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POTVYNIAI IŠTIKO TRIS 
VALSTYBES

Tarp nukentėjusių žmonių yra 
ir žuvusiųjų

PATVINUSIOS UPES GRIAUJA IR 
NAIKINA VISKĄ

Assoc. spaudos žiniomis, di- tų, vieškelių, miestų namų ir 
eli potvyniai ištiko Ohio, i gatvių ir šiaip daug kitų sa-
Visfconsin ir West Virginia' vasčių.

valstybes. Dėl didelio lietaus> Ąy Virginijoj kai kur van- 
patvino upės ir kai kuriose | ^eny8 jau nus]UgO jr prasidt 
\ietose jau padaryti milžinišij0 j-e]įų įr gatvių valymas, 
ki nuostoliai. Daug žmonių ne !'
teko pastogės, kiti įspėti, kad ! Zanesville miestui, Ohio, 
apleistų namus ir nusikeltų į >ra Pavojaus. Žemesniųjų mie 
aukštesnias vietas. Tik vie-1sto dali^ gyventojams prane- 
noj Ohio valstybėj padaryta ^ad Pe būtų pasirengę
apie vienas milijonas dolerių' apleisti namus, kaip tik ims 
nuostolių. Tenai du asmenys i smarkiau kilti vanduo Musk- 
žuvę, o vienas nesurandamas. Į ir*gum uPeJe-

Kickapoo upė AVisconsine ' Žiniomis iš'LaCrosse, Wis., 
didelius nuostolius padarius, potvynis visiškai izoliavo Bar 
ypač su AVisconsino upe sau- nam miestelį. Apie 200 gyven 
takos apylinkėse. Kickapoo tojų — neturi priemonių, kad 
upės patvinimas išilgai iki pasprukus iš pavojaus — vi- 
santakos sunaikino daug til- sos apylinkės užlietos.

ITALIJOS KARIAI TURI SPECIALIUS PRATIMUS NAMIE

Prieš siusiant į Afriką įtalų kariai namie užgrūdenami, kad jie apsiprastų su didelėmis kaitromis, ko
kios siaučia kolonijose išilgai Etiopijos pasienio. Tos rūšies “išlaikomybės” pratimai vykdomi šalia Ro
mos ir kitur. (Acme Photo.)
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GAUSINGOS MINIOS PA
SITIKO POPIEŽIŲ GAN- 

DOLFO PILY
VATIKANAS, rugp. 5. 4- 

(suvėluota). — Šventasis Tf*- 
i vas Popiežius Pijus XI iškift 
.mingai ir entuziastiškai pasi- 
! tiktas ir sveikintas .Tam nu(
I vykus į Gandolfo pilį p<ęreitf 

i trečiadienio vakarą.

j Pilies aikštė buvo pilna ti
kinčiųjų. Tarp gausingų mi
nių buvo ir Amerikos kolegijos 
auklėtiniai, nuvykę iš Romos 
ir kitų bažnytinių kolegijų ir 
įstaigų mokiniai. Popiežiaus 

| nuvykimas paskelbtas varpų 
balsais, o paskiau susirinku- 

| šių minių griausmingomii 
ovacijomis.

Nuvykus Popiežiui į vasa'

ADAoTAIIpVA? nCICPA rinius rūmus’ ncužilg0 Jf ArAolAUoKAo UlLluA- šventvbė išėjo balkonai! prie

TAS DUBUOUE MIESTE..^’-—’-

BADENO NACIAI IR GI 
PRIEŠ BAŽNYČIĄ - „

AMSTERDAMAS, Olandi

ja, rugp. 8. — Vokietijos pro 

vincijos Badeno gubernato

rius R. AVagner aną dieną at

virai paskelbė kovą prieš Ka 

talikų Bažnyčią.

SUIMTI DU KATALIKU 
JAUNIMO VADAI

BERLYNAS, rugp. 8. — 
i Naciai suėmė katalikų jauni- 

Gub. Wagneris puolė Ba>|mo organizacijos du vadus 
nyčią sakydamas prakalbą I Opladene.
Loerraclie. Jis pažymėjo, kad Juos kaltina, kad jie yra 
nebus ilgiau pakenčiamas Ka utsakomingi už padarytus pr-
talikų Bažnyčios “kišimasis j 
krašto politiką.” Ir pareiškė,

PARYŽIUS, rugp. 8. — 
Prancūzų keleivinių garlaivių 
jūreiviai ir kiti šių transat
lantinių linijų darbininkai su 
kėlė streiką Havre uoste. Tuo 
būdu sutrukdytas ir sulaiky
tas keletas didžiųjų garlaivių

DALLAS, Tex., rugp. 8. WASHINGTON, rugp. 8.
Streikuojančios rubsiuvės čia _ Pittsburgho miesto deino- 
sukėlė dideles riaušes pulda- kratas majoras \V. N. Me
mos moteris, įtariamas streik 
laužėmis esančias. Daug mo
terų apmušta, nuplėšti nuo jų 
drabužiai.

Naii atvyko čia, kad protes-

sugriaudė aplodismentai,
I)UBIQLE, Ta., rugp. ^ žiemių Amerikos kolegijos 

Apaštališkas delegatas J. auk|ėtiniai pagiedojo aklama- 
A. \ alstybėms, Jo Eksc. ar- Popiežius išbuvo lialkt 

ne keletą minutų ir pagalia?]kivyskupas Amleto Giovanni
tavus prieš didelius federa Cicognani, vakar atvyko čia paiainiino susirinkusiuosius, 
liūs mokesčius. dalyvauti krašto katalikų stu {Specialų palaiminimą suteikė

Jis sakė senato komitetui jden^ niisijinės kryžeivybės jr miest0 valdininkams, kurie 
j Aiyeri^- Policija vos grąžino tvar- kad pereitais metais krašto devint;lJa,ne suvažiavime, susį,įnkę miesto rūmų

vyriausybė iš Pittsburgho su- ^rS. Vttk.a'r atl,lar>Įas’ P° ls’ balkone, kad pasveikinus Jo 
rinko apie 79 milijonus dol. kllnnn^ Pa"’akh*’ šventybę.
mokesčių už pajamas. Padidi-Į Vle os a taroje. į šventasis Tėvas apleido V

'tai keliauninkų, daupaueia «., Pasirodg. kad nllk, 
’ merikiecių turistų, suvyko į 
Havre ir nežino, kas jiems da 
ryti. Daugeliui vra skubus 
grįžimas į Ameriką.

Jūreiviai ir darbininkai su
streikavo sumažinus jiems at 
lyginimą, kaip yra premjero

daug nekaltų moterų.

DVI ŽUDIKĖS NUBAU
STOS KALĖTI

iešvaldiškus antrašus ant už
darytų savo patalpų sienų.

kad nacių žygiams šiandienf 'acad uždarė tuos namus 
kliudo tik Katalikų Bažnyčia, tvirtindami, kari katalikų jau 
kuri “atsistojusi skersai ke-|7'iinas “dirba priešvalstybini 
lio” ir neleidžianti jiems lais darbą.”
vai žygiuoti.

t Tą pačią dieną ir Bavari
jos premjeras Siebert pana
rni puolė Katalikų Bažny

čią. Jis sakė, kad Bažnyčia 
turi būt absoliučiai atskirta

KAS NORI GALI AREŠ
TUOTI ŽYDĄ

BERLYNAS, rugp. 8. —
Hitlerio sargybos laikraštis

. ' Schwarzes Corps paskelbė,'
nuo valstybės, neturint! nie-|kad kiekvi(,„ag .<tikras>. v0.
ku ūdų ki tis į jaunimo po- kje,VR įpareigojamas visur ir 
litiikų auklėjimų. Tautos vie Tisadog areStuoU žy(i(Į, jei 
mngumas turi stovėti aukš-1 kad dag į „kmfc
ėtau visako, aukiėtau visuomenei,” jei ma
jos ir religinių ,staigų, saukė. kentHi
šis diktatoriaus Hitlerio ram
stfs.

Gubernatoriaus įsakymu, 
visoj Badeno provincijoj iš
griautos katalikų jaunimo or 
ganizacijos ir konfiskuotas jų 
turtas, nežiūrint Freiburgo 
vyskupo K. (Groeberio ener
gingo protesto.

Lavalio vyriausybės paskelb
ta. Kai kas sako, kad tas su
mažinimas neturi nieko bend 
ra su vyriausybės sprendimu. 
Bet jūrų prekybos ministeri
ja atsako, kad vyriausybė sub 
sidijuoja garlaivių kompani
jas ir todėl jos yra vyriausy
bės žinioje.

Numatoma, kad dėl atlygi
nimo mažinimo nauji darbi
ninkų sumišimai galimi 
Breste.

NETURI KANDIDATO

vokiečio “jausmai.”

TAI ESĄ PRIEŠ NAUJĄ 
SANTVARKĄ

PROVIDENCE, R. I., rug
piūčio 8. — Pagaliau gauti 
tikrieji daviniai iš įvykusių jų

Nacių laikraštis Freiburgo greskmaliam distrikte priedi- 
puolu katalikų labdarybės, nių rinkimų.
šaukia, kad jos būtų panai 
kintos.

Chicagos sveikumo departa 
mentas skelbia^ kad ežero pa
kraščiais maudymosi vietose 
vanduo yra švarus.

—.

WASHTN,GTON, rugp. 8. 
— Respublikonų partija netu 
ri atitinkamo kandidato į kr
ašto prezidentus ateinančiais 
metais. Daug kas nurorib į 
senatorių W. E. Borabą, kurs 
būtų tinkamiausias nešti šios 
partijos papartį.

ŽUVĘ APIE 50 ASMENŲ

nūs gi šiuos mokesčius, rivigu Dubuųue arkivyskupas su tikaną trečiadienio vaka: 
ba suma bus ištraukta iš gausinga kunigų grupe pasi- kaip 6:55 ir kelionė su auto- 

į miesto. tiko garbingą svečią geležin- mobiliu truko apie 40 minu-
Krašto vyriausybė grąžina kelio stotyje. Apaštališkas de tų. Keturi automobiliai lydė 

Teisėjas C J Harrington al tą miestui už tuos mokės legatas nulydėtas į arkivysku jo Popiežiaus automobilį. Pr 
vakar nubaudė dvi žudikes čius, bet miestas nepatenkin- po rezidenciją, iš kur su sa- iešakiniu automobiliu važiavt 
Mrs. Blanche Dunkel ir Mrs. tas tuo> kas iain grąžinama, vo palydovais žiūrėjosi į su- -Vatikano gubernatorius Ca- 
Evelyn Smith, kurios pripa- sakė majoras. rengtą jo pagarbai bažnytinių millo Serafini ir Popiežiaus
žintos kaitomi# už Ervin J. Didelių lobių skaldymų ir j,lrau™li ir ^vykusiųjų kry- sargybos viršininkas. Antra- 
Lango - Mrs. Dunkel žento, skirstymų majoras MeNair' Seiv>'W“ 8"™žiavi,„a„ delega jam automobily buvo šventa- 
nužudymų. , vadina stačiai komunistišku . l« Pr<lreslJ?- sis Tėvas su Popiežiaus rū-

Teisėjas pripažino abi ly- darbu. Apaštališkas delegatas vi-i*ay maestru, monsig. Cac
giai kaltomis ir kiekvienai jų Senato komitetas turi pa-
skyrt po 180 metus kalėti. kaJlkamai žiw, rMies prote9. 
Priedk* kas metai liepos mėn.
6 d. abidvi jos turi būt uždą- į ’ ____________
rytos atvienėjime, kad tuo 1„1 Q|a||U«||| i nipnn
du jos kas metai atsimintų tų UIiAdININMJI J, BAUDŲ* 
atliktą savo piktą darbą. NUI BYLA

Reiškia, abi turės kalėti vi-i _______
są gyvenimą.

'sur sutiko nuoširdžiausių sv
eikinimų ir ovacijų.

