
Prancūzijos prezidentas Leb- 
run atsišaukia į gyventojus, 
kad jie paliautų kovoję prieš 
premjero Lavalio įvedamą 
krašte ekonomiką. Tas reika 
linga krašto gerovei, pareiš
kia prezidentas.

OMAHA, Neb., liepos 22. 
— Užpultas ir sužeistas gat
vėkarių streiklaužis. Suimta 
6 streikininkai.

Arti Jolieto automobilių ka 
tnstrofoje žuvo 4 metų amž. 
mergaitė ir sužeista 7 asme
nys.

KELETAS DARBININKŲ 
SUŽEISTA

CLEVELAND, O., liepoR 
22. — Streikuojantieji darbi
ninkai sukėlė riaušes, kada 
šiandien norėta ru streiklau
žiais pradėti darbą Industrial 
Rayon Corporation dirbtuvė
je. Keletas riaušininkų sužeis 
ta ir penki areštuota.

MUNICIJOS SPROGIMAS 
TURKIJOJE

ISTANBTTLAS, liepos 22. 
— Municijos fabrike, netoli 
Istanbulo, įvyko per vieną 
mėnesį antrasis sprogimas. 
Ppt kelias valandas kovota 
su pasireiškusiu gaisru. Mi- 
litarinė cenzūra sulaiko žinias 
apie žuvusiųjų skaičių.

AČIŪ DIENRAŠČIO “DRAUGO 
PIKNIKO RĖMĖJAMS

Širdingai ačiū visiems “Draugo” pikniko rėmėjams, 
kurie kokiu nors būdu, ar tai auka, ar tai darbu, ar atsi
lankymu, parėmė dienraščio “Draugo” metinį pikniką. Jū
sų nuoširdus prisidėjimas prie pikniko pasisekimo duoda 
mums ilgiausių metų gyvavimo vilties.

Rūpinsimės prie kiekvienos progos jums už tokį gražų 
pasidarbavimą ir gausingą atsilankymą pareikšti jūsų gra
žiausių norų ir siekių nuoširdų įvertinimą.

Tegul Dievas jums gausiai atlygina už sute ktą dien
raščiui “Draugui” paramą. ‘ DRAUGO'’ LEIDĖJAI

KATALIKAI IGNORUOJA
NACIŲ GRASINIMUS

Gins savo ir jaunimo laisvę ir 
teises

NACIAI NETURI ŽMONIŠKUMO
JAUSMŲ, PROVOKUOJA VISUS

BERLYNAS, liepos 22. — kad katalikų vyskupai ir ku- 
Vidaus reikalų ministerio įsa nigai nesikiša į krašto politi- 

. j kymu uždraustas visokis ka- ką ir nacių tvarką, tik gitia- 
. . . jtalikų ir protestantų jaunimo si, kada naciai užkabinėja ka-

Cbicagos piliečių orgamza- , LONDONAS, liepos 22. —- bažnytinių klubų viešasis vei- talikus, puldami katalikų mū
kimas. kyklas ir jaunimo organizaci-

------------- i jas. Gintis nuo užpuolimų nė-
, , BERLYNAS, liepos 22. — ra kišimasis į politiką. Naciai

nuo sukomercinimo, ko siekia vynų sutartį, žinomą “5-5-3.” Katalikų kunigai vakar Ra. pafvs ka|ti ' provokuoja
miesto majoras. Į Vyriausybė randa, kad mi- dpno bažnyčiose, kaip papra- katalikus.

Leidus valstybės legislatū- j nėta sutartis yra beprasmė. gtai, ignoravo nacilJ įspėji-
rai majoras iš tikrųjų planuo kada Anglija padarė laivynų .nu kad nipku būdu neknti- 
ja kurti* komercinę pramogų' „tartj Vokietija. į^t’, ir nepeikti, Hitlerio re
vietą ežero pakraščiu Burn- šiandien Anglija turi nau-,žimo Ppr panialdas kunigai is 
ham parko saloje. Tam tik-(jU8 laivyno planus, naują nu pamokslinių skaitė vyskupu 
slui jis nori gauti iš krašto statymą ir pasiryžusi tvar- j ]aiSką tikintiesiems, kad nacių 

Rytis jurose atskirai. Į užsimojamas prieš katalikų
į jaunimo organizacijas yra 

NUŠOVĖ BĖGANTĮ ŠNIPĄ ^konkordato sąlygų peržengr- 
KALINĮ

KAUNAS. — Palemono 
sunkiųjų darbų kalėjimo dur-

ORGANIZACIJOS PRIEŠI
NASI MAJORO ŽYGIAMS

ANGLIJA PANAIKINS LAI 
VYNŲ SUTARTĮ

cijos yra pasirengusios ko- Anglija pasiryžusi panaikinti 
von, kad apsaugojus atvirus trijų valstybių — Anglijos, 
Michigano ežero pakraščius Amerikos, Japonijos, karo lai

vyriausybės apie 13 milijonų 
dol. paskolos.

Miesto majoro žygių suko- 
neveikimui yra dvi priemo
nės: apeliuoti pas vyriausybę, 
kad ji neduotų paskolos, ar-

mas.
Pranešta, kad slapta poli-

JAPONAI NEPRIIMA ITA
LIJOS UŽSAKYMŲ

TOKIJO, liepos 22. — Ita
lijos vyriausybė užsakė Mit
sui firmoje, kad pagamintų 
lengvųjų ginklų ir 100,000 po
ni avalinių kareiviams.

Firma nepriėmė užsakymo." cija vakar visam krašte lau- . .
ba kreiptis teisman. Piliečiai, pynuose vienas kalinys, len- kins katalikų bažnyčias ir! .az-vmeta’ Japonai nega 

’ kų šnipas Buividas, savo lai- kiausiUs kunigų pamokslų. Po Į J1 k.U° ”°r® .g<> 
ku nuteistas už šnipinėjimą Hcijai bnvo įsakyta tuojau su-1knn<> spnu,‘zlft Ehop,J9- 

Lenkijai 15 metų sunkiųjų j,nti tuos kunigus, kurie kri-, Dabar Mussolini žino japo- 
darbų kalėjimo, pabėgo dai- tikuotų vyriausybę. nų nusistatymą Etiopijos
bo metu. Badene vakar nejvvkdvti | liausimu.

ralH-Kinins buvo laiku pa- -ip grasinimai. Taa ai;kinl„„n

imsis šių priemonių.

DARBININKŲ VADAI ŠAU 
KIAS APSAUGOS

Darbininkų unijų Chicagoj 
tikrieji vadai (viršininkai) 
šaukias krašto vyriausybės ap 
saugos. Jiems yra pavojaus. 
Rakietcriai nori apvaldyti uni 
jas. Kad tai atsiekus, jie pa
siryžę išžudyti tikruosius uni
jų vadus ir patys užimti jų

stebėtas sargybos, kuri leido tm) k#(| tpnai laikraMai nc. LAIVAS UŽPLAUKĖ ANT 
si pahėgėl| vyti. UOLŲ

NEW LONDON, Conn., lie 
pos 22. — Ekskursinis laivas 
Ynnkee su 110 asmenų užplau

,SK0VP. L rP'kalaU“amM j Kitose Vnkietiios delvse. Iv kp ant povandeninių uolų Sa-
sustoti. Tačiau pabėgėlis Bm

suspėjo prieš sekmadienį pa
skelbti slaptos policijos vir- 

niiSku, kuriame pabėgėlis m-'Kniako gp„. Owringo ir ,ei.
re,jo pasislėpti, jis buvo pa*,ajngnm0 ministerio flnertne-
vytas. Sargyba penkis kart rjo kalaIikamJ
ššovė į orą, reikalaudama i __.a __.. m v v- „ 1 Kitose \ okietijos dalyse, lyuistnti Tnėinn nnheo-elia TU n < . . * J J

giai ir pačiam Berlyne, vakar
.. _ . , . . „ kunigai susilaikė nuo naciųbau. Tada sargyba paleido

Ties netoli esamu tirštu

lia vietos prieplaukos. Tas
vietas. Pažymi, kad tuo tik'-j™'“’’ Wo to. ^"^'Lušitoikė mm narių IK'r tir5"” rflkn’-
siu yra susidarius galinga ra Ų‘la ’nrK>'l>a. Pal<'l<l0 kritikos ir polieija negavo į rakraSėių sargyba išgelbėjo

J dar kelis suvius, kuriais Ta- l . . .. L-kieteriu žudikų gaaija.
Jie reikalauja, kad krašto

vyriausybė įsikištų, kadangi 
lokalės policijos apsauga ne
pakankama.

MASKVA, liepos 22. - 
Persai puola tuos savo vien-

po nukautas.

WORCESTER, Mass., lie
pos 22. — Suimtas N. P. Sher 
man, 26 m. amž., kurs prigir- 

jdė savo žmoną, kad jaja nu
sikračius.

progos pnrodyti savo galią. V1?us įmones. 
Čia spėjama, kad Badene,

naciai šiandien, arba kitą ku
rią dieną panaudos smurtą

WASIITNGTON, liepos 
— Vakar vakarą prez. 

prieš katalikų kunigus. Stovis VPp grįžo is pasi\nžincjimo
nepaprastai įtemptas ir Die
vas žino, kas gali įvykti. Ka
talikai yra nusistatę ginti ku-

laivu Seųuoia.

genčius, kurie drįsta naudoti. Vagys įsilaužė į A. McAnsb nigus. Nenurodyti nacių val- 
skrybėles. Mesede vienas as- firmos ofisus šešioliktam auk d žios klaidų ir ją nž tas klai-
muo nužudytas.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

šte, 130 No. AVells gat., ir pa- das ir piktus darbus girti, y- 
vogė apie 100,000 dol. verty- ra nepakenčiamas dalykas, 
bės popierių. I Kiekvienam turi būt aišku,

ORAS
CHICAGO TR APYLIN

KES. — Retkarčiais gali būt 
lietaus su perkūnijomis; ma
ža temperatūros atmaina.
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“DRAUGAS”
lavina kasdien, l&tjkyrua sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metamu — $6.00. l'uuei metu $*.60; Trims mėnesiams 
— $2.00; Vienam mėnesiui — 7Be. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — $7.40; Pusei metu — $4.40. 
Kopija — 4»c.

Kedaktorlus priima — nuo * vai. 11*1 B vai. popiet.
Skelbimų kainos prls'lunčlamos parslkalavua
Bendradarbiams lr korespondentams raitų ne*rųtlna. 

Jei neprašoma tai padaryti lr neprlslunčlama tam tiks
lui paito tankių.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vaL popiet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Ually, Escept Sunday. 
8UBSCK1PTION8: One Xear — ••.•0; 81x Montha

— fS.BO; Three Months — *2.00: One Montn — 7Be 
Europe — One kear — f 7.40; ola Months — f4.it; 
Copy — .i«o.

Advertlsln* .n "u RAUGAS" brlngs best resulta 
Advertlsln* rates on applloatton.

‘DRAUGAB” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DĖL RINKIMŲ 1936 M.

ISrodo, kad 1936 metu Jungtinių Val
stybių prezidento rinkinių kampanija bus la
bai įdomi. Prezidento Koosevelto priešinin
kai kaltins jį konstitucijos laužymu, pinigų 
eikvojimu, jo programų vadins per daug ra- 
dikališKa ir kitokius priekaištus darys. 2o- 

i 'u jie i-al;\s, kati Koosev?>.lo New Dedi 
(Naujoji Dalyba) turi būt pašalinta kaipo 
prieškonstitucinė. Demokratai, begindami 
savo pozicijų, iškels klausimų, kas šį kraštų 
privedė prie ekonominio krizių, jei ne res
publikonai llooverio laikais. Politikai spėja, 
kad 193b metų rinkiniai turės išrišti pagrin
dinį klausinių, ar New Deal užleis kelių 
konstitucijai, ar konstitucija pasitrauks?

