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SPORTININKAI DIDŽIUOJASI LIETUVA
t

IV UNIFORMOS PATRAUKIA 
KAUNIEČIŲ DĖMĖSI

RYTOJ BUS PASKELBTI GALUTINI 

RUNGTYNIŲ REZULTATAI

(Kablegrama iš Kauno Amerikos Lietuvių Olimpijados 
komiteto pirmininkui adv. Bagdžiunui-Borden.)

KAUNAS, rugpiūčio 17 d. — Sportininkai mokinasi 
lietuvių kalbos. Didžiuojasi Lietuvos kraštu. Mato di
delę pažangą. Lauko sportų pasekmės bus praneštos 
vėliau. Basketbalt, kumštynės ir tennis rungtynės įvyks 
rytoj. Atletų uniformos patraukia visų didelį demėsj. Vi
si dėkingi čicagiečiams.

Sportininkų vardu KASTAS SAVICKUS.

SU ŠIUO LĖKTUVU ŽUVO ROGERS IR POST ALASKOJ

Šis lėktuvas buvo naujas — Lockheed Orion. tipo. Su juo Alaskon išvyko AViley Post ir Will Rogers, kad 
ten praleidus atostogas skraidymais. Dėl motoro netinkamumo įvyko šiurpi tragedija. (Acme Photo.)

APAŠTALIŠKAS DELEGA
TAS BUS EUKARISTI- 

NIAM KONGRESE

DIDŽIOSIOS VALSTYBĖS 
PRIEŠ LIETUVĄ

PARVEŽAMI ŽUVUSIŲ 
ROGERS IR POST 

LAVONAI

Nori, kad vokiečiai laimėtų 
Klaipėdos rinkimuose

PARYŽIUS, rugp. lf£ —
Europos diplomatai randa, 
kad Italijos diktatoriaus Mus- 
solinio žygiai Afrikoje duos 
progos Vokietijai daug kų lai
mėti savo pasiryžimuose. Tas 
bus siekiama su Lenkijos pa
galba. Lenkų biciulybė su vo
kiečiais yra pažymėtina ir kai kad neleidus vokiečiams už
kuriais atvejais Vokietijos 
diktatorius Hitleris daro nu-

tuviai nedarytų skriaudos vo
kiečiams.

Anglijos nusistatymas Klai
pėdos klausimu taip suformu
luotas :

NEW YORK, rugp. 18. — 
Žuvusiųjų lėktuvo katastrofoj 
Alaskoj komiko jumoristo

NACIAI IŠNAUDOJA IR
NIEKINA IŠPAŽINTĮ

BERLYNAS, rugp. 18. —
Vokietijos katalikai begalo 
supurtyti patyrius, kad naciai phij°j prasideda Kunigų A ie

SVEIKINAME KUNIGŲ VIENYBĖS, 
VARGONININKŲ SEIMUS

Rytoj, rugp. 20 d1. Philadel-'ir Tautos labui darbus.

išniekina atgailos sakramentų 
(išpažintį), kad nutvėrus į

nvbės Seimas. Rytoj, rugp. 20 d. Phi-

AVill Rogers ir garsaus lakū- <avo žnyples, nepakenčiamus 
no Wilev J>ost lavonai parve- Įkatalikų kunigus, 
žami su lėktuvu. j štai ^as jvvko Aukštojoj Si

Rogerso lavonas bus prista- į lezijoj-
tytas į Los Angeles,- o Posto 

[— į Oklahoma City. Rogers

sileidimų lenkams, kad tik 
nenutraukus su jais saito.

“Nė viena Europos didžio- 7)UV0 milijonininkas, o Post, g 
ji valstybė, išėmus Rusijų, ne-, galima sakyti, beturtis — ū- 
turi pasiryžimo pakilti kovon, Idninko sūnus.

Jiedu neseniai išskrido į A- 
grobti Klaipėdos kraštų, o Jas-kų vien tik pasivažinėjmo 
vieni lietuviai yra per silpni sumetimais. Rogers norėjo į- 
gintis prieš vokiečius. Dėlto domesnių atostogų, 
reikia gelbėti vokiečiams, kad ____________

Prancūzai daugiau kaip kas jie teisStu keliu laimėt,» Ktai'

Suvažiavusiems gerb. dva- , ladelphijoj prasidės Ameri- 
siškiams linkime geriausio pa kos Lietuvių Vargonininkų 
sisekimo jų svarstymuose ap
ie svarbiuosius Amerikos lie-

Seimas.
Sveikiname suvažiavusius 

tuvių reikalus. Lai mūsų, dva muzikus ir linkime pasiseki- 
siŠkių vieningumas persimeta mo surasti būdus sutraukti 
į mūsų plačiųjų visuomenę, visus vargonininkus Sųjun-
kad visi išsijudinę ir subur-'gon, kad dar sėkmingiau pa- pagarbai

►
kiti domisi šiuo stoviu. Jiems 
nėra žinomas vokiečių bičiu- 
lybės su lenkais pagrindas.
'Jie podraug neturi galimybės, 
kad vokiečius sulaikius nuo 
jų žygių rytuose ir centrinėj 
Europoj. Anglija nenori gel
bėti prancūzams.
, Vokiečių santykiais su len
kais susidomėjusi ir visa Eu
ropa. Yra faktas, kad kaip tik 
Hitleris gavo iš Anglijos lei
dimų atstatyti savo laivynų,
Lenkijos užsienių reikalų mi-! PARYŽIUS, rugp. 18. — 
nisteris Beckas nuvyko į Šuo- Į Anglijos, Prancūzijos ir Tta> 
mi.jų, kuri yra palauki Vokie- Hjos pasitarimai Etiopijos

pėdų. Kitaip gi jie gali tai j ETIOPIEČIAI PUOLĘ PRAN 
atsiekti pajėgomis.” (Jjj^ SOMALILANDĄ

Si formula pakankamai ais- *- t
ki. Didžiosios valstybės sutin
ka, kad Klaipėda iš naujo bū
tų vokietinama ir paskiau į- 
jungta atgal Vokietijon.

NUTRAUKTI PASITARI- 
MAI ETIUPUDS 

KLAUSIMU '

PA RYŽTUS, rugp. 18. — 
Žiniomis iš Romos, etiopiečiai 
puolę Adagalle prancūzų So- 

, mal i landė.' Apie 100 asmenų 
nukauta ir sužeista.

Pranzūzijos vyriausybė apie 
tai kol kas negavusi pokių ži
nių iš savo Somalilando kp- 
lonijos. • ’ ' ! ’

Be to, čia nurodoma, kad 
Adagalle yra Etiopijos ribo
se — už 150 mylnų nuo So- 
malilando.

Lugniemn miestely vieno 
policijos viršininko žmona nu

lojo išpažinties pas vietos kun.
Chroba ir per išpažintį klau
sė kunigo patarimo, ar ji tu
ri savo berniukų siųsti į pro
vincijų — į nacių vasarinę 
stovyklų.

Po tos išpažinties minėtas 
kunigas areštuotas ir teismas 
nubaudė jį 200 dolerių už Į AVASHINGTON, rugp 17 
“priešinimąsi” Hitlerio parė-;— Senatorius Vandenbergas,' 
dymams. : 'r,«l resp. iš Mich., protestuoja.

Minėta moteriškė teisme kad krašto vyriausybė ikišiol 
liudijo, kad kunigas per iš-Į dar 3,746 tarnautojus Išlaiko 
pažintį jai pataręs neleisti ąpu- NRA tarnyboje. Kas kiekvie- 

mo sto-

CLEVELAND, O., rugp. 
17. — Jo Eksc. arkivyskupas 

i A. G. Cicognani, apaštališkas 
I delegatas Amerikos J. Val
stybėms, dalyvaus čia nacio- 
naliam (krašto) Eukaristi- 
niam kongrese rūgs. 23-26 d. 
Jo Ekscelencija bus vienas 
tarp žymiųjų kalbėtojų prela
tų. Kalliės kunigų sekcijoje.

Jo Eksc. vyskupas E. A. 
Mooney iš Rochester, N. Y., 
kalbės jaunųjų moterų susi
rinkime, o Jo Eksc. vysku
pas K. J. Alter iš Toledo, O., 

' — universitetų ir kolegijų 
i sekcijoje.

Jo Eksc. vyskupas F. W. 
Howard' iš Covington kalbės 
tėvų ir mokytoją susirinki
me. Jo Eksc. vyskupas pagal 
bininkas R. H. Kearney iš 
Brooklyno ir Jo-Eksc. vyskupas pagalbininkas W. D. 
O’Brien iš Chicago kalbės 
kongreso bankiete, kurs bus 
surengtas Jo Emin. kardino
lo Hayes, Popiežiaus legato,

ti daiktan bendrai remtume sidarhaivus išeivijos tarpe mu 
mūsų daugeriopus Bažnyčios zikos srityje.

NRA TURI DAR DAUG 
TARNAUTUJy

ŠAUKS LEGISLATŪRA 
SESIJON, DIDINS 

MOKESČIUS

Jo Eksc. arkivyskupas J. 
T. McNicholas iš Cincinnati 
sakys pamokslų per kardino
lo Hayes, Popiežiaus legato, 
pontifikuojamas iškilmingas 
Mišias rugsėjo 24 d.