KAS GI IŠ TO “LAIMĖ
JIMO”

Kitais trimis automobiliais 
vyko įvairūs Vatikano virsi, 
įlinkai. Važiuota nauju puoš 

' niu vieškeliu išilgai Circu! 
Masinius arkeologinės zonos. 
Jo Šventybė daug domėjosi 
gražiomis apylinkėmis, ypar1 
pravažiuojant Via Appia. Vi
sos apylinkės yra pažymėti-Garlaivis Eastland apvirto 

su Mrs. But-/kkag0R 191.) m. ir žu 110s brangiais iš krikščioniApsidirbusi man, kurią teismas pripažino į .
kalta uz sankalbį, kad pasi- ...
glemžus mirusio ..gknr, Steamslnp kompanųai. Paduo

----------- tižiau#” J. T. Kelly paliktus ,a ‘e,'m#n P"™
Chicagoe majoras patyrė,: tur(||a gu gnk,agtotu testanien "P’" S ""''-I™“' •>«)<•«« ■«“- f LONDONAS, rugp. 8. - 

kati policija laiko praleidimui t(|> prasi<Wa hyla grahinin- “* J“™>"08'»8- Italų kolonijoj Eritrea nukri
pradėjo pulti privačius pilie- |kuj j j Bagdonui. Si# taip Tik tomis dienomis laimėta to italų karo lėktuvas. Žuvo 
čių susiejimus kaziruoti. pat kaltinamas testamento kyla apeliaciniam U. S. teis-

(Majoras nurodė, kari ji ne- klastavimu. Paskiau bylos me. Kas gi iš to, kari negali- 
kliudytų tos rūšies susiejimų, seks dar keliems kitiems. ma išieškoti nė vieno cento,
nes tas nėra gamblerystė, bet ---------------------- Ieškiniai buvo apriboti tik to

MAJORO ĮSAKYMAS 
POLICIJAI

vo 812 asmenų. Laivas pri-'* gyvenimo atminimais.

ŽUVO 7 ITALAI

< asmenys.

EKSPORTUOS BULVES

BOGOTA, Kolombija, rug
piūčio 8. — Aną dieną nuo }- 

šios valstybės pirmajam kon- vykusio> žemės drebėjimo Na-' rius 
rino provincijoje žuvę apie 
50 asmenų.

kad ji kovotų prieš didžiuo 
sius profesionalius gamble-

KĄ SAKO KUNIGAS 
COUGHLIN

garlaivio verte. Apvirtęs gar 
laivis parduotas už 42,000

KAUNAS. — Jau surasta 
rinka šiemetiniam bulvių der-

Respublikonų kandidatas į 
kongresmonus gavo 48,023 
balsus, o demokratų — 35,054 
balsus. Respublikonai džiū
gauja. Sako, tas yra aiškus 
žmonių nusisukimas prieš 
naują santvarką. «

TRYS ŽUVO GAISRE

VILKAI PADEMAR- 
KLINYJE

STANLEY, Wi8., rugp. 8. 
— Netoli čia sudegė ūkio na 
mai ir gaisre žuvo 3 asme
nys.

_

KAUNAS. — Pranešimu iš 
Varėnos ir Žilinų, pademark- 
linijo miškuose labai padaugė 
jo vilkų, kurie dažnai užpul
dinėja galvijų bandas.

_____ J

dol. Ši visa suma sunaudota piui. Tuoj po bulviakasio nu- 
Kun. C. E. Coughlin iš De-1 laivo iškėlimui ir teismo kaŠ matyta į užsienį išvežti apie 

60,000 centnerių bulvių.

ORAS
CHICAGO IR APYTJN- 

KfiS. — Numatoma giedri 
diena; šilčiau.

troito buvo Chicagoj. Jis pa-tams. Atlyginimų ieškotojai 
reiškia, kad1 su prezidentu negauna nieko.
Rooseveltų yra viskas tvarko -------------------
je. Piliečiai privalo daugiau AVASIIINGTON, rugp. 8. 
rūpintis ne prezidento rinki ,— Praneša, kad krašto vy- 
mais, liiet kad pasiuntus kon- riausybė rugsėjo mėnesį nu- 
gresan atstovais prez. Roose; trauks tiesioginį Išdarbių šel 
velto šalininkus. | pinią. Duos darbo.

___



“DRAUGAS”
lfielna kasdien. lAakyrus sekmadienius 

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse:
Metams — >6.u(l. Pusei mėty — >1.50; Trims mėnesiams 
— >2.0U; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — >7.>0; Pusei metų — >4.to. 
Kopija — eic

Redaktorius priima — nuo 4 vai. 11*1 I Tai. popiet. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 
Bendradarbiams ir korespondentams raktų ne*railna,

jei nopraAoma tai padaryti lr neprlslunčlama tam tiks
lui naAtn ženklų.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet

“Tribūne”, nei kiti kapitalistiniai laikraš
čiai nedejavo, kad ungliukasiai netenka dar
bų. Dabar vandeninės elektros gamybos sto
tys kapitalistams užkliūva todėl, kad jos ne 
kompanijų statomos, o valdžios.

NAUJŲ GINKLŲ BAIMĖ

“DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FRIEND

Published Daily, Ezcept Sunday. 
8UBSCR1PTIONS: One Tear — >»••: SU Monika

— » 60; Tbree Months — >l.*0: One Month — 710. 
Europe — One Tear — >7.40; sU Months — 14.**: 
Copy — .*»c.

Ad vert tai ng .u “D RAU O A 8" brlngs best reknita 
Adveillsing estes on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

“Kurys”, Lietuvos kariuomenės laikraš
tis, rašo apie tai, kaip nepažįstamas ginklas 
yra baisus ne vien atskiram žmogui arba tau
tai, bet ir visai žmonijai. Tų baimę padidina 
kai kurie laikrašč'ai dėdami raštus apie ta
riamai išrastus naujus ginklus, kurie gali 
visų pasaulį sunaikinti. Reikia atsiminti, vie
nok, kad naujų karo priemonių baimė yri 
sena ir kad pasaulio sunaikinimo naujomis 
karo priemonėmis veltui jau laukė daugelis 
kartų.

Reikia žinoti, kad prieš kiekvienų puo
limo ginklų galima rasti ir apsigynimo gin
klų.

Tikras dalyuo supratimas pašalina be
reikalingą, nepamatuotų baimę.

KATALIKŲ JĖGOS PRANCŪZIJOJ

DIENOS KLAUSIMAI

ANGLIAKASIŲ ATEITIS

Dabartiniu Ja ku Įvairiose valstybėse val
džia stato milžiniškas elektros gamybos sto
tis. Elektra jose bus gaminama vandens jė- 1 
ga. Miestuose kompanijos gamina elektrą an
glimis.

Didžiausia valdžios statoma elektros ga
mybos stotis yra Tennessee upės klonyje. Ta
me klonyje .dabar statoma dvi stotys ir jos 
pagamins tiek elektros, kad anglis varto
jant jų reikėtų 1,6813,490 tonų, arba 33,770 
karliodų, arba 675 traukinių. Šitas anglių 
sutaupymas iš darbo išmes 2,333 angliaka
sius. 0 tai bus tik pradžia to, kų valdžia 
yra suplanavusi. Iš viso Tennessee upės klo
nyje bus 139 tvenkiniai. Tųsvk anglių su
taupymas bus 15 milijonų tonų arba 6,000 
traukinių. Dėl to darbo neteks 21,400 an
gliakasių.

Loup upės tvenkiniai sutaupys 262,500 
tonų anglių. Dėl to darbo neteks 375 anglia
kasiai.

Nebraskoj vandeninės elektros gamybos 
stotys išstums iš darbo 225 angliakasius.

Passamaąuoddy elektros stotys iš dar
bo išmes 282 angliakasius.

St. Lavvrenee upės jėgos išnaudojin as 
sutaupys 9 milijonus tonų anglių ir dėl to 
darbo neteks 12,000 angliakasių.

Yra planuojama ir kai kur juu statoma 
daugiau elektros gamybos stočių. Jš viso pa
gal dabartinius planus vandeninės elektros 
gamybos stotys iš darbo išmes 60,000 anglia- j 
Įkasių.

Čia dar ne galas. Kai nereikės anglių j 
kasti, tai nereikės nei jų gabenti. Geležin- ' 
keliai neteks daug biznio ir daug geležinke- Į 
lių darbininkų neteks darbo. •

Šituos apskaičiavimus paskelbė Chicagos 
dienraštis “Tribūne”. Tasai laikraštis iš to 
"padarė išvadų, kad prez. Rooseveltas supla
navo angliakasiams amžinų depresijų.

Negalima pripažinti, kad čia padarytos 
išvados būtų bešališkos.

Visokie išradimai, jiagerinimai, naujos 
mašinos išmeta iš darbo tam tikrų darbi
ninkų skaičių. Taip dedasi nuo to laiko, kai 
prasidėjo išradimai ir nėra jėgos pakreipti 
žmonijos eigų Į kitokias vėžes. Nėra nei rei
kalo taip daryti. Kuomet ėmė atsirasti auto
mobiliai ir trokai, tai arklių skaičius ėmė 
pulti. Arklių augintojų biznis ir darbas su
siaurėjo. O apskritai imant krašto gyveni
mas ar pablogėjo dėl to? Visai ne. Įvyko 
atbulai. Prie automobilių gamybos ir auto
mobilių biznio kur kas daugiau žmonių dir
ba, negu seniau prie arklių auginimo ir ve
žimų dirbinio.

Panašias išvadas galime daryti su pa
gerinimais ir išradimais visose srityse. -Tas 
pat bus, kai elektros gamyba eis vandens 
jėga, o ne anglimis. Galima išvedžioti tų, 
kad kui elektra atpigs, tai jos naudojimas 
padidės. Ir farmeriai tada negyvens be elek
tros. Kai prasidės viso krašto elektrizacija, 
tai darbo bus ne vien netekusiems darbo 
angliakasiams ir geležinkeliečiams, o ir jų 
vaikams.

Jau nuo seniai visi matome, kad anglių 
kasimas Amerikoj ėjo menkyn. Į kų dabar 
panašūs seniau bujoję ir klestėję angliaka
sių miesteliai?

Angliakasių darbai ėmė mažėti, kai vie
toj anglių imta aliejus vartoti. Tada nei

Naujausios statistinės žinios apie kata
likų stovį Prancūzijoj yra tokios: vyskupijų 
yra 87, gyventojų 41,250,000, parapijų yra 
36,149, kunigų — 47,015.

Paryžiaus vyskupija yra didžiausia, tu
ri 1,791 kunigų. Šių seka Lille’io vyskupija 
su 1,160 kunigų. Mažiausia vyskupija yra 
kalnuotoj Savoy šaly su 108 kunigų. Vie
nam kunigui vidutiniškai atseina 877 žmonės. 
Paryžiuje vienam kunigui atseina 1,757 žmo
nės. Monde vvskuipjoj vienam kunigui at
seina 188 žmonės.

RESPUBLIKONAI TARIASI APIE 
KANDIDATĄ

Kai Rhode Island valstybėje senatoriaus 
rinkimuose laimėjo respublikonų kandidatas, 
tai jų viltis pakilo laimėti prezidentinius 
rinkimus ateinančiais metais. Taigi jie da
bar suskato tartis apie kandidatų į prez i 
dontus. Iki šiol respublikonų partijos yra 
toks nusistatymas: skirti į prezidentinius 
kandidatus kurį nors žinomų veikėjų vakari
nėse valstybėse, o į vice-prezidentus skirti 
kandidatų iš rytinių valstybių. Hooverio va
rčias nesąs kandidatų sąraše. Iki šiol numa
tyti kandidatai yra: Knox iš Chicagos, Lan- 
don, Kansas valstybės gubernatorius ir Bo- 
rah, Idaho valstybės senatorius.

