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KATALIKŲ VADAI 
ATRĖŽIA NACIAMS

i

Rengias atkaklion kovon už Sv. 
Tikėjimą in Bažnyčią

BKRLV^uKP. 6 - POPIEŽIUS PIJUS XI AP'
Čia išlipinus nacių partijos
atsišaukimus, nukreiptus pr- ' GAILI NACIU KLYDIMĄ
ieš Katalikų Bažnyčių, tuojau Į ______ _
išleistas Berlyno katalikų vy GANDOLFO PILIS, Itali- 
Jkupijos laikraštis su atsaky- ja> ruffp 6 _ gventasis Tė. 
mu naciams. Ilgoku straip- vag Popiežiug Pijus yj suteį. 
sniu su antrašte Karas k- audįencįj^ 50-iai vokiečių 
laikraštis ragina katalikus ir kata]jkų jaunuolių Kalbėda- 
toliau atkakliai priešintis na- I mftg j juos Jq šventybė tarp 
ciams jų kovoje prieš reli-I kifko pareiSkė. 
gij«-

“Nėra abejonės, kad mes, “Vokietijos vardas mumy-

JAU NAUDOJAMAS MILŽINIŠKAS TILTAS

DRAUGAS
THE MOST 1NVLUENTIA.L 

LITHUANIAN CATHOLIC
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KUN. P. STRAKAUSKflS KALBĖS PER 
“DRAUGO" RADIJO VALANDĄ

Dainų konteste dalyvaus akade- 
mikės iš parapijų: Šv. Mykolo, 
Šv. Petro Ir Povylo ir Visų 
Šventųjų

krikščionys, esame įtraukti se suke^a ^auS laimingų ir 
mirtinon kovon,” pažymima (^auff liūdnų dalykų. Didžiai 
katalikiškam atsiliepime. “Pr
ieš mus pakilo tie, kurie atvi
rai pasisako pagonais ir šį 
vardų laiko garbinguoju. Ki
ti, mažiau pastovūs, nepasisa
ko kuo esu, bet jų protavi
mas paeina iš tos pačios pa- 
gonizmo šaknies.

“Prieš mus vartojami gin-

liudina galvoti, kad tenai šian 
dien vykdoma kova prieš Die 
vų ir Kristų, kad sukūrus 
paujovinį pagonizmų.

“Mes tačiau jaučiamės lai
mingi žinodami, kad tenai vo 
kiečių jaunimas yra stiprus 
tikėjimu. Būtinai dar reikia 
turėti drąsų, visados budėti

Šis tiltas yra arti Anacortes, Wash. Juo sujungiamas žemynas su AVhidby 
sala. Tiltas yra 2,800 pėdų ilgas. PWA (Public Works Administration) pasta
tė šį tiltų. Tai plieno ir konkreto struktūra. (Acme Photo.)

Atvykęs svečias iš Lowell, 
Mass., gerb. kun. P. Strakau- 

I skas, Šv. J uozapo par. klebo 
nas, kalbės j “Draugo” ra
dijo klausytojus šiandien po
piet iš WEDC stoties.

Kun. P. Strakauskas yra di 
dis jaunamo mylėtojas. Jis 
jaunimo klausimais yra daug 
savo raštų talpinęs “Darbi
ninke.” Jo raštus jaunimas 
skaito su pamėgimu. Šiandien 
visiems bus malonu išgirsti

svečio žodį per “Draugo” ra 
dijo valandų.

Šv. Kazimiero akademikės 
iš trijų parapijų dainuos pa
rinktas publikos mėgiamas 
dainas. Akademikės deda di
deles pastangas visus kiaušy 
tojus patenkinti, nes tikisi jų 
balsų ir su jais laimėti do
vanas.

Neužmirškite pasukti savo 
radijo 3:30 popiet ant AV’EDC 
(1210 kilocycles) ir paklausy 
ti įdomios programos.

MEKSIKIEČIAI BRANGINA KATALIKĖS VIENUOLĖS GAILESTINGOSIOMS SE-
KARDINOLO HAYES 

LAIŠKI
ATIDARĖ VENUOLYNĄ 

ŠVEDIJOJE
SERIMS SUKURTOS DVI 

PROVINCIJOS

AREŠTUOTA 17 (BALSA- MRS. BUTMAN VADINA- 
VIMĮĮ) TEISĖJU IR MA “GŪD1ŠE” IR

KLERKU “ANGELU”

klai yra nudilę per ilgus šimt ir būti pasirengusiu apsigy- 
mečius. Mes ginamės, puola- nimui.
me apgaulingų prezentacijų “Pasitikėkite Dievu, kadan- 
ir jų atitaisome. Bet mūsų gi momentas, iš tikrųjų, yra 
žod is šiandien ’ Tepasiekia di- sunkus i rį“ kaip matosi, kas- Meksikos katalikų • Varįiia ir

NACIAI PIRKS PASSO-

|MEXI<X) CITY, rugp. 6. AMSTERDAMAS, rugp. 6. j NEW YORK, rugp. 6. — 
— Jo Emin. kardinolas Hay-! — Švedijos vyriausybė leido’ Šventojo Sosto indultu šiame 
es, New Yorko arkivyskupas, Į Šv. Brigitos seserų kongrega j krašte įkurtos dvi naujos pro 
kitados išleido ganytojiškų cijai atidaryti sau vienuolynų vincijos gailestingumo sese- 
laiškų tikintiesiems. Aprašė Cadstena miestelyje, kur ke- rims. Naujos provincijos yra 

turioliktam JHaktinety gyvavo Xew York ir B-altimore. 
tos xšventosios įsteigta seserų ’ 1929 metais buvo sudaryta
kongregacija. gailestingųjų seserų unija ir

kad jie melstųsi už persekio- švedijoje dar yra galioje nuo to laiko New Yorko gai- 
jamus meksikiečius. 3523 metų įstatyma8> kuriuo lestingosios seserys buvo su-

panaikinti visi katalikų reli-r«iun^'os su Pmvidence, R. I., 
giniai namai. Šios kongrega- ' provincija, o Baltimore se
rijos na^jių atidarymui pada- serys priklausė Scrantono pro 
ryta išimtis. Sakoma, pats kaivinciJai’ kuri°8 motiniškas na 
ralius Gustavas įsakęs pripa.mas yra Dalias, Pa. 
žinti leidimų šio vienuolyno i Prieš įsteigsiant unijų 1929 
atidarymui.

ragino savo arkivyskupijos 
Imnigus ir visus tikinčiuosius,

Mrs. Bella Butman bylos 
laiku vakar valstybinis kaltin 
tojas pavadino jų “godiše,” 
kadangi ji norėjusi, pasak kai 
tintojo, paveržti visus miru
sio “vargšo” J. Kelly tur
tus.

Tačiau jos ginėjas pavadi
no jų “angelu.” Jis pareiškė, 
kad “Mrs. Butman buvo ange 
lu Kellyo gyvenime.”

Mrs. Butman kaltinama tęs 
tamento suklastavimo sankal- 
biu.

Vakar pirmuoju liudytoju 
buvo dr. B. L. Hurvitz. Jis 
liūdi jo, kad Kelly mirė nuo 
vėžio ligos.

Paskui liudijo N. Radžius, 
grabininko Bagdono asisten
tas. Radžius sakė, kad jam 
duota pasi rašyti pagamintų 
testamentų, ir jis tai padaręs, 
nors Kellyo visiškai nepažino 
jo. Jonas Dailydė ir gi pasi
rašęs kaip Radžius.

Šiandien toliau bus tęsia
mas bylos nagrinėjimas.

Chicagoj areštuota 17 l>al- 
savimų teisėjų ir klerkų, kal
tinamų už atliktas suktybes 
per primary balsavimus 1934 
metais. Kiekvienam jų skirta 
2,500 dol. laido.

Be to, išduoti varantai ar
eštuoti dar 33 teisėjus ir kler 
kus.

Pirmieji bus pašaukti teis 
man šio rugp. mėn. 27 <1.

Kardinolo laiškas išverstas 
ispanų kalbon ir plačiai pa
skleistas Meksikoje. Kai kur 
meksikiečiai tiek daug 
laiško kopijų reikalauja, kad* 
jų pritrūko ir nėra kad kur 
gavus.

Meksikos katalikai labai br
angina kardinolo laiškų ir

dėsnio tolio. Ir jei mes atbloš kart vis labiau sunkėja.” 
kiam vienų puolimų, nauji šū
viai paleidžiami į mus iš kitų 
priešo stovyklų.”

x • * i * • * i — x I VIETUS GAZOLINĄvo atsisaukimus prieš Kata- j ___ *
likų Bažnyčių visam reiche. „c,™ ,7XT * c. ~,T. , \ . • • , . BERLYNAS, rugp. 6. —A įsur katalikai ir jų vadai. v . . . .Naciai tvirtina, kad komunis-yra pasiryžę kovon su naciais,’ . _r , . ... . A. .

. A ti-- i tai yra (Vokietijos mirtinivisur tarp kataliku didėja re- . „ . . ....,. . . ... priešai. Tas taip yra politi-liginis entuzijazmas. ; vkos žvilgiu. Biznio gi žvilgiu 
Rhinelande dėl nacių alsi- komunistai naciams turi būt 

šaukimų gyventojai labiau iš- draugai.
judę, negu kitur. Coblenze su-1 Naciai dirbdina didelį oro reiškia savo gilaus dėkingu- 
imtas vienas katalikas už na- laivynų, kuriam reikalinga ge nio, kad Jo Eminencija daug 
cių atsišaukimo atplėšimų. Jis ros rūšies gazolinas. Tokį ga-1 rūpinasi šio nelaimingo kraš- 
bus statomas teisman. 'žolinų naciai gali įsigyti tik to gyventojų katalikų padė-

Solingene, katalikiškame di sovietų Rusijoje. timi
slrikte, sugriauta Hitlerio jau .' 
nimo būklė ir smogininkų raš

NAUJAS TELESKOPAS 
VATIKANO OBSERVA

TORIJAI

metais gailestingųjų seserų 
namai šiame krašte buvo ne
priklausomi. Įsteigus gi uni
jų .buvo išrinkta generalė mo 
tina.

LAIMĖJO NAUJAS SUPER
INTENDENTAS

<inė. Naciai už tai kaltina ka
talikus.

NUŽUDYTAS POLICIJOS 
VIRŠININKAS

Sužinota, kad Vokietija 
.jau padarius ir sutartį su 
sov. Rusija tuo reikalu.

KLAIDINGAI SUPRASTA 
KARIKATŪRA

VATIKANAS, rugp. 6. — 
Artimiausiuoju laiku Vatika
no observatorijoj bus įtaisy
tas naujas teleskopas (žiūro
nas). Observatorija bus Po
piežiaus vasarinių rūmų Gan

WASHINGTON, rugp. 6. dolfo naujai pastatyto bokšto 
— U. S. valstybės departa Įbonioje. Teleskopas padary- 

.mentas atsakė japonų vyriau tas Turingijoj.

PRADEDA TEISTI 20 
KOMUNISTŲ

ŠANCHAJUS, rugp. 6. —
Nežinomi teroristai, japonai 
sako, kad tai kiniečiai, su 
rankinėmis granatomis nužu
dė kiniečių policijos viršinin
kų atrnilitarizuotoj zonoj —• 
žiemių Kinijoj. Sunkiai sužeis 
tas ir japonų kariuomenės ser 
žantas.

Japonų kariuomenės vado-
vybė ir vėl gauna progos sp-l ROMA, rugp. 6. — Italijos

BERLYNAS, rugp. 6. — 
Nacių vyriausias teismas pra, 
deda nagrinėti 20 komunistų ,

sybei į jos protestų dėl taria
mos mikadų įžeidžiančios ka
rikatūros vienam amerikoniš 
kam žurnale.