Taip pat paskelbta, kad Jo 
Eksc. vyskupas R. E., Lucey 
iš Amarilio vadovaus vyrams 
per šventųjų valandų rugsėjo 

į 25 d. vakare, šventosios va-

Sužinota, kad Illinois gu
bernatorius Horneris planuo
ja šaukti legislatūrų specia-17 ..........~ • •’ .. ”, . . landos pamaldos baigsis perlėn sesiion. Gubernatorius rei . , .. • , .. - , , .. , v. pusiaunakti ir tuoj po to ap-

vo vaiko į nacių jaunimo sto-, nas mėnesis vyriausybė iš-i'aaua ( K ,n 1 ’1W) <?8(1us, nes ag^liškas delegatas cele- 
vyklų, kadangi yra pavojaus leidžia apie 800,000 dol. jų įg. neturima pinigų senatvės |)ni0R y(jgjas įr (taiįns gv. Ko 
vaiko tikėjimui ir religiniam (laikymui. .pensijoms. jmunijų.
auklėjimui. I Senatorius sako, kad po to, Būtų gerai, kaži gnbernato- j Tarp kalbėtojų įvairiose

|kaip vyriausias teismas su-'rius pagalvotų apie pirkimo kongreso sekcijose bus taip 
griovė NRA, visi tarnautojai mokesčių panaikinimų prieš pat ir kunigų.
turėję būt paleisti. Tuo tar
pu taip nėra.

NUBAUSTAS MIRTIES 
BAUSME

tijai. Ten jis turėjo pasitari
mų, kaip tinkamiau pasitvar
kius prieš sovietų Rusijų, jei 
ši norėtų pakenkti vokiečių 
lenkų žygiams Europos rytuo
se. O šie svarbiausieji žygiai, 
tai puolimas prieš Klaipėdų.

Sužinota, kad Anglija gnrt- 
do Prancuzijų daryti daugiau
nusileidimų Vokietijai Klai- ROMA, rugp. 18. — Dik- . .
pėdos klausimu. Klaipėdos tatorius Mussolini kalbėdamas ,BU. ^kilmingomis sv. Misio-

■z-
1ZABELES DUKTERŲ 

SUVAŽIAVIMAS

klausimu nutraukti, nes I-4 
talija atmeta Anglijos įduo
tus pasiidymus ir paties Etio
pijos imperatoriaus siūlomas 
koųcesijas.

Šio rugpiūčio m. 20-23 d.MUSSOLINI SIEKIA FA - i Chicagoj įvyks Izabelės Dūk
terų organizacijos nacionalis 
suvažiavimas.

Suvažiavimas bus pradėtas
ŠISTŲ IMPERIJOS

PEORIA, III., rugp. 17.
Gerald Thompson, 25 m. amž., ĮSIRANGĘ PO PREZIDEN- 
kurs kriminališkai užpuolė ir 1 TO VAGONU
nužudė Mildred Hallmark, 19 f BALTIMORE, Md., rugp

1936 metų politinę kampanijų.1------------------—
---------------- ,----- CHICAGIEČIŲ MALDININ-

NUŽUDYTAS FEDERALI-I KIJA KONGRESAN

NIS AGENTAS
Gausinga čikagiečių maldi- 

CINCINNATI, O., rugp. 17. ’ninkija organizuojama vykti į 
J m. amžiaus nubaustas mirties 17 _ Cia are&uotas Lloyd — Teisingumo departamento ’nacionalį Eukaristinį kongre- 
j bausme, kuri turi būt įvykdy
ta Jolieto kalėjime spalių m.
15 d.

LIŪTYS IŠTIKO 
HINSDALE

Whiteleather iš Ripon, Cal., agentas N. B. Klein nužudy- Clevelande, O., rugsėjo 23-
kurs rastas įsirangęs po spe-įtas čia kovoje su įtariamu 26 <L
cialaus traukinio prezidento automobilių vagiu. Įtariama- ! Kun. Giles, O.F.M., ir kun.
Roosevelto vagono observaci- [sis Sužeista^ ir suimtas. ,Toley, S.S.S., vadovaus mal-
jos platforma prezidentui vyk 
stant į Hyde Tvarką.

Areštuotasis pasisakė, kad 
i jis šiaip sau “pasivogęs” va-

dininkijai
MANILA, F. S., rugp. 18. i

, _________ . r_____ , ..... Gubernatoriaus Murpby į- ChScKO maj°ras nori- kad
Elektrikinis viaaalaa ir aa.)ji9SiaipMU<<I^ivoK(.!(,, va.lMkymn i5 kal(-.jimi) planuojamas ąirportaa ežara

papraataa lieta. iStiko Chiaa- ^ isi|gai kraSto n(lžjl)0_ ,4 rakUgliai ,būti) pavadintas Hagetso vae-

krašte įvyks seimelio rinki
mai rugsėjo m. 29 d. Angli
ja pageidauja, kad tie rinki
mai išeitų Hitlerio naudai. Y- 
ra sumanymas, kad T. Sųjun
gos taryba paskirtų specialų 
komitetų prižiūrėti rinkimus

12,000 juodmarškininkų, siun
čiamų Afrikon, pareiškė:

“Žengsime pirmyn, kol at
sieksime fašistų imperijų. Žij- 
nau, kad atliksite savo parei
gas su geležine drausme ir ne
abejosite pasiaukoti iki kol

go vakarinius priemiesčius.

Klaipėdos krašte, kad ten lie- bus atsiektas mūsų tikslas.”

mis, kurias celebruos kun. H.
J. Colernan Švč. Vardo kated Kai kur sukelti potvyniai. La,. , ... TT. , . . fda tuo traukiniu,blausia nukentejo Hinsdale ir'

apylinkė.

jo, kad prez. RooseveTtas vyk rlu.

roję. Pradžia 10.00.
Jo Eksc. vyskupas pagalbi

ninkas W. D. O’Brien sakys 
pamokslų.

Numatoma, kad suvažiuos

MELDŽIASI UŽ TAIKĄ

apie 2,500 delegačių ir narių, ko pamaldos už taikų.

KAUNAS. — Kar. teismas 
Prezidentas asmeniškai įsi- (nuliaudė Br. Žvirblį 6 metais 

kišo .šin reikalam Jis per sa- s. d. kalėjimo už tai, kad iŠ 
vo sekretorių nurodė, kad au- Lietuvos kariuomenės pabėgo- CHTCAOO TR APYLTN1- 
toritetai suimtųjį paleistų, jei į Lenkiją. Jis vėliau grįžo ir KĖS. — Numatoma daugiau

ORAS

Vakar visoj Etiopijoj įvy- bug rasta, kaži jis šiaip sau pats pasidavė į teisingumo lietaus su griausmais; popiet
pasislėpęs važiavo. ' lankas. ’ šilčiau.

s



LIETUVOS LAIKRAŠČIAI APIE 
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PERĖJO MOKESČIŲ PAKĖLIMO 
ĮSTATYMAS

Po ilgę ginčų ir diskusijų kongresas pri
ėmė mokesčių pakėlimo įstatymų. Šiuo įsta
tymu pakeliama mokesčiai turtuoliams. Prieš 
šio įstatymo sumanymą didelį lermą kėlė 
kapitalistiniai laikraščiai. Gąsdino žmones 
pramonės ir biznių pakrikdymu, nedarbo pa
didinimu ir t.t. • ( < Į,

Reikia atsiminti, kad bo pasipriešinimo, 
be ginčų nepereina jokis įstatymas. Geriau
si sumanymai susilaukia griežtų priešininkų. 
Taip buvo praeity, taip yra dabar.

Dabar niekas nieko nesako prieš Fede- 
xal Reserve bankus. O kai kilo sumanymas 
juos įkurti prie prez. AVilsono, tai banki
ninkai sumanymui buvo labai priešingi.

Dabar niekas nei nemano kritikuoti įsta
tymą, reikalaujantį bankus apdrausti depo
zitus. Dabar bankai prieš visuomenę paro- 
duoja ir plačiai garsina tą, kad depozitai 
juose yra apdrausti. Depozitų apdraudą ban
kai dabar vartoja savo reklamai. O ar ne
buvo tam įstatymui griežto pasipriešinimo. 
Buvo sakomu, kad tuomi pažeminama gerie
ji ir tvirtieji bankai, kad dėl *18tlpnųjų bani- 
kų nubaudžiami stiprieji ir t.t. Bet vis-gi į- 
statymas perėjo ir dabar dėl jo niekas nesi- 
guodžia, o visi bankai tą naudoja savo rek
lamai. Dabar visi sakome, kodėl bankų de
pozitų apdraudos įstatymas nebuvo įvestas 
prieš desėtkjis metų.

Mokesčius prisėjo didinti vien dėlto, kad 
valdžia prisidarė skolų šelpdama bedarbius, 

ei kapitalistai būtų suėmę bedarbius į pra- 
ones ir biznius, tai jie būt nuėję nuo vai
šios pečių. Valdžia būt galėjusi dabartinė

mis pajamomis padengti išlaidas.

Kapitalistai nesuėmė bedarbių į darbus. 
)abar turi didesnius mokesčius mokėti be-

rbiamg užlaikyti.