Vienas komunistų dienraštis stato ‘Drau
gui’ eilę klausimų. Girdi “kodėl jūs padeda
te Hitleriui, kuomet Hitleris Vokietijoj tero
rizuoja katalikus? ir t.t. Toliau sako: “mes 
tik norime, kad jie (katalikai) sužinotų tik
rų teisybę, kų reiškia fašizmas”. Jei komu
nistų laikraščio redaktorius pras i krapštytų 
akis, tai jis pamatytų, jog nei “Draugas” 
nei kitas lietuvių katalikiškas laikraštis ne
talkininkauja Hitleriui, o nurodo, kad kata
likams kaip Hitleris, taip ir Stalinas yra 
lygūs ponai. Taigi katalikai žino tikrų tei
sybę.

♦ • *
Nors Tautų Lygos Taryba bando sutai

kinti Italiją ir Abisiniją, bet Italija karinių 
prisirengimų nesulaikė. Mussoloni išleido 
naujų įsakymų sumobilizuoti 52,000 vyrų 
Iš viso Afrikoj veikti yra paskirta 250,000 
italų kareivių.

* * •
Buvo paskelbta žinių, būk Japonija pa

sižadėjus pristatyti Abisinijai ginklų ir a- 
municijos. Dabar Japonijos vyriausybė pa
reiškė, kad to nesu daroma ir kad žinios a- 
pie ginklų užsakymų esančios neteisingos. 
Sako, kad kas nors nori Japoniją įtraukti 
į italų - abisiniečių ginčų.

♦ • • .
Jungtinių Valstybių vyriausybė tėmija 

elgesį Amerikos komunistų delegatų Mask
voje. Amerikos vyriausybė žiūrės ar Mask
va nelaužo savo prižado nevesti komunistinės 
propagandos Amerikoj.

• ♦ •
Vokietijos laikraščiai nedaug tera-o apie 

tai, kaip nacių vyriausybė smaugia katali
kiškas organizacijas, bet daug rašo apie “re
ligines riaušes” šiaurinėj Airijoj.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Garbingai Minėtinas Jubiliejus
Popiežiau* Pijaus Dešimtojo 
dekreto “Quam gingulari” 
25 metų sukakties atminčiai

pruncūzų broliukus ir sesutes.
Malonėk, šventasis Tėve, pu 

labninti Tavo mažuosius vai-
. . . . _. .. . 1 kelius, ir taip pat palaimink

Penki metai praėjo. Moky- , . / .mano brangius tėvelius n- ma-tojai, pamokslininkai, rašyto
jai ir teologai taikinosi įgy
vendinti dekretų “Sacra Tri- 
dentina Synodus”, kurį Po
piežius Pijus X, gruodžio 20 
dienų, 1905 metais, pagarsino 
apie dažnų ir kasdieninę 6v. 
Komunijų. Dvasiškija ir pa
sauliečiai su neišreiškiamu 
džiaugsmu sutiko tų dekretų 
šventojo Popiežiaus, kuris vė
liau įgijo garbingąjį Euchari
stijos Popiežiau* vardų.

Kristaus vietininkas praka
lbėjo. Per jį Dieviškasis Mo
kytojas pakvietė VISUS kaa 
dienų artintis prie Viešpaties 
Stalo. Su įtikrlnančiu išmin
tingumu ir protingumu Šv. Tė 
vas į šalį atmetė visus argu
mentus ir priekaištus prieš 
dažnos Šv. Komunijos priė
mimų. Kaip dvasiškija, taip 
ir }iasauliečiai, pradėjo reali
zuoti Jansenizmo klaidų, bū
tent, kad Šv. Komunijos retas 
priėmimas niekada mūsų ne
padarys geresniais ar šventes- 
niais. Tačiau, Eucharistijos 
Popiežius pasauliui kų tik pri
rengė dekretų daug reikšmin
gesnį ir įtakesnį.

Rugpiūčio 8 dienų, 1910 me

no mažąjį broliukų, kurs šiais 
metais jau priėmė Pirmųjų I * 
Komunijų.

Tavo mažasis vaikelis, kurs 
trokšta visada būti geras ka
talikas.

Gerardas Vandenbroucąue

Į kurį laiškutį Šv. Tėvas jai.
atsakė:
Alano Brangutis Gerarde! 

Tavo gražus laiškutis buvo
n.un tikroji paguoda. Nes, jei, 
kaip Psalmistas sako, kad iš 
kūdikėlių ir žindančių burnos 
Dievas tobulina Savo garbę, 
kadangi Jis jiems duoda kal
bų, tada turėjo būti Jis, o ne

tais, tik dvidešimt penki me-'uo širdbni teikiu ypatingąjį 
tai tam atgal, jis pasauliui pa- j palaiminimų tau, tavo niylin- 
skelbė kitų didesnės reikšmės tiems tėveliams ir tavo bro- 
ir įtakos dekretų, kurs gali į liukui, ir visiems Prancūzijos
būti matuojamas vien amžiny
be. 3'ai buM^dokumentas, ku
ris pirma tūrėjo būti rašytas 
mažų vaikelių Dieviškojo My
lėtojo Švenčiausioje Širdyje, ir 
pasireiškė iš Popiežiaus Pi
jaus Dešimtojo plunksnos. Tai 
buvo dekretas ”Quam Singu- 
lari”, dėstantis apie vaikelių 
ANKSTYVĄ ir DAŽNĄ šv. 
Komunijų. Tada ne daug žmo
nių suprato- to dekreto pilnų 
reikšmę, bet mažiesiems vai
keliams būta antrasis dangus. 
Iš viso pasaulio kraštų, dau
gelis iš jų, patys nuo savęs 
Šv. Tėvui rašė, jam dėkoda
mi už jiems leidimų priimti 
Viešpatį Jėzų į savo širdį, 
kuomet jie buvo dar tokie jau
nučiai.

Popiežius Pijus X turėjo 
korespondencijos tikrųjų eu
charistinę dėžę nuo mažųjų 
“avinėlių” iš viso pasaulio. 
Ir daugiau nekaip vienų kar 
tų Šv. Tėvas jiems atsakė lai
škais iš pa savo plunksnos. 
Tik dvidešimt dienų, kai de
kretas buvo paskelbtas, vie
nas prancūzų vaikutis Popie
žiui Pijui V-ųjam rašė:

na iš Jėzaus, savinančio vai
kelių nekaltas širdis, pirma 
nekaip pasaulis jas sugadins, 
pradėjo ubliai darbuotis, kad 
įgyvendinti tų ankstyvos Šv. 
Komunijos priėmimo dekretų. 

Kokia stebėtina rugpiūtė bu

bertainį! Tuose metuose pasi 
rodė reiškiantis šventumas vai 
keliuose. Mažieji ėjo pas Jėzų, 
o Jėzus atėjo pas juos, ir Jis 
padarė, kad dorybės gėlės žy
dėtų jų nekaltose ir mylinčio
se širdyse. Vaikeliai, kaip tik 
žino, kad tai yra Gerasis Die
vas, kurs gyvena už tabernn-
kulo mažųjų durelių ir kurs Panavui., prof. Kam- 1
į juos ateina Šv. Komunijoje, 
daug gali pelnyti iš Jėzau 

Desvres, rugp. 28 d., 1910 jų sielose.
Šventasis Tėve! ! Eucharistijos Dieviškoji Sau

Tai vra Prancūzijos mažas lė pašventė saulėtos Ispanijos
vaikutis, kurs drįsta Tau ra-. vaikelius. Iš jų tarpo yra šve- . 
syti, norėdamas pasakyti, ko- ntuihu pagaisėjęs Antonito jaus ’oipoiacijai. 
kio didelio džiaugsmo buvo Martinezas Mingo de la Fed- i Jei išskvizinęs iš Altasso 
apimtas, girdint, kad yra lei-'mja, kurs gimė Santandero . ne cicilikiškos vieros žmones j 
džiamas priimti Jėzų. Už pe-’mieste rugpiūčio 8 dienų, 1920'jurisprudentas, dalciskime, bū j. 
nkiolikos dienų aš būsiu jau ' metais (dekreto dešimties me-i tų padėjęs ant lakūno delno 
septvnerių metų, ir aš galėsiu 1 tų sukaktyje), ir dideliame 40 tūkstančių links aropla- Pašenavotas propesoriau. 
tuomet artintis prie mano Pi-. šventume mirė vasario 23 die-į imi per mares, jis, lakūnas, Pranešk savo tavorščiams, 
rmosios Komunijos. Kaip lai- nų, 1929 metais. beeinu, būtų jau pernai atli- kad ir pas mus šturmai ir ne
minga* aš esu! Aš labai my-^ “Išganytojo Mokykloje” ,kęs skrajų; nebūt buvę nei geras oras. .Sulaikykit visokių
liu Dievulį Jėzų. Aš karštai 
melsiuos už Taye, Šventasis 
Tėve, kad Dievulis Jėzus leis
tų Tau ilgiausiai gyventi, kad 
išgelbėtum mano mažuosius

•tingus dorybės gyvenimų ir 
į buvo Juliai artimoje vienybėj! 
su Jėzumi Švenčiu tįsiame Sa 
krainente.

Prancūzija išdavė savo šve
ntuosius vaikelius, kaip ma
žąjį Petliukų D’Airelle, Guvų 
da Fontgallandų, Onutę dt 
Guigne, ir daugelį kitų šven 
tųjų aikelių.

Italijoje šventoji Eucharis- 
ija išdavė tokias sielas, kaip

Gustavo Maria Biuni, vadi
namo: Švenčiausiojo Sakrame
nto Serafinus, Marijos iš Pad 
vos, ir Elenos Massini. .Jie vi
si Meilės Sakramento mylėto-

Kraujuje paskendusi vargšė 

Rusija mums išdavė herojiš

kų mergytę, asmenyje Mari

jonos von Klodt.

Kinija išdavė meilingų šve
ntųjų mergytę, kuri, kai bu
vo jai pasakyta, kad galės pri
imti Pirmųjų Komunijų, kuo
met praras pirmuosius (lan

kas kitas, kurs leido dekretų čius, ji pasiskubino pati juos 
apie Pirmųjų Komunijų. Aš 1 išrauti, ir kruvina burna atė- 
esu dėkingas už raminančius1 jo prašyti Angelų Duonos, 
žodžius ir už maldas, kurias: Kai Afrikos negrai dagi’ 
už mane aukosi Gerųjam Jė-' do apie Popiežiaus Pijaus l)e- 
zui, kai už keletos dienų pats šimtojo dekretų, jie kalbėjo: 
pribusi Pirmųjų Komunijų. “Žiūr, kaip gerai Popiežius
Kaipo mano dėkingumo ženk
lų, ta proga tau siunčiu dova
nėlę, ir melsiuos, kad visada 
liktum taip geras, kaip tų die
nų, kurią priimsi Pirmųjų Ko-
munijų, idant tavo tėveliams į čių. Per stiprybę, kurių gau 
būtų didelis džiaugsmas. Nūn 
gi, gerasis Gerarde, visa ma

inus pažįsta! Jis žino, kad
| mūsų vaikai negali gyventi i .
be duonos, kaip ir mes patys!” na iš Šv. Eucharistijos, dau- 

Indijos vaikeliai neatsiliko ■ gelis juodukų vaikelių prati- 
iiuo Europos broliukų ir sesu- naši herojiškos kantrybės tarp 

(Tęsinys ant 5 imsi.)

vaikeliams, kad jie sektų ta
vo pavyzdį, piiimant ankstyvą 1 
Pirmųjų Komunijų, tuomi rei 
skiant savo meilę Jėzui.

