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ITALIJA NENORI TAIKOS 
SU ETIOPIJA

Mussolini atmeta siūlomas kon
cesijas, sako min. Eden

LONDONAS, liepos 1. —
Italijos diktatorius Mussoli
ni veržiasi karan, atsisakyda 
mas pripažinti jam siūlomas 
koncesijas Afrikoje.

Apie tai pranešė Anglijos 
parlamentui keliaujantis mi
nisteris kap. A. Eden, kurs 
neseniai lankėsi Romoje ir tu 
rėjo pasitarimų su Mussoli- 
niu.

Kap. A. Eden pareiškė, 
kad Anglija visomis priemo
nėmis dirba, kad sulaikius 
Italijos veržimąsi karan su

Etiopija. Tas reikalinga T. 
Sųjungos autoriteto išlaiky
mui. Kad tai atsiekus, An
glija iš savo pusės pasiauko
ja-

Italijai pasiūlyta koncesija 
Etiopijos teritorijoj, o Angli 
ja sutinka už tai Etiopijai 
duoti išėjimų į jūrą. Mussoli- 
nis nenori nė girdėti apie šį 
Anglijos pasiūlymą, sakė 
kap. A. Eden. (Vadinasi, Mus
solini nori karo ir per karą 
jis tikisi daugiau ką laimėti 
Etiopijoj.

KUNIGAS COUGHLIN RAGINA . 
DARBININKUS ORGANIZUOTIS

DETROTT, Mich., liepos L. 
— Automotive Industrial Wor 
kers’ sąjunga (unija) vakar 
turėjo masinį susirinkimą, ku 
riam kalbėjo žinomas radijo 
kunigas C. E. Coughlin. Jis 
iškėlė susirinkime kampaniją, 
kad būtinai reikalinga unijon 
suorganizuoti visus automobi
lių fabrikų darbininkus.

Darbininkų susiorganiz.avi- 
mas reikalingas, kad kiekvie
nam jų gavus mažiausia 2,150 
dol. per metus atlyginimo, 
kad būtų galima padoriau gy 
venti ir nesirūpinti rytojumi.

Automobilių gamintojai ga
li mokėti minėtą atlyginimą. 
Jie privalo šiam tikslui skir
ti dalį savo pelno ir kitą da
lį turi duoti visuomenė, kuri 
perka automobilius. Anot 
kun. Coughlin, šiandien per 
pigiai parduodami automobi
liai. Turi būt padidinta kai
na ir tas turi tekti darbinin
kams.

Kun. Coughlin pareiškia, 
kad darbininkai neprivalo 
veržtis į streikus, jei neturi 
užtikrinimo, kad tikrai bus 
laimėta. Jis ragina, kad dar 
bininkai organizuotusi ir ko
votų prieš bankininkus, kurie 
kontroliuoja visą krašto pra 
inonę. Pramonė turi glau
džiau sueiti į santykius sn 
darbininkais, bet ne su ban
kininkais.

VYRIAUSYBEI REIKALIN
GA 60,000 JAUNŲ VYRŲ

AVASIIINGTON, liepos L 
— U. S. kariuomenei ir karo 
laivynui yra reikalinga 60,000 
jaunų vyrų.

Visam krašte prasideda sa
vanorių priėmimas tarnybon. 
Sveikiems ir doriems jaunuo 
liams, kurie neturi darbo, pa
sitaiko puiki proga gauti per 
kelerius metus užsiėmimo.

Be to, apie 600 kadetų rei
kalinga AVest Pointo karo 
akademijai. Pranešta, kad 
baigę vidurines mokyklas 
jaunuoliai bus priimami be 
kvotimų. Reikalinga tik kon
greso atstovų rekomendacija.

UŽGINA GANDUS APIE 
VALDŽIOS PAGROBIMĄ

EUCHARISTINIS KON
GRESAS

Birželio 29 ir 30 dd. Vil
kaviškio vyskupija suruošė 
Marijampolėje Eucharistinį 
kongresą.