Netenku abejoti apie tai, kad Roosevcl- 
to administracija yra klaidų padariusi. Bet 
kur ir kokia vyriausybė yra laisva nuo to. 
Jei palyginti, kiek gero yra padariusi kraš
tui Koosevelto administracija, padarytosios 
klaidos ar šiaip kokie netikslumai yra visai 
nežymūs. Kalbos, kad New Deal priešinasi 
konstitucijai yra leidžiamos ne dėl to, kad 
taip ištikrųjų būtų, bet dėl to, kad taip da
lyti reikalauja opozicijos politika. Mes vis 
dėlto manom, kad į tas kalbas visuomenė 
nekreips perdaug dėmesio ir 1936 metų rin
kiniuose balsuodami vaduosi.* savo laisva va
lia, nepasiduodami visokiems propagandis
tams.

jais rūpintųsi tie, kurie svajoju apie savo 
tėvynę Palestinų ir t.t. “Verslus” dėl to 
rašo: \

“Mokykimės iš mūsų protėvių klaidų 
ir stenkimės tų klaidų nekartoti. Jei 
šiandien kiekvienus tautiškai susipratęs 
lietuvis palaikys lietuvį amatninkų, pre
kybininkų ir pramonininkų, atliks svar
bų tautinį darbų, ugdys lietuviškus mie
stus. Kaimo prieauglis matys ir įvertins 
valdininkijos rėmimų savų amatininkų, 
prekybininkų ir pramonininkų, imsis a- 
matų prekybų ir pramonę — miestai 
augs, kaimo prieauglis plauks į miestus. 
Miestai pakeis savo veidų, bus lietuviš- 

. ki ir tautiški”.
Daroma priekaištai ir tai ne be pagrin

do lietuvių šviesuomenei, prisigėrusiai ru
siško, lenkiško raugo, kuri boikotuoja lietu
vius verslininkus. Viskų perka ne pas lie
tuvius. Net ir valdiškus užsakymus atiduo
da nelietuviams. Tai jau per daug. Dėl to 
nestebėtina, jei statomas klausimas — kur 
nueisim? Teisingai “V-slas” pažymi:

“Be lietuviško miesto, be tautinės pre
kybos, pramonės, amatų, mes negalime 
egzistuoti, nes prekyba, pramonė ir ama
tai tai tautos ūkio stuburas. Nors ir 
kaip ištobulintume žemės ūkį, nieko šian
dien nepasieksim, nes valstybė tik tada 
gali gyvuoti, kai joje verslai ir žemės 
ūkis stovi lygiagrečiai ir gyventojų dau
gumos rankose, o ne taip, kaip šiandien 
pas mus yra. Lietuviai verčiasi beveik 
išimtinai žemės darbu. Tai yra nenor

malus ir skaudus reiškinys, jei šviesuo
menė, valdininkija nepadeda, neparemia 
užsakymais lietuvių verslininkų, tuo su
darydama sųlygas organizuotai mažu
mai išblaškyti ir neleisti kaimo prieaug
liui emigruoti į miestų ir užimti vers
lus”.
Mat, ne tik pas mus, Amerikoj, bet ir 

Lietuvoj žmonės tebeserga vergiškumo liga. 
lr ten lietuviai savo centais tukina svetim
taučius. Taip pat tebesama blogo apsireiš
kimo, kad jaunimas nori bėgti svetur, tačiau 
nesistengia įsigyventi, įsistiprinti tėvynėje. 
Dauguma jaunimo nori būti poetais, politi
kais, filosofais, bet labai maža tesistengia
kibti į prekybų, pramonę ir amatus. Dėl to 
natūralu, kad tas pelningas vietas užima ne
lietuviai.

Gerieji Vasaros laikai Ir Sveikata
Kaišo Dr. Jo-hn L. Rice, New

Yorko Miesto Sveikatos 
Komis ijonierius

Praeityje motinos mažų kū
dikių su didele baime laukė 
karšto vasaros oro, nes žino
jo, kad tai pavojingiausias 
laikas kūdikiams. Juos tada 
užkrėsdavo “cholera infan- 
tuni”. Bet, ačiū įvedimui pa- 
sturizuoto pieno, “cholera in- 
famuiu” dabar beveik neži
noma liga ir kūdikiai saugiai 
pergyvena antrų vasarų, 

i Laike karšto oro, kūdikio 
sveikata priguli nuo trijų dai
ktų: švarumo, tinkamų dra
bužių ir tinkamo valgio. Be 

i to, labai svarbu neduot mu
sėms prieiti prie kūdikio. Rei 
kia vartoti priedangas arba 
sietelius; reikia musių neįlei
sti į namus, ypatingai nepri
leisti prie vietos, kur laikomas 
valgis, nes musės neša ligas. 
Visų šviežių maistų reikia lai
kyti prie ledo.

Atsargiai reikia elgtis su 
ledo vandeniu. Yra faktas, kad 
vanduo bonkoje, laikomas ant 
ledo, yra daug saugesnis va
rai ų, negu tas, į kurį dedama

ledo. Ledas ne visuomet šva
rus. Kūnas reikalauja dau
giau gėrimo vasarų, negu bile 
kitame sezone. Keikia susilai
kyti nuo saldžių gėrimų. Ge
riau vartoti užtektinai van
dens, pieno arba pasukų.

Vasarų reikia vaitoti kuo- 
maž’ausiai drabužių kūdikia
ms. Jeigu jau kūdikis pradė
jo vaikščioti, tai tik vienų su
knelę. Drabužiai, kurie neap
dengia visų kūnų, yra geriau
si, nes gera kada oras ir sau
lė pasiekia mažučių kūnus.

K

Augusieji irgi privalo dė
vėti lengvesnius drabužius. 
Moterys tame protingesnės už 
vyrus.

Keikia nors kelioms minu
tėms anksčiuu atsikelti kas 
rytų. Tada nereikės pradėti 
dienų besiskubinant, kas tik 
erzina žmogų per visų dienų. 
Vasarų visai neskubėti. Šaltas 
pasimaudymas ryte ir, jeigu 
galima, vakare yra geras va
sarinis tonikas. Trumpai, rei
kia valgyti lengvai, rengtis 
protingai, kasdien maudytis, 
neskubėti.

Šėmi debesėliai, tartum augalai
Atskrido nuo jūrų kulnų,

Pabiro sidabras, nubiro perlai
Iš jų stebuklingų sparnų.

lškaitę per dienų ant saulės kaitrios 
Žiedeliai lūpytes pravėrė.

Išdžiūvęs upelis pabudo klony,
Ištroškęs saldžiai atsigėrė...

A. Burkauskas

Klaipėdos krašto gyventojai 
spėjo įsitikinti, kad sėlmelic 
vokietininkams rūpi ne ben
dri krušto gyventojų reikalai. 
Iš viso matyti, kad šiemet 
Klaipėdos krašto vokietinin
kai į seimelio rinkimus eina 
vėl melais bei šmeižtais.

Tsb.

kitų, į iškilmes kviečiamas ir 
Lietuvos Prezidentas Antanas 
Smetona. Neseniai Kaune la
nkėsi speciali latvių detega- 
eija, kuri į Mintaujos gimna
zijos iškilmes pakvietė Lietu
vos Prezidentų.

JAUNIMO AUKLĖJIMAS IR PRIEŽIŪRA
LRKSA AUKSINIS JUBILIEJUS

Vokiečiu Šmeižtai Prieš Lietna
Nuo Klaipėdos krašto sei- kad girdi, ji pasiruošusi su- 

melio labai daug pareina vi- klastoti seimelio rinkinius. O 
įsos svarbesnės autonominio tokiam suklastojimui, esu var- 
! gyvenimo šakos. Jis leidžia tojamos įvairiausios priemo- 
autonoiiiiniam kraštui įstaty- nės. Iš jų paminėtinos: šelme
niu*, kuriais tvarko visas sri- lio rinkimų įstatymo pakeiti- 
tis, išskiriant užsienių politi- mas ir tariamas “didlietuvių” 
nę reikšmę. Nuo jo priklauso įpilietinimas. Kiekvienam svei 
ir visa krašto valdymo sūdė- kart galvojančiam žmogui su- 
tis. Tik krašto gubernatorių prantama, kad visi Lietuvos 

j skiria visos valstybės Prezi-. vyriausybės išleisti įstatymai, 
dentas. j liepiantieji Klaipėdos kraštą,

. tari būti suderinti su Lietu i Vokietininkai jau iš prad

LIETUVOS PREZIDENTU 
KVIEČIA į LATVIJĄ

Šių vasarų sueina lygiai 100 
metų, kai 1 uit vi joje Mintau
jos mieste buvo įsteigta gim
nazija. Per daugelį metų, To
je gimnazijoje mokėsi nema
žas skaičius lietuvių, kurie da
bar jau yra garsūs Lietuvos 
vyrai, pasižymėję įvairių sri
čių veikėjai. Mintaujos gim
nazijoje mokėsi ir dabartinis 
Lietuvos Prezidentas Antanas 
Smetona. Tačiau už neslmel- 
dimų rusiškai jis su kitais lie
tuviais iš gimnazijos buvo iš
vytas.

Mintaujos gimnazijos jubilie 
jus bus minimas labai Iškil
mingai. Į iškilmes manoma su
kviesti visus dar gyvus buv. 
tos gimnazijos mokinius. Tarp

NAUJA LIETUVOS - ITA
LIJOS PREKYBOS SU

TARTIS
Ligšiol Lietuvos prekyba su^ 

Italija buvo gana silpnoka. 
Mat, tarp abiejų kraštų ne
buvo nuolatinės prekybos su 
tarties. Dabar, po ilgesnių de
rybų, Lietuvai pavyko susi
barti su Italija ir sudaryti 
naujų pastovių prekybos su
tartį. Pagal jų, Lietuva Į Ita
liją išvež daugiau mėsos ir 
javų ir kitų žemės ūkio ga 
minių, o už tai Italija į Lie 
tuvų išvež daugiau manufak 
tūros ir skanėsių.

JAPONŲ LAIVYNO 
MAN1EVRAI

TOKIJO, liepos 20. — Ja
ponai rengia laivyno maniev- 
rus. Mobilizuojama apie 200 
karo laivų.

Beveik tuo pa«u kartu Cbicagoj atsitiko 
du baisūs įvykiai. Viena mergaitė rasta pa
smaugta ir įmesta į drenažų, kita (Lekavi
čiūtė - lietuvaitė) nudurta peiliu. Nužudyto
sios mergaitės 17—19 metų amžiaus, žmog
žudžiai taip pat jauni vyrai.

Šie baisūs atsitikimui, kokių šiomis die
nomis pilni laikraščiai, vyriausybės ir visuo
menės vadus verčia rimtai pagalvoti. Jie 
turėtų tikrai susirūpinti ir nuodugniai tyri
nėti tų baisenybių priežastis. Ligšiol per ma
žai buvo kreipiama dėmesio į paraginimus 
rūpintis tinkamu jaunimo auklėjimu. Vadi
namųjų viešųjų mokyklų vedėjai dažnai pa
sakoja mokiniams apie religijos priešus, au
kština jų žygius, tačiau jiems “uždrausta” 
kalbėti apie religijos išganingumų, apie tik
rų.’! žmogaus pašaukimų šioj žemėj. Tas mo
kyklas baigusiųjų danguma išeina į gyveni
mų be religijos, be tinkamo išauklėjimo, be 
altinio meilės jausmo. Dėl to šiandien ir tu
rim tiek duug jaunų nusikaltėlių, kurių 
riiau’ūs p.T.Jci; '.nai visus verčia ««isirupinti.

Tėvai didžiausių atsakomybę neša. Jie 
turi parinkti savo vaikams mokyklas; jie tu
ri žiūrėti, kur eina ir su kuo draugauja mo
kyklas baigusieji jų vaikai.

KUR EINA?

Lietuvoje pradedama skųstis, kad jau
nimus yra jiasiryžęs bėgti j užsienius, tačiau 
labai maža jo dalis tėra linkusi apsigyventi 
Lietuvos miestuose, kibti į prekybų ar ama
tų pramokti. Dėl to prekyba, pramonė ir 
amatai Lietuvoje kuone išimtinai nelietuvių 

pažymi, miestai
daugumoje apleisti, nes negalima tikėtis, kad

“Garsas” apie tai rašo:
Ateinantis LKKSA Seimas bus auksinio 

jubiliejaus seimas.
Mūsų Susivienymas įsteigtas 1886 me

tais lapkričio 22-rų, kuomet Plymouth, Pa., 
buvo sušauktas steigiamasis seimas ir ap
svarstyta konstitucija ir įstatai.