Pijus X, Popiežius» 
Iš Vatikano, rūgs. 2 d., 1910 

m. |

Jaunųjų Šventumo Vaisiai j

siūvo, tai ir pernai ir šįmet 
aroplanui buvo visokie triu- 

----------- heliai: tai motoras kaistu, tai
Kunigai, apgaubti Kristalu1 Suli« ma“° deli:> rukuH' f*’*1*™ ncti“ka’ ‘ai ,,ukr- 

dvaaia ir pilnai realizuodami <!o8- •»■«■ «'■ klį> kur 1,0,8 »■««-•“'
tų neapsakomų gera, kurs ei

JURISPRADENTAS IR 
PIEMUO

kalo su piemeniu, būtų dau- ^ab šturmai, tai, pagalios, 
giau negu neonoras. Ale ei- sąmokslas ant aroplano (be-

jurispratlentas 
eina su kažin

net į 

kokiu
Draugo” piemeniu (mano 

didenybe — prof. Kampinin
ku, jei norite žinoti 1) Cicilis
tų jurispradentas nori savo

, .. . ~ tavorščiams įkalti į galvų mį- ne šenaunas prol.,o per paskutm, mmtmeem ..Ur' ic. Kampini,,!.., ukvatija laku-
\nrrtiini T 'l'iinuo nintimam no<i ° * Į , i • i •

niuo ukvatija lak. Vaitkui nui prapulties, ale pats jures- 
prapulties, ba “pajuokimais pradentas. Ba jei aroplanas 
bandoma priversti lakūnų, j būt buvęs instrajytas 
kad jisai skristų nelaukdamas reikia, lakūnas butų sk 
iki atmosferos sąlygos pasi- atlikęs iš pat pavasario, ka 
darys palankesnės.”

Jš kokių dumblų jurispra
dentas ištraukė tų mįslę, kad

nekaltam 
Kas bu- 
štrošnias

pitiinkas norėtų 
žmogui prapulties ? 
vo pasakyta apie 
kliūtis, tai nebuvo taikoma 
lak. Vaitkui, ale ponams — 
jurispradentui ir visai skra-

Svečias. — Kun. Charles E. 
Coughlin, iš Detroit, Midi., 

pagarsėjęs visoj Amerikoj ka

lbomis per radio, užvakar at

vyko į Chicagų. (Acme Photo)

je, navynos sakė paskelbsią, 
kas buvo tie zabuicos, ale iki 
šiol dar negirdėt; ar nebus 
tik triksas panašus Zanges 
nušokimui į leikų) ir kitokie 
galai, kliūtys.

ir didesniam vėjeliui nuo ma-‘ 
lių pūčiant, o ne Augusto 
mėnesy, kada po visų svietų 
ant marių vėjai ir šturmai

Šturinogramai apie štur
mus dabar ne navyna. Ne tik 
cicilistų Naujienos kasdien 
gauna šturmogramus apie ne
gerų orų ant marių, ale, va, 
it aš gavau vienų tokių štur- 
niogramų net iš Afrikos.

Adis Ababn, S. Afrika. 
Augusto 8, 1935.

knygutėje, kurioje vaikučiams aroplano fronto kaitimų Vis- rizikų per mares. Kas pas jus 
nušviečiama apie paslaptį vie- kansine, nei dumblų Čikagoj, padaro negerų orų per ma-
nvbės su Jėzumi, nurodoma 
gražių pavyzdžių iš Vokietijos 
vaikučių, kurie gyveno ypa-

nei sąmokslo Niu Jorke kidne ies? Pas mus — špagie-
pinti aroplanų. Ale kai, su- tai ir makaronai.
lig priklodo, šiaučiai kelnes Piter Ubangi-Vangi



’enktadienis, rugp. 9 d.. DHX tf 0X8

Jaunimas ir Jo Auklėjimas

(Kun. Strakausko kalba iš lis — medžiaga, mokytojas — 
radio stoties WEDC) menininkas, kurs į jų įkvepia 

tikėjimo ir doros pradus, at-

NUBAUSTIEJI HITLERI
NINKAI GAILISI SAVO 

NIEKŠIŠKŲ DARBŲ

jiems hausmS Mt, dovanota .KLAIPĖDOS KRAŠTO JAU’ ležinkelio stotyje traukiniu su

Rugp. (Aug.) 7, 1935 
Cbicago, Illinois

i
Gyvenimas mums rodo, kadi 

Motina yra pirmoji jaunuolio 
mokytoja, ji pirmoji moko vai
kelį kalbėti, ji yra pirmoji jo 
palinkimų, jausmų ir geismų 
gyveninio tvarkytoja.

skleidžia ir ugdo gyveninio i- 
dealus.

Jūs, išeivijos Amerikos lie
tuviai katalikai, seniai perma- 
tėte tų svarbų gyvenimo klausimų, nesigailėjote turtelio

i statvdami prie savo bažnyčių 
Pirma I v'. .. ,v.i gražias parapijos pradžios mo 

mokytoja, nes ji pirmoji pū-.kvk|a3 v?|jau susirūpinote
rena vaiko sieloje dirvų Die-, ' .v. , _ . .•' ‘ i mergaičių, busimų motinų, li-
vo, artimo ir tėvvnės meile.-..• . . kimu įkurdami joms Chica-
Tas motinos darbas turi ui-1 . ., . „ 1 goję Sv. Kazimiero seselių
dėlės reikšmės tautai ir žilio- .v. , , .. ,... • mergaičių akademijų, kur per
BUa1, ! daugelį metų seselės savo gra-

Pažvelgę j mūsų tautos gy
venimų, pastebėsime, kaip di
delė motinos rolė visuomet čia 
reiškiasi švietimo darbe. Siau-

I
nt Lietuvoje maskolių pū- 
kir Sibiro šalčiams, kada F kas turėjo lietuviškų ir 
alikiškų vardų, buvo griau
nama, ardoma, naikinama, tik 
samanota Lietuvos lūšnelė su 

jos motina ir tikyba išsaugo
jo lietuvybės diegus.

Samanotos bakūžėlės pasto
gėje pasislėpė visa Lietuva, 
kas mūsų garbingoje šalyje 
buvo tautiška, lietuviška. Čia 
radosi paskutinė tautos tvir
tovė. Įteikėjo tik tais laikais 
sugriauti lietuviškų šeimynų, 
sudemoralizuoti jos motinų, 
jos katalikybę, ir šiandie, be 
mažiausios abejonės, galėčiau 
sakyti: Lietuvos nei matyti 
būtumėm nematę, būtų likęs 
tik jos vardas.

Turėdami turto, bijome jį 
prarasti, todėl per dienas ir

žiu ir kilniu auklėjimo darbu 
sugražino jūsų namams doras 
ir kilnios širdies dukreles.

Štai, prieš keletu metų A- 
merikos Romos Katalikų Fe
deracija susirūpino mūsų ber
naičių likimu ir, paskatinti 
visuomenės, uždėjo Marijonų 
Kongregacijos nariams sunkų 
Garbų — atidarydami Thomp
son, Connecticut, bernaičiams 

Į augštesnę mokyklų — kolegi- 
. jų. Nežiūrint širdingumo ir 

atsidavimo Marijonų kunigų - 
vienuolių tame mokymo dar
be, daugelis iš lietuvių kata
likų šaltai atsiliepė į kolegi
jos reikšmingumų. Norėčiau 
paklausti, kelį iš jūsų cliica- 
giečių, siunčiate savo sūnelius 
į šių kilnių apšvietos įstaigų* 

Praeitų savaitę atidengėte 
gražų paminklų atminčiai dvie 
jų narsių jaunuolių, kurie no
rėjo Lietuvai atnešti garbės. 
Tiesa, girtinas čia darbas. Ne
sykį patys stovėsite prie šios 

naktis budime, šalindami visa1 vjet0R if drąsinsite Pave lie.
tuvybėje. Daugelis jūsų, su- 

teisvbė, pavojin- jaukę senatvės, kada balti plau 
keliai dabins galveles, pali

kus jam pavojinga. Liga, ba 
uas, maras, 
gi sveikatai ir gyvybei. Ugnis, 
vagis, rūdys, kandys — pavo
jingos turtui; jų tat ir ven
giama. Jeigu taip sergstime 
ii giname laikinį turtų, tat 
kaip labiau turime rūpintis, 
kad svarbiausias mūsų gyve
nimo turtas — mūsų vaikeliai

remdami lazdele eisite prie 
šios vietos, norėdami matyti, 
kaip jūsų vaikai ir anūkai — 
lyg nematoma kanklininko ra
nka — bus privesti artyn, kad 
jų ausys girdėtų malonų dai
nelės balsų, kurį aidėdama 
prie švelnų akmenų sakytų:

is esame gimę, be
būtų mokomi ir auklėjami ti
krojo Kristaus dvasioje. Dau- i <‘ijetuvjais 
gelis tėvų nemąsto apie vaikų , Uviais turim Mt; 
mokslų. Leisdami, sakykime,
Gervazų ir Protazų, į augš-

tesnę mokyklų, tėveliai laukia, 
kad už keturių metų jie par
sineš diplomą. Kas iš jų di
plomų — tegul Gervazas par
sineš tris — tegul jam moky
tojai pilte pila mokslų į gal
vų, tegul jis maudos apšvie- 

ežere, bet jei jis neturės 
sčioniško išauklėjimo — 

visas jo gyvenimas tuščias.
Kasmet milijonus dolerių 

praleidžiame statymui bei už
laikymui mokyklų, vienok ka
sdien kyla nusiskundimai, kad 
žmonės — augančioji karta, 
nesąžininga nežmoninga. Val
stybės nespėja statyti patai
sos bei kalėjimo namus. Ri
mtesni teisėjai, akyvaizdoje 
prasikaltėlių, šaukia: “Kų mū 
sų mokyklos auklėja — pilie
čius, ar žmonijos išmatas”.
Atsakymas lengvas: “Kaip 
mokyklos gali duoti tai 
jos pačios neturi”. “Aš
kelias, tiesa ir gyvenimas 
sakė Kristus.

Mes, katalikai, gerai žino
me, kad mokykla yra ne vien Į tvarkys jų gyvenimą, išugdys 
proto švietėja, bet sykiu ir ti- [tvirtų būdą, valią, sąžinę ii 
kėjimo ir dorovės ugdytoja, širdį. Katalikai, atsiminkite —

Savo prašymuose abu nuteis
tieji gailisi niekšingų valsty
bės išdavimo darbų ir pasiža
da daugiau politiniame gyve
nime nedalyvauti. Pažymėti- i 
na, kad E. Domašas buvo ar-1 
šus hitlerininkas ir Klaipėdos Į

stojus, Dotnuvos jaunųjų ūki
NIEJI ŪKININKAI ATSAKO ninku orkestras sugrojo suti

kimo maršų ir vėliau su cho
rų jaun. ūkininkų giesmę - 
himnų. Stotyje buvo susirin
kusi apie 400 žmonių minia.

DARIAUS IR GIRĖNO PA
MINKLAS MANCHESTERY

I VOKIEČIŲ AKCIJA 
' PRIEŠ LIETUVĄ'

ANGLIJA. — Mancheste- 
rio Lietuvių Klubas neseniai 
šventė savo gyvavimo dešimt
metį. Šventės metu Klubo ka- 

Kauno stotyje pasitiko Ž. pelionas Ladvga atidengė gra
Lietuvos kariuomenės teis

mo nubaustieji valstybės išda
vimo byloje Klaipėdos hitle- .
rininkai dabar sėdi įvairiuose ras^° seime įo narys. Jis nu- akjnjnkų ratelių iš veiklesnių- 
Lietuvos kalėjimuose. Vienas baustas 4 metais sunkiųjų da- jų 90 narių sudaryta ekskur- 
jų, sunkiai susirgęs žarnų už- ' rbų kalėjimo. Makso Snelde- sija, vadovaujant senam Klai- nes vietas. Klaipėdos jaun. ū- mės buvo su kalbomis ir vie- 
degiinu, Kauno sunkiųjų dar- raičio malonės prašymų Pre- pėdos krašto veikėjui Žemės kin. atstovas Ramonaitis sa- tinio lietuvių orkestro pro- 
bų kalėjimo ligoninėje mirė. Ridentas jau patenkino ir jam ^io Rūmų valdybos nariui vo kalboje nurodė, kad aki- grama.