VIRŠAITIS AGRONOMAS

Subačiaus valsč. viršaičiu 
išrinktas agr. Morkūnas. Ū-- 
kininkai patenkinti, kad vals
čių tvarkys agronomas.

DRAUGAS
THE MOST INFLUENTIAL

LITHUANIAN CATHOLIC

DAILY IN AMERICA.

METAI-VOL XIX

ŠTAI KAS LIKO IŠ SUDUŽUSIŲ KELEIVINIŲ LĖKTUVŲ

(Acme Photo.)
Du keleiviniai trimotoriniai lėktuvai susikūlė ore Medeliui airporte, 

bijoj, birž. m. 24 d. Aliudu nukrito ir sudegė. Žuvo 17 asmenų.
T

Kolom-

NUMATOMOS ŠVIESESNES DIENOS 
KATALIKU BAŽNYČIAI RUSIJOJE

Čekoslovakų min. Benes būda
mas Maskvoje iškėlęs reli

gijos klausimą

IffiKSIKOS VYRIAUSYBE PANAIKINS “•*
RELIGINIUS VARŽYMUS ™ ,

V ASHINGTON, liepos 1.
MEXIC0 CITY, liepos 1. ikišiol buvo viena valstybių, j — Krašto vyriausybė šian- 

— Prezidentas Cardenas šian iš kurios buvo ištremti visi dien pradeda naujus admini- 
dien su savo ministerių kabi katalikų kunigai ir kitų tikė-! stracinius metus. Apskaičiuo- 
netu turėjo posėdį. Svarsty- jimų dvasiškiai ir uždarytos i ta, kad šiais metais (1935- 
tas vyriausybės sprendimas, visos bažnyčios ir maldna-ll936 m.) vyriausybė išleis ap, 
kuriuo bus leista grįžti Mek- miai. fie 8,500,000,000 dolerių. Iš tos atstovą, Paryžiaus kardinolą
sikon politiniams ir religi-į Laikraštis EI Dia apie tai ’ sumos apie puspenkto bilijo- Verdier. Jo Eminencija gavo 

įniams tremtiniams. Spėjama, ■ pranešdamas pažymi, kad vi- no dolerių bus panaudota Iir(*g°R pasitarti su Čekoslo- 
kad artimiausiomis dienomis si Tobasco valstybės raudon-r krašto atstatymui ir šelpimui., va^’.l°s valstybės vyrais.
bus 
mas.

Spėjama, kad bažnyčių ati 
darymo ir kunigų nustatyto ico City 
skaičiaus klausimai bus pa- man. 
likti atskiriu valstybių nuo- 'Visos tos ir kitos
žiūrai. . kol kas nepatvirtinamos ofi- . . ji......... , tun 28,665,000,000 dol. viesų-

------------------ — cianai, vis gi vietos spauda .

paskelbtas tas sprendi- marškininkai, kurie įvykdė ka 
talikų skerdynes Covoacan

Iždo

PRELATAI DAUG DOMISI

TUO SVARBIU KLAUSIMU
PRAHA, Čekoslovakija, lie- kad gyventojams grąžinus re- 

pos 1. — Pereitą savaitę čia liginę laisvę. Sako, sov. Ru- 
įvyko katalikų diena. Iš visų sijos viršininkai pageidauja 
Čekoslovakijos dalių suvvko nutraukti priešreliginę kam- 
katalikų maldininkų grupės, paniją, tik kol kas dar netu- 
Miesto centro aikštėje šalia ri atitinkamos progos. Min. 
Šv. 'Venceslavo paminklo pa- Benes ir Čia vizitavę aukštier 
statytas altorius. Įvyko iškil- ji Bažnyčios prelatai reiškė 
mingos pamaldos. Šventasis vilties, kad netolimoj, ateity- 
Tėvas Pijus XI į Šias iškil- je sovietų vyriausybė ras tą 

1 mes prisiuntė savo specialų1 progą. Tada prašvis nauja ga 
dynė Katalikų Bažnyčiai Ru
sijoje. Stačiatikiai pradės ur
mu jungtis su Romos Bažny
čia ir tuo būdu bus panaikin 
ta stačiatikių (pravoslavų) 
kreivatikybė.