PREZ. R00SEVKLTA8 TYLI

Santa Paavėjus i Viliais PieUcma' Lietuva Apsiiapin Geriausiais Sakiais
Visi iš Lietuvos atėjusieji laikraščiai be

turį įvairių aprašymų apie Amerikos lietu
vius. Taip buvo daroma viso pasaulio lietu
vių kongreso išvakarėse.. 0 kongreso metu 
tai be abejonės ten rašoma daugiausia apie
svečius iš užsienių. Išeiviai užkariavo Lie- .. ,T. . . ....... .... . . .o taktiškai kooperuoti su kultuvą. Lietuvoj visi kiti reikalai užmiršti, vi- . . . . , ... \ ............. ’ Htais stumiant 1919 metais sosų demesį patraukė užsieniečiai.

“Karys” Lietuvos kariuoa.enės ""kreiptas prieš vi-
t.s, beturįs stra.psn, apte “Amenkos Lietu- kooperavilllaa baig5si ne aus Lietuvos nepriklausomy.
vių Kanuomenę. - tfeeraij'lenkai 19 IV 1919. už *S> "Kmnentas, kuris parodo

/ n . ..i......... m______a. _.a: t

(Tęsinys)

Rašo Dovas Zaunius.

čius Lietuvos, o ypač Vilni
jos, piliečius nuo “KaunoIr vėliau Lietuvai teko, 

nors ir ne sutarties pamatu, Lietu™” Vy.iuus.ybSs ger- 
iuanofiliškos, sovietotiliskos, 
žodžiu — antilenkiškos poli- 

viety kariuomenę iš Lietuvos' tlkuB sQkurio- Ttti >;ra

Vokiečių grąsinimai, gink- draudimo niekas neklausė,
lavintasis ir gąl jų pačių lei
džiami gandui apie vokiškus 
baisiausių ginklų išradimus, 
karo dalykų neišmanant Am is 
ir šiaip drebėjimu sergantie
ms įvaro nemaža baimės. Ir 
Lietuvoje tokių baigštuolių at
sirasiu. Tokia naujų ginklų

kaip šiundien niekas neklau
so draudimo vaitoti karo che
mines medžiagas. Bet arbale
tas žmonijos neišnaikino. Kus 
buvo baisu XII amžiuje, at
rodė paprasta XIII. Kas nu- 
vo baisu XIX, iš to mes juo
kiamės dabar. Napoleono I ka

“Trimitas” beturįs straipsnį antgalviu: 
“Amerikoje buvo lietuvių kariuomenė”.

Kiti Lietuvos laikraščiai rašo apie ame
rikiečių užpelnus kitose veikimo srityse.

Pilnesnį kongreso aprašymai tegalės a 
merikiečius pasiekti už savaitės ar vėliau,

bėgo lietuviams už <kių uži.n-1lenkUB ,lorint « L“”
dami Vilniy, ir sukdami į,tuvo8 jau nebek, ki“i. " saTO 
šiaurę ir į vakarus stengėsi iPolitikoa įrankį.
užimti visą Lietuvą, nepaisy- j lApžvelgkime dabar Lietuvos
darni visų didžiųjų valstybių politikos Lenkijos link esmę 

i.bot iau dabar matome kad šis kongresas nU8tatoulU demarkacijos lini- ir metodus. ją galima npibū- lls ™klc sa> 
__ ..-—J ______  nv___  jų, iij tik tuomet fcesustabdė ! dinti labai trumpai: Lietuva i drąsųjį, bet daug

užsieniečių lietuvių santykiavime su Tėvyne

perdėta baimė, be abejo, Ka- riuomenė žūtų susikovusi su 
nkina ir daugelį amerikiečių viena moderniška divizija. Ar- 
lietuvių, karštai mylinčių savo gi galima abejoti, kad XXI a- 
senųją tėvynę ir susirnpziu- mžiuje visi mūsų tankai, du
sių jos likimu. Jiems -ga* net jos, bakterijos neatrodys ne
keista atrodo, kad triukšmau- kaltais žaislais?
jantis ir ginklais žvanginau- Tačiau XX amžiuje šie žai- 
tis vokietys savo atkaklųjį, sjuį yra baisūs. Balsūs jie yra 

mažesnį kai-j ypač tiems, kurie nežino, kad

pradėjo naują gadynę.

Vienas bolševikų laikraštis rašo, kad sep-1

savo veržimąsi Lietuvon, kuo-' prieš lenkų smurtą griebėsi I ni>n^Jtotuvį iki šiol dar ne- prieš kiekvieną puolimo gin 
met jiems pritiūko jėgų to-'griežčiausios priemonės, | ^utiiuškino... Jau buvo ne ka
ldini joįvn žvu-ini 1*108 gal griebtis mažesnė vai- 1^i- iafe>ta, kodėl nesutnuoki-

stybė prieš didesnę, jf laikė no ir nesutriuškins; aišku,
kiam -savo žygiui tęsti.

| Ar galima, pagaliau, neat-
tyniose valatijoee Amerikoj bedarbiai verčia. — 'įS— ” *lellkai3.1 kad Lietuvos gynimuisi geras
mi dirbti veik už tokį "atlyginimą, iš kurio 
jie negali nei pusiau žmoniškai pragyventi.
Todėl girdi bedarbiai nenori imti tokių dar
ini. Visi, vienok, pripažins, kad tose septy- t ,¥ . v. . . . ,*. . . •i a* Li -u • Ai • • ,su bolševikais ir saugojaneios nių ir kitų santykių su jais,niose valstijose tiems “leibenanis” atlygini-1 A . , . . .v. ... . „'tą savo neutralumą ir vieno .......... ......... ~ —.......mas yra geresnis, negu panašių “leibenų •.** , . J .. .

1 Iri r n luiiiuDvnnrn urvin lenu ___
atlyginimas Rusijoj, darbininkiškoj šaly. Jei
gu iš kitos pusės neverta dirbti už mizerną 
atlyginimą Amerikoj, tai to neverta daryti 
nei Sovietų Rusijoj. Bolševikai, norėdami bū
ti nuoseklūs, turi agituoti Rusijos darbinin- 

, kams reikalauti žmoniško atlyginimo, o jei 
ne, tai nedirbti ir reikalauti “reliefo”.

\ « * *
Rugp. 1 d. Kaune komunistai, kaip vi

sur ir visada rengėsi švęsti kaipo tarptauti
nę, anti - militarinę dieną. Demonstracijų 
neįvyko, tik Laisvės Alėjoj norėta surengti 
darbininkų pasivaikščiojimą su šūkiais “Sa-

1920 užimant Vilnių, sostinę'darydama iš to visas išvadas,j PaJ**lU0«knas labai vėsina vo- 
valstybės, paskelbusios savo kurias padaryti pajėgė; alsi- diskus karštagalvius. Kaip ii
neutralumą lenkams kovojant * sakė nuo betkokių diplomati- kok*aib ginklais Lietuva yia 

j apsirūpinusi ir toliau gink-
ir ypatingai laikė liniją, ski
riančią abiejų valstybių fak
tiškai valdomą sritį, ne siena,

klą galima rasti apsigynimo 
ginklų. Baisūs tiems, kurie ne
žino, kad kiekviena puolimo 
technika yra pttžabojaiiia ap
sigynimo ir kontrpuolimo.

Nereikia pamiršti, kad iš
radimas kurios nors naujps 
griovimo ar žudymo priemo-

kito beligeranto atžvilgiu, — 
smurtą, įvykdytą ginklu • ant 
rytojaus po Kalvarijos ir Su
valkų susitarimų. Ir tųjų 19- 
20 metų smurtą sekė, kaip ir 
1919 metais, lenkų veržimosi 
į Lietuvos vakarus banga, ku
li taipgi nepajėgė nušluoti ne
priklausomosios Lietuvos, o 
sustojo atsimušusi į karžygiš
ką lietuvių pasipriešinimą da
barties administracinės linijos 
Vietoje. Mes gerai žinome, ko

luojasi, yra kariška pas*up- Į nės dar nereiškia, kad ši prie- 
tis. Bet kad tariamų vokiškų rnionė sėkmingai bus pavarto- 
baisių išradimų perdaug ne- jama kare. Nuo išradimo iki 
re.kia bijoti, vaizdžiai paaiš- ‘-pritaikymo kelias tiek ilgas, 
kiną “Mūsų Krašte” tilpęs kad daugelis išradimų nekal-o laikina kariška deinarkaci-\ 

jos liniją, kratėsi nuo visų tos 
padėties pakeitimų, kurie ga
lėtų silpninti jos juridinę, po
litinę ir moralinę poziciją; iš, . ,
esmės tokia padėtis tebėra i “Naujas, nepažįstama* gin- i1*1 pasirodo esą taip> pat pa
dai* ir šiandien, noi^iT^ie- kla8, ne tik atskiram žmogui, jPrastl kaiP ir senieji, 
nur kitur ji yrąx^vadinta ki- vistii tautai, visai žmo- Daugelis laukia, kaci nau-
tu žodžiu; A^tmormuojanti ir.į aijui baisus, lų baimę mūsų jam, pasauliniam kai ui prasi- 
galinti ižmovokuoti kariškus laikais nepaprastai padidina dedant, kaip iš gausybės ra- 
veiksidus karo stovio sąvoka neatsakingi laikraščių ben- rgo pasipils įvairūs naujr gin-