Plaušinaičiui, aplankė Pane- vaizdoje vokiečių priešlietuvi- 
vėžį, Dotnuvą ir Kaunu ir jo škos akcijos, jaunieji ūkinin-

Klaipėdos krašto jaunųjų Ūkio Rūmų agronomai, »tu- žų, manchesteriečių lėšomis
dentai ir šiaip visuomenė, pastatytų, 
Kaune aplankė visas įdomės- paminklų.

Daria ils ir Girėno 
Atidengimo iškil-

Šiomis dienomis du nubau
stieji — E. Domašas ir M. 
Šneideraitis — Lietuvos Pre
zidentui padavė pasigailėjimo 
prašymus, prašydami, kad

gavonie užgimę, jai ir neleiski
me pražūt”.

Siųskite savo sūnelius į Ma- 
rianapolį, Thompson, Conn. 
Tenai jie išaugs tikrais Lie
tuvos sūnumis. Nereikės ju
ms, kaip Dariui ir Girėnui, lė
kti per pavojingas jūras ir 
leduotus debesis. Marijonai - 
vienuoliai, mokytojai, kaipo 
jaunimo lavinimo vairininkai, 
mokės juos sėkmingai išvesti 
iš juodųjų ir kerštingų ištau- 
tėjimo audrų ir, lėkdami mo
kslo metų, jie jaus, kaip lie
tuvybės saulės spinduliai ap
švies poeto žodžiai: “Gėda 
ant gėdos nemokėti kalbos, 
kurių kalbėdavo tėvai mūsų 
tautos”.

Baigdamas dar primenu, 
kad auklėjimas be doros yra 
bergždžias. Lai mūsų jaunuo
liai berniukai — mūsų būsi-

kų'mieji išeivijos inteligentai, pa
sirenka obasius “Dievas ir 
Tėvynė”. Arba sekdami Kata
likų Akcijų — Visa atnaujin
ti Kristuje. Šie siekimai Šil

esu
>>

gyvenimo šventovė. Mūsų mo
kyklose bręsta Bažnyčiai sū
nūs, tėvynei piliečiai. Jaunuo-

likusių bausmės dalį dovano
jo. Tsb.

PLATINKITE "DRAUGĄ”

Paryžius yra trečias didžiau 
gražias apylinkes. Jaunieji ū- kai pasižada vokiečių kalbų sias miestas pasaulyje su 4,- 

I kilbukai visur buvo gražiai , boikotuoti ir tarp savęs nie- 933,855 gvv., sulig paskutinių
1 sutikti ir priimti. Dotnuvos ge kati vokiškai nekalbėti. apskaičiavimu.

NĖ VIENO NUOBODAUS MOMENTO

PRALEIDOM TRAUKINI? NA. KAS 
ČIA TOKIO? NEBUS NUOBODUS 
LAUKIMAS. TURIME UŽTEKTINAI 

LUCKIES.
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NĖ VIENO NUOBODAUS MOMENTO-

AŠ ESU JŪSŲ GERIAUSIAS DRAU-&
GAS, AŠ ESU JŪSŲ LUCKY STRIKE.

-A-;'.'?

*

KAS SVARBIAUSIA, TAI KOKS TABAKAS 
Niekur nėra puikesnio tabako kaip tas, kuris naudojamas Luckies

FRED ASTAIRE, R.K.O. žvaigždė, perstata naujas dainas ir šokius iš “TOP //.TT”—LUCKY STRIKE Pasisekimų Parade, šeštadieniais, N.B.C. 7 v. vok

tvirtos valios, tvirto būdo, ki
lnios širdies jaunimas — tai 
nuolatinis jūros švyturys, ku-

ris neduoda iškrypti laivui iš
tikro kelio. Jis nušviečia lai
mingų tėvynei ateitį ir nuro
do jai tikruosius išganymo ke
lius. Foersteris, žymus jauni
mo klausimu rašytojas, sako: 
“Visuomet yra baisiai tragi- 
nga, kai žmogus tik mirties 
valandoje tesupranta, kokia 
yra tikroji gyvenimo prasmė 
ir koks tikrasis gyvenimo ide- J 
alas. Tiesa turėtų mums ne 
tada švystelėti, kuomet gyve- j 
nimas jau baigiasi, bet per vi- 1 
sų gyvenimų ji turėtų mus ly- |
dėti”. į

1Chicago lietuviai katalikai, 
tėtukai ir brangiosios mamy
tės, pagalvokite, ar tikrai my
lite save sūnelius. Žinokite, 
kad katalikiškas auklėjimas 
bus jų ateities turtas, tat sių
skite juos į Marianapolio ko
legijų, Thompson, Conn.

EMIL DENEMARK ŪK

... ....... - -■
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
SASNAUSKO CHORAS 

DETROITE
VYKSTA Į V. S. SEIMĄ. PAKELIUI KONCERTUOS

KVIETIMAS

Su džiaugsmu pranešam De

troito lietuviams žinią, kad 

pirma proga pasitaiko mūsų 

mieste išgirsti nepaprastu ko

ncertą, kurio programą išpil

dys garsusis Chicagos Vargo- i 

miliukų Sasnausko choras, ku 
rimu vadovauja komp. A. S. 

Pocius.
Rugp. 13 d., Žolinės šven

tėj, rvta 9 valanda Šv. An- 

tano bažnyčioj per iškilniin- 

mišias giedos tas patsgas Varg. Są-gos Chicagos Prov. Sasnausko vardu choras, vedamas komp. A. Pociau: 
choras, vakare, 8 vai., Lietu- iįs, vykdamas Į Varg. Są-gos seimą, Philadelphia, Pa., pakeliui keliose vietose duos 
viu svetainėje, W. Vernor certus. Pirmas koncertas bus Detroit, Mieli., rugp. 15 d., Lietuvių svetainėj. Detroito 
lligh ir 25-tos, išpildys prog- viai turės Pr°g°s pasiklausyti gražaus dainavimo.

ranų. Be choro, bus ir solo. Ta|.onto ir ,„^^3
Dainuos gražiabalsė solistė ii. |ictuvianls prie veikiai0. y,u- !
Janušausku,lė, art. .1. Kudir- .;.u ža,,a pavieSfti i
ka. Chorų ves ir solistams a- j vaij..iu ir aplankvti žylu’esn,.s 

kompanuos komp. Pocius. , Delroito vietas. ‘

Toks koncertas pirmą kar- j-----------------

tą bus Detroite, dėl to nei vie- !
nas nepraleiskite tos progos.! Hugp. U d. išvažiuoja i'
Ypač jaunimas turėtu išgirs-!1‘i,,*burKr> P“> V- ir A- Jur'1

ti klasinį dainavimų Tas pri-j 8l,|ttiaai’ «<cnUo.-aSeiui, Platu- ;
,,,,,,, „ :: r i 'kai; dalvvaus seserų Pranciš-

duos n mums energijos dirb-1 . \ /
4- ....... ...u.-, a” i • kiečiu įžadų sudėjimo iškilti meno srityje, visus kvie-; ‘ . d

i niėse, nes jų dukrelės sudės 

Rengėjai: ‘ * Paskutinius įžadus.

Kun. I. F. Boreišis,
J. A. Blažys,
J. Yurkūnas,
•M. Šimonis 

Pagerbė vadus

c:aine.

Cbas Samsonas atidarė nau- į 

ją studiją (3142 Michigan A- 

ve.) su oro šviesa. Visus kvie

čia atsilankyti Jis daug yra i 

veikęs su jaunimu.

Pas Dereškevičius atostogau Lietuviams patartina pari

ją iš Toronto, Ont., veikli ka- uiti savo veikėją.

talikų darbuotojų šeima lza--------------------------------

bele Yurčiuvienė su dukterim Pastaromis dienomis dvi se- 

Izabele ir sūnum Beniu. Sma- serys Pranciškietės (sesuo E-’; 

gu pažymėti, kad Turčių šei- nierencija ir sesuo Agnis) at

myliu Toronte daug yra pasi- važiavo į Detroitą aplankyti 

darbavusi katalikų reikalais savo mamytę A. Dainauskie- 

ir parapijos naudai. Šeimyna nę ir kitas senas drauges, gi- 

gražiai išauginta. Benis dirba minės bei pažįstamus.

Komp. A. Pocius, Beethoveno konservatori
jos (Chicago) direktorius ir Sasnausko choro 
dirigentas. - . - -

S 1<U-! 
kon- 

lietu-

nėję ežero pusėje yra “Pagri
ndo” akmuo, o antroje, ry
tinėje pusėje didžiulis “Vėl 
nio akmuo”. Pagrindo akme
nyje žymu lyg vežimo rato į- 

spuusta vėžė

Prieš kelerius metus miręs 

! Budrių kaimo šimtametis se

nelis Burneika pasakoja to

kią legendą: Senovėje Budrių 

kaimo vietoje buvęs pono dva

rus. Ponas slapta dirbęs ne

tikrus pinigus. Valdžia norė

jusi poną suimti, bet jis pasi

kinkęs šešetą arklių, susikro

vęs turtus ir pabėgęs. Lėkęs 

žaibo greitumu ir užvažiavęs 

ant akmens, kuriame ir likęs 

rato pėdsakas. Bet staiga atsi- 

i vėrusi žemė ir poną su tur- 
' tais prarijusi, o toje vietoji 

! pasidaręs ežeras.
I

Du narai norėję turtus iš 

ežero dugno išimti. Pasineri 

į vandeni ir turtų beieškt 

iškilę La v iškių ežere už

-____________________________  lonietrų. Mat, esama tai
bijoti vedybinio gyvenimo; i-į dviejų ežerų požeminio urvoj

--------------- - uiti pavyzdi iš pavyzdingų po- Nepavykus narams turtus
Rugp. 3 d., susidaręs iš pa- rib l<a,P T- Blažiai. į išimti, kiti vyrai sumanę ežeJ

rapijonų komitetas, Lietuvių B!a>Jan,s ««o publikos bus j r0 vandenį išleisti į greta e 
svet., buvo surengęs o-erb. ku- (,ovana įteikta vėliau. ' santį slėnį. Pradėję kasti ka|
nigui L F. Boreišio vardadie-' Bėkui publikai už atjauii- nalą. Naktį vyrams prisisapj 

nio ir vargonininko Juozo Te- d seimininkėms: A. Jur-

resės Blažiu vedybinio gyve

nimo jienkiu metų sukaktuvių 

pam'nėjimą. Publikos dalyva

vo gana skaitlingai, net iv iš 

toliau.

Maršą sugrojus pabroliai 

kleboną ir jaunuosius susodi- Į 

no už garbės stalo. Pabroliai 

D. B. Brazis ir J. Piragis pa- Į 

vaišino midum. Midaus šutei-1 

kė Pianas Yiskelis, nors pats 

negalėjo puotoj dalyvauti.

Svočios — šv. Ražančiaus
I

dr-jos pirm. A. Gilintis ir Mo

terų Sąjungos 64 kp. pirm.

M. Janušauskienė, visų mėgiamoj! dai- 
..ininkė, rugp. 15 d., Lietuvių salėje per 
koncertą detroitiečiams bus tikras sur- 
pryzas.

PAGERBTUVĖS

ub.nvnj

ta* d

Jur- na vęs velnias ir liepęs liautis 

gelaitienei, Bendoraitienei, La turtų ieškoti. Vyrai nepaklauj 

jauskienei, Šimonienei. Mergi- gė ir kanalą kasė toliau. Vėl 
no'iis. Bendoraitei, Šilaikiut *i, prisisapnavo jiems velnias ij 
l’odžiūtei. Stanuliūtei, Kazic- pasakė: “Atnešiau akmenį anl 

kaitei ir l zniūtei. mažojo rankos pirščiuko, o je
----------------------------- jūs dar nepaklausysite, atnej

' šia akmenį ant visos rankoj 

ir jus kaip vabalus prislėį 

[siu”. Ryto metą vyrai griovį 

radę užversta didžiuliu akm(

EAST SIDE
Marijos vaikelių draugijos niu ir pabūgę liovęsi tur 

išvažiavimas įvyko liepos 28 ! ieškoti

d., prie “Bells’ Place”.