Nors organizacija savo laiku vadinosi 
“Susiv. Lietuvninkų Amerike”, “Susiv. Lie
tuvninkų Katalikų Amerike”, bet vis tai 
buvo ta pati organizacija. Tik po 1901. metų 
16-jo Seimo, įvykusio gegužės 21-23 dieno
mis Wilkes - Barre, Pa., kuriame įvyko ski
limas, mūsų Susivienymas įgijo pastovų var
dų.

Susivienymas per ta 50 metų gyvavimo 
laikotarpį labai daug nuveikė ne tik savi
šalpos srity, bet ir tautiniais reikalais. Jis 
per tų laikų yra išmokėjęs apie porų milijo
nų dolerių savo nariams sužeidimų ir ligų 
nelaimėse, jų našlėms, našlaičiams, tėvams, 
broliams, seserims ir kitiems artimiems mir
ties atvejais.

Čia tik kuo trumpiausiais bruožais yra 
suminėti Busivienymo svarbesni įvykiai. Ju
biliejaus proga turės būt kuo plačiausia nu
šviesta organizacijos praeitis, jos darbuotė 
ir nuopelnai Amerikos lietuvių ir apskritai 
tautos gyvenime.

Jau laikas svarstyti ir planuoti, kaip tą 
mūsų brangios organizacijos auksini jubilie
jų paminėti, kokius paminklus jo atminčiai 
statyti.

Kuopos ir apskritys savo susirinkimuo
se turėtų šį reikalų pasvarstyti. Gera* suges
tijas ir pasiūlymus Pildomasis Komitetas ir 
jubiliejinis Seimas, be abejonės, priims dė 
mesin ir vykdins gyveniniai), jei lik iŠ to 
matysis organizacijai nauda.

vos tarptautiniais pasižadėji
mais ir su to paties Klaipė
dos krašto statutu. Todėl apie 
jokį būsimų rinkimų klasto 
jimų negali būti ir kalbos.

Tačiau, neturėdami kaip sa 
ve nuraminti ir matydami, 
kad per būsimus seimelio ri
nkimus jie gali pralaimėti, 
vokietininkai tokiu būdu jau 
dabar išgalvoja biaurius šmei
žtus. Geresnės atminties žmo
nės gali įsitikinti, kad Ir per 
arikstybesnius seimelio rink.

, ....... . ,niv.s vokiečiai išgalvojo įvaiki pasiremdami ligšioline sei-1...................... . ° _ ..
, ..... . liausiu šmeižtų, laciau tie

meno dauguma, vokiečiai KlaiJ. .
. , ........tmeiztai niekados nepasitvir

tino. Vokiečiams visados rei
kia atsiminti, kad lietuviai nė-

j žiu suprato šių didelę seime
lio reikšmę ir visokiais bu
dais stengėsi, kad į jį patek- 

jtų jų pasekėjų dauguma. Toji 
■dauguma ir leidžia vokietini-, 
nkams šeimininkauti Klaipė
dos krašte. Be to, ji duoda 
progos vokiečiams dainuoti 

1 senų dainelę apie tariama 
Klaipėdos krašto vokiškuma. 
Tuo pasiremdami, vokiečiai 
dabar klastoja Klaipėdos kra- ' 

1 šio istorijų, kalbančių už to i 
i krašto lietuviškumų. Vadina

REIKIA NAUJO IŠRADIMO vienų savo
----------- apginti.

nabagei plykei

pėdos krašto reikalus drįsta 
kelti tarptautinėse įstaigose.

! Štai dėl ko ateinantiems rei-' 
mėlio l inkimams, kurie bus j 
rugsėjo 29 d., vokietininkai 

'jau ruošiasi visu smarkumu.
Į Tačiau jų padėtis po valsty
bės išdavinio bylos yra žymiai 
pasunkėjusi. Už tai jie nori 
atgauti tų pasitikėjimų, kurį 
jau visame krašte prarado 
Neumanno ir Zaso partijos. 

'Tum pasiekti, vokietininkai 
išgalvoja visokius nebūtus ka
ltinimus Lietuvai ir jos vy

riausybei, dėl tariamų Klai- 
j pėdos krašto autonominių į-' 
statymų laužymo. Žinoma, šie 

I kaltinimai” yra nauji šmei
žtai prieš Lietuvę ir lietuvių 
tautų. Tokius biaurius šmeiž
tus gali pagaminti tik “kul
tūringieji” vokiečiai.

Paskutiniuoju metu mėgia
miausius ir didžiausias vokie
čių kaltinimas Lietuvos cen
trai inei vyriausybei yra tas,

ra politiniai aferistai, ir nė
ra toki naivūs, kad jiems rei 
ktų griebtis klastos.

Priminsime- tik vienų nuo
latinę vokiečių nešvarių agi
tacijos priemonę. Tai balsų 
nupirkimų už pinigus. Prieš 
kiekvienus seimelio rinkimus 
iš Vokietijos Klaipėdos vokie 
tininkai gauna stambias pini
gų sumas. Tais pinigais jie 
brangiau supirkinėja iš ūkini
nkų visus gyvulius ir žemės 
ūkio produktus. Tada atrodo, 
kad iš tiesų vokietininkai mo
ka krašte šeimininkauti ir ko
voti su ūkiškais sunkumais. 
Tačiau toki geri laikai būna 
lik prieš seimelio rinkimus. 
Kai per juos vokietininkai 
gauna daugumų tai pasKui 
trejus metus savo balsuoto
jams rodo nugarų.

Tačiau jau ir vokiakesni

Taigi, vadinas, jau vasara. 
Seno krajaus keturių vpjų 
poetų jausmais šnekant, gam 
ta išsižiojo, medžiai, krūmai 
suplasnojo, paukščiai (kokie 
čia pas mus paukščiai-žvirb- 
liai) sugiedojo ir t. t.

Vasara būtų visiems mie
la, jei ne vienas nemalonu
mas. Sakysit, koks čia gali 
būti nemalonumas 7 Po die
nos darbo, jei ne ant porėtų, 
bėk jardo, tai nuėjus į par
kų, į byeus maudyki*, sėdėk, 
gulėk ant žolės ar smėlio ir 
gerėkis mėnuliu, kaip jis 
slenka per dangų pasikabinęs 
ponų Tvardauckų. Taip, ge
ra būtų parkėse sėdėti, gulėti 
ir džiaugtis vasara, jei ne tie 
uodai, mašalai ir kitokios 
kvarabos, kurios visų malo
numų gadina. Per niek poil
sis, jei žmogui reikia nuolat 
rankomis mosikuoti ir uodus 
nuo savęs gainioti. Dėl to ot 
ir reikia naujo išradimo, ku
ris pavaduotų rankas. Saky
sim, reiktų išrasti tokį moto
rų, kurį galima būtų pritai
syti prie šluotos. Paleidus mo 
torų, šluota į visas puses mo
sikuotų ir gainiotų uodus, 
mašalus ir kitokias kvarabas, 
limpančias prie nuogo žmo
gaus kūno. Jei kuris meka- 
nikų - išradėjų tokį motorų 
išrastų, aš pirma* pirkčiau

Nemalonus pavardžių 
supuolimas.

Nuo žinomo Ciceros gyven
tojo p. James Tarulio, 1438 
S. 50 Court, gavau laiškų, ku 
riame p. Tarulis klausia, ko
kiais sumetimais aš savo kam 
pelin, “Draugo” liepos 10 d. 
laidoj, įdėjau juokų su jo var 
du ir pavarde (Džimis Taru
lis).

Tai įvyko, be abejonės, nei 
iš blogos valios. Dėdamas sa
vo kanipelin juokus visuomet 
stengiuos jiems pritaikyti fik 
tyves (pramanytas) pavar
des. Taigi ir sakomas juokas 
anaiptol nebuvo taikomas p. 
Tarulio asmeniui.

Gailiuosi, kad įvyko toks 
pavardžių supuolimas. Do
vanokite. .

— Bronė Tamaitienė anų 
dien vežimuky išsivežė savo 
vaikų šalygatviais pavežioti. 
Sutinka jų narė iš Vaikų Glo
bos draugijos. Pažiūrėjus į 
vaikų sako:

— Tamstos vaikas labai su
menkęs. Atrodo sergąs. Ne
mokate auginti.

— Atsiprašau, tamsta, — 
atsakė Tamaitienė. — Ko, ko, 
bet vaikų auginimo niekas 
manęs nepamokins- Jau pen
kis tikrus savo vaikus esu pa
laidojus.
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Antradienis, liepos 23 d., 1935

Ro 10 Metu Į Pacifika Maudytis
Rašo A. V.

Bus daugiau)
Phoenix, Arizona

Po ilgo, karšto kelio mes 
otsibaladojom j Phoenix prie 
miesčius. Jau matėsi žaliuo-

ntroj pusėj kelio tęsėsi ly
guma, o iš šonų lyg pakila.

— Ot iš tos pusės, kaip sau
lė nusileidžia, nuo anų, ana, 
kalnų, ateina vėsuma ir jūs

• •• , šiąnakt puikiai miegosite priejantieji medžiai, dirbami lau-i * , .
, • _ . , . <2 gradusų, — aiškino savi-kai, ganėsi po rudas pievas
galvijai ir kai kur žmonės ve
žė alfalfų ir kūlė, plaudami, , x . , , .
, ■ »• * i „ i mose, bet ir nekokia čia auks-kvieeius. Nemanytum, kadi ’
tokiuose tyruose galėtų javai 
augti, o tikrai taip yra. Gu-

ninkas. 
Nors Plioenix nėra žemu-

dragalvis žmogus užtvenkė ke
letu upių, išvadžiojo kanalus, 
tų vandenį išvogė į savo lau-

tuma; vos septyniolika šimtų 
pėdų. Kų tas reiškia pietų ša
ly! Vienok naktį oras atvės
ta. Apie 70 laip. su biskiu. 

Miestas ir jo derlingos apv-
kus ir Šiandien t, upių tikllnki's įtraukė daugybę žmo-
vaidas beliko... Kal korie ™-

l'hoenhc miestas sn mieste-,kac,j’ ir “Puvena. Ir “Dė-
liais sutraukė daug tūkstan- d’tė” ’Ple tai KalvT tTam 

BaacovoIi Pat,ko “Feniksas”. Esu, žie-
M

li žmonių. Roosevelt Dam,
Jlidge Danį, tai vis yra tie 
raitininkai”...
Pats Pboenix miestas vi

sai netikėtai išaugo į Arizo
na valst. didmiestį. 1900 me
tais, jis teturėjo vos 5,544 gy
ventojus, bet, užtvenkus upes 
ir išvedžiojus irrigaeijas, jau 
Phoenix augo: 1910 m. — 11,- 
134 gyv., 1920 — 29,053 gyv., 
1930 — 48,118, o 1935 m., jau 
siekia apie 110,000! Stebėti
nas augimas! Per tų trumpų 
laikų, iš Kelmės, sakysime, Iš
augo Kaunas!....

Puikus vieškelis įvedė mus 
į centrų miesto. Visur, kur 
nežvelgsi, nauji namai ir vis 
palmoms padabinti. Kaip ne

mos nėra, anglių nereik pirkt, 
o žemė augina ir augina der
lių. Štai, toj lomoj, kų prieš

T) R X r o X 8

Galviju.-, migruoja į kitų valstybę -- /ienas Texas gyvulių augintojas savo di
delę bandų varo į šiaurytinę New Me.rico vals. dalį, kur randasi geresnės gauvk- 

) los. Galviji i turėjo padaryti 225 mylias kelio.

gyvos dūšios nėra. Nei su e- 
roplanu neįlėktum.... NEBAIGTAS ŽYGIS

mus buvo anoj pusėj kelio, Phoenixe pabuvom porų die
nų, apžiūrėjom miestų iš visų 
pusių, išvažiavom toliau ap
žiūrėti ir grįsdami nusipir-

Jau du metai nuskriejo į 
amžinybių beribes, kaip du 
narsūs, pilni pasiryžimo

vienas farmerys augina salo
tas. Žemės turi 80 akru. Jis
padaro apyvartos $'60,000. Pa- „ . x
manykit! šešiasdešimts ketu- kom “oranges” (apelsinų) į nenugalimos drųsos karžygiai 
ris tūkstančius dolerių! Tai a- 
pyvartos. Gryno pelno, jam 
lieka nuo akerio $300.00.

ir

SUCH IS LIFE—

Gerald, the feathers for ray other hat came from one of thoae
■* birds.