Observatorija įrengiama a- 
čiū Šventojo Tėvo Pijaus XI 
pageidavimui.

bylas. Jie visi kaltinami išda 
vyste. Vienas jų jau nubaus-į Valstybės departamentas 
tas mirties bausme. Tai Al- apgaili, kad Japonijoje klai- 
bert Kayser, buvęs parlamen dingai suprasta minėta kari-' 
to atstovas komunistas. katu ra.

UŽ OLIMPINIŲ ŽAISMIŲ 
BOIKOTĄ

austi Kinijos vyriausybę.

BONUSŲ KLAUSIMAS KI
TAI SESIJAI

iCooko apskrities mokyklų 
naujas superintendentas N. J. 
Puffer laimėjo kovų su se
nuoju superintendentu O. F. 
Aken, kurs nenorėjo paduoti 
ofiso pasibaigus tarnybos ter 
minui. Puffer su savo šali
ninkais spėkomis įsilaužė ot'i- 

fsan ir Akenų pašalino.
GUBERNATORIUS TYRI

NĖJA KALINIO PABĖ
GIMĄ

JOLIET, IU., rugp. 6. - 
Pats valstybės gubernatorius 
Horneris vakar vedė tardy 
mus vietos valstybiniam ka 
Įėjime dėl kalinio žudiko Fer 
nekes pasprukimo iš kalėji
mo pereitų šeštadienį. Guber- 

i natorius ir kiti valdininkai 
spėja, kad kalinys, apsimetęs 
lankytoju, galėjo nekliudomai 
išeiti iš kalėjimo tik su papir 
kimu.

Suspenduoti keturi kalėji
mo sargai. Jie išklausinėjami.

ZENGE PASISAKĖ 
NEKALTU

Vakar statytas teisman 
Mandeville W. Zenge, 26 m. 
amž., kaltinamas dr. Bauerio 
nužudymu, drąsiai pasisakė 
nekaltu.

DAUGIAU BUS KARŠČIŲ

NUGRIOVĖ 3,000 LŪŠNŲ
KAUNAS. — Pastaruosius 

4 metus nugriauta apie 3,000 
lūšnų. Šiemet numatyta nu
griauti per 700 lūšnų. Dar 
daug menkų namelių yra prie 
tarptautinio kelio iš Kauno 
per Raseinius į Kryžkalnį ir 
prie kaikurių plentų ir gele
žinkelių. Daug kur lūšnų nu
griovimų trukdo gyventojų 
neturtingumas.

Iš federalinio oro biuro 
praneša, kad karščiai ir to
liau tęsis Chicagoj. Kol kas 
nenumatomas vėsesnis oras.

Lietus su perkūnijomis ga
ili kiek atvėsinti orų. Šiandien 
nenumatoma nė tas.

VIENA, Austrija, rugp. 6 
— Olimpinės žaismės rengia
mos Berlyne 1936 metais. Vi
sų kraštų katalikai, žydai ir 
kiti tariasi, kad paskelbus boi 
kotų toms tarptautinėms žais 
mėms Berlyne- Daugeliui at
letų bus pavojinga vykti na
cių valdomon Vokietijon.

MOBILIZUOJA 100,000 KARIŲ
bilizacija nėra koks tai “atsa 
kymas” T. Sųjungos tary
bai, kadi ji nesikištų į Italijos 
vidaus reikalus. Nauja mobi
lizacija, sako, reikalinga, kad 
Italijos karo programos vyk
dymas eitų be jokių kliūčių Ir 
trukdymų.

Aiškėja, kad jau netoli tas 
laikas, kada diktatorius Mus
solini pradės karo veiksmus 
prieš Etiopijų.

diktatorius Mussolini šian- 
dien išleido įsakymų, kad dar 
apie 100,000 atsarginių dau
giau turi būt skubiai mobili
zuojama vyriausybės žygiams

AVASHINOTON, rugp. 6. Afrikoje. Apsižiūrėta, kad

338 KRIKŠTAI LONDONO 
PARAPIJOJ

— Senatorių demokratų ly
deris šen. Robinson pareiš
kia, kad karo veteranų bonu- 
sų bilius bus pravestas kitų 
šio kongreso sesijų.

Etiopijos pasienyje turimas 
nepakankamas karių skai
čius.

Užsienių reikalų ofiso valdi 
ninkai aiškina, kad nauja mo

17 ŽUVUSIŲJŲ FILI
PINUOSE

MANILA, rugp. 6. — Po 
viesulo Luzon salų ištiko pot
vyniai. Žuvę 17 asmenų.

LONDONAS, rugp. 6. - 
Švč. P. Marijos ir Šv. Myko
lo parapijoj, Commereial ro
ad, pereitais metais turėta 
338 krikštai. Tokio krikštų 
skaičiaus neturėta nė vienoj 
Weatminsterio vyskupijos 
(Londone) parapijoj.

VIESULAS IŠTIKO PIETŲ 
KINIJĄ

AM0Y, Kinija, rugp. 6. — 
Viesulas (taifūnas) ištiko pi< 
tų Kiniją. Skaudžiausia nu
kentėjusi Fukien provincija. 
Sunaikinta apie 2JKK) gyvena 
mų namų. Šimtai žuvusiųjų.

Šv. Pranciškaus de Sales 
vartotas kielikas bus panau
dotas per šio krašto Eukaris- 
tinį kongresų, įvyksiantį Cl
evelande rugsėjo mėnesį.

~ORAS ;
CHICAGO TR APYLIN

KĖS. — šiandien giedra ir 
šilta.



Trečiadienis, rugp. 7 d., 1935

“DRAUGAS”
Itelna kasdien, l&slcyrus sekmadienius 

PHENUMEKATO8 KAINA: J. AmerTkos velstyhtee: 
Metama — M.00. Puael metu — <1.60: Trims mėnesiams 
— <2 00: Vienam mėnesiui — 7|e. Kitose raiste! *~* 
prenumerata: Metams — *7.01: Pusei matu — H 
Kopija — .tlo.

Kedaktorlus priima — nuo 4 vai. 11*1 * vaL 
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua 
Bendradarbiams lr korespondentams raitų neprallna,

jei nepraAoma tai padaryti lr neprlslunfttama tam tiks
lui tankių.

Skelbimai aeknnčini dienai priimami įki 
5 vat popiet

SVEČIAS

14.**.

Chicagoj dabar turime brangų svečių 
gerb. kun. Prano Strakausko asmenyje. Tai 
Lowellio, Mass., lietuvių klebonas.

“Draugo” skaitytojams bus malonu su-^kurios savo plotu ar gyvento 
žinoti, kad gerb. kun. Pr. Strakauskas yra Jų skaičium maža tesiskiria 
vienas veikliausių darbuotojų Amerikos lie- nuo Lietuvos arba yra net

SIS TAS APIE BELGIJĄ
Rašo St. S. Aerkinas
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tuvių katalikų tarpe. Jisai yra gimęs, augęs 
ir mokslus ėjęs Bostone. Taigi jisai yra jau
nosios kartos veikėjas. Jisai yra pavyzdi)*, 
kaip galima būti geru Amerikos piliečiu ir 
kaip išlikti ištikimu tėvų kalbai, būdui ir 
geriems papročiams. Tokie asmenys, kaip 
gerb. kun. Strakauskas,
dviejų kontinentų.

Gerb. kun. Strakauskas nuo jaunystės 
dienų laikėsi lietuvių tarpe. Prigulėjo Tr dar
bavosi prie Lietuvos Vyčių. Nuo jaunų die
nų išmoko gražiai kalbėti lietuviškai, o pas-

L>aug yra pasauly valstybių, j verpeiie bei Briugge. Belgija 
gamina visokiausius geležies 
dirbinius: ginklus, plieno pa
dargus, perlus ir t.t. Išsiplė
tusi stiklo, cukraus, alaus ir 
degtiuės gamyba. Rūbų ir au
dinio pramonė taip pat aukš
tai pastatyta. Žodžiu sakant 
— Belgija yra pramonės šalis. 
Belgų industrija su žemės ū-

BESMEGENIŠKI PRIEKAIŠTAI

Mūsų tarpsroviniems ginčams įsisiūba
vus, neretai išpuola nekultūringi ir neetiški 
išsireiškimai ir žodžiai. Kai kurie mūsiškių 1 
dėlto pabėdavoja ir sako, kad girdi lietu
viams stoka kultūros, kad neįstengia savo 
tarpe takto išlaikyti. Bet tie, kurie skaito 
angliškus laikraščius, tai mato, kad ten ne
sąmonių galime rasti tiek, kiek tik norime. 
Štai, buvusis Jungtinių Valstybių demokratų 
partijos senatorius James A. Reed kritikuo
ja prez. Roosevelto administracijų. Jisai ra
šo:

“ Wasliingtono vyriausybė nėra demokra
tiška; ji nėra respublikoniška; ji nėra ame
rikoniška — ji yra nedoras mišinys komu
nizmo, soči jai izmo ir bolševizmo... Konstitu
cijos siela yra laisvė. Laisvė neįmanoma, jei 
pilietis neturi teisės pelnyti ir pasilaikyti 
savo darbo vaisių”.

Toliau Reed kritikuoja mokesčių pakėli
mo įstatymų, kurs dabar svarstomas kon
grese. Jisai sako, kad tai yra “robbery per- 
petrated by the government”.

j ai jau galima sakyti, kad tokie priekai
štai yra besmegeniški. ,

Kada turtir.inkams pakeliami mokesčiai, 
lai papildoma “robbery”, laužoma konsti
tucija ir panaikinama laisvė. Tai bolševiz
mas, komunizmas, soeijalizmas. O kada dar
bininkų ir smulkių biznierių apsunkinimui 
įvedami visokie sales taksai, tai tas nėra 
“robbery”. Tada pasilieka eielybėje konsti
tucija, pasilieka laisvė darbininkams ir smul
kiems biznieriams pelnyti ir pasilaikyti dar
bo vaisius. Konstitucija buvo eielybėje ir 
žmonių darbo vaisiai nebuvo paliesti, kai 
legal'zuoti bankai ir visokie Insultai bank
rutavo ir nunešė žmonėms milijonus dolerių. 
Tųsyk valdžia nebuvo mišinys bolševizmo, 
komunizmo ir soeijalizmo. Tųsyk valdžia bu
vo ir amerikoniška ir krikščioniška.

Tai mat kokių nesąmonių prišneka tie, 
kurie dabar nori apginti kapitalistus ir pa
niekinti prez. Roosevelto administracijų.

monę, Belgija ir prekyboje 
pralenkia kitas Europos šalis. 
Jau nuo senų laikų Belgijos 
Antverpenas buvo garsus uos
tas, per kurį plaukte plaukia 
viso pasaulio prekės į tolimus 
vakarus ir rytus. Be Antver
peno Belgija turi ir daugiau

aukotieji mokslui. Ten yru 4 
garsūs universitetai: du val
stybiniai (Gente ir Liuttiehe) 
ir du privatiniai (Liuvene ir 
Briusely). Seniausias, garsiau 
sias ir didžiausias belgų uni 
versitetas yru Liuvene. Tui 
ne tik Belgijoj, bet ir visam 
pasauly vienas iš garsiausių 
katalikiškų universitetų. Iš 
čia išėjo visu eilė žymių moks
lininkų ir katulikų veikėjų, 
lr Lietuvos keletas žymių vi
suomenės vadų bei mokslo 
žmonių - profesorių s'tudijuo- 
ja ar yra baigę Liuvene aukš
tuosius mokslus, sakysim .Jo 
Ekscelencija vysk. prof. dr.
M. Reinys, prof. dr. kan. Pr.
Kuraitis, prof. dr. Maliauskis, 
dr. Bielskis ir kiti. J Kun. Pranas V. Strakauskas,

Pačiai Belgijai katalikų u-1 lietuvių parapijos klebonas 
niversitetas yra davęs labai Lovvell, Mass., kuris dabar 
žymių didvyrių, mokslo žmo-j vieši Chicago. Dariaus - Gi- 
nių ir valstybės vyrų. Minė- rėno paminklo pašventiniu 
tinas yra garsus pasaulio mo- dienoje, jis pasakė patrijotii 
kslininkas ir katalikų veikė- [gQ pamokslų lakūnams sumo
jas, didelis valstybės patrio- štose viešose pamaldose Dievo 
tas kardinolas Mercier. Jo va-i Apvaizdos bažnyčioje, gi šia- 
rdas aukso raidėmis įrašytas ,ndien, pirm aplekiant Cliiea-

mažesnės už jų.
Iš tokių valstybių reiktų

mums arčiau susipažinti su 
Belgija. Savo teritorija Belgi
ja negali pasigirti, bet via 
dėlto ji yra garsi visam pa

yra džentelmonai i šauly. Savo dvasine ir mate- kiu santykiuoja kaip 3:1.
rialine kultūra ši šalis yra pa- Turėdama išbujojusių pra- 
vyzdys kitoms valstybėms.