Narės linksminosi žaisda-

mos tyrame ore, bei maudyvla-

O. Šimonienė paaukojo sukak- 1110S‘
tuvių pyragą. Prasidėjus pro-1 dengimo komisija E. Dai- 

nauskaifė, J. č'epelioniūtė, A. 

ir M. Žvirblaitės paruošė ska

lnus kleb. kun. I. F. Boreišiui naus 'ulgio. 

ir J. T. Blažiams ir nuo kuo-i Visos nar*s linksniai pralei- 

pos įteikė po dovaną. Toliau dV dien« ^'ižo najno džiauS' 

linkėjimus sudėjo D. B. Bra- ; daaa>^o» “good time”.

J. Piragis, J. Cęess nuo '
Lukasavičius, vie

gramui, P. Cliutis, L. Vyčių 

11)2 kp. pirm., sudėjo linkėji-

t

zit
jaunimo, inž. E. J. Žiūrys, K,

Mišeikis SLRKA 263 kp. va

rdu, P. Molis Lietuvių Vaiz

bos Buto vardu, W. Maita,

\Y. Versiackas, kuris po to 
kvietė dalyvauti Lietuvių Die 
noj rugp. 19 d., Niavin Fielile.
Varg. J. A. Blažys reiškė vi

siems dėkingumo už atjautimą 

ir pagarbą; žadėjo, kiek ga

lėdamas, darbuotis parapijos

gerovei. -------------
Ant galo gerb. kun. T. F. Budrių kaime (Kavarsko 

Boreišis, pasakęs keletą ane- valse.) netoli Šventosios upės 

kilotų, drąsino vaikinus nesi- yra ežeras. Vienoje, vakari-

Iš tikrųjų gi dar žymu ii 
ežero apie l’/> mtr. giluml 

griovys, kuris atsiremia į>'5įų 

metrų didumo akmenį. Žmoni 

jį vadina velnio akmeniu.

JEIGU GALVA SVAIGSTA 
SUSTABDYKIT SVA1GU1 

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia jūsų oi 

ganizme paeina nuo to, kad jisai gą 
retinai neišsivalo ir todėl praplattr 
bakterijas kurios užkrečia jus lig<j 
mis, susilpnina jūsų organizma 
jūs kenčiate nuo svaigulio, gaivi) 
skaudėjimo lr t.t.

NUGA-TONE išvaro visus nuodi 
Iš jūsų sistemos. Yra milijonai motj

Šv. Jurgio parapijos rų ir vyrų, kurie atgavo savo spėka 
r r " lr pataisė savo sveikatų su šiuo pfj 

stebėtinu vaistu. Jeigu jūs jaučiate 
pavargęs arba nesveikas, pamėglnk| 
te NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TON1 
Pa., aplankvti savo tėvelius Parduodamas visose alsakomingod 

. . . . . vaistinyčiose.
bei kitus gimines ir pažįsta- Nuo užkietėjimo imkit—uga-soi 

I — Idealų Lluosuotojų viduriu 25c i]
mus. Pupa 50c

Antanu.' 

nas iš

komiteto narių, porai savaičių 

atostogoms išvyko į Portage.

LEGENDA APIE BUDRIU 
EŽERO TURTUS

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

10 PIECE COSVlETICj 
SĖT $1.97

This Ir a Famous Vlvanl R-t and ln-I 
cludcs tara poailer. 11.00; Rouge, 75c, I 
Tįsau. Cream 11.00. Depllatory 11.00. 
Padai Astrlngent JI.76. Bath 8alt 1J 
Toll.t TVat.r JI.25. P.rfume 12.76, 
llantlne 76c, Skln VVhlt.ner 75c. j 
Value J12.00. Special prlce. J1.J7, 
ten plecea to Introduoa thla lino.

vardas ................
šdrosaa . .........................
Siunčiamo uer paštų COli

Pinigai grąžinami !*• 
nepatenkintas

Bea Van 580-5th Avenue, New York Į

Art. Justas Kudirka, kuris rugp. 15 d.. Lietuvių salėje', K. 3abonis. šis dainininkas detroitiečiams jau pažįsta- 
savo gražiu tenoro balsu detroitiečiams padainuos liaudies mas. Rugp. 15 d., Lietuvių salėj detroitiečiai vėl išgirs jį 
dainų. .'dainuojant. . ______________....

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuvišku* Įlomi* Dėl Alnaujinlnto arba Išmokame Casli 
Visokios Rūšie* Insurance — Ugnies, Vėa»hw», Automobilių, 

Stiklų Ir 1.1.V--------- ____ J

------ 131
X t ęiv JOHN P. EWALD 
X LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos nuo ugnies, vSjo, etc., atsišauk;

840 West 33rd Street

l

TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
T^KAŠT,M.<

OLD PEOPLE findi 
way to keep breatti] 

wholesome
Halitosis (bad breath) ųuiekly yietdsl 
to Listerine, safe antiseptic and| 

deodorant
Elthcr hceanae of atomach dl«turhance«. food I 
ferm.ntatlon, or the vearina of falše teeth, oldl 
prople (reųuently have ha] i to. 1. (bad breath). I 
No wonder o t hera eonsider them a nulaanco.1

Būt noa- Rcicnco has found that the rogularl 
tise of Ll.terine will often overcome odenslval 
mouth odora du. to the f.rmentation of tlny I 
bitą of food on mouth, teeth, or dental plato 
■urfares.

Thla aafe antiaeptie and ųulck deodorant I 
arorka nulckly. It cleanaea mou»h, teeth, and Į 
gum aurfacea. Haiti fermentatinn and putro-l 
faetlon, a major rausė of odora, and than 
eount.rarta the odora themaalvaa.

Try nalng Llaterlna every tvro or three daya.| 
8ea hoar much more irholeaome it leavaa your 
month. Rn» lt aoeotena your breath. Lambart| 
Fharmacal Co., St. LouU, Mo.

Don’t offtnd others • Checkl
halitosis with USTEBNE
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GARBINGAI MINĖTINAS Čiautuos Panelė# Marijos j Da-,
JUBILIEJU3 ngų Ėmimo šventėje.

. Tat, visi tėvai pasirūpinki-
( ęainys nuo 2 pual.) kartu su savo vaikeliais tų

daugelio ligų, kuriose jie ten dienų priimti 6v. Komunijų,
gimsta.

Airių šventosios mergytės, 
mažosios Anėlies nuo Švento
jo Dievo, kilnus pavyzdis dau
gelį bernaičių ir mergaičių 
liriurtino prie Brangiausio 
Šventojo Dievo altoriuje.

kad Dievus juos laimintų vi
sų gyvenimų, juos užlaikytų 
nekaltybėje, ir jums teiktų 
gausių malonių, reikalingų jū
sų gyvenimui.

Viešpatie Jėzau Kristau, ir 
Švenčiausioji Marija, gelbėki-

Kanada davė Angelų Mažų-1ištikimiems vaikeliams
jų Sesutę ir Jacųues Bernar
dų.

Net ir Suvienytose Valsty. 
bėse, kuri yra pagarsėjus su
ardytais namais ir išdykusiu 
jaunimu, yra daugelis tikrai 
krikščioniškų šeimų šventyklų, 
kur Jėzus viešpatauja ir kur, 
šviečiant Šv. Elueharistijos 
spinduliams, šventumo stebė
tini žiedai prinoko, kaip Jane 
MeClory, Intronizaeijos ma
žoji apaštale, ir Juozapas La- 
mpe, šventasis vaikelis Cleve
lando vyskupijoje.

Tačiau, šventumo vaisiai 
pasirodo ne vien tik vaike
liuose, kurie mirė būdami dar 
jaunučiai, kaip tuose, kurie 
išaugo ir pilnai subrendo šve 
ntume. Argi tai nebuvo 
dieviškųjį apšvietimų,

vi
sada liktis nekaltais visų gy
venimų ir gyventi nekaltybė
je, o kitiems duokite palaimi- į 
nimų, kad gyvendami čia, že-i 
mėje, tobulai gyventų ir pel
nytų užmokesnį Dangaus Ka
ralystėje amžinai ten gyventi 
ir būti palaimintais!

LENKU MOKINIAI STO
VYKLAUJA PRIE ADMI

NISTRACIJOS UNIJOS
Dabar visoje Lenkijoje va

roma didelė Vilniaus krašto 
pažinimo propaganda. Daug 
kur iškabinami gražesni Vil- 

per niaus vaizdai, išleidžiama ne- 
kad maža žymesnių Vilniaus kraš-

Popiežius Pijus X, dvidešimt l« vietų aprašymų. Pirmiau
sia tokia Vilniaus krašto pa
žinimo propaganda Lenkijoje 
varoma per mokyklas. Valdžia 
norėdama, kad mokyklos mo
kiniai vasaros atostogų metu 
daugiau lankytų okupuotų 
kraštą ir jame galėtų Ilgiau 
pagyventi, ties Lietuvos - Le

penki metai tam atgal, ska
tino Jėzų duoti mažiems vai
keliams! Argi jis pramatė 
mūsų dabartinio mokinimo si
stemos blogų įtakų, bedieviš
kas tendencijas viešose moky
klose ir šių dienų draugijose f 
Kaip lengvai jaunimas papuo
la į pinkles tų, kurie nebuvo 
pastiprinti ‘Tvirtųjų Duona!’ 
Nežiūrint, kaip yra, mes ran
dame daugelį skaisčių lelijų - 
sielų mūsų namuose, mūsų 
mokyklose, mūsų kolegijose. 
Ir, jei kas paklaustų, kaip 
jie gali tverti ir liktis tokie 
nekalti ir taip skaistūs tarp 
taip daug pagundų mūsų lai
kuose, mūsų atsakymas bus 
teisingas: “Per maldų ir daž
nų Šv. Komunijų jie liekasi 
nekalti ir skaistūs”.

“Quain Singulari” dekreto 
sidabrinio jubiliejaus iškilmės, 
to dekreto apie ankstyvų ir 
dažnų Šv. Komunijų vaiku
čiams, turėtų duoti uolumo 
naujų paspirtį kunigams, mo
kytojams ir tėvams vesti ma
žuosius prie Jėzaus, juos už
laikyti nekaltybėje. Tada, Šv. 
Komunijos vaisiai jaunimui 
bus didesni ir gausesni pagul 
Kristaus prižadėjimų: “Kas 
pasilieka Manyje ir Aš jame, 
t#»s neša daug vaisiaus” (Jon. 
XV, 5).

Su iškilmėmis sidabrinio ju
biliejaus to dekreto, kurį dvi
dešimt penki metai tam at
gal, Popiežius Pijus X pas
kelbė pasauliui, dabartinis Šv. i 
Tėvas, Pijus XI, išreiškė sa
vo troškimų, kad visų kata
likų tėvų vaikeliai visame pa
saulyje priimtų Šv. Komuni
jų rugpiūcio 15 dienų, šven-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAI

EUDEIKIS
Ip

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

B1FF BAXTER’S APVENTURES____
■(ThlFF GARBE D IN ONE OF THE BIFF SLIPS ALONG cNE
TAlUOrf'S CLOTHES, IS ABOUT OF THE SHIP UNMOTICED- 
TO MAKE A TOUR OF THE 
SHIP TO AND 5OME MEANS 
OF ESCAPE AND ALSO TO 

GET ŠONE FOOD.

Dalyvaukim Vyčių Seime

šį antradienį, rugpiūcio 13 l dant pirmadieniu, rengiama 
d. Hartforde, Conn., praside-į įvairios pramogos. Pirmadie

nį, rugpjūčio 12 d., bus seimo 
atstovų ir svečių priėmimas. 
Antradienį, rugpiūcio 13 d., 
kuopa rengia “Minstreal 
Show” ir šokius. Trečiadienį, 
rugpiūcio 14 d., įvyks iškil
minga vakarienė, gi ketvirta- 

rugpiūčio 15 d.,

da Lietuvos Vyčių organizaci
jos 23 seimas. kuris tęsis mi 
lelvirtadienio. rugpiūcio 15 d.