“Aiuybe, mom, that'a where -op got his neck.”

Pasirodo, kad nuo spalių 
mėnesio jis pradeda dirbti. 
Turi daug darbininkų. Salo
tos netrunka užaugti. Jas rau
na ir čia pat į vagonus krau
na (Gelžkelis čia pat). O sa
lotos, tai lyg kralikai: auga 
ir auga. Iki balandžio mėn.

tikėtai! Apie painias visai ne- jis dirba išsijuosęs, nes
svajojom!.. Tik California vai. 
jus galima matyti, arba pie
tinėj Texas, o čia — Arizonoj!

Pakelėse viliojo mus apsi
gyventi gražus viešbutnamu- 
kai, bet mes pirmiausiai norė
jom susipažinti su miesto ce
ntru. Ištolo matėsi dangorė- 
žiai ir atrodė kaip Chicago...

Centre miesto puiku, švaru, 
plačios gatvės ir šaligatviai.

tuoja” tavorų į žiemrytines 
valstybes, kame mokama po 
10c ir brangiau už galvutę sa
lotos. O čia, tos pačios salo
tos perkama krautuvėse po 
vienų centų, kartais už pen
kis centus gauni 6 arba 7 ga-| 
lvutes. Vasarų, tai ir čia hra- j 
ilgesnės....

tris tuzinus už kvoterį! Tokio 
bargeno niekur nebuvom ma
tę ir girdėję. Visur mokėda- 
vom po 35, 40c už tuzinų ape
lsinų, o čia — trys tuzinai už 
kvoterį!

Pasirodo, kad tūlas farme
rys atsivežė trokų oranges iš 
Califomijos ir už miesto pa
rdavinėja. Jau kad valgėm 
tai valgėm! “Bėdytė” tik pra 
kanda ir čiulpia, kaip 
kė”....

Phoenix mieste pragyveni
mas nėra brangus. Puikius 
pietus pavalgysi už 25—30 ce
ntų. Daržovės nebrangu. Ir 
teatrai pigus. Dienų, už 15c 
gali matyt du paveikslu. Va
karuose yra paprotys rodyti 
kartu du, dideliu paveikslu 
vienam perstatyme, bet nusi
bosta žiūrėti...

Pririję, prialsavę karščio, 
iš visų pusių apžiūrėję re
ngėmės nedėlios ryte apleisti 
miestų. Pboenive jokių “se-

Darius ir Girėnas atsisveikino 
su Jung. Am. Valst. lietuviais 
ir anksti rytų lėktuvu išskri
do rytų šalin per platų van
denynų, į mylimų tėvų šalį Lie 
tuvų, kur jų laukė, ištiesto
mis rankomis, minios lietu
vių. Bet nelemtas likimas ne
leido jiems Lietuvos pasiekti, 
laimingai joj nusileisti ir ‘v- 
kiu su visais savo pergale, 

rnon_ didelį žygį atlikus, džiaugtis. 
Amžinas lietuvių priešas vo
kietis Prūsų Lietuvoj pakir-

visuomenė sudėjo apie 40,00(1 
dolerių, bet skridimo pernai 
neįvykdė. Žada šįmet skridi
mų įvykdyti, bet gali ir šįmet 
taip atsitikti, kaip pernai. 
Kiek tenka patirti, jiems ne 
skridimas rūpi, bet tik pasi
pinigavimas.

Jų lėktuvas ir lakūnas ran 
dasi jau New Yorke ir žada. 
greitai išskristi, kaip tik su- 
,'auks gerų orų.

Oras- čia kelinta savaitė v- 
ra puikus, tik kada ne kada 
naktį lietus su perkūnija už
eina, kas gal būt ir sulaiko 
nuo skridimo.

Kuomet Darius su Girėnu

metu. Visa laika smarkiai ko- * €
įvojo su lenkais dėl pavergtų 
i lietuvių persekiojimo. Už tai 

Gana, draugai, jau mums mie- • jam pa(viam nekartų teko sma- 
gotų j rkįni nukentėti.

Jau laikas atsibusti!
Uoliai Tėvynės naudai dirbti,

Visiems vikriai sukrusti!
Į darbų šaukia mus Tėvynė —

Tad dirbkime mes jai!
Mylėkime Lietuvų brangia!

Mylėkme karštai! >
Karštai mvlėdami Tėvvnę,

• ITuoj stokime vagon!
Ir lai kiekvienas, kas tik gali, j 

Ateina mums talkon.
A. Burkauskas

VAKARINIAI POTERIAI

Tsb.

Augkit Su Mumis! JĮ
Jei norite BANKĄ turinti !> 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITO J! 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
«avo PROBLEMAS ir save 
BIZNĮ čionai

lo jiems sparnus ir nutrauk,1 rOT:g6si skripti> virf lietuvwl
jų gyveninio siūlę... nI!0 nlažiausio ikj ,l„ižia„sio.

Liko nebaigta kelionė — di
dis žygis, kurį toliau tęsti ir 

j baigti, nors daug atsirado no- 
' rinčių pasekti Darių ir Girė
nų, per du metu neišdrįso dar 
nė vienas lietuvis lakūnas.

Pasinaudodami nelaimingu
Dariaus ir Girėno likimu, Či
kagos socialistai pagavo gerų 
progų pasipinigauti ir sau bi
znį padaryti. Jie skubiai su
tvėrė kitų skridimų, Kuriam

tos veikėju ir kovotoju už (♦ 
tuvybės teises. Yusc jo dide- įvien tik apie tai ir tekalbėjo 

ii nekantriai laukė, kada jTe jį nuopelnai Vilniaus kraštui. ■ ’»'• ......................................... I

“Dėdytė” klausėsi seilę ry
damas, kaip mūsų gaspado- 

daug krautuvių, daug “ P»r-(rius pasakojo. Esu, vienas ak- 
kingų”, teatrų, restoranų, tik (ras, per sezonų, duoda apv- 
namai neaukšti: dviejų, trijų )Vart0R jįį šešių šimtų su vir-
aukštų. Žmones vaikšto pa- gum dolerių, bet brangiai kai- Į nienų” neieškojome ir nesi- 
mazu: vyrai vienmarškiniai, nuoja apdirbimas. Vis-gi, kaip įdomavome. Buvom aplankę 
baltais marškiniais, o mote- ten nebūtų, lieka trys šimtai J vienų bažnvčių kurt atrodė įbet kart{* temperatūra vir-

išskris, o dabar jokio susido
mėjimo nesimato ir Ne\v Yo
rko daugumoj lietuviai nei 
nežino, kad skridimas čia 
pat randasi.

Jeigu skridimas ir įvyktų, 
šjmet, jo reikšmė būtų maža, 
nes perskridimas per didelius 
vandenynus jau skaitomas vi
sai paprastu dalyku. L. S

Vilniuje jis 1931

Halsted Exchange 
National Bank 

I9th PI. and Halsted SL

o
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rys plonutėm dresėm. Vyrai 
nei kaklaraiščių nepaiso. At
lapos apikaklės. Ir kur tu 
žmogus kitaip vaikščiosi prie 
106 gradusių karščio!

Mes būdami Flagstaff, se-

dolerių!
— Ar brangi čia žemė? — 

užklausė “Dėdytė”.
— Visaip. Kai kur galite 

gauti po kvoterį už akrų, o 
kai kur mokėsite ir po tūks- 

kerne laikraščiuose, kokia te-^antį dolerių. Pavyzdžiui, tų
matūra kituose miestuose. 

Tbkart Phoenixe rodė iki 
~TJ2 laip., bet per keletu die
nų, temperatūra nukrito iki 
106 laip. ir taip laikosi. Tie 
106 gradusai karščio nealp- 
dino. Karšta tai karšta, bet 
gali pakęsti. O pavėsy — nie-

žemę jums neparduos nei po 
$1,000.00 už akrų, — aTsakė 
savininkas.

Tų išgirdęs “Dėdytė” pasi
krapštė pakaušį ir nutilo. Už
sisvajojo. Jis vis-gi norėjo- to
kį biznį, su salotoms, varyti.

— Painatykit! Tiek žmonių
ko tokio. Tarytum Chieagoj į'algol... Milijonai dolerių yra 
85 laip....

Mes samdomės namukus prie 
kelio Nr. 80, už capitol. Ran
dame vienų chicagietį varan
tį tų biznį jau keliolika me
tų. Mandagus vokietis. Jis' 
mums papasakojo, kad pir
miau turėjęs tokį hoteliukų 
rytų link, bet tenai perkarš- 
ta. Susirado dabar vakarų pu
sėj ir keliauninkai čia geriau 
“laikina”....

Tiesa, čia nors nedidoki pa
vėsiai, bet po jais nėra karš
ta. Už pusantro dolerio gali 
gauti puikų namukų su visais 
patogumais, o ypač gerai 
tuom, kad yra “shower”. A-

tain bizny!.. Tik rimtai šne
kėkim!.. Na, jeigu nusipirk

senoviška, bet būta naujoviš- Į S*J° ^k Pora laipsnių.
kos, 1912 m. statytos.

Paupiu, keliu 80, mes suki
nėjomės per farmas linkui 
Yuma, kuris buvo paskutinis 
Arizona valst. miestelis, su 
5,000 gyventojų. Ritomės po
rų kartų per kalnus, bet jie 
nebuvo aukšti: vos šimtas - 
kitas pėdų. Saulė mus kepi
no be pasigailėjimo. Visi pa
jutom kad čia karšta vasara.

Yuma miestelis, buvo dau
giau pietuose negu Phoenix.

Mes sustojome pietaut Yu
ma miestely. Gavom puikius 
pietus už 35 centus. Po pietų, 
apžiūrėjom miestelį iš vienos 
pusės ir rengėmės į Califor-

MIRĖ POVILAS GAIDE- 
LIONIS

Birželio 31) d. Kaune mirė 
žinomas Lietuvos veikėjas, ra- 

nia įvažiuoti, kuri jau buvo šytojas ir menininkas Povilas 
čia pat už Colorado upės. jGa’delionis. Velionis dar prieš 

(Bus daugiau) 'karų buvo žymiu mūsų tau-

b/lhlUS 
lft GIRCM/Ifi

Parašė
P. JURGĖLA

TURINYS; Dariaus Ir Girėno 
gyvenimo Ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Aiinnt^. Soldino 
miSko paslaptis. Žygio atgarsiai 

' pasauly. Dariaus Ir GirSno nuo
pelnai aviacijai Ir mūsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKA. Skri
dimo rėmėjai Ir rėbi. komitetai.

3S4 pusi. su 86 paveikslais, 
tvirti viršeliai. KAINA $1.50. siu
nčiant paštu $1.C6.

Reikalaukltę:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO. ILL.

EMIL DENEMARK iŠ
J?

tum kokius 5 akrus žemės, po 
$300.00 už akrų, tai pusantro 
tūkstančio tau lieka gryno pe 
Ino. Maistas? Kiek tas mais
tas kaštuoja?!... Rūgusio pie 
no, Smetonos, salotų ir sotus!. 
Kodėl tie mūsų lietuviai čia 
neatvažiuoja bizniauti. Juk 
kai kurie turėjo pinigų, galė 
jo apsipirkti žemės...

Visaip figeriavo, figeriavo 
ir vis tik neišfigeriavo kaip 
užsidėti salotų farmų. Jam 
“Tetytė” žadėjo nupirkt ši 
m tų akrų žemės, po kvoter 
akrų, ale pasirodo kad ta že 
mė kur tai kalnuose, kur nei

MALIAVOS 
IŠPARDAVIMAS

Garantuota maliava, gal. 
už 97c. Greitai džiūvantis 
varnišas, gal. už 97c. Kas 
atsineš šį pagarsinimų 
gaus kenų maliavos (pai- 
nt) dykai kaipo sampelį.