Pasirodė, kad tarp Bažny- 
departamentas tikisi »jos jr čekosiovakijos valsty-

priemiesty, bus grąžinti į MexigaUt’ ap‘f 3’991;00l)’000 (loL bės gyvuoja draugingi santy- Įvykusi Čekoslovakijoje ka-
ico City ir patraukti teis-1 paj“nnj’ .;.adlnas1’. apiP pus'(kiai. Seniau gyvavę nesutiki- talikų diena yra katalikų ak- 

r I penkto bilijono dol. bus turi
v. . i ma nepritekliaus, 
žinios

gyvavę
mai jau palaidoti. Čekoslova-

MEXIC0 CITY, liepos L'rašo, kad Meksikos vvriausv-

cija, kuri vedama visuose sla
vų gyvenamuose kraštuose.kijos vadai galų gale įsitiki

no, kad draugingi santykiai Tokia diena neseniai turėta 
su Vatikanu yra didžiai nau- Belgrade, Serbijoje. Tenai 

Jei išlaidos nebus (]jngj krašto ramybei, gerovei Popiežiaus atstovu buvo vie- 
ir gyventojų laimei. nas lenkų kardinsiąs. Šiomis

Čekoslovakijos užs. reikalų rengiamomis pas s/avus iškil 
ministeris Benes neseniai gi j mėmis norima paveikti sov. 

lių. Mažiau skolų turėta pa- Maskvos. Jis pasakojo Rusiją, kadangi rusai
siluiigus pastarajam karui
Europoje.

Krašto vyriausybė šiandien

jų skolų.
, ........ . sumažintos, ateinančiais me-

bė pradės naikinti kai kuriuos , . . „ - , , , ,.v v. . v tais viešosios skolos bus di-
Katalikų Bažnyčiai varžymus. , .......... . . ,, J . . . desnes keliais bilijonais dole-
Tas bus daroma palaipsniui.

— Colima valstybės guberna
torius iš šio miesto grįžęs 
namo nepadėjo savo “veto” 
ant legislatūros pravesto įs- j Sako, prezidentas Cardenas 
tatvmo, bet paskelbė nuo-1 laikysis vien konstitucijos, o 
sprendį, kuriuo leidžiama grį visi kiti išleisti specialūs var- 
žti valstvbėn po 20 dvasiškių žymai bus atšaukti, arba 
kiekvienai religijai. Colima šiaip paneigti.

ITALIJA DIRBA MONE
TAS SAVO KOLONIJOMS

100,000 JAPONŲ NETE
KO PASTOGĖS

AUTOMOBILIŲ AUKOS 
CHICAGOJE

Per pereitą šių metų pus
metį apie 360 asmenų žuvo 

_ i nuo automobilių Chicagos

taip
kardinolui Verdier, kad vizi- pat yra slavai, lygiai kaip ir 
tuojant Maskvą jam teko lenkai.

j kalbėtis su sovietų Rusijos Katalikų Bažnyčia nieko 
i viršininkais apie religinį klau daugiau nesiekia visuose kra 
Simą. Is tų pasikalbėjimų štuose, kaip tik laisvės savo 
min. Benes daro išvadas, kad religiniam darbui. Su Dievo 
Rusijoje reiškiasi polinkis, pagalba tas bus atsiekta.

VALENCIA, Ispanija, lie
pos 1. — Ispanijos karo mi
nisteris ir dešiniųjų partijų 
vadas Jose Maria Gil Rohles 
čia kalbėjo masiniam susirin
kime, kuriam dalyvavo apie 
100,000 asmenų.

^[misteris Robles užgynė 
skleidžiamus gandus, kad 
būk jis su savo sekėjais pla
nuojąs pagrobti krašto val
džią. Nurodė, kad pagrobimas 
nereikalingas, kadangi tas ga 
li įvykti ramiuoju teisėtu ke
liu.