Kario, kariškų dalykų žino tais išradimais ir pasilieka.
vo, straipsnis, kuaį čia išti- -0 visi naujieji, iš pradžios, ro-
sai paduodame: Idos, nenugalimi ginklai, grei-

rie gali visą pasaulį sunaiki-. karų matė, ir prieš kiekvie- 
nti. Baisenybių pripildytos ną karą žmonės laukė kokių

i* Čekai ir lenkai ima žvairuoti. Mat abi 
tautos eina skirtingais keliais. Lenkai derina

esą kritingu Lenkijos momen
tu Lietuvos kariuomenė koo
peravusi su bolševikais.

pavadinta administracine li
nija, o žodžio siena kaip ne
buvo taip ir nėra Lietuvos

Nepasisekus militariškiems- Lenkijos santykių žodyne
savo politiką su vokiečiais, o čekai su pran- puolimams, lenkų buvo įnėgiu-
c ūžais ir jų draugais. Be to lenkai ir čekai 
turi seną ginčą dei miesto Težino. Ir lenkai 
ir čekai savinos i tą miestą. Bet galų gale jis 
kliuvo čekams. Dabar lenkų laikraščiai Teži
no klausimą vėl kelia. Čekai tą laiko provo
kacija. i

ta sprogdinti Lietuvą iš vi- ♦
daug savo kariškomis slapto-

Ė, t. 9> *

Buvusis prez. Hoover viešai pareiškė rei
kalavimą, kad prez. Roosevelt pasisakytų 
cokias atmainas Konstitucijoj jisai ketina 

[siūlyti. Reikalavimas jau padarytas prieš sa- 
fvaitę laiko, o prez. Rooseveitas vis neatsi
liepia. J£orespondetitai jo paklausė apie tą 

[dalyką. Prez. Rooseveitas tik atsakė, kad 
looverio pareiškimą greitomis peržiūrėjęs

ir viskas. Į ilgesnę kalbą neįsileido.

Prez. Rooseveitas gerai žino, kad Hoo- 
reris yra jo vienas menkiausių priešininkų. 
?odėl su juo ko mažiausia skaitysis. I

DIDEIO 8UVAŽIATOC0 IftVAKARtfiE

Šią savaitę, rugp. 20 d., prasideda Pili* 
idelphijoj Federacijos kongresas, Kunigų 
Vienybės seimas, Vargonininkų seimas ir 
[otin&ės seimas.

Tenai bus žymiausieji mūsų išeivijos va
lai ir mūsų intelektualinės jėgos. Visi ten 

ro išanksto apgalvoję apie mūsų išeivijos 
svarbiuosius reikalus. Nieko blogo nebus ta
ke, jei nuomones skirsis. Bet pageidaujama, 

po visapusiško apsvarstymo būtų priei-
prie bendrų išvadų ir nutarimų?

Vilimės, kad šie seimai atskleis naują 
mūsų išeivijos istorijoj.

Baltijos valstybėse dabar eina diploma
tinės lenktynės. Lenktyniauja iš vienos pu
sės prancūzų - sovietų įtaka ir lenkų - vo
kiečių įtaka. Lecnkų užsienių reikalų minią- 
teris Bekas atsilankęs Suomijoj giriasi, kad 
suomius patraukęs savo pusėn. Jis taipgi 
bando suskaldyti lietuvių - latvių - estų vie
nybę, kurią remia prancūzų - rusų blokas.

J * * ' *
Prancūzų laikraštis “La Republiąue”, 

kaip “Karys” paduoda, rašo, kad Klaipėdos 
klausimu turi. susirūpinti ne vien lietuviai*, 
o latviai ir estai. Mat, jei vokiečiams pavy
ks pažengti bent vieną žingsnį Pabaltijy, tai 
jie veržtųsi toliau, nes jų apetitai nepasoti
nami. Į

’ * ♦ • «
X Panemunę ir Kauną jungiantis siau

rasis geležinkelis jau ardomas. To gelžkelio 
vagonėliai buvo vadinauni “samavorais”.

f * \

‘ Lietuvoj supirkinėjama daug gry^U iš
gabenimui į užsienius. .

/ ' • # •
Lietuvoj yra 217 pieninių; Jų skaičius

numatyta vip plėsti, i
• •• ei

Vokiečiai į Tilžę pradėjo įsileisti mote
ris iŠ Smalininkų su uogomis ir grybais.

* • ♦
A. Panemunėje yra per 100 tuščių butų. 

Rendos tokios: 3 kambariai su centriniu šiV 
dyrmi 100 litų. i ’

Rugp. 26 d. Lietuva mifiės žygio į Vil
nių sukąktuves, . . ..

Atsiminus savo tautos nu
tautėjimo pamoką, Lietuva 
nesileido į santykius su Len-

mis orgaiiacijomis, buvo pa- fci> ir ūž(lal- duris to|imes. 
galiau jlėtos daliausios pas-, ia,„ Lenkijos įtakos s„lclki. 
tangos tarptautinėje plotmėje
Lietuvai pakenkti, kurstant 
tariamąją lenkiškąją mažumą 
ir prisidengianti jos reikalų 
gynimo skraiste.

Tie keliais bruožais atpasa
kotieji faktai mums parodo 
didesnius lenkų siekius, negu 
jie iuomet, susidūrę su kietu 
jaunosios Lietuvos atsparu
mu, galėjo įgyvendinti, sie
kius pagrobti visą nepriklau
somą Lietuvą ir- ją padaryti

galvos nieko geresnio neišga- 
lvoja, kaip tik tikėtis, kad 
karūs mus kaip nors aplenks, 
nes pagalbos prieš visas tas 
baisenybes nesimato. Tačiau 
užmirštama, kad naujų karo 
priemonių baimė yra sena ir 
kad pasaulio sunaikinimo nau

jnuisi Lietuvon. Kartu visom ; joinjs karo priemonėmis vei- 
' pajėgom ėmėsi lietuviškos kul! tuį laukė jau daugelis kartų, 
tūros vystymo darbo, sukur- XII amžiuje visa Vakarų Bū
dama savo šaly aukštą kul-; rOpa buvo išgąsdinta naujo 
tūros židinį, kuris gali teikti baisaus ginklo — arbaleto (sai 
atsparumą lietuvių tautai ne- dyko). Arbaleto strėlės kiei 
priklausomoj ir okupuotoj ! Gausius ritierių šaiyus pra- 
Lietuvoj, taip pat ir už Res- mušdavo. 1139 m. bažnytinis
publikos sienų prieš visokias 
nutautinimo pastangas. Savo, 
tautinės kultūros 'kėlimas tu-, 
ri sudaryti bazę atkovoti nu- 
*t)autėjinio keliu prarastas lie-

susirinkimas Konstancoje (tų

nors nepaprastų ginklų pasi
rodymo. Tačiau nė vieną kar
tą šie laukimai neišsipildė. Į 
paskutinį didįjį karą valsty
bės išėjo su tais ginklais, ku
rie jau nesudarė jokio neti
kėtumo. Iš šautuvų didžiajam 
kare bene geriausias buvo vo
kiškas, iš kulkosvaidžių — a- 
nglų'- vokiečių - rusų Maxi- 
nias, iš lauko patrankų — pra 
ncūzų 75 mm, o juk visi šie 
ginklai buvo išrasti, o dauge
lis ir pagaminti dar XIX am
žiuje. Šiandien, kaip ir prieš 
kiekvieną karą, -sklinda gan
dų apie naujus išradimus, vi-

laikų Tautų Sąjunga) nutarė i ską verčiančius aukštyn ko-

Lenkijos provincija. Lenkų tuviškųjų žemių dalis. Politi- 
vartotasis metodas buvo tio- į nėję plotinėje. Lietuvai, lai- 
kis, kokius dažnai vartoja im- j kautis savo griežto nusistaty- 
perijalistinės valstybės: aiški- , mo, pasisekė . išlaikyti Vil- 
rų asmenų nutautinimo keliu ’ niaus problemą gyvą, atvirą, [■
įlysti srfvo kaimyno tarpan, gi i pasisekė užkirsti kelią visoms’įvienų metų dalykas, jinai pva 
paskui, remiantis tais naujai- j pastangoms, norėjusiom užde-1 salėjo nuo unijos laikų, jos e-

uždrausti šio baisaus ginklo 
vartojimą, nes atrodė, kad 
jeigu jau tų laikų tvirtovę —

jom. Bet jei tokių išradimų 
būtų, tai kuriam reikalui vi
sos valstybės, nors ir baisiau-

šarvuotą ritierį —■ bet Koks, sios krizės spaudžiamos, is 
vyrukas~gali iš trisdešimt ži-į paskutiniųjų liedintųsi patra- 
ngsnių užmušti, tai artinasi nkas, dirbtųsi šautuvus, svie-
pasaulio galas. Žinoma, to

siais savo tautos adeptais, rei 
kalauti jiems laisvės plėsti 
naująją savo tautybę, kad ga
lų gale galėti^ prisi jungti tą 
naują, šiuo atvejų “lenkiš
ką”, žemę prie gavo valsty
bės.

Neprošalį bus čia atsiminti, 
kokiu būdu lenkai oflcijaliai 
aiškino savo politiką Lietuvos 
atžvilgiu. Jie plačiai šmeižda
mi tvirtino Lietuvą iš tikrųj’ų 
nesant nepriklausomą, o esant 
tik Berlyno ir Maskvos anti- 
lenkiškosios politikos įrankiu, 
gi savo agresiją Lietuvai ir 
pagrobimą Vilniaus stengėsi 
pateisinti noru apsaugoti pa-

ti, kad ir netiesioginiai,' lega-Į tapai — tai lenkų pastangos 
lumo antspaudą/ Lenkijos sulenkinti mūsų tautą, ji šim-
smurtu sukurtai padėčiai, ir 
tuo būdu išsaugoti savo ran
kose didžiausio svorio juridi-

tinečius ėjo platesnėje ir gi
lesnėje, tautinėje, ne vien siau 
resnėje valstybinėje plotmėje.