Belgijos 30,000 kvadr. kilo
metrų plote gyvena apie 8 mi
lijonai gyventojų, ji yra tirfi-

kui išmoko rašybos; susipažino su lietuvių čiausiai apgyventa šalis Eu- 
literatūra ir istorija. Taip tai prisirengė prie ropoję, nes vienam kvadrati- 
darbuotės savo tautiečių tarpe. Išėjęs į ku- Į niam kilometre gyvena apie 
nigus, vikaravo Bostono lietuvių parapijoj. * 4go gyventojų.
Ten jis išvystė lietuvių bernaičių ir mergai- į Beveik visi gyventojai yra £erY uostų. Būdama prie jū
rių vasarinę mokyklų. Sekmadienio katechi- katalikai, kitų tikybų yra la- ros, labai žemas kraštas ir tu- 
zacijos mokykla jo pastangomis buvo išau- i)ttį nmįa. Mažesnė dalis bei- rėdama daug patogių vandens 
ginta iki 1,000 bernaičių ir mergaičių. Jisai kalba prancūziškai (valo- kelių, Belgija dar viduriniais 
yra uolus katalikiškos spaudos rėmėjas, pla- nai), 0 kiti visi flamiškai (pa- amžiais varė plačių prekybų,
tintojas ir bendradarbis. Jisai yrą vienas uo- naši kalba į germanų kalbas). ftali« išraižyta tankiu gelžke-
liaušių “Darbininko” talkininkų. Tarp flamų ir valonų kalbų Ity tinklu. Į Belgijos uostui belgų istorijoj, nes per Diilj-yo, jis prakalbi^ j cikugiečius

eina varžvtinės bet vis labiau atplaukia ir išplaukia tūks-Sjl Karų jis vienas nepabūgo oro bangomis “Draugo ’ radi-Gerb. kun. Štra&aūskas yra naujosios eina varžytinės, bet vis labiau atplaukia ir išplaukia 
Amerikos lietuvių kartos veikėjas, bet jisai įsigali flamų kalba. Savival- tančiai laivų. Iš šalies išve- j vokiečių okupantui ir, 
lygiai gerai pritinka ir prie senosios kartos dybėse ir daugely mokyklų žarna labai daug savo pra-Į nias savo tėvynėj, visi 
— ateivijos. 'kalbama flamiškai. jmonės dirbinių, o dar

Tokių veikėjų, kaip gerb. kun. St rak aus- j valdymas yra gerai iPau Per savo uostus Belgija

būda-.jo valandoje, (3:30 — 4:30
pra- I mas savu levyuej, visų laikų 
dau-1 kovojo su jų neteisybėms.

Per D. Karų Belgijai kitų

p. m.) iš stoties WE1)C, 1210 
kilocvkl.

kas, turėdami savo tarpe su viltimi galime KUtvarkyta. Įstatymų leidžia- podeidžia kitų valstybių pre valstybių buvo paliktas nei-1 karo laukas. Belgai vis dar
'žiūrėti į mūsų naujosios kartos ateitį. I iniojį valdžia yra karaliaus se- kių, už kurias kasmet gauna jtralitetas, Tik vokiečiai, su- ligi paskutinosios gynė savo

parlamento rankose. daaK muito. Nors gyventojų laužę tų teisę, leidosi eiti per kraštų, kol, pagaliau, neatsi-
i valdžia vra labai palyginti tokiam mažam že- belgų kraštų. Belgai visi, kaip laikė prieš geležinę vokiečių

moji 
I na to ir

SPŠJA, KAD EJS NUO AUKSO PAGRINDO ' Karaliau*
;aprėžta, ir yra sakoma: “Ka- m®8 pl°te yfa labai daug, bet 

Londono finansinėse sferose spėjama, kad j rajįug viešpatauja, bet neval- dėl visų tų aukščiau pa-
neužilgo Olandija, Prancūzija ir Šveicarija jo>’f norg j0 įgytas yra pavel- minėtų turtų šaltinių yra la- 
eis nuo aukso pagrindo. Spėjama, kad ne vė- j dinms. Taigi Delgija yra kon- turtinga, 
liau, kaip spalių mėn. minėtos valstybės pa, gtįtucinė monarchija. Vykdo- Į Su materialine 
skelbs savo pinigų nupiginimų. Šios valsty- valdžią turi ministrai,' drauge išaugo Belgijoj
lies tvirtai laikėsi aukso pagrindo ir tikę- kurįų skaičius yra nepastovus, dvasinė kultūra. Ji yra garsi 
josi išsilaikyti. Betkai Įritęsvalstybė* pigi- dabar apie U.-Visa šalis pa-:savo mokslu visam pasauly, 
no savo pinigus, tai jų padėtis vis sunkėjo. Į dalyta į 9 provincijas, ir kiek-1 Kadangi konstitucija Katali- 

Uetuvoj ir-ui yra užsimenama apie lito viena provincija turi savo va- kų Bažnyčiai laiduoja pilnų 
atpiginimų. . i idytojų. * laisvę, ir valstybė nesikiša į

Kai Amerikos doleris buvo nupigintas, Į \ isi piliecnų.,yra lygūs prieš Bažnyčios reikalus, tai kata 
tai mes nieko baisaus čia nepajutome. Pa- įstatymus. Jiftiie laiduota VI-
jutoine tik tada, kai siuntėme pinigų į Lie- Į šokiausia laisvė: sąžinės, spau 
tuvų. Tada sužinojome, kad už dolerį jau Į dos, organizacijų laisvė įr t.t. 
negauname 10 litų. Lietuvos prekės amerl- žmonės visi organizuoti, susi- 
kiečiams taip-gi tapo brangesnės. Nuėjimas , būrę į įvairiausias draugijas, 
nuo aukso pagrindo kraštui gali būt paleng- i Baug yra visokiausių darbo

vienas, sujudo ginti savo tei- jėgų ir tapo palaužti, 
sės, savo šalį nuo netikėto f Vokiečiai užėmė miestų po 
priešo. Ir pasiliejo kraujas u- miesto ir beveik visų kraštų 
peliais. Žuvo šimtai tūkstan- okupavo ir uždėjo savo griež- 

kultūra}^ žmonių, išgriautas ir su- ty valdžių. Bet belgai, nors ii 
naikintas visas kraštas, ir iš prislėgti, vis nenurimo, bruz- 
žydinčjos kultūringos šalies dėjo, stengdamiesi atgauti sa
liko tik griuvėsiais puklotąs ^Tęsinys 4 pusi).

ir

NEPILIECIAMS EKS-KAREIVIAMS

Birželio mėnesį Kongresas išleido įsta
tymų, kuriuo palengvinama įgyti pilietybės 
popieras buvusiems kareiviams, šiuo įstaty
mu buvusieji kareiviai dabar gali įsipilietin-, 
ti lygiai tokiomis sąlygomis, kurios buvo 
karo metu. Tie palengvinimai tęsis tik iki 
gegužės 25, 1936. Todėl buvusieji kareiviai, 
neturintieji pilietybės popierų privalo šiuo 
palengvinimu pasinaudoti.

Reikia tik įrodyti, kad per pastaruosius 
du metu gyvenai Jungtinėse Valstybėse ir 
kad per pastaruosius penkis metus nebuvai 
teisine baustas.

Šiuo įstatymu gali naudotis ir tie, ku
rie apleidę Jungtines Valstybes vyko tar
nauti kariuomenėj į bet kurių nlijantų val
stybę.

Teko girdėti, kad kai kurie agentai no
ri šiuo įstatymu pasipelnyti ir Žada eks-ka- 
reiviams nep:lieČi*me išrūpinti popieras už 
tam tikrų atlyginimų. Iš tikrųjų čia jokių 
tarpininkų nereikia ir kiekvienas nepilietL 
eks-kareivis turi tiesiai kreiptis į natūrali
zacijos biurų.

vininias. Tik tada iš to bėda išeina, kai pi
nigų piginimą* eina tai* keliai*, kuriais 
nuėjo Rusijos caro rubliai ir Vokietijos mar
kės.

PASTABA APIE HITLERĮ

“Darbininkas” pastebi, kad Vokietija 
po karo buvo ligonė, o Hitleris tų ligonį pa-’S I
gydė daugiausia tuomi, kad įkalbėjo jam1 
sveikatų. Be to Hitleris uždavė ligoniui per
daug vaistų, todėl atsirado perteklius lauki
nės energijos.

Toliau “Darbininkas” nurodo, kad na
ciai prieš žydus kovoja, kad suvokietinti Vo
kietijos kapitalų, o prieš katalikus kovoja 
dėlto, kad katalikų principai neleidžia na
ciams pravesti žiaurių reformų.

ir labdarybės organizacijų. 
Belgijoj visi piliečiai gerai 
sutvarkyti, aprūpinti: dideli 
ir maži, seni ir jauni.

Žmonės gyvena iš žemės u- 
kio, pramonės ir prekybos. Ū- 
kininkai yra daugiausia ma
žažemiai, turį tik po 1 ha. 
žemės. Po 50 ha. ūkių yra vi
sai nedaug, tik apie 34,000 vi
soj šaly. Ūkininkai stropiai 
žemę dirba, ištraukdami iš jos 
kuodidžiausį pelnų. Ūkio kul
tūra yra labai aukšta. Augi
na visokius javus ir gyvulius. 
Ypač garsūs yra pasauly bel
gų darbo arkliai ardėnų veis
lės.

Be žemės ūkio didelė dalis 
gyventojų gyvena iš pramo
nės. Belgija turi daugybę že
mės kasyklų. Jau nuo vidur-

“Karys” praneša, kad švedų politinia
me žurnale “Tiden” buvo straipsnis Klai
pėdos reikalu. Žurnalas nurodo, kad Lietu
vos vyriausybės elgesys Klaipėdoj yra visiš- **’*žio laikų apie Liuttiehų ir
kai teisėtas ir kad vokietininkų išdavikų by
la teisingai iškelta. Skaičiais įrodyta, kad 
Klaipėdos kraštas yra lietuviškas ir kad 
Klaipėdos žydai yra palankūs Lietuvos val
stybei.

• • •
Pernykščių metų javų pirkimas Lietuvoj 

jau pasibaigė. Ūkininkai už javus gavo 16 
milijonų litų. Užsienin tik per Lietūkį javų
išgabenta 92.5 tonų.