MAX BAER PEREIS 
KATALIKYBĖN

NEW YORK, liepos 1. — 
Boksininkas Max Baer susi
tuokė su katalike mergaite 
ir pranešė, kad jis pasiryžęs 
priimti savo žmonos tikė
jimą.

Jis yra gimęs Omaboj. Su
sisiekė su to miesto autorite
tais, kad patyrus, ar jis yra 
krikštytas.

TOKIJO, liepos 1
Uoka prefektūroj upių iSsilie- mi<>sto K“lv?s<“' ° "“"J Co° 

ko apskrity — 451. Sužeistų
jų pačiam mieste — 7,730. 

Iškeldama aikštėn šiuos

ROMA, liepos 1. — Savo 
kolonijose Afrikoje Italija
nieku būdu negali paskleisti «Pmas apie 100,000 žmonių i.-

„ . • . , varė į laukus. Kariuomenėsapyvarton savo pinigų. Kolo- *
...... . .(autoritetai planuoja pašalin-

nijų gyventojai atsisako imti|.. . , . .» 'skaitmenis spauda šaukia,j # o. .i ti visus gyventojus is Kurume
italų liras. Jie reikalauja Rau|miegto jr apylinkių. i -Tau ,aikas sustabdyti tą

1 baisų žmonių žudvmą.
Žuvusi,,;,, skaičius pasiekė i per iTykugill8 (lrph6

103 ' ...iimus, potvynius ir kitas ka
tastrofas įvairiose pasaulio 
dalyse palyginamai mažiau

“tikrų” pinigų — su impe- 
ratorienės Marios Teresės at 
vaizdu iŠ 1775 metų, kada šie 
pinigai ten buvo įnešti pirmą 
kartą. Somalilando ir Eritrea 
kolonijų gyventojai seniau ir 
šiandien tuos pinigus skaito 
tikraisiais, o liras neigia.

VADINA KRAŠTO 
IŠDAVIKAIS

BERLYNAS, liepos 1. — 
Naciai išlipino visur prie žy- 

Į taį atsižvelgus, Italijos (jų parduotuvių atsišaukimus, 
kad vokiečiai nieko nepirktų 
pas žydus. Pažymi, kad tie 
visi, kurie perka pas žydus, 
yra krašto išdavikai.

vyriausybė kaldina pinigus 
su minėtos imperatorienės at 
vaizdu. Kadangi šiandie-n tų 
kolonijų gyventojų draugingu 
mas Italijai yra gyvas reika
las, tad diktatorius Mussoli
ni ir taikosi su jų noru.

KARDINOLO MERCIER 
PAGARBAI

BRIUSELIS, liepos 1. — 
Belgų karalius Leopoldas ati 
dengė didelę bronzinę kardi
nolo Mereier Rtatnlą Braine 
L’Alleud mieste. Tas yra šio 

'kardinolo pagarbai.

DĖMESIO
Olimpikos komiteto pikni

kas biuvo atidėtas nuo pereito 
penktadienio - birželio 28 d., 
į trečiadienio vakarą liepos 
3čią dieną. Piknikas bus lai
komas Vytauto darže.

CHICAGOJ RASTAS 
AUTOMOBILIS

KONGRESAS PRIEŠ 
PREZIDENTĄ

Policija vienam Chicagos 
garadžiuje rado automobilį, 
kuriam buvo nušautas 
Dickinson, Detroite.

WASIIINGTON, liepos 1. 
— Kongreso žemesnieji rū- 

adv. mai dauguma balsų šiandien 
nepripažino prez. Roosevelto

Išsiaiškina, kad advokatas pasiūlymo, kad panaikinus 
nušautas plėšimo tikslais. Sn- 'kai kurias “Utilities” (viešo 

sios naudos) palaikomas kom 
pan i jas.

imtas Ferris alins Sweitzer 
kaltinamas žmogžudyste.