’nį ir politinį argumentu tai | Vilniaus pagrobimas — tai
valandai,. kuomet, pasikeitus 
'politinei konjunktūrai, paju
dės dabar užšalusios Vilniaus 
bylos iždas.

tik vienas jo etapų. Toji ko
va nesilaiigs, kol lietuvių tau
tos kūnas nebus pilnai atgi
jęs: joje lietuvių tautai pra

dinius, bombas, kulkosvaid
žius? Ar ne išmintingiau būtų, 
pav., vokiečiams spiauti į vi
sus šituos tariamai pasenu
sius ginklus, dėl kurių įsigi
jimo jiems dabar tenka -.lė
tai veržti pilvą, ir pasigami
nti sau tų nepaprastų dujų 
ar spindulių, apie kurvj iš
radimą beveik kasdien spau
doje skaitome. O jeigu valsty
bės ginkluojami kaip tik pa
trankomis ir kulkosvaidžiais, 
galime drąsiai tvirtinti, md

i laimėti reiškia žūti, bet tatai lį busimąjį kurą valstybės i3- Štai ir trumpa musų kovos* . . . . . ‘ . * ,, • ’
su lenkais karakteristika. Ji 
rodo, kad kova eina ne dėl 
vieno Vilniaus miesto, ne dėl, 
vienos kitos apskrities, o dėl 
visos lietuvių tautos ateities, 
dėl .nepriklausomybės; toji ko- 

“va, tai ne vienos dienos, ne

galėtų įvykti tik tuomet, jei 
jinai nerodytų pakankamo at
sparumo, o šiandien mes ne-, 
beturime pamato to bijotis. 
Klaidinga būtų manyti, kad 
5 pusi. /

(Bus daugiau)

eis su tais ginklais, kuriais 
taikos metu bus ginkluotom 
(tai nėra paslaptis) ir išmo
kytos veikti. Daugelis valsty
bių išeis dar ir nu kiek pase
nusiais ginklais, kurių turi 

(Tęsinys 4 pusi).
/



Pirmadienis, rugp. 19 d., 1935

Stud. J. Kašelionis tabkas dienų su žiburiu sun- ,
A T T T T T \T T NT TZ A T ku buvo »a,initt lasti’ tai bul-
A 1 fc I llINllNKAl loji varna. Šiandien didžiuo-

jusi Lietuva gausia katalikiš
ka inteligentija. Iš kur ji t J:}

(Pabaiga)
1930 m. ypačiai akcentuoja 
savo veikimui kryptį, trum
pai suformuluoti) Ateitininkų 
vado ir ideologo prof. Šalkau
skio: ‘‘Susiprasti, susiorgani
zuoti, kurti ir kovoti ’. Tie 
uždaviniai tokie artimi kiek
vienam ir taip toli vedantieji, 
kad jie Ateitininkų Organiza
cijai turės stovėti visų gyve
nimų. Tai uždaviniai jau su
brendusiam organizmui, ku- U1S 
ris gyvenimo darbe gali ir tu
ri patverti ilgai, valingai, sip 
inoningai. Tam intensyviam 
darbui užbrėžtų šį penkmetį 

^ktugiau vertikalinė, ne kori- 
■ntalinė linkmė, gilintis ir 

■gilinti, ne tiek plėstis ir plė
sti. Vertikalinio darbo vai
siai paprastai nėra tokio efe
ktingi. Jie pasirodo tik po 
ilgesnio tarpo. Vis dėlto ir 
per šį penkmetį visuomenės 
jau buvo pastebėta Ateitinin
kų pažanga kūryboje — kole
ktyviai ir individualiai. Vi
suomenė pažino Ateitininkuo
se gerų žmonių, gerų mokinių, 
gerų studentų, jgeii) savo pro
fesijos specijalistų. Visuome
nė pajuto Ateitininkų pasta
ngas spaudoje, visų meno rū
šių kūryboje, visuomeniniam 
darbe, sporte” (Rytas 1935 
m- 157 nr.).

Norime tikėti, kad šios po
zityvios kūrybos būtų ir dau
giau pasirodę, jei nebūtų rei
kėję kovoti netik už kilniau
sius tautos idealus, bet ir už 
Organizacijos egzistencijų, y-

šis nenormalumas nepoilgam 

vėl turės išnykti iš Ateitinin

kų Kederaeijos gyvenimo.

Kaune ateitininkui turi sa
vo didžiulius 
mūro ritmus.

išauklėjo nteitininkija. Prieš 
25 metus lietuvių tautos pla- 
ėiosios masės gyveno tradici
niu konscrvatyvizmu tesilai-

penkių aukštų kančių ir dechristanieacijos 
Juose telkiasi vilnies lengvai plaunamu re,i-

... . .visos ateitininkų įstaigos. Čia ginguinu. šiandien turime ne 
yra didelis studentų bendra
butis. Ateitininkai dabar lei
džia net keturis laikraščius:
“Ateivį” su priedu “Gamtos 
draugas”

tik plačių Kat. Akcijų, bet 
ir gyvų eucharistinį judėji- I 
mų, bei gvvų karitatyvinį gy
venimų. Tas eucharistinis re- 

kiriamų vyresnio- Ilginis lietuvių tautos gyveni- 
nioksieiviams, “Ateities j mas gražiausiai prasiskleidė-

spindulius” jaunesniesiems ' ir pražydo pernai įvykusiame 
moksleiviams, “Naujųjų vai
dilutę” su priedu “Rimtie;
valandėlė” ateitininkėms ir 

“Židinį” skiriamų studenta

ms ir sendraugiams. Ateitini

nkai turi savo susišelpimo fo

ndų, kuri-, padeda išeiti mok-

šia neturtingiems studentams
ateitininkams. Ateitininkai tu 
ri ir gražiai veikiantį kopė 
ratyvų, savų valgyklų, didelį 
centralinį knygynų su skai
tykla ir kitas įstaigas.

Dirbsim Krutėsim Dėl 
Lietuvos

Šiandien, kada ateitininkai 
jau yra įžengę į naujų dvide
šimts penkmetį, objektyviai 
žvelgdami jų gyvenimo pra
eitin pro 25 metų eilę, mes 
matome, kad ateitininkai Lie

tuvos religiniame, kultūrinia- 
I me, visuomeniniam ir tauti
niam gyvenime ne tik turėjo, 

i įiet ir turi didelės reikšmės. 
Iš ateitininkijos eilių yra iš
ėję šimtai rinktinės inteligen
tijos, kuri visose gyvenimo

Pirmame Lietuvos Laidinia
me Eucharistiniame Kongre
se — Kaune, kuris pajėgė su
traukti ne tik šimtatūkstan
tines Lietuvoje gyvenančias 
organizuotų katalikų armijas, 
bet net skaitlingus užsienyje 
gyvenančius lietuvių būrius.

Kun. K. Vasys,

kai stovėjo pirmose darbinin

kų eilėse. Jau prieš karų jie
I

(Tęsinys ant 4 pusi.)

bos, kūno kultūros, rašo A. tų ateitininkai. Visi kataliki- 
\nierikos; Graževičius, — visur rasime ški laikraščiai tik ateitininkų

burtų į katalikiškas organi
zacijas ir tinkamai auklėja
mų vaikų; turinio dar skait
lingesnio armijas organizuoto 
jaunimo, kurie seka melsvose 
kaip laukų rugegėlės vėliavo
se įrašytąjį šūkį: Dievui ir 
tėvynei; turime skaitlingus 
inoterų katalikių organizuotus 
būrius, gausius ir ryžtingus 
katalikų vyrų pulkus. Šių gra
žių, skaitlingų ir katalikiškai 
Lietuvai dgug žadančių armi- 

|jų prvšakyje eina jų karinin* 
kai - ateitininkai.