• • e
Šiemet užsieniuose baigė 9 aukštųjį ve

terinarijos mokslų devyni vaikinai, aštuoni 
Žemės ūkio stipendininkai, o viena* baigė 
savo lėšomis- '

Hennau veikia didžiulės an
glių kasyklos, kuriose dirba 
apie 160,000 darbininkų. Bel
gijoj per metus iškasama per

likai savo rankose laiko daug 
mokyklų. Vyrų ir moterų vie
nuolynai atsidėję dirba auk
lėjimo darbų ir išlaiko didelę 
dai. pradžios ir aukštųjų mo
kyklų.

Laisvamaniai bei socialistai 
ilgų laikų smarkiai kovojo su 
katalikų mokyklomis, norėda
mi jas nusavinti, suvalstybi-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS — Šerapl Nepravardžiuok 
manęs kumeliu! Aš esu baisa 
vikas, ne kumelys 1Linksma navyna visiems,

nti, bet jų paBlangos nuėjo Įkurie turite fliverius, ypaė| _ Mažas difrensus! - įsi- 
niekais. Švietimo ministeris tlelnS( kurie esate iškaitomi k>rMia atjovė žmona - 
Van Humbeek buvo jau visai j taip vadinamų “Sunday
mokyklas suvalstybinęs, pave-'drivers” klesų. Mūsų kara- 
rtęs “neitraliomis” ir 1879 jystėj dabar išėjo toks zoko-^
metų 1 d. birželio išleido įsta-l„as kad visi turės būti, taip ... • ■ & ,. . ...
tymų, pasalindama is mokyk- l?nekant, reklės draiverial. ‘ . .. .
lų religijos dėstymų. Visos Kas nenorės spydyti, kad sau sakydavo " ’’
draugijos turėjo steigti tik sprando nenusisukus arba į

neitralias mokyklas, kurias jdto armabilų užpakalį neįva- 
prižiūrėdavo stipri valdžios? žiavus, tas turės mokėti fai- 
kontrolė. j j,^ arba eiti į džėlų. Vadinas,

Bet čia katalikai parodė di-!iokunda ragožium apsivertė:

Cicilistai, balšavikai stoja už 
laisvų meilę. O lietuviai nuo 
senovės visus laisvos meilės

Jonas č'viekas, gulėdamas 
ant mirtino patalo, pasišaukė 
savo žmonų ir sako:

delį atsparumų. Tėvai, netekę geniau kaperiai reštindavo
katalikiškų mokyklų, savo vai 
kų neleido į laisvamaniškas ir 
mokinių skaičius nukrito du 
trečdalius, tūkstančiai mokyk
lų ištuštėjo. Atleistiems 1110 
kytojams tėvų komitetai nio 
kėdavo algas, kol jie vėl gaus 
sau vietų. Pagaliau valdžia 
turėjo nusileisti ir 1884 m. 20

tuos, kurie spydydavo, dabar 
bus reštinami tie, kurie ne- 
spydvna ir trofikų užkemša. 
O visiems liestiesiems gene- 
ralis lookaut’as.

25 milijonai tonų anglių. Va- spalių mėn. įstatymu grųžin 
rio, marmuro ir kitos kasyk 
los duoda taip pat pelno.

Šale mano burdo gyvena 
didelis balšavikas Kajetukas. 
Vakar tarp Kajetuko ir jo 
žmonos iškilo batalija už Ku

Pramone verčiasi daugiau 
kaip penktadalis gyventojų.) 
Vist šalis nusėta fabrikais, 
šalyje veikia daug ir stiprių 
pramonės organizacijų. Gele
žies pramonė išsivysčiusi Liu-, 
ttiche, Hennau, Brabante, Lie- 
že, o vėlesniais laikais ir Ant-

tą katalikams mokyklų teisė, įHUs. Mat Kajetukas Augusto 
vėl leistos religijos dėstymas pirmų maršavo po Čikagą 
mokyklose ir katalikų mokyk-j protestuodamas prieš fašistų
lotus, užtikrinta valdžios pa
rama. Taigi daug gimnazijų 
ir kitų įvairių mokyklų vėl 
teko katalikams.

Re skaitlingų bendrojo la
vinimo mokyklų ir amatų Bel
gijoj yra gerai pąstatyti ir

— Brangioji, mylimiausio
ji mano Magdaliena, jaučiu 
besiartinant mirtį. Man mi
rus, tu, beabėjo, rasi sau ki
tų mylinių, paskui su juo ap
sivesi ir už metų visai mane 
užmirši.

— Jonuli brangus, — pro 
ašaras atsako Magdaliena, — 
pirma numirk, o paskui jau 
pažiūrėsime.

?<1ų Dienų Mislės
Sa rangė, va rangė po stalu 

susirangė?
Vainų ir nuplėšė porų šiušų.

— Paėmus šluotų aš išdul
kinsiu tau iš galvos balšavi- j Sakysit kojos, 
kiškas aidijasl — šaukė žmo-, No! Tai vyras, kurį žmona 
na. — Nauji šiusai, o žiūrėk, pas duris pasitinka kai jis 
jau padai kiauri I Kumely, tu vėlų vakarų grįžta iš galiu- 
kumely! ’ ' .
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Akademijoj Mokslas Prasidės Rugsėjo 9 d
Švento Kazimiero Akademijos 

mokslo programa yra padalinta | 
šešis kursas, būtent: keturių metų 
Gamtotyros mokslas; keturių me
tų Komercijos prisirengiant kole
gijai — mokslas; keturių metų ko
mercijos — neprisirengiant kole
gijai — mokslas ir keturių metų 
Dailės ir Namų Ruošos mokslas. 
Sulig norų ir sugebėjimų pasiren
kama vienas iš Š'.u šešių kursų.

Be to dar dėstoma Tikyba, Lietu
vos Istorija ir Lietuvių Kalba bei 
Literatūra. Šioje Įstaigoje Lietu
vių Kalbos ir Literatūros pamokos 
yra Amerikos Valdžios užtvirtin
tos ir priskaitvtos prie Klasinių 
Kalbų.

Knygynas, Fizikos ir Chemijos 
Laboratorijos gerai įrengtos. Bio
logijos Kabinetas turiningas gy
vais ir apsaugotais pavyzdžiais, 
modeliais ir vaizda:s. Namų Ruo
šos Laboratorija, Moderniška Vir
tuvė ir Siuvimo kambarys pripa
žinta geriausiai ir tinkamiausiai į- 
rengtų Chicagoje.

Aukščiausių Akreditavimų Mokykla
Šv. Kazimiero Akademija praėjusiais metais pelnė aukš

čiausi akreditavimų koks galima apturėti, būtent — North 
Central Assocation of Secondary Schools and Colleges. Šiuo- 
mi akademikės gali stoti bile kurion aukštesnėn įstaigon vi
sose Jungtinėse Valstybėse. Tai pirma lietuvių mokslo įstai
ga kuri gali didžiuotis tokia aukšta privilegija.

Taipg-gi žinotina, kad Akademija tebelaiko Illinois Uni
versiteto ir Illinois Valstybės Valdžios pilnus užtvirtinimus.

Jei jums rūpi jūsų dukrelės ateitis, duokite jai gerų, ka
talikiška išauklėjimų ir mokslų, kuris paruoš jų gyvenimui. 
Tai įvykdinti padės jums Šv. Kazimiero Akademija. Čia 
teikiamas mokslas yra praktiškas, nuodugnus ir paremtas 
pagrindais. Mokytojos stengiasi' išlavinti savo auklėtinėse 
aiškų protavimų, skaisčius papročius, švelnius jausmus, su
gebėjimų naudingai dirbti darbus ir mylėti Dievų ir tėvynę.

Mergaitės išmokslinimas Šv. Kazimiero Akademijoje ne
sudarys jums daug išlaidų. Mokant iš anksto už visų vienų 
metų mokslų, reikia sumokėti $40. Mokant dalimis, sumoka
ma po $5 į mėnesį.

Be šio pagrindinio mokesčio pir
mais ir antrais mokslo metais sumo
kama: 1) už naudojimosi knygomis 
reikalingomis mokslui $5 į metus; 2) 
už gimnastikos pamokas, naudojimų- 
si knygynu, lapelius pamokos turiniui 
išaiškinti ir žinioms patikrinti ir į- 
vairias kitas smulkmenas $6.50 į me
tus. 1

Trečiais ir ketvirtais mokslo me
tais sumokama: 1) už naudojimųsi 
reikalingomis mokslui knygomis $6 
į metus; 2) už gimnastikos pamokas, 
ir t.t. $6.50 į metus.

Mergaitės lankančios Akademija 
dėvi vienodų uniformų, kurių be di
delių išlaidų galima įsigyti ten pat.

Katalikiškas auklėjimas yra jauni
mo didžiausias turtas, kokį jų tėve
liai gali jiems duoti. Jaunimas iš
auklėtas katalikiškoje įstaigoje di
desne meile myli savo tėvelius ir vi
sus ir visuomet savo tėvelių klauso 
ir juos gerbia. Tad nesigailėkime 
nei pastangų nei turto jaunimų pa
siųsti į katalikiškų mokyklų.

tik lietuvio, bet ir svetimtaučio širdįAkademikės savo šokiais džiugina ne

Įsiregistravimo Dienos Rugsėjo 4, 5, 6 
2601 W. Marąuette Road. Chicago. lll.

Čia ios mokosi siūti

Baigusios akademiją 

kės pagaminti ska-
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Po 10 Moto | Pacifika Maudytis
Rašo A. V.

(Tęsinys)

Pilgrimage Teatras Atidaro 
Tryliktą Sezoną Vaidinimo

Judošius, reikėjo (suiurėti, — t 
nusistebėjo “Dvilytė”. Paė-1 
niei už sprando ir ‘ vanok kai- > 
lį”. Pumislyk! Už 30 grašių j 
l>urduoda savo Mokytojų, o j 
paskui, kada Jį sugauna ir į 
Įtasmerkia mirčiai, tai tus Ju
došius atneša tuos pinigus 
Kaipošiui ir meta jum atgal... 
Ar ne žaltys?! Tokį bjaurybe 
tik pakart, diueiau nieko!...

Visokių pastabų, visokios 
kritikos pasipylė iš "Dėdyte-s

‘Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 3:30 ir 4:30 

Iš WEDC (1210 kilocykles)

UI SUCH IS LIFE—
r?

>//

MSCONSINO LIETUVIU MS
Teatre, tiesiog malonu. Nusi
pirkę programą, jos dalį per
skaitę, žvalgvinės kaip scena 
įrengta. Visaip spėliojome, bet 

Įteikia pamatyti, nes tai re- įsivaizduoti negalėjome, kaip
tenvbė. Tai yra vienintelis ir kokiose dekoracijose bus 
toks kūrinys Amerikoje. Pana- išpildyta ta Didžiausia Pašau- 
šus vaidinimas esti Bavarijoj lįo Drama. Prieš mus kaliojo
(Vokietijoj). Mos j>ataikėm aukšta, plati uždanga. Ji icn- 4 , . , ...
kaip tik į laiką atvažiuoti ir gvai visą teatrą užklotų. Iš vaidinimu,
turim progą pamatyti nepa- šonų — akmenys, uola. Pa- tai. ue^ale-Į<J

- i . , v.. . Puikūs artistai!žvelgus į aukšti — dangus.
Saulutė jau pasislėpė ir su

žibo vakarinė. Mėnulis ir-gi

KENOSHA ŽINELĖS gą į dainų dienų, Vytauto da-' 
rže. Visi grįžo namo pilni gra
žių įspūdžių, pasiklausę tūks
tantinio choro lietuviškų dai-

prastą vaidinimą. 