STATYS MARIJAMPOLĖ- 
žmonių žūsta per tokius pat:PRIENAI RUOŽE PLENTĄ
laikotarpius, negu Chicagos 
mieste nuo automobilių.

Kad Chicagoj sustabdžius

PO TEISĖJŲ RINKIMŲ

Cooko apskrity teisėjų rin 
kimai vakar praėjo ramiai. 
Išrinkta teisėjai, kaip partijų 
vadų buvo padiktuota. jVar- 
giai 109,000 piliečių dalyvavo 
rinkimuose.

Kylant kultūrai ir atsiran
danti vis daugiau ir daugiau 
reikalų, susisiekimo Marijam- 

žmonių žudymą, reikalinga j Prienais patobulini-
dviejų dalykų: visi valdantie-(mag gjuo metu pasirodė labai 
ji automobilius asmenys turi aktualus.
būt kompetentiski ir atsako- Prieš karą nutiesta nuo 
mingi; be to, reikalinga pra-1 Marijampolės link Prienų 4 
platinti kai kurias gatves. Jei klm. Dabar Marijampolės ap-
kriminalininkai su automobi-į gkr. savivaldvbė pasiryžo šį mėnesį federaliniam teisme 
liais daužosi ir žudo žmones, |PleTltQ pratęsti iki Prienų. idėl pašto apiplėšimo 1932 m. 
tas yra policijos darbas, kad' Darbag nnTnatvtas pradėti:Chicagoj ir pagrobimo apie 
išnaikinus tuos gaivalus. j„i T« ja i—u:------

BUS DIDELĖ BYLA
Didelė byla įvyks rugsėjo

1936 metais. Balbieriškio ir 
Igliškėlių valsč. sav. jau yra 
nutarusios prisidėti naturali- 

KALKUTA, Indija, liepos į nėmis priemonėmis: atvežti 
1. — Sprogimas įvyko Bagdi- žvyrą, akmenis, smėlį ii* kt. 
go anglių kasykloje, Bibar Manoma, kad prie šio darbo

30 ŽUVO KASYKLOJE

Visi atvykite — turėsite Į provincijoje. Žuvo 30 darbiu prisidės ir kitos valsčių savi- 
progos gražiai pasilinksminti, ninku. valdybės.

250,000 dol. Iš 40 kaltinamų
jų 35 bus teisiami.

ORAS
CHICAOO IR APYLIN

KĖS. — Nepastovus oras; 
maža temperatūros atmaina.
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“DRAUGAS”
Italu* kitądien, itakyrun sekmadieniu* 

PRENUMEKA'i'OS KAINA: J. Amerikos valMtjtnse:
Melstus — IH.VO. Pusei Mielu — M-6U; Trims ia<nctd*nis 
— tii.OO; vienam mėnesiui — 7 6c. Kitose valstybėse 
pr«iiuii>eraą^*M»Uuu» — į3.99i Pusei metų — M-P°-

Redaktorius priima — nuo 4 v^l. Ugi 4 vai- popiet. 
Skelbimu kalną* prisiunčiamo* pareikalavus. 
Sėndradarblams ir korespondentams raitų c erotine,

jei neprašoma tai padaryti ir neprlalunėlama tam tiks
lui pašto tankių.

.Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vaL popiet.

Montbs

vaikų auklėjimas ir žmonijos labus reika
lautu pastovios moterystės. Esti blogiu usios 
pasėkos patiems vedusioms, jų vuikums ir 
visuomenei, kur moterystė pagal užinuėius 
perskiriama, kur nesiVadovuujama Viešpa
ties valia: “Kų Dievus sujungė, žmogus te- 
nepersk iriu”.

klintis apie gul’niunių skirtis drumstų 
net vestuvių džiaugsmų: vienos ar antros 
pusės širdyje glūdėtų abejonė, ar kita pusė 
tikrai nori gyventi drauge iki gyvos gal
vos, o gal turi mintyje tik laikinų mote
rystę. Jei moterystė būtų nepastovi, tai vy
rautų nuolatinė baimė, kad vienas antrų 

tei-

A. t. R. K. FtUjts XXV Kongresas 
RiglHBCM 21 ir 22 Od. PbilaoJdptaa, Pa.
Remdamasis galiojančia mu Pittsburgho upskrities seiine-