Paprastai, seimai kiekvie
nai trganiz&rijai turi dilelę 
reikšmę, kadangi čia yra iš
duodama visų metų veikimo
atskaitos ir r.ustatoma orga- dienį,

D R A TT O A S

juodojo

(V. S. Chic. Prov. pirm. V. 
Daukšos kalba pasakyta 
dainų šventėj, rugp. 4). 

Per turiningų dainų prog
ramų praeitų sekmadienj, dai
nos šventėje, Varg. Sų-gos Chi

bus cagos Provincijos pirm., varg. 
nizacijos veikimas. Gi ti3 23 užbaigimas seimo su šokiais Daukša pasakė tokių kalbų a- 

ir kitokiais pumarginimais. ‘ pi© dainų.
Seimo rengėjai tikisi, jog, “Dainos šventė — jaunimo 

litoma pavast.rimnkų atstovų j lietuviška visuomenė gausiai šventė, visų lietuvių Šventė.
atsilankys į šio seimo pranio-1 Tai pirma Chicagos lietuvių 
gas ir taipgi dalyvaus 23 vy- tradicijai diena. Didelė gar- 
čių seimo sesijose. A.J.M. bė tenka man šia proga pra-

-------------------- , kilti keletu žodžių į suplau-

Lietuvos Vyčių seimas bas 
ytin svarbus, res čia bus sva-

iš Lietuvos i-.ulikimas, jiems j 
per visas kuopas maršr u., n i 
statymas, taipgi bus svatsto- 
į .a, kaip b i;‘.n galima vuas 
katalikiškas ja.inimas vyčių 
tinčiau velki man įtraukus, ir 
daug kitų labai gyvų reikalų 
bu- apkalbėta.

Kadangi šje klausimai jia-

VAŽIUOJA į SEIMĄ • kusių minių.

dainų
Cliica-

nkijos administracijos linija ‘liečia plačiųjų Amerikos be
įsteigė net 885 lenkų stovyR- Į tuvių katalikiškų visuomenę, 
las. Suprantama, kad Jose sto- tai tikimasi, jog šis seimas 
vyklaudama Lenkijos jaunuo- bus gausiai atstovaujamas vi- 
menė dar labiau lenkins Vii-įsų Vyčių organizacijos kuopų 
niaus kraštų. Į paminėtas sto- J iir abelnai katalikų visuome- 
vyklas jau suplaukė keli tuk-Į nės.
stančiai jaunimo iš Lenkijos. Į Laike seimo vietinė Vyčių G

---------------------kuopa rengia labai įdomių pro seimo eigų per “Draugo
gramų pagerbimui seimo da- s^ovų seime.GARSINKITĖS "DRAUGE

HAIR
sJunrldL

n iyvių. Kas vakaras, prade- j

s you <f<2t a SUK TAM

C1MR01
Beautiful gleaming brown shoulders and 

radiant complexion— and brittle, sun« 

burned hair. Is that YOUR pieture ?

Correct it immediately with CLAIROL 

Shampoo Oil Tint: This remarkable dis- 

covery makes it possible for everyone to 

bave soft, colorful, beautiful hair all 

vear round.
$

Mail tbit n»l>m witb a tbru-hck tlrmJ »J ronr 
bair and wt will Irtai ii and Maru it, pottpaid, 
with onr rtcatnmendatitnt ftr CLAIROL treatment.

“Baigiu Maironio žodžiais: 
“Kur bėga Šešupė*, kur Ne-_ 
munas teku, ten mūsų tėvynl 
graži Lietuva. Ten broliai ai 
lojai lietuviškai šneka, tei 
skumba po kaimus Birutės 
durna”. Vienykim šiandien 
tas dainas ir mes kartu sa 
Lietuva - tėvyne. Tegul bėga

“Lietuviai! Pirma
,. .» . ,, , šventė, didelis įvykisŠiandien is Chicagos į įtart- ,. . . . ........ gos lietuviams ir jaunimui, v-tord, Conn., išvažiuoja būrys ” . . .. ,.... . . .. .. . | liūtingai parapijos chorams,veikėjų dalyvauti Vyčių sei-1 , . .. ..

, , r • i. *• m • i p ykinimas sios dainų sven- me. Jų tarpe Liet. Vyčių Chic.!, . , , tęs vra nemažas pliusas V. S.apskr. pirm. J. Poška, sporto * .
. ...................... t v i Chicagos Provincijos muzika-konusijonierius J. Glebauskas, ° .
J. Petraiti*, M. Žibaitė - P vargonų.,nkums tr jų pa-

... . .. , ... _ . lapijų chorams,traitiene, O. Juozaitiene ir7 ’ • • • * kiti. “Draugo” skaitytojai “Daina — dvasinis tauty-, 
bus kasdien painformuoti apie bės penas. Ypatingai lietuviu- |

rusu meškos 
kiečių aro.

“Kas galėtų išskaičiuoti ir 
išdainuoti lietuvių dainas, ku
rių yra desėtkai tūkstančių 
apie darželius, dukreles, ber
nelius, apie močiutę ir tėve

lius, apie žirgelius, lankas, u- mūsų upės į marias gi La asi a-, 
peš, jūras, Nemunų, Dauguvą, 'tegul skamba mūsų dainos po 
Šešupę, Ventą, Dubysą ir ki-'vįSQ paSauU. 
tas. Į

“Todėl džiaugkimCs sava ----------------------
daina. Prieš trisdešimts ar 
daugiau metų, kas galėjo ma-! 
nyti, kad čia, už jūrių, toli 
nuo Lietuvos, galės įvykti dai
nų šventė. f

“Lietuviai dainavo ir dai
nuoja. Nėra pasaulyje tautos, 
kuri būtų taip susigyvenusi 
su daina, kaip lietuvių tauta.
Lietuves tautinę gyvybę pa
laikė tik gražioji daina, ji iš
laikė šimtmečius nuo ištautė-

” at-; ms, nes daina išlaikė lietuviuI
gyvybę, kuri buvo prislėgta

jimo. Lietuva atgavo laisvę, 
pakilo iŠ karsto, tapo vėl ly
gi kitoms tautoms. Didelę ro
lę čia suvaidino lietuviškoji 
daina.

“Tat, sveikinu visus daino- 
rius, chorvedžius už surengi
mą dainų šventės. Te išgirsta 
ir mūsų broliui - lietuviai ana
pus jurų ir tegul gėrisi gra
žia dainos švente.

GARSINKITĖS "DRAUGE"
Vieno Mėnesio Mirties 

Sukaktuvės

A. t

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

MYKOLO STANKELIO
Pasimirė liepos 11 d., 

š. m. ir buvo palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse. 
Pamaldos už velionio sie
lų bus atlaikytos šešta
dienį, rugpiūcio 10 d., 
1935 m., Aušros Vartų 
parap. bažnyčioj, 7:30 v. 
iš ryto.

Prašome visus gimines, 
draugus ir drauges ir pa
žystamus dalyvauti šiose 
pamaldose.

Draugai

UdlrMJai anktanės rūtas paaiak- 
H tr

(JklcagoJ
-----o-

Snvirš 60 metą prityrimo
----------- o-----------

Pirkit! tiesiai ii dirbtuvės ir
taupykite pinigu

—. — . o --------
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Ars.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBAJAI

Specialistai iškalima ir išdirbime 
visokių rūšių paipinkJij ir grab- 
aaraių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiat 
su pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Viena* blokas f rytus nuo 
dhlUuJy vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Ras. PEN8AOOLA 1011 
BKLMONT MSBomoei mumini usb

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

lactaicz ir Sims 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 5927J

I. Uulemis
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Pilkis
I. F. Radžius
S. M. Skudas

i. F. Eudeikis

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 Weet 18th Street 
Phone CANal 6174

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

AMBULAN0K PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS



o

VIETINĖS ŽINIOS
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WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

Praeitą sekmadienį, Vytau
to parke įvyko nepaprastas 
parengimas — Dainos Šventė, 
kuri visais atžvilgiais kuopui- 
kiausiai pavyko. Oras buvo 
gražus. Žmonių dalyvavo mi
nių - minios. Apie programą 
dien. “Draugui” jau buvo pla 
čiai rašyta, tat čia nebekarto
siu. Bet, gal, kai kurie norė
tų žinoti, kas laimėjo dova
nas.

Dovanas laimėjo sekančiai:
’irma dovana — General Mo

tors — Frigidaire, vertės 100 
dol., kurią aukojo žymi lietu
vių įstaiga — Peoples Furni
ture Co., laimėjo S. Šalkaus
kas, 12237 Union Avė., Chi
cago.

Antrą dovanv — Westing- 
house — AVasliing Maehine. 
vertės 59 dol., kurią aukojo 
— Jos. F. Budrikas, laimėjo
A. Šimkus, 1816 So. Rub?e St., 
Chicago.

Trečią dovaną — Fedelco 
Vacuum Cleaner, vertės 29 
dol., kurią aukojo — Roose 
velt Furniture Co., laimėjo -
B. Stulginskas, 4517 S. AVood 
St., Chicago.

GARBINGI SVEČIAI
SO. CHICAGO. — šv. Juo

zapo parapijos kleboną kun. 
Vaitukaiti rugpiūeio 6 d. ap-1 
lankė su vizitą J. B. vysku- 
pas T. Matulionis, D. D. Gar
bingasis svečias, pasikalbėjęs 
valandėlę laiko su klebonu, 
vyko toliau su ypatinga misi
ja.

, Tą pačią dieną atsilankė 
svečias iš Lietuvos O. Vėjelis 
su kap. P. Jurgėla. Vėjelis la
nko lietuvių veikėjus ir kata
likiškas įstaigas šioje šalyje 
įdomios knygos sudarymo rei
kalu. Knyga bus padėta Lie
tuvos muziejuje.

Raporteris

SPULKOS NAUJO OFISO 
ATIDARYMAS

Ketvirtą dovaną — Abro 
(15 Jewel) wrist watch, ver
tės 15 dol., kurią aukojo — 
K. Andreliūnas, laimėjo — 
Sue Wikart, 6446 Artesian 
Avė., Chicago.

Praeitą savaitę bažnyčios 
dekoravimo fondan aukojo se
kančiai: E. Mockevičių šeimy
na 10 dol. ir AValter Jucevi
čius 5 dol.

Rugsėjo pradžioje mūsų ba
žnyčioj lankysis J. E. vysku
pas Matulionis. Diena vėliau 
paskelbsime. Rap.

SEKMADIENĮ I SĄJUN- 
GIEČiy PIKNIKĄ

WEST SIDE. — Kad jau 
ruošias, tai ruošias mūsų są- 
jungietės prie savo metinio 
pikniko, kuris įvyks sekmad., 
rugp. 11 d. parap. Rūtos dar
že. Ypač daug veikia rengi
mo komisija. Iš narių ir bi
znierių surinkta daug gražių 
iovanų. Pasamdyta gera or-
»stra šokiams. Patarnautojos 
jčiams sąjungietės, sako.

ms uniformuotos. Taigi, sek 
madienį visi vestsidiečiai tran 
kaime Į Rūtos daržą paniaty 
<i visų neregėtų ir nematytu 
dzyvų. Rap

šeštadienį, rugp. 10 d. įvy
ksta atidarymas naujo Sima
no Daukanto Federal Savings 
and Loan Association ofiso 
adresu 2202 W. Cermak Rd. 

j Ofisas taip moderniškai įren- 
I gtas, kad tik stebėkis ir gro- 
Į žėkis.