BUDRIK FURN. MART
3345-49 So. Halsted St.
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Connecticut Pan Savo Pionierius
Visokie Massati.uselts vai. Rev. Tkomas Ilooker buvo pa

vaikomieji įstatymai pra- bėgėlis iš Anglijos Prieš at
šutino iš jos labai daug ne- vvksiant Į Ameriką jis gyveno 
prisitaikam’.iu. Kuomet \Vinth- Olandijoje. Jo susikirtimas su 
rop, Emlieott, Cotton ir kitos Bostono puritonais - autokra- 
šeimynos Massachusetts valst. tais buvo fuiulanieutališkas. 
statė stebrtiim teokratini, ku-1 Tie autokratai, ieškodami at- 
ri skelbė, kad valdymas per siskyrimo nuo “edoro pašau- 
žmones buvo aršiausia valtį- lio, davė pilną valią savo tei
sios forma ir kad tikėjimo pa-' sijams: kunigai turėjo kcn- 
kentimas jų tarpe neturėjo troiiuojamą valią. Teisybė, pu 
vietos, tuo paėiu laiku du pu
rilanai pabėgėliai pradėjo vi- kioi 
sai kitokius eksperimentus,

rituliai buvo priešingi viso- 
vergijoms, rėmė apšvlv-

tą ir Įvedė “miesto susirin- 
kurie tapo svarbios problemos kimus’’, kurie tapo svarbios 
liaujame ir sename pasauly- i savęs valdymo įstaigos, bet 
je. Roger AVilIiam, įsteigėjos i daug buvo priešingo nusista- 
lMmde Island, ir tikėjimo lai- tymo. Rev. Tliomas Hooker

jiodė toje valstijoje, pasisavin-^ 
į darni apleistu žemę ir atgai- 
i vindami agrikultūrą aknienuo- 
į tuose Naujos Anglijos laukuo 
' se. Su industriją išsivystymu 
nauji imigrantai įsteigė nau
jus Connecticut miestus.

Viena iš trijų mažiausiu va
lstybių mūsų šalyje, Connec
ticut užima 29 vietą gyvento
jų skaičiumi. Iš 389,GOD šeimy
nų šioje valst. 1930 m., buvo 
42.4 nuoš. svetimšaliai. Dau
giau kaip trečia dalis gyven
tojų Hartforde, New flaven ir 
Bridgeport yra svetimšaliai.

ru»

gamta. Maf, žiemos rnefu ant 
sušalusios žemės storo sniego 
gluoksnio nebuvo ir todėl pa
vasarį žiemkenčiai gerokai 
paretėjo, bet iššutusių labai 
retai kur pasitaikė. Pirmoji 
pavasario pusė žiemkenčiams 
nebuvo palanki: šalti orai ir 
stiprios šalnos apie gegužės 

(Tęsinys 5 pusi.)

LIETUVIAI ADVOKATAI:

svės apaštalas, buvo vienas matė. kad toks Bostono vai- Federacijos Kongrese Philadelphia, Pa.

Chicagos Vargonininkų Sasnausko choras ved. prof. A. Pociaus. Po Dainos Šventės, 
rugp. 4. d. išvažiuos į A. L. R. K. Vargonininkų Sąjungos seimą, rugp. 20 d., Philadelphia, 
Pa. Pakeliui koncertuos: rugpiūeio 15 d., Detroit, Mieli.; rugpjūčio 18 d., Pittston, Pa., ir

KOKIO DERLIAUS LAU
KIAMA LIETUVOJE

Re*. 1460 No. Paulina St.
Phone AEMitage 0590

FEMUNANO PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Saite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

JOHN B, B8MEN
pabėgėliu. Kitas, 
emigrantas iš Mas^achuselb 
Bav buvo Rev. Tliomas

liuosnoris dvmas buvo tironiškas. Po iš
siuntimo Roger AVilliams ir 

loo- baisiu persekiojimų kitų no
kei', autorius pirmos parašy- konformistų, Hooker drąsiai 
tos ko»stitueijos. j skelbė “aš nenorėčiau gyve-

Šiandien Connecticut vaisi. ■ nti po tokia valdžia ’. 
trišimtmetiniame apvaikščioji-j •*>.- tikėjo, kad išrinkimas 
nu Rev. Tliomas Hooker yra viešojo teisino priklauso nuo 
svarbiausia figūra. j pačiu žmonių, kad “autorite-

Jan trys šimtai motu pra- j te pradžia priklauso nuo pa
ėjo, kuomet pulkelis nepatvii-; čių žmonių Tai buvo pana- 
kintų puritanų iš Massacliu- l šios idėjos į tas, kurios pra- 
setts atvyko į Connecticut. Į dėjo Amerikos revoliuciją ši- 
J-.ios atgal vijo I’eųuot indi- nitą metų vėliau ir kurios pra 
jonai, bet neužilgo po vado- Alė jo Prancūzijos revoliuciją ir j 
vyste Rev. Tliomas Hooker I kitas revoliucijas pasaulyje 
jie vėl sugrįžo. 1637 m. vėl aš- per sekančius šimtmečius, 
trini susikirto su indi jonais Rev. Hookerio idėjos apie 
ir šį kartą taip sumušė indi-1 valužių buvo inkorporuotos 
jonus, kad po to beveik išny-j konstitucijoje, kurią C'onuee- 
ko toji indijonų gentis. Į tieut valst. priėmė 1639 m. 

Hartford, dabartinė Coune- Mažos agrikultūrinės koloni
jos Connecticut klonyje, gal, 
niekad pilnai nesuprato sva
rbos tos konstitucijos. Ji paš

ilė žmonių teisę save val-
' dyti, atmetė politinę privile-

kelhė praktišką kolonijos ne- į korio respublikoniškumą, nes 
priklausomybę; visai nei ne- j Connecticut valst. čarteris bu- 
minėjo ištikimumą Anglijos Į vo duotas kaipo nepriklauso- 
karaliui. Konstitucija taipgi mai karališkai kolonijai.
nus’.atė tris koordinuotas val
džios dalis: egzekutyvę, jsta- 
tvmdnvvstinę ir teisdarišku; 
žodžiu, buvo pradžia demokra
tiškos Amerikos respublikos.

Ši konstitucija buvo visai 
kitokia nuo tos, kuri egzista
vo Massachusetts, pagal ku-

Pastangos atšaukti.tą čar-

Per revoliucijos karą Con
necticut, kaipo vienutė, stojo 
prieš Angliją. Su nepriklau
somybe Connecticut delegatai 
rėmė konstituciją valstijoms

Mat, derliaus būklė pareina 
nuo daugelio aplinkybių. Jų

terį vėliau buvo svarbus pus-1 punašią j tą, kurią Iiev. Tbo- 
lapis Connecticut valst. isto- mas Hooker parašė kolonijai
rijoje. 1687 m. karališkas gu
bernatorius, vardu Andrės,

prieš 150 m. Daug Hookerio 
idėjų buvo inkorporuota į Te

bandė sujungti kelias koloni- deralę konstituciją.
jas po savo valdžia. Atvykęs1 Kaip kitos Naujos Anglijos
į Hartford jis reikalavo, kad

rios tik kiekvienas penktas, J kolonijos čarteris būtų įduo- 
arba šeštas, augęs žmogus ga tas. Galų gale čarteris buvo

“ap-
Val-

etieut valst. sostinė, ir 
draudos” centras J. A. 
gtvbėse, buvo vienas pirmųjų 
miestų, kurį tie Connect icut | kel 
pionieriai įsteigė.

Kaip kiti puritonai, taip ir gijuotų grupių kontrolę, pas-

KVIETIMAS

Darbininkams Skanūs Užkandžiai

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.)
(Metropolitan 8tate Bank narna

pasikeitimas viena linkme ga- j vaiandoa kasdien nuo » iki g 
1 e i Panedėllo, Seredos Ir Pėrnyčloa

▼akarala • lkt f 
Telefoaaa CAJVal 1175 

KAMAI: 6450 8. Roctaveff St.
Telefonas REPublic MOO

Įėjo balsuoti už civiliškus va
ldininkus. Bet žmonės nekrei
pė dėmesio į Rev. Hookerio 
idėjas. Vėlesnis apgyvenimas 
Connecticut valst., aplink New 
Haven, valdymą pavedė “se
ptyniems bažnyčios ramučia
ms”, privertė žmones tapti 
bažnytiniais nariais. Anglijoj 
jokio dėmesio nekreipta į Uuo

pristatytas generalio teismo 
sesijoje. Tuomet, ant syk vi
lios žvakės užgeso ir tamsu
moje čarteris žuvo. Vėliau, jis 
atsirado, bet tik tuomet, ka
da Andrės buvo atšauktai ir 
Connecticut teisės išnaujo pa
tvirtintos. Pagal tradicijos, j 
brangus dokumentas buvo pa i 
slėptas sename medyje.

valst, taip ir Connecticut bu
vo viena iš paskutinių jausti 
prisidėjimą naujo kraujo, per 
imigraciją, ne angliškų gyve
ntojų. Kuomet judėjimas va
karuose atėmė daug Naujai 
Anglijai ūkininkų, daug vo-

Ii derlių pakeisti kitą suma-1 
žinti. Tačiau jau iš turimų 1 
duomenių galima šis tas apie 
numatomą derlią pasakyti. 
Pernai Lietuvoje buvo gana 
ilgas, šiltas ir neperšlapias 
ruduo. Žiemkenčiai įsisėjo ge
rai ir beveik visur sužėlė la
bai gerai. Tokia jų būklė ūki- i 
ninkams kėlė susirūpinimo. 
Mat, bijota, kad peržėlę ru
giai žiemą gali iššusti. Dėlto 
ūkininkai rugius ganė, šiena
vo ir kitokiais būdais sten
gėsi įžėlimą sustabdyti. Prie.

kiečių, italų ir slavokų pasi- • šio darbo prisidėjo ir

SURYS - BOOBY - ANTBNtSEN
3320 So. Halsted Street

Senoji Tėvynė Jus Laukia

t
Telephone: BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick 

Lietuviai Advokatai
4631 SOUTH ABHEA'ND AVENUE 
Ites. 6515 S. ROCKWELL ST. 
Telephone: REPublic 9723

Res. 1227 S. 50th AVĖ., CICERO 
Telephone: CICERO 5395

Kviečiami liepos 23 <1., 9 vai. vakare atvykiti į West Side 
“Rūtos daržan” visi dienraščio “Draugo” piknikų Ekspre- 
snikai, darbininkai-kės, kviesliai, agentai, katalikiškos spau
dos piknikų tikietų platintojai, reportoriai, rašytojai, visi 
suteikusieji dovanas, paramų piknikui arba piknike gražiai 
pasidarbavę, ypač biznieriai, kurie gausiai dovanas teikiate 
“Draugo” piknikams bei parenginiainas prašomi visi atvyk
ti nesivėluoti 9 valandą, Rūtos darže bus laukiama visų dien
raščio “Draugo” bičiulių rėmėjų.

Bus programas iš gražių kalini apie katalikišką spaudą. 
Bendrai bus pasitarta apie tolimesnį ir uolesnį veikimą ir 
rengimą “Draugo” piknikų. Žada atvykti ir S. Pileckas, ku
ris atsisveikina prieš išvavžiuosiant į Lietuvą. Atvyks A. J. 
Janušauskas ir lietuviškas vengras su savo muzikantais vi
sus palinksmins. Taipgi bus išdalintos metinio “Draugo” 
pikniko laimčjusems dovanos.

Peoples Funriture Kompanijos gražus radio teko biznie
riams J. ir Ali. Kiučiiiams, 4441 S. Honore St. (No. 4468), 
Čeverykai iš l 'r.iversal Sime Store, 3337 S. Halsted St. te
ko K. Kazėnui, S. 50th Avė., Cicero, Ilk, (tikieto No. 1840). i 
“Draugą” metams laimėjo J. Salttnienė, 927 W. 33 St. (ti-' 
kieto No. 9342. Muzikališkas instrumentas iš krautuvės J. 
Kass, 4216 Archer Avė. teko įA. J. Janušauskui, 1233 S. 49 
Ct., Cicero, III. (tikieto No. 1689). Knygos iš “Draugo” 
knygyno teko šiems: biznieriui Fr. Kiminui, 2300 S. Oakley 
Avė. (tikėto No. 1417). Kas Turte tikietna su šeis numeriais, į 
laimėjote knygas: 440) 915’1705, 1507,731, 541, 1731,? 631, į 

1041, 1889, 89, 366, 1766. 1941, 415; 1531; 940; 1466 ; 689; 
941 ; 389; 666.) Budrevičių šeimynai iš štv. Jurgio parupijos, 
teko “Laivas” metams — tikieto No. 44.