Pasikinkę rmą Kraizle 
mes patraukiam per Ho-\rj ", mes patraukiam per llo-\ " . ** ”* Po gražaus ir originalaus'

llywood bulvarų, tiesiog į ka- .Virėjo Iškilti, a, manau sau, piigVjuiage vaidinimo, mes nui 
jeigu sužibs žvaigždės ir mė-

1 nulis nušvies, tai pakenks vai-
lną Highland avenue, į Pilgri 
mage Teatrą. Įžanga 50c $1.00 
ir $1.50. Perkam tikietus. Sau 
lutė .jau ieško vietos, kur nors 
už kalno nutūpti. Vaidinimas 
prasideda 8 v. vakare. Nors 
mes visą 50 minučių atvykom

dinimui. Bet nieko tokio. Vau 
dinimas prasidėjo, nors ne- 
punktualiai. Žmonių vis rin
kosi, bet pamažu. Neprigužėjo 
teatras. Žinoma, jeigu tai bū-

anksčiau, bet nenusibodo lau-A1 koks “''urleskas”, tada ki- 
tas dalykas...

Vaidinimas. Prieš uždangai 
pakylant, sutemo šviesos. Pa-

, ,~.o------ deklemacija prita-
dėlių ir kreivais takeliais į1riant 'argonų muzikai: “Iš- 

kalną išvedžiotas. Gražūs Tal
piai velia į teatro vidų. Sto 
rulė betoninė siena, tarytum J 
tvenkinio mūras, įleidžia mu 
į nedidelę aikštę, pilną sėdv-

kti iki duris atidarys. Teat
ras gražioj įkalnėj pastatytas 
ir dar nepilnai baigtas. Prieš 
jį, įrengtas paikutis gėlių, me- |MP18ta

pradžių buvo Žodis ir Žodis 
j buvo pas Dievą...” Publikoj 
tylu. Visi laukiam kokia bus 

^‘pirmutinė scena. Atsidaro už
danga: Kristaus gimimas Bet
liejaus kūtėj. Marija, Juoza
pas, gyvulėliai, na ir asilukas.

, Kūdikis guli šiene, lopšely, 
i Choras gieda “aniuolų bal
sais”. Ateina iš kalnų “Trys 
Karaliai” su dovanomis ir 
sveikina Kristų. Lošiama be

nių. Jų ten nedaug: gal pus
antro tūkstančio, ar nepilni, 
du tūkstančiai. To neteko su
žinoti. Sėdynės iš kieto me
džio padarytos ir kiekvienam 
sėdėtojui prirengta minkšta 
sėdvnėlė. Žiūrovai atsineša sa-
vo blankintus ir savo sėdynė-‘žw,žil'' tik vaidinimas su gic 
les kad dar būtų minkščiau ’ 8,nSn,,s lr muz,ka- Natūralūs 
sėdėti. Esant šaltam vakarui,1 vaizdas- >>u,klos Jviesos’ 
reikia būtinai turėti vilnonis
megztinis (“svederis”) ir bla 
nkietas. Apie 3 vai. trunka 
kol vaidinimas užsibaigia, to
dėl kai kam ir dantys prade
da kalenti...

Mes pataikėm šiltą vakarą.

ŠI3 TAS APIE BELGIJĄ

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

Rugpiūčio 4 d. Sv. Petro
parapijos darželyje Šv. Pran- nų. Per būsimas dainų dienas 

atsidžiaugti, eiškaus seserų rėmėjų skyrius tikimės ir mes kenosliiečiai,
i surengė pikniką. Daug para-- dalyvauti.

Hollytvooi Bowl ‘pijonų atsilankė ir visi buvo ------------i patenkinti. Rugp. 11 d., parapijos salė-
gražaus ir originalaus į ________ je j)US liturginė paroda. Visus

Ateinantį trečiadienį savai-į bažnyčios rūbus ir turtus bus 
ir jų vertę,taiėm dabai atlankyti gulsią- įįnįaį įoįįaįe Visus kviečia at- galima pamatyti

, kuri yra 
po atviru 

nuo Pilgri
mage Teatro. Čia duodama si
mfoniniai koncertai, panašiai 
kaip buvo Swifi. Bndge, CJii- 

jcagos Pasaulinėj Parodoj, kur 
Iklausėmės lietuviškų simfoni
jų. Ir scena taip pat Įrengta.

Mes ir čia patenkam į ati
darymą sezoninių koncertų.
\ ažiuojam, skubinam, nes lai
to nedaug. Koncertas prasi- 
Įdeda 8:30 p. m. Netoli, kelis 
.blokus nedavažiavus, jau mes 
stojam į eilę. Užgrūstos gat-I 

j vės automobiliais ir žmonė
mis. Tik eina, tik važiuoja ir 

■ visi į Hollyivood Bom l kon
certą. Alės nekantra u jam. Jau 
8:00 ir po 8:15, o dar vis ne- 
privažiuojam. Kas bus? Tiek 
to. Slenkam čerepoko 
du” į kalną arčiau 
Prie. vartų jau neįleidžia au
tomobilių.

Pilnos daržas. Siunčia ki
tur. Kol ten nusigrūdoni — 
jau ir devinta valanda. Pėkš- 
tute turėjom grįžt atgal, likie- 
tą nusipirkti už 50c ir lipti 
prieš kalną ir vis prieš kal
ną... Galit sau įsivaizduoti, 
koks buvo mūsų lipimas! Už-

jų

7

ią Hollvwood Bo\v 
didžiulė auditorija 
dangum, netoli

silankyti.

Rugpiūčio 4 d. kenosliiečių 
būrelis buvo nuvykęs į Chiea-

BIRŽIEČIAI - PIRMIEJI 
KOPERATININKAI

reikšmę iv vartojimą bažnyti-, 
nėse apeigose. Klebonas kur* 
Urbonavičius visa aiškins su

brinkusiems. Stotis S.K.S.

~--XA

^PA-
vartu.

žūs kostiumai ir tas viskas 
atviram lauke, sudaro nepa
prastą įspūdį. Laukiam kas 
toliau hus.

Tarpe vaidinimų groja var
gonai ir mažas orkestras, ku
rį sudaro: violin, cello, clari- 
net ir vargonai. Choras iš as
tuonių asmenų: oktetas. Vai-J*P°U1 alae pėdų į kainą, 
dintojų bus virš 150. Visi vai- ,knnie buv° sėdynės už 50c. O 
dintojai vaidina nuo pradžios, j sėdynių — 20,000! Pamany

kit! Dvidešimts tūkstančių!vo pamintas teises, nusikra- šio teatro, įsikūrimo. Jie už- 
tyt neprašytų svečių. siaugino barzdas, ūsus, plau-

Ir štai tais sunkiaisiais lai- kus, kaip dera tų laikų žmo- j kaip Pilgrimage 
kais atsiranda garsus tėvynės nes atvaizduoti. Vien Pilotas daugiausiai sėdynių

Mes-gi manėm, kati panašiai 
teatre: nc- 

ir jokių
atrodė paprastas, šių laikų, |sunkumų nebus su jvaziavi- 
apsikirpęs, apsiskutęs politi- n,u- 
kierius — moderniškas vy- į Pasivėlinę apie 

Dėvėjo kostiumus speci- .ko> lnes negirdėjom
valandą lai- 

pradžios
aliai siūdintus Jeruzoiime. koncerto. Programą dirigavo
ras.

patriotas ir drąsus veikėjas 
kardinolas Alercier. Jis drą
siai, nebijodamas vokiečių va
ldžios, visam pasauliui per 
spaudą ir per bažnyčias skel
bė niekšišką vokiečių pasiel- Kai kurie artistai su grimu. jDtto Klemperer. Pažymėtina 
girną ir reikalavo padarytas štai ir vėl uždanga skečia- kuiiniai: jLgmont.o • overtiū- 
skriaudas atitaisyti. Nors bai- si.
šiai pyko vokiečiai ant to Jordano upę”. Šv. Jonas Kri-'if ® - minor (Banio), feea 
belgų didvyrio, bet nedrįso jo kštytojas aiškina 
suimti ir bausti, nes bijojo
visą katalikų pasaulį sukir
šinti prieš save.

Tie didvyriški kard. Mer- 
cier darbai nenuėjo veltui:

butrnetion not found in the booka.
pranešimą apie Biržų apskri
ties kooperatyvų gyvenimą. Iš 
jo matyti, kad šio apskrities 
kooperatyvai mūsų kooperaci
jos gyvenime užima pirmąsias 
vietas, lr seniausias kredito 
kooperatyvas Lietuvoje buvo 
įsteigtas Biržų apskr. tai Va
škų taupmenų — skolinamoji 

[kasa, įsteigta 1873 in. Seniau- 
Isias Lietuvoje prekybos koo- 
Įperatyvas taip pat yra Biržų 
apskr. — Pabiržės vartotojų 
bendrovė. Apskritai, Biržų a- 
pskrities kooperatyvai jau pe
rgyvena ekonominę krizę ir 

(dabar verčiasi savais kapita- 
i lais.

Žemės ūkio ministerijos di
rektorius Vienožinskis, kon
gresą pasveikinęs žemės ūkio

ministerio vardu, pažymėjo, 
kad visi vyriausybės sumany
mai ekonominio gyvenimo rei
kaluose yra vykdomi per ko
operatyvus. Tsb.

Žodžiai kaizeris ir caras 
ra iškreipimai žodžio ci< 
rius, kuris reiškia ini pen 
rius.Biržuose buvo pirmas gau

sus apskrities kooperacijos 
kongresas, kuriame dalyvavo 
apie 5000 žmonių. Kongrese 
dalyvavo ir aukšti valdžios 
atstovai bei žymiausių koope
ratyvų centrų vadovai.

Kongreso iškilmės pradėtos 
eisena prie Nepriklausomybės 
paminklo. Joje dalyvavo ne 
tik kooperatininkai, bet ir ki
tos įvairios organizacijos su 
vėliavomis; dalyvavo ir lat
viai Bauskės kooperatininkai. 
Iškilmių dalyviai prie pnmin- 

'klo padėjo gražų vainiką.
Po pamaldų, atvirame ore, 

prie pilies griuvėsių prasidė
jo iškilmingas posėdis. Jį ati
darė kongresui ruošti komi
teto pirmininkas agr. A. Bin
kis, garbės prezidiuman pa
kviesdamas vyriausybės atsto
vus, kooperatyvų centrų va
dovus ir žymesnius vielos ko
operacijos darbuotojus. Pei 
posėdį Žemės banko direkte- j 
rius K. Kregždė skaitė pratų
------------------------------------------I
sėdynių. Laikraščiai rašė, kad: 
buvo apie 113,000 žmonių.

Toli būdami ir aukštai, mesi 
nors ir neblogai girdėjom bei , 
matėm, bet gadino ūpą Pil-1 
grimage Teatro vaidinimas ' 
kurį čia sėdėdami matėm ii 
girdėjom chorą, muziką, kuo
met scenoje mūsų koncertas 
sutekėdavo...

(Bus daugiau)

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STĖS DIENAS

NUGA-TONE yra pastebėtinas vais
tas dėl ligonių ir silpnų žmonių. Po 
to kaip jūs jį vartosite vienų savaitę, 
jūs pastebėsite abelnų pagerėjirna ir 
jeigu Ir toliaus vartosite, jūs atgau
site savo normalių sveikatų ir spėka.

Jokie kiti vaistai neturi tokių pa
stebėtinų istorijų kaip NUGA-TONE. I 
Per 45 metus jo gyvavimo milijonai i 
moterų ir vyrų atgavo savo sveikata 
Ir spėkas. NUGA-TONE parduodama* 
visose vaistinyčiose. Žiūrėkite kad , 
gautumėte tikrų NUGA-TONE. Nelm- | 
kitę pavaduotojų, nes Jie yra bever- 1 
t ė*.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Lluosuotoją vidurių 25c ir 
50c.

Pranešima
r

Simano Daukanto Federal Savinas and L.oaiO
Association persikelia į naują vietą po adresi

2202 West Cermak Road

Visais Bendroves reikalais kreipkitės į 
ją raštinę.