Tautiniame darbe visais sa

vo gyvenimo laikais ateitinin-

Kunigų Pirmininkas, IVorces/ Kaus*as ateitininkų eiles, ka
terio lietuvių parapijos kle-*r*e ateitininkų idealų vedami 
bonas dalyvavęs J£uchari»ti- pozityvų kūrybos dar- tininkus ir kitus darbininkus
niame Kongrese, sakosi kad hų. Ateitininkai darbuojasi a- duoda ateitininkai. Ateitinin- 
įuo buvo sužavėtas, o jo ver- hademiniam darbe, įvairiose kai (Irusiai kėlė ir kelia vi- 
tė ir reikšmė yra milžiniška,' mokyklose mokytojais, žurna- suonieninės pažangos, soeiali- 
katal. tikėjimo atžvilgiu, nes' Dstikoj, teatre, laisvose pro- nio teisingumo ir artimo mei- 
janie parodyta, kad °Kristus' fesij°se- Ateitininkai gali di-Įlės idėjas. Juk paskutiniam, 
pagarbinti rūpi ne tik papra-' džiuot’8» kad tie JU draugai ką tik prabėgusiam Jubilieji
niam kaimiečiui, bet ir inte- j l^sižymi kaip rinktiniai dar- n'am jų Kongrese mestasis 
ligentui, kuris drauge su Vy-1 biainkai- Li«l šiol niekas dar Į ateičiai šūkis: .“pasukti atsi- 
riausybės galva ir nariais jaune(h'i*° Išdary t ateitininkams likusios Lietuvos gyvenimo 
me dalyvavo. O amerikietis ‘ Pnekaižtų, kad iš jų eilių iš- laikrodį šimtą metų Į pnea- 
kun. A. llelksnys, kurhs sako-! eina t(>ki destruktoriai, ne- kį”, aiškiausiai parodo, kad 
si per visas tris dienas gerai 'tinkami pozityviam darbui ateitininkai nori, siekia ir di- 

i£kįi_ Į žmonėms, morališkai menkos rba ta kryptim, kad artiniiau- 
ir nepatikimos asmenybės”. siu laiku JJetuvų įvedus į 

Visuomenės srity ateitmin- kultūringiausių tautų šeima, 
kai vaidino ir vaidina nepa- Ateitininkai kovoja už kri- 
prastų vaidmenį. Visos kata- kščioniškų sėmių, tinkamų jau 
ūkiškos organizacijos — drau nosios kartos auklėjimų ir u- 
gijos yra suorganizuotos, iš-’ffdynią, už visuomeninį susi- 

“ Kultūriniame tautos gyve- ugdytos ir vadovaujamos a pratimų. Ir reikia pasidžiau- 
nime, — jaunosios kartos ąu- teitininkų. Ir nepastebėsime gti, kad šis darbas jiems vy- 
klėjimo darbe, visuomenės didesnio katalikų visuomeni-, ksta sėkmingai: Jau turime 
švietimo, mokslo, meno kury-j nio sąjūdžio, kur nevadovau*1 kelias dešimts tūkstančių su

sekęs visas Kongreso 
mes, pastebi, kad Lietuva pa
silieka tikrai katalikiška ir 
šventa. O jeigu prie to laips-

sritys sėkmingai darbuojasi nio Plieita ir dar t.ol.ia“
pač už vie’nų jos integraliu,
dali - mokelrivifc Ir jau kuraaratt sav0 t§v>nPs 
heleri ...etai kai Si judriau- ninl'>- Si 
šioji Ateitininkų Organizaci-' I“re,8“ atlleka su tokiu Jo
jos dalis.negali visuomenės i 8iSventi,HU> kad net dMžiauirt 
gyvenime iv mokvldos šieno-,ntatlnlnkl-1 l*™**' ""'kni1 ne 
so laisvai pasireikšti. Tačiau į’11'1“™ atedminkains priekai- 
ir šioji brangi ateitininkijos į kad -**e au*i*čtų blogus 
dalis nemirusi. Priešingai — žmones, 
ji gyva ir dar gyvesnė. Ji ap 
sivaliusi ruo visokio bereika
lingo elemento. Jų veikimas 
yra uždaras ir kuklus. Iš to
kio organizacinio gyveninio 
mokyklos išėję gražūs .ir di
delį būriai gimnazijas baigu
sio jaunimo vis papildo

gyve-
savo

Jei žvelgiame į ateitininki
jos religinį gyvenimą, taųpa- 
stebime, kad jie patys būda
mi sąmoningai religingi, tų 
sąmoningų religingumų, lyg 
tamsoje nešamas švyturys spi
ndulius skleidžia sėkmingai ir

ir kitų lietuvių inteligentų tar-
atnaujina tvirtas ateitininką , pe. Juk prieš 25 metus lietu 
studentų eiles. Tikimasi, kac I vis pasaulinis inteligentas ka-

lt

giama, tai daugiausiai čia nu
dirbę ateitininkai.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI . I 

JUOZAPA b ‘ |

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

GEPublic 8340

DRAUGO
Labor Day

PIKNIKAS
Rugsėjo -rSept. 2 d., 1935 m
VYTAUTO DARŽE
115th Street tarp Cravvford ir Cicero Avės.

redaguojami ir prirašoini. Ka

talikiškai visuomene: paskai-

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
Zm-ončfl, kurie dėl senatvės arba kl- 

į tokios priežasties jaučiasi silpni ir 
nesveikos, atgauna savo jėgas, svei
katą ir pasida.ro stipresni ir gyvesni
po to kaip jie vartoja NCGA-TONE.

. NŪGA-TONE yra pastebėtinas vai- 
1 stas dėl moterį, ir vyri,, kurie susi
laukė senatvės. Jis padaro juos sve.- 
kesniais, tvirtesniais ir priduoda jiems 
naujų spėkų darbui. Jeigu Jus esate 
senas arba silpnas, pam-ginkite NU- 

i GA-TONE. Po keletu dienų Jūs pa
stebėsite didelį pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose
vaistinyčlose. Nepriimkite pamėgdžin- 

! Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
jimų. Niekas kitas jums nepagelbesį taip kaip NdGA-TONE.
— Idealu I.kiosnotoja vidurių 25c Ir
S O c.

JOHN P.EWAI.n ; <
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 BŪOAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

VENETIAN MONDMENT Cū„ INC.
IMItImU*) tukfeanfe rfišlaa oamlat 

tp O •mtoasdu
O

DldtlauU parniūkiu ClrMov* 
OhiaųoJ

Bnviri 50 metų prityrimo 
-----------o-----------

Pirkit# tiesiai ii dirbtuvei O 
taupykite pinigus 
---------- -o-----------

Mes atlikome darbų daugeliu* 
iymssnių Ohicagoa Lietuviu

577 N. WESTERN AVĖ
artl'Onmd Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chlcago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PUUNKLŲ DIKBtJAI

Specialistai iškalime ir i&riirbime 
visokių rūSių paminklų ir grab- 
aamių.
Mi'ihu Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per SeAiaa kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
to pačiais iSdirbdjaie.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys tctatoMlifU« PBNSAOOI.A MII REI.MOMT Mae irfM4ir»w tMs VlMMnt ttOMlU

LAIDOTUVIŲ DIREKTORĮAl
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių |

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

1. liuleviciiis 
S. P. Mažeika 
A. Masalskis
A. Petkos
1. E Radzius 
S. M. Skutas

4092 Archer Avė.
Phnr.e IA Favetb te.7>

3.319 Litnanica Av»> 
Pboiiv VARri> I i3*

3307 Litnanica Avė 
Phon® BOUIevard 4139

1410 So 49tb Ct., Cicero 
Phoue C'cere 2JO9

VVhkI Ifith Str*pt 
Phi.n* CANm «174

71 ta We«l IRth StrMvl 
E’bnne MONrne ^377

I. J. Zslp io<6 \Ą «Ht 46th Street 
♦ •♦.«»u. ROI levarri JS203

1605-07 So. Hermitagp Avė 
Pbone YARda 1741—1742

Lachawicz ir Sms 2.314 Wept 23rd Place 
Phone CANal 2515 Uin«ro 59271

AMBUULMOB PSTA&NAVIUA8 DIENA IB NAXT{
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

pasida.ro


'4 vr rr Pirmadienis, rugp. 19 d., 1935

VIETINĖS ŽINIOS
J. E. VYSK, T, MATULIONIO VIZITACIJA LIETUVIŲ 

' PARAPIJŲ CHICAGOJ

LIETUVA APSIRŪPINA OE^ 
RIAUSIAIS GINKLAIS

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

milžiniškas atsargas dar iš di
džiojo karo.

Mes neturime karo pramo
nės. Todėl ginklai munu* gal 
ir kiek brangiau negu kitoms 
valstybėms kainuoja, bet mes 
galime pirktis tik geriausių 
ginklų; tuo tarpu valstybės, 
turinčios savo kafo pramonę, 
priverstos yra ginkluotis tais 
ginklais, kuriuos jų fabrikai 
pagamina, nors jie ir ne visai

KIEK LIETUVOJE YRA
GYVULIŲ IR PAUKŠČIŲ
Centralinis statistikos biu- 

Iras kasmet renka žinias, kiek 
Lietuvoje yra gyvulių ir pau
kščių. Dabar tokius duomenis 
paskelbė 1935 m.

Iš viso šiemet priskaitome 
579,390 arklių, iš jų 40,720 
kumeliukų, 102,480 1-3 metų 
senumo ir 436,190 arklių 3 me
tų ir senesnių. Žymiau padi
dėjo tiktai kumeliukų sKai- 
čius. Mat, šiek tiek pagyvėjus 
pareikalavimui, ūkininkai tuoj 
ėmėsi daugiau arklių auginti.

statistika, nepasikeitė, užtat 
žąsų šiek tiek padidėjo. Šie
met vištų yra apie 2,841,500 
ir žąsų 1,005,960. (Praeitais

ATEITININKAI zicijų, tai ne vien tik dėl sa-
----------- vo idėją, dėl tėvynės meilės,

(Tęsinys iš 3-čiojo pusi.) kurios laimės jie siekia, Bet 
darbavosi lietuvių tautinei są- ir dėl to, kad jie nori būti 

garbės žmonėmis ir nenori su-metais vištų buvo 2,860,770, o monei ir kultūrai kelti. Jau 
žąsų 1,008,840). Ypač Žąsų au-į apžvelgėme jų pastangas rusų 
ginimą padidino Mariampolės, tremtinių tarpe. Žvilgterėjome

Rugsėjo 2 d. — Dievo Ap- Lapkr. 3 d. — Šv. Onos pa- 
vaizdos parap. rap., Spring Valley, III. ir

Rūgs. 6 d. — šv. Juozapo Šv. Antano parap., Kewanee, 
parap. j III.