Už tikietų paltinimą 1 dovana gavo St. Staniulis, 6651 S. 1 
Talman Avė; 2 dovaną — I r. Gudienė, 901 W. 33rd St. 3 ! 
dovuna tenka kleb. kun. Vaičiūnai--labai tinkama parapijos/ 
rengiamai) piknikui, liepos 27 d., Vytauto Parke.

Širdingai ačių visiems pasidarbavusems ir suteikusiems) 
piknikui dovanas vpač biznieriams.
DRAUGO RENGIMO PIKNIKŲ KOMISIJĄ. į

Aplankykite savo
gimtinj kraštą

SEPTYNIOS DIENOS 
į Lietuvą

BREMEN
EUROPA

Ekspresinis traukinys laukia prie 
laivo Bremerhavene Ir užtikrina 
patogų nuvykimą j KLAIPĖDĄ

• •
Arba keliaukite populiariais 

ekspresiniais laivais

DE0TSCHLAND
HAMBURG
NEWYORK

ALBERT BALUN
Patogus susisiekimas geležinke

liais t; Hamburgo

Informacijų klauskite pas VletlnJ 
Agentų arba

HAMBURC-AMSPICAN l'HE 
NORTH CERMAN ILOYO

130 W. Randolph St., Chicago

, Phone: YARds 5215 \
INC. 1

DABAR Skolinam ir Perkam
Pirmus Morgičius

Priimam I4elm iškils Bonus Dėl Atrnni jhilmo arba Išmokame Casb 
Visokios našles fnsurance — Ugnies, Vėsnloa, Automoblltų,

Stiklų Ir L L

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jp’gu reik»lapji pinigu ant Pirmo Mortgiėin. srbn 
apdraudos nuo ugnies, vėjo. etc., atmšauk:

840 XX/#»st 33rd Street 
TELEFONAS- YAPds 2790 arba 279i

E1STUČI0 SKOLINIMO !R BŪDAVOJIMO B-VĖ!
R AŠT IX F.J K

BARSKIO DIDŽIAUSIAS 
SUKAKTUVIŲ PAmiNSJIMO

Išpardavimas
jų 31 metų gyvavimo. 31 metų teisingo ir prielankaus 
pardavinėjimo: Njtęikite į Barskis Furniture House nu
sipirkti namų reikmenis dabar ir sutaupykite pinigų. 
Jei turite vieną akį ant vertybių, o kitą ant taupumo 
— nueikite pas Barskis nusipirkite kas tik reikalinga 
bile kambariui jūsų namuose. Nuo 20% iki 40% taupy
mai yra siūlomi Maine 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 namą. Nuei
kite pas Barskį pažiūrėti į jo pasiūlymus ir tuo pačiu 
laiku gausite puikią dovaną dykai.

Būkite gudrūs — pasinaudokite šiuo didžiuliu 31 me
tų Sukaktuvių Išpardavimu

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
1748-50 We«t 47th St.

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

Šeštadienio vakarais iki 10 vai.

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS JGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sustiprina nervus, pa

taiso apetitų, stimuliuoja prie novma- 
llško veikimo virškinimo organus, už
tikrina ramų miegų. Ir pataiso abelnų 
sveikMų.

NUGA-TONE jau yra vartojamas 
per 45 metus, per tų laikotarpi i'.s 
Jrodė esųs labai nagel blogas -lininėms 
ir liguistiems vyrams Ir moterims. Ne 
praleiskit ne pamėginę NUGA-TONE. 
Parsiduoda visose valstinyClo.se. Gau
kite tikrų NUGA-TONE. nes joks ki
tas vaistas ne atneš tokių pasekmių

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOI. 
— Idealų Lluosuotojų vidurių 2 5c Ir 
50c.

I Tbij delicious cbeme food it

RKGCSTIBLR AS MILK 
nSCLFI

• ftddeV ia Vdveet*’» richl v mM 
, Cheddar Cheeae flavoe are hoalth- 
’ froteetrvę elemen t» of many foodk 
I It'» vrondrrful for childrrn. S«ye

Kraft Vdveet*—in aandvrichM, ia 
eooked dtehea... oftan!

OLD PEOPLE find 
vmytokeep 
' Mrhdesome
Hafitosis (Barf breath) qaMriy yMrfs

tlt(wr of Rtnm.rh dlrtnrhnnr—, foo4
fermenUtlon, or the veerlng of (el.e teeth, old 
neople fre<^M»ntly have halitnirie (bad hreath). 
No aonder othera consider them a nuiaance.

Bnt no* Science hes Biurtd that the refulav 
nee o( Listerine will often overeome offeneiva 
mnoth ode re Ale to the fermentadon of dny 
bitą of food on mouth, teeth, or dental piate 
aurfacea.

Thia aafe antiaeptic and qutek deodorant 
vorka ęuickly. It cleanaee mouth, teeth, anden..M. na m— — ai g ■line Aea*a^_jum RnvBCVB. naiiiB iFm^nTiiunn antį p*ivr»a- 
feeeion, a major oauee ot odora, and then 
eaaateratta the odom theBaaaleea.

Try uirtng Uaterine every two or three daya. 
Bat ho« aiueh mnpe ifholeaoma lt leavea ynur 
mouth. How lt eveetene your breath. Lambert 
Pharameal Co., St. Louia, Ko.

Don't ofleod otDers • Checl 
batitosas wrtb USTHBHE

10 PIECE CO8METIC 
SĖT $1.97

Thle la a Pamoua VIvanI Sėt and In- 
•ludea tarė povrder, »1.0<f; RnU«d.
TlMile Cream «.00, DUpilkfery fl.00 
račiai Aatrlnjent 11.74, Bath Malt 1.00 
Tollat Water 41.M. PertUMe M7I, arll- 
Jietrtlrt. 7Je, Bkln tVhlfOftOr «e. Totai

.Sor;2i Kfor"
VarttaS

į Adraaaa.........
1 StanAana 
" Platata grųt

COO
grųtinaaat, jat 

■apatonktataa.>W yjB 980.9tb Av***.

valstinyClo.se


t) R K TT O A' S n
Antradienis, liepos 23 d.. 1935

ĮSPŪDINGOS IŠKILMĖS
MAK1ANAP0LIS. — Lit 

pos 16 d., kolegijos koplytė- nigus

lijoj kun. Vincas mokėsi viso 
4 metus; gavo ir teologijos 
licensiatų. 1934 m., rugpiūčio 
19 d., Lietuvoj įšvęstas į ku-

W., .. m . i ,
OOCY_.S> fcjRLUUOCIO, 
HEAfcS IMAT I M UIS 
RWfu_ HCU. 

jump TPnooeH Hts1 
i Skim vrnw ewy »

^OFUS FAMILY

Įėję įvyko reikšimnigos iškil
mės. Tų dieno, paprastai, vi
suose Marijonų Kongregaci
jos namuose vieni priimami 
kongregacijon, kiti atnaujina 
upžadus. Kadangi Marianapo- 
lyj randasi nemažas Marijo
nų būrelis, tat šių dienų įvy
ko įžadų atnaujinimas.

Iškilmės prasidėjo 7 vai. 
ryto. Joms vadovavo namų 
vyresnysis, Kolegijos direkto 
rius kun. dr. J. Navickas, M.
1. C. Jam patarnavo kun. J.
Vaškevičius, M. I. C., ir klie
rikas E. Andrulionis, M. I. C.

Įžadus atnaujino sekantie
ji: S. Misiukevicius, Kings- 
ton, Pa., A. Mažukna, Wor- 
cester, Mass.; A. Miciūnas,
Chicago, 111.; A. Kacevieius,
Providence, B. I.; J. Šaulys,
Waukegan, 111.; J. Augūnas,
AVorcester, Mass.; A. Versiac- 
kas, Lowell, Mass.; V. Paru
lis, Worcester, Mass.; J. Liū
lia, Brockton, Mass. (Tęsinys nuo 4 pust.)

Pamaldose dalyvavo nema- mėnesio vidurį juos dar la 
ža svečių, daugiausia vienuo- biau retino ir silpnino. Šaltas 
lių tėveliai, giminės ar kiti ‘ pavasaris ir šalnos kai kur 
urtimieji žmonės. į ūkininkus ėmė gąsdinti, kad

Kun. Čižausko Primicijos ! šiais metais žiemkenčių der-
J . . . ., i liūs bus visai silpnas. Tačiau,

Liepos 14 d., nesentai įsven- ... « . -, . ’ . , antroji pavasario pusė tų u-
tintas kunigas v. Cižauskas, , . . , .... . . .„° .kininkų nusivilnnų visai įs-

Naujajani Kristaus vynyno • 
bendradarbiui - levitui, linki- 
me gausios Dievo palaimos ir . 
geriausių pasėkų!

Svečiai '
Pastaromis dienomis Maria- 

napolyj lankėsi svečiai: kun 
dr. J. Končius, Mt. Carinei, 
Pa.; kun. M. Daumantas, Gi- 
rardville, Pa.; kun. D. Mikšys, 
New Pliiladelphia, Pa.; kap. 
Jurgėla su sūnumi ir iš Lie
tuvos atvykęs žurnalistas Ve- 
jėlis.

Svečiai lankydamiesi Mari- 
anapolvj tiesiog negali atsi
gerėti kolegijos grožybėmis; 
visi džiaugiasi, kad lietuviams 
pavyko įsisteigti tokių kilnių 
įstaigų tokiose gražiose, žavi
nančiose apylinkėse.

A. Miciūnas (L. K.)

KOKIO DERLIAUS LAU
KIAMA LIETUVOJE

AL I. C., savo gimtinėj Kara- I giedrino. Mat, orai ūmai at-
lienės Angelų parapijoj, Broo-,?.. . ..... .. ._i. ,T .... šilo ir prasidėjo šilti lietus
klyn, N. laikė primicijas. . .. , , _ .. .1 u Tokiose aplinkybėse žiemken

čiai žymiai pasitaisė ir dabar 
vietoms žada vidutinį, o vie
toms ir visai gerų derlių. Y- 
patingai gerai išrodo kvie
čiai: pietuose ir Lietuvos vi 
dūrio srityse. Kitur kiek pra
sčiau. Bet bendrai blogo kvie
čių derliaus nelaukiame. Ly
ginant su praeitų metų derliu
mi. Šiais metais derlius bus 
pirmoje pavasario pusėje bu
vusių šalčių yra mažesnės ir 
silpniau išsivysčiusios.

Prie apeigų patarnavo: kum 
Aleksiūnas - arkidijakonu, 
kun. Kartavičius — dijakonu, 
kun. kapucinas (neteko gauti 
pavardės) — subdijakonu. A- 
peigų magistru buvo kun. J. 
Vaškevičius, M. I. C. Pamal
dose patarnavo taipgi keletą 
klierikų, kurių tarpe buvo ir 
Marianapolio kolegijos moky
tojas — klierikas E. Andru
lionis, M. I. C. Progai pritai
kintų pamokslų pasakė Mas- 
petho lietuvių parapijos kle
bonas kun. J. Balkūnas.

Pamaldoms užsibaigus, pa
rapijos salėje įvyko svečių ir 
giminių priėmimas — pietūs. 
Čia dalyvavo apie pusantro

_____ By H. T. Elmo

SEE. X SELU PUMPS 
TO VZOMEM v/HVA WĄTEQ

ARABAI UŽ ETIOPIJĄkti. Toks gamtos reiškinys ' gana vienodai ir gražiai auga kūrė ir dabar sėkmingai ve- 
darbus sutrukdė ir pačių .va j Visa tai žada gerų derlių. Cu-Į da Amerikos lietuviai, 
sarojaus sėjų suskaldė į dvi kriniai runkeliai dar labai
dalis: ankstyvųjų ir vėlyvųjų ' maži, todėl apie juos ir jų lau- 
sėjų. Ankstyvoji vasarojaus; kiamų derlių sunku kų nors 
sėja atrodo blogiau už vėly- J tikro pasakyti. Dobilui, pievos 
vųjų. Mat, pirmoji dėl šalčio ir ganyklos atrodo pusėtinai 
negalėjo vienodai sudygti. Su Kai kur dėl šaltų orų bloga? 
dygę pasėliai bus o apnykti1 žėlė pievos, neželia gerai ii 
įvairių piktžolių, kurios žy- ganyklos.