BEN J. KAZANAUSKAS. raštininką

nat

Ofiso valandos
__SJMANO DAt)kANTO/7 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai. va 
lEDERALSAVINGS Seredomis ir Subatomis
AND LOAN ASSOCIATION 

or CHICAGO Nuo 9:00 v. ryto iki 7:00 v.

Help Kidneys
Don’t Take Drastic Drugs

Your Kidneys contsin 9 million tlny 
tūbos or Uiters whlch may be endangered 
by negleet or drastic. lrrltntlng drugs. Bs 
careful. If functlonal Kldney or Bladder 
diaordera make you auffer from Octtlng 
t'p Nighta. Nervouaneaa, Loaa of Pep. I.o« 
Palna. Rheumatlc Palna. Dlzilness. Cir- 
elea Under Eyea. Neuralgia. Acidlty. 
Burning. Smartlng or Itching. you don't 
need to take chancea Ali druggiats nos 
have the moat modern advanced treat
ment for theae troublea—a Doctor's prea- 
crlptlon ealled Cyatex (Slaa-Tea). Worka 
faat—aafe and aure. In 48 houra it muat 
brlng new vltality and la guaranteed to 
make you feel 10 yeara younger In ono 
week or money back on return of empty 
package Cyatei coata only 3c a doae at 
druggiats and tbe guarantee protecta yoo.

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo. etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖ
RASTIKKJL

Antras paveikslas. “Pasįla (Beetlioven), Suite No. 2 
cho), “Bei

pranašai!• !su'le (Debussy), Bachanale is 
ja žmonėms apie Kristaus a-į °Pera “lannhauser” (Vag- 
tėjimą. Trečius veiksnias: Sa-|ner)» “Queen Afab” (Berlioz) 

Ketvirtas — Galilė- |>r “Triana” and “Nuvarva” 
(Albeniz). ’ \

Pataikėm į pirmą dalį, bet 
atgavoiu klausą, tik antroj da
ly. Pridusom belipdami. O to 
“svietelio”!.. Nedaug tuščių

niarijoj
ja. Ir taip tęsėsi septyni vai
dinimėliai po keletą minučių

dedant anglams, prancūzams 
ir kitoms valstybėms, vokie-

tįstais.
Mes grįžom namų link, visi

poT»>»
n Ynpap™ «n-tn«»*|»A JJ" a 
•AMgtMpfnp JojpipapooMi.Jl ! 
nyooj Cumm jo ejoatnap ųgitmuud 
-ippaų M« wwiD
TO® *PPH R o»PP!.I

katalikų jmsaulis išgirdo bei- iki pertraukai. Po pertraukos, 
gų skaudų skundą ir ištiesė dar keli paveikslai - vaidini- 
jiagalbos ranką. Pamažu, pa- mai Kristaus Kančių ir Pri* 

sikėlinias. Choras ir muzika 
užbaigia tą nepaprastą Drū

čiai buvo išstumti iš Belgijos , mą — Kristaus Gyvenimas, 
ir priversti atlyginti šaliai pa- ,kuri visus sužavėjo nepapras- 
darvtus milžiniškus nuosto- tu vaidinimu, nepaprastais ar- 
lius.

Belgų katalikai savo dar
bais, susipratimu ir apšvieta užsisvajoję. Dar tokio teatro 
duoda gražų |w»vyzdį tvirto ir tokio vaidinimo nebuvome 
patriotiškumo visoms tautoms, matę.
Belgų tauta yra mums labai — Krislus?, rodos las pats 
artima. Ir per D. Karą abi — Kristus, rodos tas pats 
valstybes buvo ištikęs tas kaip matome paveiksluose, —
pats likimas, 
rėjo nukęsti 
nybes.

abi nekaltai tu- 
D. Karo baise*

stebisi “Tetytė”.
— Kristus, tai Kristus ir

apaštalai tokie pat, ale tas

IJ13S1I 
ynim sv aifliisaoio
»l poo/ataoųa'inopi^p iįuj,



Trečiadienio, rugp. 7 d., IMS B R A U O A S n
JAUNIMAS

Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

BIFF BĄXTER’S ADVENTU RES
{ONĖ OF THE PIRATE CREVV HAS

By Bob Dart

“DRAUGO” TENISO TURNAMENTAS 
RUGSĖJO 7,8,15,16

Metinis “Draugo” teniso, 
tumamentas šiais metais bus j 
vedamas Lietuvių jaunimo o- 

rganizacijos priežiūroj. ;
Įstojimo (entry) blankus jau j 

pagamintos ir jų galima gau
ti pas turnamento direktorius:

John Zenkus 2b. 4 1 2
Vaieunas rf. 3 1 U
Ulebauskąs c. 4 1 U
Mikais p. 4 11

5 1039
Antrame žaidime double- 

headerio West Side vos tik 
J. Juozaitį, 6822 S. Rockwell sumušė savo “jinv” — Rose-
St., J. Glebauską, 2124 W. 23
Place, ir “Draugo” redakci
joj.

Tumamentas susidės iš ke
lių divizijų. Pirmoje div. bus 
visi geresni arba pasižymėję 
žaidėjai; antroje — visi kiti 
nežiūrint amžiaus, ar profe
sijos. Trečioje — bus visi 
jaunesni žaidėjai, nesenesni 1!, 
metų amžiaus. Ketvirtoje — 
bus moterys ir merginos. Pe
nktoje — biznieriai ir profe- 
sijonalai.

Įstojimo blunka reikia iš
pildyti nevėliau rugsėjo 20 d.

Sekite “Draugų”, kuriam 
bus aprašoma turnamento ei
ga. Komisija

land — 13 prieš 12. Pirmų žai 
dimų doublebeaderio laimėjo 
Roseland 21 — 17. •k• (

Roseland 21
A.B. lt, II. I

Genis e. 6 0 0
Sirtautas scf. 6 12
Malker rf. 2 0 0
La t venas rf. 4 3 4
Trikinskas lb. 6 3 3
Gudas lb. 6 4 4
Gronskis cf. 6 2 3
A. Vaitkus ss. 3 4 4
T. Vaitkus 2b. 5 0 5
Norway 3b. 4 4 4
Labzentis p. 5 0 0

55 21 29
West Side 17

A.B. lt. 11.

1.

BIFF, DANNY AND HIS SISTEB 
COVERED VVITH A GUN AND IS 
ABOUT TO MARCH THEM OP TO 
THE CAPTAIN VVHEN *JO' BIFF'S 
MANAGEP COME5 ALONG -

rTHERE THEY ABE^
OH,OH // BIFF'S IN 
A BAD SPOT/ THE.
GUV'S GOT A

JO SNEAKS UP BEHIND THE
CROOH VVITH A STICK OF 
WOOD IN HIS HANO

JO BUMPS INTO A 
BOX. THE SAILOR SUDOENLY 

______ WHIPLS AROUND —

so/yer vvas gow'ta
LAV ME our VVITH
CLUB

Vaitkus 2b. 
lb.J ogmen

4 2 2

3 0 0

38 12 17
West Side 13

A.B. E. 11.
Yuknis 2b. 
ltogers rf. 
Masalskis ss. 
Dobro p.
S. Jenks lb. 
Zaura 3b. 
Miksis scf. 
Tarulis lf. 
Zalatoris cf. 
Sweeney c.

4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
1
Oo
1
o
2
9
2
0
0

0
1
3
2
OO
2
9

o
3
3

39 13 22

VYČIAI VEIKIA

BH// 
STICK AN 

MITTS

THE 
DROP DAT 

PUT UP YERzz

TAKING THE SAILOR OFF
GOARD, LIKĘ A FLASH BIFF 
DELIVERS A KNOCKOUT

_________BLOW —______
"WE" OONT NEED THE
CLUB
THE

, MUGZ THISLL DO 
TRICK /

Z

FIREVVORKS HAVf JUST 
cx£GUN. BIFF ANO THE .
BUNC.H ARE STILL CAPTIVES? 
HOVV CAN THEY ESCAPE P •

kelioms savaitėms atostogų. 
Roseiando Vyčiai išrinko L. i

Jogmenų. ir J. Smulkį klubo' 
“amateur niglit” direktoriais 
ateinančiam sezone.

KLAIDOS ATITAISYMAS nomas veikėjas ir taipgi ko
miteto aktyvia narys P. Fa- 
bijonaitis ir gi apleistas. Be

Lietuvos Vyčių Chicagos a- 
pskricio softball lygos pirmo 
roundo eenipijonai, Brighton 
Park, sumušė Roseland ir 
West Side. Šie laimėjimai su
stiprina Brighton Park pir
moje vietoje antram rounde.

Brighton Park 16
A.B. R. H.

Gečas 2b
Dalinkaitis cf.
L. Šeputis 3b
Noreika lb
Barkas rf.
P. Šeputis p.
Urnikas ss.

5

5
5

3
1
2
3

3
o

Yuknis 2b. 
Rogers rf. 
Masalskis ss. 
Dobro 3b-p.
S. Jenks lb. 
Zaura p-3b. 
Miksis cf. 
Tarulis lf. 
Zalatoris scf. 
Svveeney c.

6
6
6
6
5

Oo Oo

O 4

5

1
2
4
2
2
2
2

5 2 1 (

j J. Stočkus, Itose lando Vy
čių garbės narys, susirinkime

, širdingai dėkojo roselandie- 
■ čiams už gražų priėmimų.

| Jonas Stočkus yra Interna- 
1 tional ITarvester Co. keliau
jantis globėjus (traveling au- 
Įditc-r); jis atvyko į Iloselandų

Šį vakarų (trečiadienį) rose 
landiečiai turės “beaeh nar- 
ty”. A. Malkevičius, V. Nor
kus, N. Drazdnitė ir J. Nor- 
mantaitė įėjo į komitetų.

J. Smulkis

STUDENTŲ DĖMESIUI
Antanas Skupas prašo stu

dentų žiniai paskelbti seka
mų :

People enrolling at this 
tinie in t be free art elasses 
be’ng offered at Cornell 
Sųuare and McKinley Park 
vilt be especially veli - prc- 
pared for fall work by thi 
sunimer class

, Dariaus . Girėno didingas^, nqalžy„l5tll A ValoldS> 
paminklas jau atidengtas. Jo stulpina8 ir kitij kurie lygias 
pastatymui visi komiteto na
riai, be išimties, turėjo sun
kiai dirbti kone per du me
tus. Tik atidengimo iškilmių 
proga išleistoje programų kny 
goję įvyko nemaloni klaida, 
kurių čia ir noriu atitaisyti.

Tos knygos komiteto narių 
I surašė nesiranda žymios vei
kėjos ir darbščios komiteto na 
rėš K. Sriubienės, kuri nenuil
stamu darbu prie išleidimo 
knygos ir prie paties pamin
klo pastatymo daug yra pri
sidėjus; taipgi praleistas ir 
darbštusis komiteto narys J. 
Juraška, kuris visokių paren
gimų buvo baro vyriausias

teises turi su visais pažymė
tais komiteto nariais ir jie ne
mažiau yra pasidarbavę, negu 
kuris kitas to Imties komite
to narys. Todėl, kad atitai
sius tų klaidų, aš viešai atsi
prašau minimų komiteto na
rių vardan valdybos ir fondo 
globėjų, kad tas įvyko ne iš 

; blogos valios, tik per neapsi
žiūrėjimų.

V. Rėkus,
D. G. Komiteto sekret.

kimus. Kaip jaunimas, taip ir 
augusieji visu smarkumu dar
buojasi rengdami naujus dy- 
vus būsimam parapijos pik
nikui, kuris įvyks uteinantį 
sekmadienį, parapijos darže 
ir svetainėje.