Rūgs. 8 d. — Gimimo* Pan. į Kitos parapijos, k. a. Chi- 
šv. parap. ; cago Heiglits, III., Rockford,

Rūgs. 15 d-— Aušros Var- III., Waukegan, Ilk, AVestville, 
tų parap. ,111., Kenosha, Wis., Mihvau-

Rugs. 17 d. — Nekalto Pras. kee, AVis., Shebolgan, Wis.,
P. Šv. parap. Racine, AVis., East St. Louis, nusisekę. Taigi praflėda-

Rugs. 29 d. — Šv. Mykolo Ilk, St. Louis, Mo., Sioux Ci- ,ni karQ mes.gal įr galėsim
parap. . ty, Ia., Omaha, Neb., ir kitos skųgtįs dėl ginklų negausumo,

Spalių 6 d. — Šv. Prane:š- prašomos pasirūpinti pasiski- 
lmus parap., Indiana Harbor, rti dar neužimtas dienas, (pa-' gerumo ^es, tur būt, būsime šeinių, Alytaus, Utenos ir U-
Ind. tai t.na apie vidurį savaitės) nebiOgesnėje padėtyje negu

Spalių 13 d. šš. Petro ir iki lapkričio 10 d. ir tuojau 1 daugelis kitų valstybių”.
Pauliaus parap., Chicago. pranešti šiuo adresu: kun. A.

Spalių 20 d. — Šv. Kryžiaus Linkus, 12259 Emerald Avė., straipsnio galime da-
parap. Chicago, Ilk (Tek Pullman išvadų, kad ne neglrdė-

Spalių 27 d. — Šv. Antano'1200). nauJU SinklU turime bijoti,
parap. Cicero. Kun. A. Linkus jbet savo tėvynės gynėjus gau-
___ ________________________________________________ i siau aprūpinti žinomais ge-

Daugiausia arklių turi Pa- 
bet dėl jų moderniškumo ir nevėžio, Šiaulių, Tauragėj, Ra

A.
t A.

t
A.

Vilkaviškio, Tauragės, Rasei
nių ir Telšių apskričių ūkini
nkai, kur xjų užaugina apie 
40 nuoš. bendro skaičiaus.

Į okupuotosios Lietuvos lai
kus ir ateitininkų tuometinę 
veiklą. Buvome apsistoję ties 
ateitininkų ritieriškais žygiais

teršti savo draugų didvyrių 
atminimo bailių ir be charak
terio žmonių elgesiu. Ateitini
nkams žengiant antruoju dvi
dešimts penkmečiu jų graži 
istorija, ją kilnios aukos, ją 
pasišventimas ir ritieriški Žv-------------------- ; Lietuvos Nepriklausomy Dės

PLATINKITE ^DRAUGA” .k°VOf!e “‘stojome jų darbus’giai bus ateitininkams kom-
... ■■ ... - laisvę atgavus. Ir iš viso to pasas, kuris juos*neklaidingai

i išvedame, kad tai yra pakan- ves į haujuosins taurius zy
kama ir puiki atestacija atei-! gĮus jr garbingus laimėjimus, 
tininkų tautiškumo.

TIRIA ŽEMĘ

VIKTORAS JAURA
mirė rugp. IS d. 1935 m. 5:30 
vai. vak., sulaukęs pusės am
žiaus. Kilo iš Švenčionių Ap
skričio. Pukštų I’arap., Druš- 
kienų Kaimo.

Amerikoje Išgyveno 2 8 inet,ų.
Paliko dideliame nu’iūdime 

du pusbrolius. Juozapą Kazė
ną ir Kazimierą Čepulį ir jų 
šeimas, pusseser) Veroniką 
ftolną ir jų šeimą, brolienę Pe
tronėlę Jaurlenę ir daug kitų 
giminių. O Lietuvoje motinėlę 
Jozefą ir brolį Julijoną ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė. laidotuvės j- 
vyks Antradienį, rugp. 20 d. 
1935. Iš Eudeikio Koplyčios 
8:00 vai, bus atlydėtas į Sv. 
KryžlauB parapijos bažnyčią, 
kurioj tvyk8»gedulingos pamal
dos už velionio sle'ą. I’o pa
maldų bus nulydėtas j Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-mas dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę: Pastiro iai, Pusse- 
serys, Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis. Tel-. 
Yards 1741. 7

AGOTA RĖKIENĖ
(Po tėvais Jinoraliniūtė)

mirė .rugp. 18 d. 198 5 nu 2:30 
vai. ryto. sulaukus pusės am
žiaus. Kilo iš Suvalkų Rėd., 
Stėnų Apskričio, Kapščio mies
to.

Amerikoj išgyveno 22 metų.
I’aliko dideliame nuliūdime 

vyrą Ignacą, du sūnų Vincentą 
Ir Juozą. dukterį Antaniną 
Kazlauską, žentą ir anūkus ir 
dukterį Josephine, brolj Joną. 
brolienę ir hrollo vaikus, dvi 
seseris Rozaliją Zalkauskienę 
ir Oną Braslauskienę ir šei
mas Ir gimines. O I.ietuvoje 
sūnų Petrą, marčią ir anūkę, 
seserj Viktoriją Barkauskienę 
tr gimines.

Kūnas pašarvotas 1840 W. 
Wabansia Avė. Tel Armltage 
5870. Laidotuvės įvyks Trečia
dieni, rugpu 21 d. Iš namų 
8:30 vai. bus atlydėta į Šv. My
kolo parapijos bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
vėllonės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažy- 
stanuiB-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. Sūnūs, Duk
terys, Brolis, Seserys lr Gimi
nės.

Laidotuvių direktoriai La- 
chawiez ir Sūnūs. Tel. CANal 
2515.

; riausiais ginklais. O tam, žh 
Į noma, reikia pinigų. Todėl tai 
broliai amerikiečiai šiuo me.' 
tu ir kviečiami savo mylimai 
Lietuvai padėti, pirmoj eilėj' 
tie,' kurie turi Laisvės Pasko
los bonų, tų bonų apmokėji
mą dabar nepatiekt!, o atidė
ti nors vieniems — antriems

apskr.
Raguočių skaičius nežymiai 

sumažėjo, ypač veršiukų. Per
nai raguočių buvo 1,315,430, 
o šiemet 1,311,850, kurių 224,- 
960 veršiukų, 819,740 melžia
mų karvių ir 267,150 kitų ra
guočių 1 metų ir senesnių. 
Melžiamų karvių tiek pat bu
vo ir prieš metus.

Taip pat sumažėjo Ir avių. 
Jų šiemet priskaitoma 1,304,- 
140, o pernai buvo 1,309,850. 
Ėriukų skaičius siekia 760,-

metams. Šituo būdu pratęsta/!««, 1 meto ir senes!®} avu}
Laisvės Paskola patrlotlngie-' 
ji Lietuvos išeiviai sustiprins 
saugumą Lietuvos Laisvės, 
kuriai atkovoti anuo metu' 
(1919 — 1920 m.) skolino.

Tsb.

si parkų bordo darbininkė, 
rašiusi keletą laiškų Morriso- 
nui, parvežta iš Danville iš
klausinėjimui, taip pat palei-

' ŽINIŲ ŽINELĖS
Susirgo Jonas Baltutis, ži

nomas gazolino pristatytojas 
ir gazolino stoties, prie AVest 
47th ir S. California, savinin
kas.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
MODERNIŠKA
ELEKTRIKINĖ
SKALBYKLA

1936
Sutaupo laiką ir pinigus. 

Parsiduoda po
*1.00
j savaitę.

» Kainos nuo
*34.50

iki
*99.00

Jos. F. Budrik, tac.
3417 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705-8167

Budriko radio programai:
WAAF. 980 k Nedėliomis nuo 6 
vai. iki 5:30 vai. po pietų. 
WHFC, 1420 k. Ketvergais nuo 8 
vai. iki 8:45 vai. vakare.

i LIETUVI8
OPTOMUTRTCALLV, akiu 

SPECIALISTAS
Palengvina aktų {tempimą, kuris

I erti priežastimi galvoa skaudBjlmo,
: 'valglmo, aklų aptemimo, nervuotu- 
I mo. skaudamą akių karSt). atitaiso 
| -rumparegyatą ir toliremrstę. Prlren- 
i gia telaingal aklnlua. Vlauoae atsiti

kimuose egzaminavimas daromas au 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spėriais atyda atkreipiama J 
mokyklos valku. Kreivos akya ati
taisomos. Valandos nuo 10 lkl, t v 
NedėlloJ nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akya at Paisomos be akinių. 
Kaino* pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso 

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 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 0523

STEFANIA
BORKEVIČIENĖ

mirė rugp. 17 d. 1935 10:00 
vai. ryto. sulaukus pusės am
žiaus Kilo Iš Raseinių Apskri
čio. šilavos Parap.. Rlškių Kai
mo. Amerikoj Išgyveno 27 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Joną. du sūnų Pranciškų 
ir Joną. marčią Viktorija ir 
anūkę SAmią. brol) Feliksą 
Šukėtą. seserį Rironlslavą ir švo- 
gerj Fred MohfleM, švogerj 
Stanislovą Borkevtčią.