Bendrai šiais metais Lietu 
voje blogo derliaus niekur ne 
laukiama. Tikimasi, kad da 
buitinė derliaus būklė gali dai 
pasitaisyti. Tas žinoma pri
klausys nuo liepos mėnesio 
oro.

miai atsilieps į laukiamų der
lių.

Vėlyvosios sėjos vasarojus 
atrodo gana gerai. Labai vie
nodai sudygo ir augimo sųly- 
gos buvo žymiai geresnės, ne
gu ankstyvosios. Čia daug pa- 

'dėjo ir lietus. Daugely Lietu
vos sričių lietaus buvo tik Že
maitijoje, kai kur nusiskun
džiama dėl lietaus nepritek- 
liaus. Tačiau, bendrai šiais 
metais kritulių buvo pakan
kamai ir dūliai tos priežasties 
vasarojui augti sąlygos buvo 
daug palankesnės, negu pra
eitų metų. Jei tik liepos mė
nesy oras bus vasarojui augti 
palankus, derlius bus aukščiau 
vidutinio.

LIETUVOJE AUDINIU 
PRAMONĖ NUOLAT 

AUGA
Lietuvoje, audinių pramonė 

yra dar ganu jauna. Prieš ke
liolika metų kaimuose ūkini 
nkai patys sau rūbus gamin 
davosi, o miestų gyventojai 
juos pirkdavo iš užsienių. Ta-

Linų pasėliai šiais metais ’ c’au Paina^u> diaugę su kito- 
atrodo gana gerai. Ypatingai' ni^ I)raino®®8 šakomis, Lietu-
gerai išrodo vėlybesnės sėjos. voje pradėjo augti ir audinių
Mat, vėlvbesnė sėja buvo at-",Pranion&- An* kart* Pla‘‘iau 
likta kaip tik tuometu, kada. P^ėme apid audimų didžiu 
buvo pakankamai šilumos ir P? fabrikų Diobę kulių į- 
lietaus. Dūliai tų aplinkybių
linai gerai sudygo. Mažai pa
sėliuose tematyti piktžolių ir

Paskutiniaisiais metais ši 
pramonės šaka sparčiais žing- ( 
sniais žengia pirmyn. Jau da
bar savais audiniais vilki di
di lė dalis Lietuvos gyvento- 
jų. Nuolatos auganti Lietuvos j 
audinių pramonė nukonkuruo-, 
ja užsienių audinius, kurie, 
anksčiau čia turėjo sau gerą Į 
rinkų. Tiesa, auganti fabrikų i 
audinių pramonė taip pat nu
konkuruoja ir namų darbo au
dinius. Tik dėl to dabar Lie
tuvos kaimų gyventojai dau
giau nešioja “krūminius” dra 
bužius. Tačiau “krominiai” 
beveik nebrangesni už namic- 

. je pagamintus.

Dar 1931 metais į Lietuva 
iš kitų kraštų vilnonių audi
nių buvo įvežta už 14 milijo
nų litų. Gi 1934 metais jų 
jvežta tik už 3 milijonus litų 
Tai rodo, kad Lietuvoje yra 
išaugusi audinių pramonė, ku 
ri neleidžia į užsienius berei- 
kalo išmesti tiek daug pini
gu-

Audinių pramonė Lietuvoje 
dūlinama į keturias darbo sri
tis: vilnų audyklas, medvil
nių audyklas, šilko audyklas 
ir linų audyklas. Vien tik

•‘Drobėje” darbo turi apie 
800 žmonių. Per metus audi
nių gamyba Lietuvoje siekia 
apie 22 milijonus litų. Žinoma, 
šiuo metu dar nė visos audi
nių pramonės šakos Lietuvo
je yra išnaudotos. Dar gali
ma, pradedant su nedideliv 
kapitalu, įsistiprinti ne visa. 
išnaudotoje audinių pramonėje 
ir dar kitose gamybos sako 
se. Tsh

I JĖKUZALB, liepos 20. —
Trausjordanijos ir kitų kraš

I tų arabų didieji vadai paskcl
bė, kad jie stovi už Etiopiją

1 ir duos jai pagalbų Italijai
1 pradėjus karo veiksmus, 
i

Italija daug pastangų dė- 
įj<> suneutralizuoti arabų va
dus ir tas jai nepavyko.

A. t

.t

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

VLADI3LAVA
' IVANAUSKAITĖ
Mirė liepos 20 d., 1935 ui., 

9 vai. ryte sulaukus 18 imtų 
amžiaus.

Gimė Chicago. Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime 

Tėvų \Vaiter, Motinų Marijo
nų. du brolius Vincentų ir A- 
dolfų, dėdę ir dėdienę Pike
lius. dvi pusseseres Antaninų 
ir Teklę Pikelius, pusbrolį \Va:- 
ter Micevičę, pusbroli ir krik
štų tėvų Jonų Atruškevičių.

Lietuvoje Senelius Jurgj ir 
Zofiją Žostautus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2252 \V.
Cermak Kd. Chlrtigo, III. Lai
dotuvės įvyks trečiadienį, lie- 
po 24 d, 1935 in. Iš namų 
8 vai. bus atlydėta Į Aušros 
Vartų Parapijos bažnyčių, ku
rioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų, i’o pa
maldų bus nulydėta J Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimimą, draugus-ges ir pažy- 
stainus-iuas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvas, Molina, Uru
liai ir Giminės,

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Laeho« iez ir Sūnui.

ELEONORA Š1MKIŪTĖ
Mirė liepos 19 d., 1935 in. 

5:10 vai. ryto, sulaukus 22 
liutij amžinus. A. a. lx.-ouoi-a 
gimė Cliicugo, III.

Paliko dideliuine nuliūdime 
Uyolnių Petronėlę, po tėvais 
Bugotaičiūtė, tėvų Dominiką, 
tetų M. Kalašiuskienę, dėdes 
J. Gurinskų. J. Iiag olai t j, K. 
Šimkų, pusseseres: seserį Ka- 
zimicrietę Al. Virgllių, M. L. 
Gurinskaitę, Al. Uudlelkienę, B. 
Vlsklenę, pusbrolį J. Kula&in- 
skų, gimines V. Gudinki, N. 
Kalašiuskienę ir Jankevičius.

Kūnas pašarvotus 3347 So. 
Lituanica Avė. Laidotuvės įvyks 
antradienį, Iii pos 23 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėta ) Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioj jvyks gedulingos pamaltos 
už velionės sielų. I’o pamaldų 
Ims nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
t. (iius-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvas, Motina ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Telef. YAltds 113».

lt
UdiiMjal

lų Ir
rūšie

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Vasarojaus derlius dar kol 
kas nėra paaiškėjęs. Kiek jau 
šiais metais kur buvo numa
tyta užsėti tikrai tiek ir už
sėta. Tiesa, šį pavasarį vasa-

B

šimto kun. Čižausko artimųjų rojaus sėja vyko ne visai nor- 
draugų ir giminių. knaliai. Mat, pavasario darbai

Kun. Čižauskas liepos 6 d. 
grįžo iš Romos, kur baigė An- 
gelico kunigų seminarijų. Ita-

jau buvo prasidėję balandžio 
viduryje, bet dėlei šalčių ir 
šalnų reikėjo darbus nutrau-

(Acme Photo.)
Etiopijos senovės liudytojai. — Senovės Etiopijos sos

tinės griuvėsiai. Iš tų mūrų per šimtmečius buvo valdomas 
kraštas, kuri labai italai nori užgrobti.

ANTANAS
GENDR0LIU3

Mirė liepos 21 d. 1935 m., 
11:15 vai. ryto sulaukęs 46 
metų amžiaus. Kilo lfi Kauno 
rėdybos, Tauragės apskrieto. 
Batakių pu,rup. Duknų kaimo. 
Amerikoj Išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nulludiuie 
moterj Kotrinų, po tėvais Jan
kevičiūtė, 2 dukteris; Marijo
nų ir Oną, sūnų Antanų, pus
brolius Juozapų Rimkų ir jo 
Šeimynų, Pranciškų Uendrolių 
ir jo Šeimynų, Svogerj J uo»t- 
pų Jucikų. 2 švogerkas: Anta
niną Juoiklenę lr Marijonų. Sa
dauskienę; o Lietuvoj senų 
motinėlę, brolj Jonų ir seserį 
Onų.

Kūnas paSarvotas 1344 So. 
Fairfield Avė. laidotuvės Įvyks 
ketvirtadieni, liepos 25 d . iš 
nainų 8 vai. ryto bus utlydėlas 
I Nekalto Prasidėjimo Paneles 
Švenč. Marijos parapijos baž
nyčią, kurtoj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sietų. I'o 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuošlrdžiul kviečiams visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
lamus-mas dalyvauti sioau lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Hunus, Pusbroliai. i.gvrls, 
sųngerkos ir Giminės.

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Telefonas Y Altus 
1741.

DiddUaada peunlaklų dlrbtavi 
OUeacoJ

Saviti 60 metų prityrimo 
------------ o------------

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės Ir 
taupykite pinigus

----------o ■ - —
lies atlikome darbų daugeliui 
iymesnią Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. M. Skutos 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1.1 Zolp
J. F. Eudeikis

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

LaMcz ir Sunūs 2314 AYest 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 5927

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PA1DMKLŲ DIEBt JAI

Specialistai iškalimo ir išdirbime 
visokią rūšių paminklą ir grab- 
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklu reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PKN8A(X)LA »OII 
BKLMOKT »4»S

Offlmi HimtinB SMK 
Vlnoent Roaelll, secr.

t Ludenėius
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
1. F. Radžius

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phon« BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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VIETINĖS ŽINIOS

DID2IAUSIA3 DŽIAUGSMAS
“Draugo’’ metiniam didžiuliam piknike liepos 

21 d Birutės darže, Edipas ir Izabelė laimėjo ido 
;uių ir naudinga knygų iš “Draugo” knygyno. Sa
ko: “mai gaš, turėsim darbo kol perskaitysim; ale 
gerai pasimokysim sužinoję svarbiu dalykų gyveni
me”.

SVLcJAI STEBĖJOSI
“Draugo” metimam piknike buvo svečių iš tob

ulų Amerikos miestu. D. Kovas su dukterim Izabele 
ir Izabelė Motiejūnas iš Roehester, N. Y. Svečiams 
buvo malonu valandėlę praleisti Birutės darže su 
“Draugo” linksmais piicnikieriais. Rcp.

KAS RADOTE?
Cicero lietuviškas vengras “Draugo” pikni

ke, Birutės darže, pametė krepšį su svarbiom medi
cinom. Kas radote, prašomi tiesiai siųsti Vytauto 
daržan, nes ten bus vaistai labai reikalingi liepos 
27 d., nes bus šv. Antano parap. didelis piknikas.

ATSISVEIKINIMAS SU 
ATLETAIS

Rytoj vakare nuo 7 vai. 
Southmoor viešbutyje bus ne
paprastas įvykis. Keli šių,lai 
žmonių susirinks atsisveikin
ti su vienuolika geriausių lie
tuvių atletų, išrinktų vykti į 

Lietuvą, į viso pasaulio lietu
vių sporto olimpijadų.

Tais atletais yra: Ema šie 
maitė, Ed. Kriaučiūnas, P. 
Barskis, J. Knašas, A. Lauri
naitis, M. Lukas, K. Savickas, 
B. Budrikas, V. Jensunaitis, 
Ch. Šedvilas, P. Petrolaitis.

Jie vyksta į Kaunu, kad 
parodyti, kų gali Amerikos 
lietuviai sportininkai. Be abe
jojimo, visiems bus įdomu 
juos pamatyti, su jais pasi
kalbėti ir atsisveikinti. Tad, 
ryt vakarų būkime Southmoor 
viešbutyje. Ten bus daugybė 
mūsų profesionalų su adv. J. 
Bordenu, adv. J. Bronza prie
šakyje, biznieriai ir daug ri
nktinės Chicagos lietuvių pu
blikos. Dalyvaudami sportini
nkų išleistuvėse, palinkėdami' 
jiems laimingos kelionės, su
stiprinsime jų pasiryžimų nu 
vykus nugalėti ir grįžti lai 
mėtojai s.