Riap.

Indija su 355 milijona’s gy
ventojų turi tiktai 37,000 te
lefonų.

A.

$0. CHICAGO ŽINUTĖS
šv. Juozapo parapijos baž

nyčioje rugpiūčio 3 d. klebo-užvaizda, iš ko kondtetas tu-
u,, Tėjo nemaža naudos; toliau ži- nas kun. Vaitukaitis Motervs- voiK now oe- ’ , *

; tės Sakramento ryšiu surišoing presented.
Groups meet at Cornell dance of a conipetent instru- 

Sųuare, 51st and AYood St., ctor wlio, at one time, taugbt

STANISLOVAS
KUČINSKAS

Giedraitis c. 
Mikužis scf. 
Kulpin lf.

4
4
4
4
4
4

1
0
0
0
4

2
3
1
1
1
1
0
4

50 17 22
Roseland 12

A.B. R

43 16 18
Roseland 4

A.B. R. H.
T. Vaitkus 2b 4 10
A. Vaitkus ss. 4 0 1
Trikinskas c. 4 0 1
Dombro 3b. 4 12!
Norway rf. 4 0 0
Gronskis lf. 4i 1 1
T. Sirtautas lb. 4 12
I. Sirtautas scf. 3 0 1
Gneis cf. 3 0 1
Labzentis p. 3 0 0

9 37 4 9
Brighton Park 10

A.B. R. H.
Gečas 2b. 5 12
Dalinkaitis cf. 4 2 3 1
Urnikas 3b-scf. 5 0 2
Noreika lb. 5 0 0
Barkas rf. 5 13
P. Šeputis p. 4 10'
Vaicekauskas ss. 4 2 2
Giedraitis c. 4 0 2 1
Mikužis scf-lf. 3 2 1 f
Kulpin lf. 1 1 1 1
L. Šeputis 3b. 2 0 1 |

Genis c. 4
Sirtautas scf. 4
L&tvenas rf. 4
Trikinskas cf. 4
Gudas lf. 3
Gronskis p. 4
Norvvay 3b. 4
A. Vaitkus ss. 4

Jr

0
1
A

1
2
1
2
1

II.
2
2
2
1
2
1
2
3

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS

on Mondavs and Fridavs from in a leading art school. The 
3:30 to 6:00 and from 7:00 to cbiss-vork consists of drav,- 
9:30; also at McKinley Park, ing and painting Irom the mo

ir
TĖVAS

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

8340.

39th and Archer Avenue, on 
Tuesdays and Tliursdays from 
3:30 to 6:00 and from 7:00 to 
9:3-1

They vv’ork under the gul

dei. Instruction is individua! 
and nieets the 
adult student.

Instruction in
art is also offered.

Marijonų Cickevičiūtę su Vi
ncentu Romanu. Per šliūbų 
bažnyčia buvo gyvomis gėlė
mis išpuošta ir degė visos ele
ktros šviesos. Solo giedojo 
dain. Čiapas, vargonais ako-

need of the ' mpanuojant vietos varg. Gau- 
|biui.

advertising ! Naujai porelei linkime ilgo 
amžiaus ir laimės naujame gy
venime.

VENETIAN MONUMENT CO., INC. Kolonijoje eina smarkus vei

Mirč rugpiūčio 4 d., 1935 m. 
7:05 vai. ryto, sulaukia pusės 
amžiaus. Kilo ik Šiaulių aps
kričio, Kuršėnų parapijos. A- 
inerlkoje išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliūdima 
savo mylinių seserį Petronėlę, 
ftvogerį Wm. Doma.rk ir jų šei
mynų, 4 pusbrolius: William ir 
Adolfų Kučinskus, ir Jurgį ir 
Juozapų Vaitkus, pusseserę O- 
nų Sadauskienę ir gimines; o 
Lietuvoj 2 seseris: Eleną Jo- 
vaišienę ir Bronislavų Rupšie
nę.

Kūnas pašarvotas 4432 So. 
Washtenaw Avė. Laidotuvės J- 
vyks ketvirtadienį, .rugpiūčio 8 
d., iš namų 8 vai. bus atlydė
tas į Nekalto Prasidėjimo Pan. 
švč. Marijos parapijos bažny
čių kurįoj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į 3y. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo, švogerls. Pus
broliai. Pusseserė ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Telef. YARds 1741.

42 10 17 
Wcst Gide 5

A.B. K. H. 
Zaura cf. 4 0 2
V. Žibąs scf. 4 0 1
Dobro 3b. 400
Kalnls ss. 4 0 0
S. Jenks lb. 4 12
Joe Zenkus lf. 4 0 2

ELEKTRIMIREFRIGERATORIAI
6 pėdų didumo $99.50

tikra kaina $150.00
Visų žinomų išdirbvsčių. Pasiskubinkite.
Neužilgo visi bus išparduoti šių žema kuiną.

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

Telefonai: BOUlevard 4705—8167

..... ,d,-...

UdizMJai anUtonta roil«a paniak- 
h b •nfeMarf*o

Didilaaala pamiBkhj ilrMatf 
OUca«oj

Snviri 50 metų prityrimo 
------------ o-------------

Pirkite tiesiai ii dirbtuvė! ir 
taupykite pinigas

o ■ - ■
lies atlikome darbą daugeliai 
žymesnių Chicagos Lietuviu.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMIMKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalimo ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
■ ainių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbo per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų varta

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys udefOnat:

Itc*. PKN8AOOLA 0011 
BKLMOCT MAS

Offtoei EOLLAinB saas 
Vlnoent H o—iii, aaor.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

i. F. Eiuieikis 
Lacliawicz ii Suims
i. Liiiieviciūs
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A.Petkus 
1, F. Įtaikius 
S. M. Skintas

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

2314 We8t 23rd Place 
Phone CAN&l 2515 Cicero 5927 J

4002 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 Weat 18th Street 
Phone CANal 6174

718 Weet 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlavard 5203

AMBULANOZ PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS



fl b 81 r a x s Trečiadienis, rugp. 7 d.. 193*
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g DIEVO APVAIZDOS PAR. JUBILIEJINIS PIKNIKAS !
m O L fl'o j D||frnillFA (Allfflict^ 11 fl Rgjg pradžia u val. ryto. muzika metrikų g
fi willlliluDlullĮy lllIĮjPIllulU VHUgUoU I I llay V ■ Nuoširdžiai kviečiame visus parapijomis, buvusius parapijomis, draugus, prietelius, profesi- g

gžh j°na‘us’ biznierius ir visus kaimynus j mūsų jubiliejinę pramogų. “Good time“ užtikriname.
" Vytauto Darže, prie 115 gat. ir Cravvford Avenue klebonas ir komitetai Jį

VIETINES ŽINIOS
PIRMOS ŽINIOS Iš M0- 
TERĮISĄ-GOS SEIMO

SEKMADIENį SU SĄJUN- 
GIETĖMIS

(Telegrama “Draugui“) j AVEST SIDE. — Sekmadie 
HARTFORD, Conn. — Mo- rugp; ,11„d? “Rūt<>s” dar;

terų Sųjungos 17 seimas pra
sidėjo rugp. 5 d. Seimo vedė
ja “Moterų Dirvos“ red. S. 
Sakalienė, pagelbininkė Tek
lė Mažeikienė iš AVoreester, 
Mass., raštininkė buvusi pir
moji “M. D.“ redaktorė Ur
šulė Jokubaitė, pagelbininkė 
Barziliauskienė iš Brooklyn, 
N. Y. Pirmų dieną atstovių at- ! 
vyko 47 iš 24 kuopų.

že vestsidiečiai mielų popieti Į 
ir vakarų praleis su sųjungie- 
tėmis jų piknike. Sųjungietės 
p nti žymi savo pramogomis. 
Kų tik jos surengia, visuomet 
šauniai, gražiai. Ir šiame pi
knike žada būti daug visko. 
Bingo žaidimui dabar ruošia 
įvairių rankdarbių. Be to, vie
nas laimingųjų gaus nepapras 

; tai gražius pagalvių apvalka- 
I lūs. Piknike rengime darbuo-

šv. Kazimiero AkaMkio Daioe
Kontestas “Draugo” Radijo Valandoj

KONTESTO TVARKA
1. Daina turi būti dainuojama lietuvių kalba.
2. Daina gali būti neilgesnė kaip 3 minutas.
3. Mergaitė turi būti Šv. Kazimiero akademijos mokinė

BALSAVIMAI IR DOVANOS
Visi “Draugo“ skaitytojai ras balsavimo blankų “Drai? 

ge“ ir galės balsuoti už 3 kontestantes; o trys gavusios dau 
giausiai balsų gaus dovanas.

I ms, biznieriams, svečiams iš 
: kitų kolonijų. Komisija

DAR VIENAS PIKNIKAS

PIKNIKAS PAVYKO
NORTH SIDE. — Šv. My

kolo parapijos metinis pikni
kas, liepos 28 d., Vytauto da
rže, pasisek?.

kai, Dumbliauskai, Plančiūnai, 
Daugirdai, Ragaišiai, Rutkau
skai, Deksniai, Maskolaičiai, 
Česokai, Virbalavičiai, Karec- 
kai, M. Sutkienė, J. Drazdau- 
skas, Kizelevičiai. Pavieniai 
aukojo: T. Šadbaras, A. Ba-

Po pikniko, liepos 29 d. va
kare susirinkę į parapijos sve 
tainę pikniko darbininkai, be
sikalbėdami apie buvusį pik
nikų ir dalrndarnies nuveik
tais darbais ir sėkmėmis iš
kėlė sumanymų rengti dar vie 
nų piknikų Vytauto darže. N? 
sant liuoso sekmadienio, nu
tarta rengti šeštadienį, rug
sėjo 7 d. P. Rap.

Ryan’s Wood!s yra gražus 
miškelis ir labai lengvai pa
siekiamas. Tai dienai yra su
ruošta graži programa: šo
kiai, baseball žaidimas, lenk
tynių ir kt. Taip-gi bus daug 
dovanų, kurias visi atsilankę 
turės progos laimėti.

į Visi atvažuokite. Atsiveški 
te savo šeimynas ir draugus. 
Lyga kviečia visus ir užtik
rina smagų popietį.

Koresp.

Pranešimai
MARQUETTE PARK.

Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų 8 skyriaus mėnesinis su
sirinkimas įvyks trečiadienį, 
rugpiūčio 7 d., lygiai 8 vai. 
vakare, parapijos svetainėje. 
Kviečiame visas nares atsila
nkyti, nes yra daug svarbių 
dalykų svarstymui.

Valdyba

GARSINKITĖS “DRAUGEI
BINGO PRAMOGA LIETUVIAI ADVOKATAI:

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
IŠVAŽIAVIMAS

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINUTĖS

Aštuoniolikiečiai jau baigia 
pasiruošti prie savo parapijos 
jubiliejinio pikniko, kuris į- 
vyks ateinantį sekmadienį Vy
tauto darže. Kvietimo, garsi-

jasi: S. Balčiūnienė, E. Zau- . .
rienė, J. Klikūnienė ir O. A- į parapijonų pa ceviėius, M. Svipienė, B. Ka-
leknienė. Kad dienelė būtų 
graži. Rap.

IS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
DARBININKŲ PAŠALPOS į 

KLUBO SUS MO

Pusmetinis susirinkimas į-
niinosi, vaišių, žaidimo ir tra- vyko 28 d. liepos. Susirinkimų
nsportacijos komisijos smar
kiai darbuojasi. Parūpinta 
daug trokų, kuriais žmonės 
galės patogiai nuvykti į pik
niko daržų.