.ne šaukti kongresų Federaci- ly birželio 16 d. turėjau ypa- 
jos Konstituciją, šiuomi skel- tingus garbės ir didžiausio

STUDENTŲ DAINĄ
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STAMBUS LAMSJIMAS

Šiandien paskelbiame smagių žinių, kad 
vadinamus JS.netto bilius Illinois valstybės 
legislatūroj visai yra atmestas.

Sinettas savo įstatymo projektu siekė 
įvesti ateivių nepiliečių registracijų. Įsta
tymo projektas buvo labai drastiškas. Po 
10 dienų registracijos bilių pravedus, visi 
nepiliečiai, gyvenų Illinois valstybėj, būt tu
rėję užsiregistruoti. Ir po to, kas 90 dienų 
būt reikėję naujai registruotis. Nepilieč.ų 
laisvė būt buvus atimta ir darbuose ir rei
kale nedarbo pašalpų gavime, lr jų nuosa
vybė būt atsiradus pavojuje.

Į kovų prieš tų nežmomškų įstatymo 
sumanymų pirmiausia išėjo adv. Juozas Gri
sius su dienraščio “Draugo” pagalba. Lie
tuvių katalikų vakarinių valstybių konfe
rencijoj adv. Grišius laikė tuo klausimu pa
skaitų ir patiekė konferencijai griežtų pro
testo rezoliucijų, kuri vienbalsiai buvo pri
imta. Konferencija išrinko specialę komisi
jų, kuri vadovautų kovai prieš JSinetto bi
lių. Komisijos priešaky stovėjo adv. Grišius. 
Jis pasikvietė į talkų lietuvių advokatų 
.draugijos tam tikslui išrinktus advokatus 

J. Bordenų ir R. Vąsalle. Keliais atve
jais , komisija vyko į Springfieldų. Ant 
vietos, Chicagoj, taip pat ėjo pasitarimai 
su legislatūros atstovais. Ir daugiausia lie
tuvių advokatų pastangomis tų bilių buvo 
pasisekę pagrindinai pakeisti. Bet kova bu
vo vedama toliau, kol, pagaliau, jos visai
neatmetė.

To didelio laimėjimo kaltininkas yra 
lietuviai advokatai ir dienraštis “Draugas”, 
kuris energingai stovėjo prieš ateivių nepi
liečių registracijų. Reikia pabrėžti, kad šį 
bilių nugalėjo vieni lietuviai. Nors lietuvių 
socialistų ir komunistų dienraščiai pasijuo
kė iš mūsų advokatų pastangų, tačiau tų 
dienraščių redaktoriai patys save pajuokou 
išstatė.

Sinetto biliaus nugalėjimas yra dar vie
kas įrodymas, kad mūsų profesionalai gina 
Žųiųųįų teises ir pajėgia jas apginti.

mes, kad vaikai pateks moteriai, kuri 
sėtai žmonai paviliojo vyrų, gal žmogui, 
kurs tikrajam vyrui atėmė pačių, kad, gy
viems esant gimdytojams, va.kai bus posū
niai, podukros...

Persiskyrimai pi lest aru uja kraujo bal
sui: stumia vaiku* į dvasios ir kūno skur
dų, skiria juos nuo motinos, ar tėvo, bro
liukus nuo sesučių, nors dėl sėkmingo jų 
auklėjūno reikalinga jautrios motinos šir
dies ir stiprios tėvo valios. Vaikai tik tuo
kart gerai bus auklėjami, kai nuolat patirs 
ųiotinos rūpestingiausios priežiūros, o tėvo 
nuolatinės paramos.