DARIAUS - GIRĖNO KO
MISIJOS ATSIŠAUKIMAS
Dariaus - Girėno paminklo 

komitetas atsišaukia į lietu
vių visuomenę prašydamas į- 
sidėrnėti šį pranešimų.

Liepos 28 d. bus atidengi
mas Dariaus ir Girėno pamin
klo. Komisijos apskaičiavimu, 
turėsime per virš 50,000 žmo
nių. Didžiausia sunkenybė y- 
ra su automobilių pastatymu. 
Komisija duoda šitokį pata
rimų:

Nuo 12 valandos Mnrąnette' Federal Meat Market, Masals-
bulvaras — nuo Rockwell ga
tvės bus uždarytas. 71 ga*v3 
įvažiuokite į parkų ir tada 
automobilius galėsite statyt 
netiktai parko gatvėse, net 
ir pačiam parke. Patartina 

1 automobilius statyt išstrižai 
' gatvės, kad būt galima daug 
1 sustatyt ir geriau išvažiuot?. 
I Taip pat ir nuo 71 iki 69 ant 
'California Avenue bus galima 
i statyti automobilius, bet ir 
čionai pageidaujama, kad visi 

i statytų biskį išstrižai, o ne 
išilgai gatvės. Statydami sa
vo automobilių turėkite min
tyje, kad kuodaugiausiai jų 
būt galima sustatyt. Apylinkės 
žmonėms patartina automobi
lius namie palikti. Kurie no
rės, galės savo automobilius

kienė, Marozas, Dulskis ir Ra
inis, Jasnauskas, Lapinskas, 
Šemežienė, Šidlauskas, Mažei
ka, Lenauskas, Aukštikalnis, 
Balsevičius, Siminas, Lenar- 
tavičius, Kaupas, Neviadoms- 
kis, Mankus ($2.00), Balickas 
($1.00), Tamanauskas. Be to, 
daugelis tų, ir kitų biznierių, 
atsilankę į piknikų gražiai pu 
rėme parapijos reikalus. Vi 
siems klebonas ir rengimo ko
misija širdingai dėkoja. R. K.

4183 Archer Avė. Šios dienos 
prograine dalyvaus: K. Sabo
nis, S. Šaulienė, L. Sabonic- 
įiė, A. Ciapas ir Peoples Par- 
lcr kvartetas bei duetas. Bus 
ir Galis Kepurė. Bus smagios 
muzikos ir daug kitokių įdo
mybių. Rep. XXX

RASTAS GILIOS SENOVĖS 
MIESTAS

KARACHI, Indija, liepos 
19. — Senienų ieškotojas li
tam Tbakur vesdamas atkasi- 
nėjimus užtiko kažkokį seno
vės miestų Indus upės seno-1 
je vagoje, Khairpur valsty-1

bėję.
Tbakur spėja, kad tas mie

stas gyvavęs 3,300 metais pr 
ieš Kristaus atėjimų.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

RADIO

AKIŲ GYDYTOJAI:

ACTOMOBILE8

DR. VAITUSH, OPT.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CLASSIFIED
AUTOMOBILE8

Primintina radio klausyto 
jams, kad šiandie 7 valandų 
vakare įvyksta nuolatinis ant- 

pastatyti už dviejų ar trijų radienio radio.programas, ku-
blokų nuo paminklo.

Jeigu vienas kitam pagel-
bėsinie, tvarka bus gera.

KAS AUKOJO PARAPIJOS 
PIKNIKUI

WEST SIDE. — Metiniam 
parapijos piknikui, liepos 14 
d., įvairių daiktų aukojo šie 
mūsų biznieriai: Šinkūnas, Bu 
daitis, Žurkauskas, Karlavi- 
čius, J. Dobrovolskis, Akavi- 
ckas, Beržanskis, Butkus, Ma- 
siokas, Vištartas, Balčiūnas,

riuos jau G metai be pertrau
kos leidžia Peoples rakandų 
krautuvės, 2536 W. G3rd St. it

REIKALINGA MERGAITĖ
Reikalinga teisinga mergai

tė, kuri dabar neturi namų, 
prie namų ruošos ir padėti 
virtuvėj.

MRS. PROPPER
4926 N. Springfield Avė.

LIETUVIS
OPTOMTJTRICALLY AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvina aklų (tempimą, kuria 

erti priežastimi galvon skaudSJImo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamų aklu karšt), atitaiso 
trumparegystp Ir tollregfetp. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra. parodanCla mažiausias klai
das. 8pedal6 atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos skys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki I y 
NedėlloJ nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimu akys atitaisomos be akiniu. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

EMIL DENEMARK INC.
= Vartotu Karu Barbenai

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

REIKIA DARBININKŲ

Reikalingas jaunas vaikinas 
dirbti užeigoj, už baro. Atsi
šaukite:

K. DAGIS
2957 West 63rd Street

25 METU 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 ankštas
Pastehėkit 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 CANal 0523

LIETUVIAI DAKTARAI
rel. LAFayette 7<t9

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; I—< Ir 7—• vai, vakara
Res. 2136 W. 24th St

Tel. CANal 0401

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Res : Tel. HEMlock «28<

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 4-2 vai. va k. 

Recldencljos Ofisas: 2444 W. 44th 8t.
Valandos: 14-12 ir 4-4 vai. vak. 

BeredonUa Ir Nedėllomla pagal sutarti

* v* •

J^UOMET JUS IŠVAŽIUOJATE, jys norite vežtis su savim jaunų min

čių. Štai todėl Old Goldą yra tinkamas kelionėj draugas • • • ar 

jys važiuojate skersai kontinento arba tik aplink savo žolyno. Puikus 

tabakas suteikia mlonų pajautimą ir sustiprina dvasią. Ir rūkydami

Old Gold jus gaunate geriausį gamtoje tabako lapą.

6 F. Larillird C«.. Im.
5"11niltl/d()/<{ ... BET NIEKADOS NE ERZINA

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8

1444 80. «4th CT.. CICERO, ILL. 
Utar., Ketv., Ir P«tn. 14—4 vai.

1147 SO. HALSTED 8T.. CHICAGO 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

Office Tai. HEMlock 4444 
Res. Tel. OROvehlll 0417

4924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2422 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Dienomis Tel. LAFayette 4791 
Naktimis Tel. CANal 0441

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

Nedėlioję pagal sutart)

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3061

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFI8A8 IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo t Iki 10 rytsls — 1 
Iki I popiet — 4 Iki 1:10 vakara. 
Nedėliomis nuo II ryto Iki 1 p.p.

■RT’TPTf ’V4. Clnh Sėdau su trunk. garantuotas ..................... te™*
KTGCtr ’34. R Sedan 47. garantuotas ........................................ »7»5
BT’TCK ’SS. 5 Sodan, fi drat ratai, tobulas ..............................

niTT<~?C. ’33 * Sodan Ii, f drat ratai, labai pulkus .. W71
PT’TPIf ’žl. R Rėdau 47. gero! tvarko! ........................................ 4’OS
PDTCK '30. R Rėdau 41. mediniai ratai, graliam stovy ....
BT’TCK •»«. 7 Ūmo. Se«| drat. ratai, eina O. K.................... H’SR
r»nTTT,4P '71, 7 Redan. tobulam stovi- ................................... 4»US
Pjnnt.tP ’lft 7 Rodan. nnrtal«rvta<- ..................................... ..
P^nTtT.AP '70 1fi eltlndla' 7 Rodan. labai uiilkua ................
C * dtt ,T. 4 P" '7n 7 Rodan. labai puikiam stoi-v .. ........................S’ot
C ĄTVT.T.4 P* ’.S. R Rodan. Svaru* karna ................................................ gaa^
pinnT.HP •ao 7 Ciodan. ge-nl bėe-a ............................................. 4«*R
C4DTTT,*C ••V R Rodan. grn*lam atovv ......................... ..
C , T\TT T, 1 C* '*1 R Cfodan. oora vertoovbA ........................ .... 4*00
r*XTT'a-T>P'T.V*r "77 a dnru Rodan. radio boatorla tob.-laa . . ."at
p.'pr'pa-r.OT Tr*r *71 Rnorf Coune a-ora® mofo-ae ........................... SaaR
PlfpvcT m »»n R R Rodan. R drat ratai O K ..................... •"I'

POPD. *33, ‘įnori Paima. kuone naulaa ................ SPf'CTtt,
pono -ai, viualooc-a Pnntw>, Svaru. ............................................. Rams
ponn Rnnrt Paaao. vara vertenvbė ................................... StVR
T,4 sil.TF ”11. R Rodan. tnndaa. drat. ratai ................... 4’43
T,» RST.TP! *30. S Rodan, 4 drat. ralal .   47‘5
TJVCOT N -SI*. 5 Rodan. labai pulkus ........................................ 8*»5
CAKT,AND ’Sfl. 2 Dnru Radan. srražlam atovv ..........................4tVR
PADKAHD *22. 7 Pnatnm Sodan, tobulam atovv .................. RB4S
■pACKATin ’J1. 7 Cuatom Sodan’, vorai bėgantis.................. #?«[»
PTPPPF ’sn. ? Cnuno. labai pulkam atovv ..............................  R1RR
PT.VVnTTTH ’S3. 2 Cnuno. Rumblo aoat. Svarus ................. •‘in.%
DONTTAC ’34. 2 Dnru Sodan su trunk. kaip naulas............ S.ROR
PPVTTAC ’44 4 Dnru Rodan* kaln nantaa ........................... .. 4SOR

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cr*awford 4100

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI-

Oflsn Pbnnr 
PROspect IMUS

Res. and Office 
2SS4 80. Leavltt 8t.

CANal «7«M»

DR. J. J. KOWARSK AS
pnyoTPJiy and RTTPORDN

2403 W 63rd St., Chicago
OFFICE HOURfl 

t to 4 and 7 to 4 P. M 
8unday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAU Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 4 Iki I vak. 
Nedėllomla pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUlevanl 7830 
Namu tel. PROspect INO

Tel. RlMTlevard 7044

DR. G. Z. VEZEL’IS
DKNTTHTA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 4 Iki I vakare
SsredoJ pagal sutarti

Ofiso Tek: PROspeet 8378 
Rez. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Ohirarfaa 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 4 IM 4 Ir t:M Iki 4:40 
Reredomls Ir nedaliomis pagal sutarti 
Res. 4415 W. 4tth Rt. Parai sutart)

Tel. Ofiso BOUIevard 5411 
VTCtory 4444 .

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-4: nuo 4:44-1:14

756 Wert 35th Street

Tel. CANal 0487
Rew PROoent 4054

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CKTRURGAR 

1«,t snrTH NAian-Kn RTRK1P1 
RovMenrdla O«o« Mo. Arteslan Avė

Valandos- 11 rvtn 1M 1 popiet 
4 1M S v vakaro

Tel CANal 4121

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas T^avltt Bt.) 

Valandos: Nuo 9 Iki II ryto
Nuo 1 Iki 2 vakaro 
8eredoJ pagal sutart)

Tel CANal 4122

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

Seredomls Ir Nedėllomla pagal autar
REZTDFNCT.1 A 

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubllc 78«8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAR

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla 0014 

Oflao vai.: 2—4 Ir 8—8 p m
Nedėllomla pagal sutart)

DR. J. E. SIEDUNSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dantistas 

Gas X-Ray
4141 ARCHER AVĖ., Oov. Fmnrisno 
Tel. Office Laf. 1484: res Vlrg. 4441

l V A I E o S DAKTARAI

DR. CHARlfS SEGAL
OVBA>

4729 Bo. Ashland Are.
1 lsbos

CHICAGO, ILL
orno VALANDOS:

Nue 14 Iki 11 vnl. ryte, nuo I 1M 4 
vai. po pietį) Ir nuo T 1M 4:14 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 14 Iki II 

valandai dleo»
Patefonas MTTHvav

DR. MAURIGE KAHN
OTDYTOJAk Ir CHIRURGĄ* 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. VARris 0994 

Res.t Tel PLAsa 1400 
Valandos:

Nuo 14-11 v. ryto: 1-1 Ir 7-1 v. v. 
Ned Aid tentais nuo 14 1M 14 diena

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