Laidotuvės (vyks Seredoje, 
rugp. 21 d. 1935 m. Kūnas pa
šarvotas 4606 So. Mozart St. 
šarvotas 4606 So. Mozart St... 
Tel. Laf. 8692. Tš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėta 1 Ne
kalti Prasidėjimo Pan švenč. 
Marilos parap. bažnyčia, ku
rioj ivvks gedulingos pamaldos 
už vėllonės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta J Sv. Kazimiero 
kantnes

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pnžy- 
stamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Vyras. Sūnūs, Bro
lis. Sesuo lr Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis. Tel. 
YARds 1741.

543,500. Kiaulių skaičius su
mažėjo apie 30,470. Pasunkė
jus bekonus parduoti ūkinin
kams teko siaurinti kiaulių 
auginimą, kas matyti iš paršų 
statistikos. Jų šiemet priau-, 
ginta jš viso 739,450 (apss 22,- 
170 mažiau kaip pernai), 6 
mėnesių ir senesnių kiaulių
vra 518,520 arba apie 8,300 
' v. Ofiso; Tel. LAFayette 4017
mažiau. Re%.; Te]. HEMiock 6286

Vištų skaičius, kaip parodė

LIETUVIAI DAKTARAI:

v

Tel. LAFayetts 7650

DR. F. G. WINSKUN AS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0402

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS VARTAU
Ofiso Phone Res. and Office

PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
OANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSTCIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel. CANal 0257
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1821 SOUTH HAI.8TĘD STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandoa: ll ryto lkl 2 popiet
6 lkl 8 v. vakaro

Tel GANal <122

. DR. 6.1. BLOŽIS
DKNTISTAB

2201 W. Cermak Road 
(Kampos Leavitt Bt) 

Valandos: Nno 1 lkl 12 ryto
Nuo 1 lkl 8 vakaro
Seredoj pAgal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėllomls pagal sutarti

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Nikmų tel. PROspeet 1930

Tel. CANal <122

DR, S. BIEŽIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGA8
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 lr 7—8 vak. 

8eredomls Ir Nedčllomls pagal sutarti 
REZTDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas fcEPubllc 7868

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
arti 47tb Street

Vai.: nuo 9 lkl 8 vakare 
Seredoj pagal sutari]

DB. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRUROA8

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VThginla 0018 z

Ofiao vai.: 2—4 lr 6—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutarti

Tel Ofise BOt’levard 5913—14
Rea. VlCtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:80

756 WEST 35th STREET

DR. J. E SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAR

DR. V. E SIEDLINSKIS
Dentlstas

Gas X-Ray
4143 ARCHER, AVE., Oor. Franelseo 

Tel. Office Laf 8460; ree. Vlrg. 0169

ĮVAIRŪS DAKTABAI:

DR. CHARLES SECAL
OPT8A8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 lkl 12 vai. ryto, nuo 2 lkl 4 
vai. po piety Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėllomls nuo 10 lkl 12 

valandai dieną
Telefonas MIDsray 2880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. YARda 0994

Rez.: Tel. PLAza 2400

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 lr 7-8 V. v.

Nedėltomla nuo 10 lkl 12 dieną

Todėl objektingai ir aty
džiai peržvelgę dvidešimts pe- J ----------
nkių metų ateitininkų darbą1 KALNAS. — V. D. u-to 
mes matome, kad tai buvo pa- geologijos katedros iniciatv- 
sišventimo, tėvynes meilės, au- va daromi žemės gręžimai 
ku ir didvyriškumo darbai. Ir apie Papilę ir kai kuriose Su 
jeigu šiandie ateitininkams i vaiki jos vietose. Norima ištir 
kas padarytų priekaištų, tai ti gelmių sudėtį.
ateitininkai neturi nė mažiau- - -----------------
šio reikalo leistis į bent ko- ' LIETUVIAI ADVOKATAI:
kias diskusijas. Jų istorija y-,------------------------------------
ra nesugriaunamas liudijimas, T?oz. 1460 No Paulina St.

Phone ARMitage 0590

FFRnmiHn Petraitis
LTETTTVTS ADVOKATAS

kuris garsiau kalbės už viso
kių priekaištininkų riksmus.
Ateitininkų istorija ne tik juos 
apgina, bet ir įpareigoja būti q„jt7inOQ -'FRAnklin 6990

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 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutartj

DR. P. ATKOČIŪNAS
1 DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CTCERO, ILL. 
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai.

3147 SO. HALSTED ST., CHTCAGO 
Paned., Sared. lr Subat. 2—9 vai.

vertiems tos istorijos. Jei a- 
teitininkai šiandien su pasi- 

j ryžimu ir sunkiausiomis są- 
1 lygomis nepasitraukia iš po-

 z

REIKIA DARBININKŲ

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

"DRAUGAS”
. MARIAN BROTHERS

PARDAVIMUI NAMAI

Parsiduoda mūrinis bunga- 
low. 5 kambarių, fumace beat. 
Greitam pardavimui. Matyki
te savininką

4601 South Rockwell St.

188 W. Randolph St. 
Cbicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandoa kaadlen nuo 9 Iki S 
Panedėlio. Seredos tr Pėtnyčloe

vakarai* e Iki 9
Telefonaa OANal 11711

NAMAI: 8499 8. Roekwell St.
Telefonas REPnblic B4KM)

.Telephone: BOUIevard 2890

Joseph J. Grish
lr

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 SOUTH ASHLAND AVENl'E 
Rea. 6515 S ROCKVVELL ST. 
Telephone: REPublic 9723

Rea. 1227 S. 50th AVE . CICERO 
Telephone: CICERO 5395

Office Tol. HEMiock 4841 
Ree Tel. GROvelitll 0617

6924 S. TALMAN AVE

DR. J. J. SIMONAITIS
2421 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai. 2-4 lr 7-9 vak 
Ketv. lr Nedėliomie auMtavua

Dienomis Tel. LAFayette 5798 
Naktlmle Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 AV. 47tb Street
Vai.: 2 iki 5 popiet. 7 iki 9 vak. 

Nodeiloje pagal sutarti

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 Bo. Western Avenue

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

Dv*. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3951

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFTHAR TR REZ.
2519 AVest 43rd Street

Valandoa: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 8 popiet — 6 Iki 8:80 vn.knre 
Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 pp

GAUTI MAINAlfe ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUICK ’35. 5 Sedan 41, Trunk. garant. kaip naujas .../.. SS95
PTTTPK Club Sednn su trunk. garantŲntaR..................... .825
BTTTCK *35. S Sedan 47. garantuotas ..................................... $7»S
BT’ICK '84. Club Sedan 61, kaip naulas. garant..................... $995
BTTCt< ’34, 5 Coupe 58, mažai vartotas, garant................... $895
BT’ICK '34, 5 Sedan 57. puikus karas, garant............................ $795
BT’TCK '33. 5 Sedan 67. tobulas, gnrant................................  »«95
BUiCK '32. K Counc 96. lahal pulkim, garart ................ $495
CADTT.LAC '32. 7 Sedan V-12. gražus karas .............. $1395
BTTTCK 'SO. 7 Limo. šeši drat. ratnl. eina O, K...................... $225
CADTT.t.AC '31. 7 Sedan. tobulam stovy ................................. $095
CADTT.LAC '•SO, 7 Sedan. pertaisytas ..................................... $395
CADTT.T.AC '30, 16 cilindru 7 Sedan. labai pulkus ................ $595
CADTT.T.AC '30. 7 Sedan. labai puikiam stovy.......................... $495
CAJJTLT.AC '29. 5 Sedan. švarus karas..................................... $225
CADTT.LAC ’ŽS. K Sedan gražiam stovv ............................. $125
CADTT.T.AC '23. 5 Sedan. gera vertenvbė .............................. $100
CHEVROLET '27, R Sedan. bėga O, K........................................ $ 50
DODGE '2 8. 5 Sedan. žemai anknlnuntas ............................. $ 85
ESSEK '30. 5 Sedan. švarus maž.as karas ............................. $125
FORD. '35. Sport Coupe, kuone naulas ........................ SPF.CIAL
FORD '81. Business Coune. Svarus ......................................... $225
T.A SALLE '31, 6 Sedan. pulki vertybė    ................................. $495
T.A' SAT.T.F ’30. R Sedan. 6 drat. ralal ..................................... $.345
T.A SALT.E '29. R Sedan. drat. ratai ...................................... $195
LTNCDTN '20. S fledan. labai pulkus .......................................... $905
NASH '32. B SMdan, geras mažas karas ..........................$265
OT.D8 '30. 5 Sedan. 2 durą. geroj tvarkoj............................. $225
PACKARD ’22. 7 Custom Sedan, tobulam stovy ................ $845
PACKARD ’21. 7 Custom Sedan'. gerai bėgantis ................ $395
PACKARD ’30. 7 Sedan. puikiam stovy ........... .. ............... $325
PTERCE ’30, 2 Coupe, labai pulkam stovv............................. $195
Pl.YMOUTH '29. 5 Sedan, motoras O K............................. $ 75
PONTTAC *24. 4 Dnm fledsn. ksln nsnlas............................. $595

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamu už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawfov*d 4100

___ CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run ‘ $7JUO j