Ateinančio penktadienio va
karų, rugp. 9 d. įvyks svar
bus Šv. Vardo draug. susirin
kimas. Jaunamečiai beisbolų 
sėkmingai žaidžia ir jau visų 
eilę žaidimų laimėjo. Sekmad. 
rugpiūčio 25 d. draugija ruo
šia išvažiavimų į Beverly Hills 
miškus.

atidarė viee-pirm. V. Duoba, 
vice-pirm. vieton paskirtas K.
Aleksiūnas.

Naujų narių priimta į klū 
bų: K. Verketas, V. Ivanaus
kas ir O. Kirdulienė.

Pikniko komisija pranešė, 
jog viskas gerai pavyko. Pi-

Ofiso Phone
knikų dykai garsino Progress .PROspect 1028

sidarbavimu parapijos naudai. 
Savo tarpe turime žmonių, ku 
rie ne vien dirba, bet ir au
koja. Prie šio pikniko auko
mis prisidėjo šie biznieriai:

Nortliwestem Paeking Co., 
V. Nausėda, P. Bulkevičius, 
Progress Dairy Co., Boyd Dai- 
ry Co., Z. Adomaitienė, ĮC 
Vledlinski, M. Kolkowski, M 
Mordan, Sanitary Meat Mar-

sparaitė, V. Dargužis, V. Rė
kus, A. Šakis, J. Petraitis,

Pikniko komisija visiems 
aukotojams taria širdingiau-

Sekmadienį, rugp. (Aug) 11 
d., Lietuvių Demokratų Lyga 
Cook Apskrities rengia milži
niškų išvažiavimų į Ryan’s 
AVoods, prie 87-tos gatvės ir 
AVestem ave.

šia ačiū.
Jei kas tapo aplenktas, pra

šomas pranešti komisijai.

Širdingai dėkojam Roose
velt Furniture £0., kuri pik
nike linksmino muzika, taip

ket, Jonas Meat Market, Pa- gi visiems, kurie skelbė pfk- 
zarskas, Kavaliauskai, Janu3- nikų per radijo: “Draugui“, 
kevičiai, Kišonai, Zinevięia:, ^Budrikui, “Margučiui“. 
Grigaliai, Jenulaičiai, Janus- Ačiū visiems profesijonala-

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Praėjusį pirmadienį iškilmi
ngai buvo palaidotas a. a. Ju
lius Bertauskas. Velionis bu
vo senas šios kolonijos gy
ventojas, draugijų narys ir 
uolus savo parapijos rėmėjas.

Furnilvie Co., Peoples Furni
ture Co. ir J. F. Budrikas už 
kų klubas nutarė laiškais pa
dėkoti.

Nariams nešinusiems pašal
pos pu 10 metų suteikta do
vanos. Viso tokių narių buvo 
36.

Komisija vajaus ir pramo
gų pranešė, kad 20 metų klū- ’ 
l’o gyv. sukaktuvėms paminė
ti 1936 m. bus rengiamas kon 
eertas su kalbomis CT icngos ! 
Lietuvių Auditorijoj, o piknr

Netrukus vėl susilauksime ką su dovanomis (refrigr.a 
jaunos porelės. Moterystės Sa- tor, radio ir $25.00) nutarė

Res. and Office 
2339 S. Leavitt St.

CANai 0706

DR, J. J. KOWARSKAS
PHYSTCIAN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Ave.
Ofl.o Valandos 

Nuo 2 iki 4 lr nuo 4 Iki S vak. 
Nedėliomis pagal sutart) 

Ofiao telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect IMO

kramentų priims Antanas Ja
nkauskas ir Pranc:5ka Saka- 
laitė. Abudu pavyzdingi jau
nuoliai ir seni Lietuvos Vy
čių 4 kuopos nariai. Jungtu
vės įvyks rugp. 17 d.

rengti Dambrausko darže. 
Mart. Kadziauskas, koresp.

PLATINKITE “DRAUGA’

AKIŲ GYDYTOJAI:

rrt. OAMal 0161
Rea. RKOapect 8959

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAU ir CHIRURGAM 

1A91 8OITH HALSTBD MTREBl 
KeskleortJ* M<MI tto. Arteaian Ate.

Valandoa: 11 ryto Iki 1 popiet 
• Iki S ▼. vakaro

Mūsų biznierių A. Kraujalį 
buvo užpuolę banditai. Api 
plėšę, išsidangino. Dar polici
ja jų nesusekė. Galimas daik
tas, kad tai buvo vietiniai na 
litiniai paukščiai, kurie tero
rizuoja gyventojus.

ATOSTOGAUJA
Adv. Charles P. Kai, po 

sunkaus darbo rengianties 
prie Dariaus - Girėno pamin-’ 
klo atidengimo iškilmių, yta, 
išvykęs atostogoms Į Wiscon- 
sino valstybę. Rap.

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių
(SHS

DR, JOHN SMETANA
0PT0METRI8TA8

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

2 aukštas
Paatebėkit mano iškabas 

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

Phone OANal 0523

Tel. BOUIevard 7042»

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arU 47th Street 

Vai.: nuo 2 Iki 8 vakare 
Seredoj papai nutarti

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

DR. J. RUSSELL.
Lietuvis OydytojM lr Chirurgai 

2500 W. 63rd St.
Ofiao vai.: 2 IM 4 Ir 8:80 Iki 8:80 
Seredomis Ir nedėliomis parai autart) 
Rea. 2818 W. eeth Rt. Parai autart)

Tel. Ofiao BOUIevard 8811 
Rea. VIOtory 1848

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 4:80-8:28

756 W«t 35th Street

Tai CANai <122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.> 

Valandos: Nno • Iki 12 ryte 
Nuo 1 iki 2 vakaro 
8eredoJ pagal autart)

Tel CANai <122

DR. S, BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Seredomis Ir NedSliomls pagal sutart) 
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Ave. 
Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGA8

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnia 0084 

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

DR. J. E SIEDLINSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS 
Dantistas

Gas K-Ray
4142 ARCHER AVE., Oor. Francisco 
Tel. offloe Laf. 1848: res Vlrg. 8882

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR, CHARLES SEGAL
' OFIMAfl

<729 So. Ashland Ava.
2 lubos

CHICAOO. ILL
OFISO VALAHDOB:

Nuo ll kl 11 vai ryte. aue 2 Iki 4 
vai po pietų Ir nue 7 IM 2:88 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 18 IM 12 

valandai diena 
Telefonas MTOwav MM

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ*

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. YARds MM

Valandos:
Nuo 18-12 v. ryto; 2-2 lr 7-2 V. v. 
Nedėldlenlals nuo 18 IM 12 d1«

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. LAFayette 7*4*

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vel.: 2—4 ir 7—» vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St
• Tel GAWal <MO9

] BRIGHTON PARK. — šv. 
i Pranciškaus rėmėjų 2 skyrius 
bingo pramogų rengia rugp. 
11 d., 2 valandų popiet, para
pijos darže. Visi prašomi pa
remti gražų darbų. Vienuoly
nui reikalinga parama.

Komisija

REIKIA DARBININKŲ

Reikalingi 4 patyrę mūrini
nkai, plasteminkai, 2 karpen- 
teriai, kurie galėtų iš planų 
dirbti prie namo statymo. 
Kreipkitės į:

“DRAUGAS“ 
MARIAN BROTHERS

□rišo: Tel. LAFayette 4017 
Kea . .’el. HEMlock <284

OR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Kealdencljoe Ofisas: 2444 W. «tth St.
Valandos: 18-14 lr 8-4 vai. vak. 

Seredomia Ir Nedėliomis pagal sutart)

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

14 41 30. 49tfi CT.. CICERO, ILL.
Ltar., Ketv.. lr PBtn. 18—2 vai. 

1147 80. HALSTED 8T.. CHICAGO 
Paned., Sered. lr 8ubat. 2—* vai.

Office Tel. HEMlock 4444 
Res. Tel. OKOvehlll 0417

6924 S. TALMAN AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2424 W. MARtįUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

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

Dienomis Tel. LAFayette 6791 

Naktimis Tel. CANai 0402

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

Nedėlioję pagal sutart)

Phone Hemloek 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Westem Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytais — 1 
iki t popiet — 4 Iki 9:90 vakare. 
Nedėliomis nnn 11 rvto Iki 1 p.p.

PARDAVIMUI BIZNIAI

AUKSO KASYKLA
Parsiduoda lee cream parlor, pilnai 

įrengtas. Išdirbtas per 20 metų. arba 
Hard svare krautuvė. Priverstas vie
ną bizn) parduoti. Auksinė proga 
sumaniam lietuviui. Matvkite savi
ninką: 4989 W. 15th St.. Cicero, 111.

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 4 
Panedėlto, Seredos Ir PėtnyCios 

vakarais 4 Iki 9 
Telefonas OANal 1178 

NAMAI: 6459 8. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9800

Telephone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

4631 SOUTH ASH1.AND AVENUE 
Res. 6518 S ROCKWF.I,L ST. 
Telephone: REPublic 9723

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

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUICK ‘35, Club Sedan bu trunk, garantuotas ......................... 8825
BUICK '35. 6 Sedan 47, garantuotas ............................................. 8795
BUICK '83. 5 Sedan. 6 drat. ratai, tobulas ................................... 8095
BUICK '32. 5 Coupe, labai pulkus karas ....................................... 814.5™
BUICK '28, 5 Sedan. bėga O. K............................................................ 8 75
BUICK '27, 5 Sedan, pigus karas ........................................................ 8 25
BUICK '27, 7 Sedan, duos gerą patarnavimą ............................. 8 50
BUICK '30, 7 Limo. fležl drat. ratai, eina O. K....................... 8225
CADILLAC '31, 7 Sedan. tobulam stovy......................................... 8095
CADILLAC '30, 7 Sedan. pertaisytas ............................................. 9H«5
CADILLAC '30, 14 cilindrų 7 8edan, labai pulkus................... 8598
CADILLAC '80. 7 8edan, labai puikiam stovy.............................. 8495
CADILLAC '29, 6 Sedan, Svarus karas .............................................. 8225
CADILLAC '29, 7 8edan, gerai bėga ................................................... 8275
CADILLAC '24, 5 Sedan, gražiam stovy .................................... 8125
CADILLAC '28, 5 Sedan, gera vertenybė .................................... 8100
CHEVROLET '41, Sport Coupe, geras motoras ......................... 82.45
CHEVROLET '27, 5 Sedan. bėga O. K..................................................8 50
CHRYSLER '80. 6. 4 8edan, 6 drat ratai, O. K........................ 8245
DODOE '28, 6 Sedan, žemai apkalnuotas ................................. 8 85
ESSEK '30, 2 door Sedan, bargenas ............................. ................ 8 85
FORD, '35, Sport Coupe, kuone naujas..........................KPECIAT.

FORD '81, Business Coupe, įvarus ................................................... 8225
GRAHAM '29, 5 Sedan. motoras geras ................................ .. 8 75
LA SALLE ’31, 5 Sedan, pulki vertybė............................................ 8495
LA SALLE '80. 4 8edan, 4 drat. ratai ............................................. 8545
LA SALLE '29. 5 Sedan. drat. ratai .............................................. 8195
LINCOLN '80, B Sedan. labai pulkus .............................................. 8295
NASH '28, 5 Sedan. bėga O. K............................................................ 8 45
PACKARD '82, 7 Custom Sedan, tobulam stovy................... 8845
PACKARD '81. 7 Custom 8edarf, gerai bėgantis................... 8895
PACKARD '80, 7 Sedan, puikiam stovy ................................... 8525
PIERCE '80. 2 Coupe, labai pulkam stovy ................................... 8195
ri.YMOUTH '29. 6 Sedan, motoras O. K................................... 8 75
PONTTAC '84. 4 Durų Sedart. kaip naujas ................................... 8595

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karai priimamas ni rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Ave. - Chicago 
Cravvford 4100

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

J