Spulkai 30 metą
Simano Daukanto vardu spu 

lka AVest Side įsisteigė prieš 
30 metų (1905 m.) Per tą lai
ką spulka išaugo į didelę fi- 
nansine įstaigą, kuri teikė ir 
teikia paskolų ant nejudina
mų nuosavybių. Šimtams lie
tuvių ne tik AVest Side, bet 
ir kitose kolonijose padėjo įsi- J 
gyti namus. Dedami žmonių 
sutaupyti pinigai į šią spul- 
ką nežuvo net bankų žlugimo 
metu, kuomet ir kai kurios į 
spulkos, dėl išduotų paskolų 
ant menkos vertės namų, atsi
dūrė kritiškoj padėty. Bet Si- 

;mano Daukanto spulka nejau 
tė jokio krizio. 0 tai vis dėl 
to, kad spulkos reikalai bu- 

p’o vedami atsargiai.
Pertvarkant finansines į- 

staigas, ir Simano Daukanto 
spulkos šėrininkai nutarė, kad 
spulka būtų sufederalizuota, 
kas ir atlikta prieš 6 mėne- i 
sius.

Simano Daukanto spulkos 
raštinė ilgus metus buvo ant 
23 gatvės, buv. Meldažio na
me. Augant spulkai, didėjant I 
apyvartai, augant sėrininkų ir i 
klijentų skaičiui, ši vieta pa 
si rodė permaža. Akylų direk
torių tapo rasta patogi visais

AKIŲ GYDYTOJAI:

25 METU PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

Mini kancL Dollfuso sukaktį. — Austrijos vice kan
cleris, princas Starhemberg, kalba Viennoj tūkstanti
niai miniai metinėse nuo kanc. Dollfuso nužudymo su

11WARDŪ LIET. DEM. 
PIKNIKAS

11 "VVardo Lietuvių organi
zacijos piknikas įvyks rug- 
piūčio 25 d., Shady Tree par
ke, prie Archer Avenue (dvi 
mylios į vakarus nuo Kean 
Avenue). Kviečiame visus lie
tuvius į šį pikniką. Turėsime 
įdomų programą.

Kurie norės įsirašyti į or
ganizaciją, arba nori matyti 
jos veikimą, gali ateiti į mū
sų susirinkimą, kuris įvyks 
rugpiūeio 25 d., 8 vai. vak., 
Lietuvių Auditorijoj.

Pranas Naujokas

RAMYGALIEČIŲ
PIKNIKAS

Ramygalos Aido klūbas re
ngia šaunų išvažiavimą seka
ntį nedėldienį, 11 d. rugpjū
čio, Spaičio darže, priešais O’- 
Henry park, Willow Springs, 
III. Rengėjai kviečia visus, 
kaip ramygaliečius, taip ir ki
tus, atsilankyti ir smagiai lai
ką praleisti. Piknikas prasi
dės 11 vai. prieš piet. Įžanga 
dykai.

kaktuvėse. (Acme Photo)

atžvilgiais vieta ant Cermak pirm.; Ben. J. Kazanauskas, 
Rd., priešais Metropolitan sekr. ir iždininkas; J. Misevi- 
State banką, kur ir įrengta čius, sekr. ir ižd. padėjėjas; 
moderniškai. ' Jonas Kučinskas, advokatas

Simano Daukanto spulkos Direktoriai: V. Duoba, J. Ki- 
’labartinę valdybą ir di rėkto- likevičiu®, P. Kraujalis, A 
riatą sudaro: Jonas Kazanaus- Vilkas. Auditorius J. P. Var- 
kas, pirm.; Jonas Žilis, vice kala. Šėrininkas

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI:

Pranešimai
BRIGIITON PARK. — Dr- 

gija Gvardijos Pirma Div. Šv.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
RES. 2136 IV. 24th ST.

Ofiso Phone Ros. nnd Offlco 
PROspect 1028 2359 S. Leavltt St

FANal 0700

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN nnd STTTtr.EGN

* 2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofle."> Valandos

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pa^al sutart, 

Ofiso telef. ROT’levn.rd 7820 
N.lnų tel. PROspect 1930

Tel. OANal 0257
Rea PROspect 6659

DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija CGOO So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 
6 Iki 8 v. vakaro

CICEROS ŽINIOS
SĄJUNGIE6IŲ IŠVA

ŽIAVIMAS

Moterų Są-gos 2 kp. rengia 
linksmą išvažiavimą, sekma
dienį, rugp. 11 d., Willow 
Springs, Gedmino darže.

Kviečiame visus skaitlingai 
atsilankyti ir prie smagios 
muzikos linksmai pasišokti,- 
taipgi kartu su są-tėmis pa
viešėti.

Vasarėlė baigiasi, taigi ne
praleiskite progos.

Rengėjos

Penktadienis, rugp. 9 d., 1935

eeną Ciceros gyventoją ir 
“Draugo” rėmėją, Joną Ra- 
davičių.

Liko nuliūdime moteris, trys 
sūnūs, trys dukterys ir daug 
giminių bei draugų. Laidojo 
grab. Petkus.

Draugija Visų Šventųjų re
ngia basket pikniką, rugpjū
čio 11 d., Svilainio darže. Bus 
gera muzika, gardūs užkand
žiai. Visi kviečiami.

Komisija: M. Bilienė, V. Pe 
trauskienė, M. Paseckienė.

Rugp. 1 d. mirtis pakirto

Kazimiero Karai, laikys susi
rinkimą rugpiūeio 11 d., 1935, 
Nekalto Prasid. Šv. Marijos 
Panos parap. mokyklos kam
baryje 2 valandą popiet. Vi
si nariai prašomi laiku pri
būti, nes turime daug svarbių 
reikalų svarstyti. Valdyba 

REIKIA DARBININKŲ

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

“DRAUGAS” 
MARIAN BROTHERS

PARDAVIMUI BIZNIAI

PASIKEIS MARQUETTE 
PARKAS

Tel Ofiso ROPIevard 5913—14 
Res. VIOtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3: nuo 6:30-8:30

756 AVEST 35th STREET

Tel. ROrievnrd 704 2

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal su tart.

•Ofiso Tel.: PRORpeet 6376 
Rez. Te1.; HEM'oek 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Ovdvtotns Ir Chln.rrms
2500 AV. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:30 Iki 8-30 
S.-redomls Ir nedėliomis pairai sutarti 
Rez. 2513 W. 69th St. Papai sulart).

Rugpiūčio 3 d. palaidotas 
Kazys Andrejūnas, kuris bu
vo automobilio užmuštas, grį- 
štant iš Dariaus - Girėno pa
minklo atidengimo iškilmių. 
Laidojo Petkus.

Ciceros vaikams rengiama 
didelis “surprizas”. Jį ren
gia žmogus, kuris yra žinomas 
kaipo “lietuviškas žydukas”.

Taigi, “Cicero kids”, reng- 
kitės prie didelio “surprise” 
ir “good time”. Tokio dar 
niekuomet neturėjote.

“D” rašėjas.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Bes. 1460 No. Paulina St.
Phone AEMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St.

Chicago_________

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan 8tate Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki B 
Panedėllo, Seredos tr Pėtnyčloe 

vakarais 6 Iki 8 
Telefonas OANal 1176

MAMAI: 6459 8. RockweU St. 
Telefonas REPublic —OO

Telephone: BOUlevard 2 800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick

Kokiu tik laiku nueisi kur 
stovi Dariaus - Girėno pamin
klas, visuomet rasi daug žmo
nių, kurie susėdę aplank šne
kučiuojas ir džiaugias gražiu 
pastatu. Darant prie pamink
lo ir aplink papuošimus, grei
tai keisis Marųuette parko iš
vaizda. Juozas

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

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

Phone CANal 052.3

ĮVAIRŪS

~dr7charles'segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOS:

‘Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valAndal dlenį 
Telefonas M.TDvray 2880

Tai OANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 AV. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.) 

Talandoe: Nuo » Iki 18 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakaro 
Seredoj pairai sutarti

Tel CANnl 6122

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

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

Tel. CANal 0402
Ofiso; Tel. LAFayette 4017 
Rez : Tel. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St.

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutart]

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO. ILL 
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10-9 vai. I

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sored. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848

AUKSO KASYKLA
Parsiduoda Ice cream parlor. pilnai 

(rengtas, lėdlrbtas per 20 metų. arba 
Harduare krautuvė. Priverstas vie
ną blzn] parduoti. Auksinė proga 
sumaniam lietuviui. Matykite savl- 

| ninku: 4938 W. 15th St.. Cicero, UI.

Lietuviai Advokatai 7
4681 SOUTH A8HI*AND AVENUE

Res. 6515 S ROCKWELL ST. 
Telephone: REPublic 97 2 3

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

f

CLASSIFIED
AOTOMOl AUTOMOBILIS

EMIL DENEMARK INC.
1 — Vartotų Karų Bargenai

DR. T. DDNDULIS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRgtnla 0038 

Ofiso vaJ.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pairai sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentžstas 

Gas X-Rn.y
4143 ARCHER AVĖ.. Cor. Francisco 

Tel. Office Ijif 3650; res. Vlrir. 0669

DAKTARAI:

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS- 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 2400 
Valandos;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 Y. v. 
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 dienų

Res. Tel. GKOvehlU 0817
6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQUETTE ROAD 
GYDTTOJA8 Ir CHIRUROA8

Vai. 2-4 Ir 7-9 rak.
Ketv. Ir Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 5798 

Naktimis Tel. CANal 0408

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

Nedėlioję pagal sutart]

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western 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 AVest 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 3 popiet — 6 lkt 8:80 vakare 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAO KARŲ

BUICK '85, Club Sedan su trunk. garantuotas ......................... >823
BUICK '35. 5 Sedan 47. garantuotas ............................. '.............. 8795
BUICK '38. 6 Sedan. 4 drat. ratai, tobulas................................... 8695
BUICK '32, 5 Coupe, labai pulkus karas ...................................... 8445'
BUICK '28, 5 Sedan. bėga O. K............................................................. » 75
BUICK '27. 6 Sedan. pigus karas ......................................................... 8 25
BUICK '27, 7 Sedan. duos garų. patarnavimų .............................. 8 50
BUICK '80. 7 Limo. 8eSl drat. ratai, eina O. K...................... 8225
CADILLAC '81. 7 Sedan. tobulam stovy ......................................... 8685
CADILLAC *30. 7 Sedan, pertaisytas .............................................. 8S95
CADILLAC '30. 18 cilindrų 7 Sedan. labai pulkus.................... 8595
CADILLAC '30. 7 Sedan. labai puikiam stovy.............................  8485
CADILLAC '29, 5 Sedan. gvaruR karas.............................................. 8225
CADILLAC '29. 7 Sedan. gerai bėga ................................................... 8275
CADILLAC *28. 5 8edan, gražiam stovy .................................... 8125
CADILLAC '28. 5 Sedan. gera vertenybė .................................... 8100
CHEVROLET '81, Sport Coupe, geros motoras......................... 8235
CHEVROLET '27, 5 Sedan. bėga O. K.................................................. 8 50
CHRTSLER *30. 8. 6 8edan. 5 drat ratai. O. K........................ 8245
DODGE '28. 5 Sedan. žemai apkainuotas ................................... 8 85
ESSEX '30. 2 door Sedan. bargenas .............................................. 8 35
FORD, '35. Sport Coupe, kuone naujas .............................. SPF.CIAL
FORD '81. Business Coupe. Svarus .................................................... 8225
ORAHAM '29. 5 Sedan. motoras geras ......................................... 8 75
LA SALLE '31, 5 Sedan. pulki vertybė.............................................. 8495
LA SALLE '80. 5 Sedan. 8 drat. ratai ........................ '.................... 8345
LA SALLE '29. 5 Sedan, drat. ratai .............................................. 8195
LINCOLN ’8O. S Sedan. labai pulkus .............................................. *295
NASH ’28, S Sedan, bėga O. K.............................................. 8 45
PACKARD '88, 7 Custom Sedan, tobulam stovy.................... 8845
PACKARD '81. 7 Custom Sedart. gerai bėgantis................... 8395
PACKARD '80, 7 Sedan, puikiam stovy ................................... 8325
PIERCE '80. 2 Coupe, labai pulkam stovy ................................... 8195
PI.YMOUTH *29. 6 Sedan, motoras O, K................................... 8 75
PONTIAC '84. 4 Duru Sedart. kaip naulas ................................... 8595

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ni rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

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