Vaikai, kol išsivysto lig pilno kūlio ir 
dvasios subrendimo, daugelį metų reikalin
gi bendrų gimdytojų pastangų. Kas bus iš 
jų, kokiais jausmais vadovausis, kai matys 
tėvų ir motinų skiriantis, kai vienas ar 
antras juos nuo savęs stums, bent nuo jo 

| bus atskirti... i'okiose sąlygose tikrai nu- 
I kentės vaikų auklėjimas, svarbiausias mo- 
j terystgs tikslas.

Nebesakant apie pragaištingų įtakų vai- 
I kų būdui, kad naikina pagarbų gimdyto

jams, nebeminint nepermaldaujamos neapy
kantos, kuri keroja tarp pasimetusių, — 
persiskyrimai įneša neprietelystę į šeimas, 
kurios surištos giminystės ryšiais, daro iš
ardų kaskart platesnių sluogsnių, ardo vi
suomenės vienybę.

Medis, kurio blogos šaknys, negyja, ne- 
tarpsta, skursta, neveda vais ų; taip ir pa
krikusi šeima linkusi gyventi vien kūlio 
malonumams, saugosi naštos, vengia nau
jos kartos, darosi bergždžia; pasidaro ne 
gyvybės šaknis, o mirties nuodai, kurie žu
do tautos viltis.

ir
biu A. L. R. Katalikų Fede- malonumo pakviesti į Kongre- 
racijos 25-tų kongresų mg- sų didį, brangų, aukštų svetį, 
piūčio 21 - 22 dd., Pliiladel- nepaprastų Atstovų — Lietu- 

į pilių, Pa. vos Kutai.kų Veikimo C.entro
' Amerikos lietuvių katalikų Pirmininkų Jo Ekscelenciją 
organizuota visuomenė šiame Vyskupų Kankinį Teofilių Mu 
Kongrese turės pareigos ne tulionį. Jo Ekscelencija malo- 

i vien statyti gaires tolimes- niai priėmė kvietimų ir pažu 
niam savo veikimui, bet sy- dėjo Kongrese dalyvauti, 
kiu turės progos pasidžiaug-' Mums yra žinomu, kad Kun

To moko mus istorija: Romos valsty
bės žlugimas prasidėjo nuo moterystės iš
irimo. Tai rodo vokiečių reformacija ir di
džioji prancūzų revoliucija. Moterystės pa
krikimo žalingos įtakos įrodymas yra mū-

TEISĖTA MOTERYSTĖ NEĘŲARŲPMĄ

Šiais metais J. E. Vyskupas K. Palta
rokas išleido ganytojiškų laiškų, kurio su
traukų čia dedame:

Teisėta moterystė negali būti suardy
ta lig mirties. Tačiau, to nežiūrint, duoda
mi prašymui, kad Vyskupas, ar Popiežius 
panaikintų moterystę ir leistų antru atveju 
tuoktis. Nepadarius, ko negalima, važiuoja 
į Biržus ar į Klaipėdą, kur nesilaikomu E- 
vangelijos nuostato: “Kų Dievas sujungė, 
žmogus teneperskįria”, net priimta tikybų, 
kurios nepripažįsta, kad tik gautų persisky-

Dar krikščionybės pradžioje korintie- 
čiai tuo reikalu kvaršino Kristaus apašta- 
luų. $v. Povilus tuokart atsakė: “Tiems, 
kurie yra suristi moteryste, įsakau ne aš, 
bet yiešpąts, kad moteris nesiskirtų nuo 
savo vyro; jeigu atsiskirtų, kad pasiliktų 
netekėjusi, ar susitaikytų su savo vyru. 
Taip pat vyras tepenpleidžia savo pačios“ 
(I Kor. 7, 10). Nėra tai naujas įsakymas, o 
senas, kaip žiuonja, Dievo nuostatas, Kris
taus pakartotas krikščionims.

ti vainikuojančiu jos nuošir
dų, gausų, naudingų Bažny
čios ir Lietuvių Tautės labui 
darbų per 29 metus.

Sidabro spalvai puošiant 
mūsų galvas, taip sakant prie 
Amerikos Laisvės Varpo, mes

grėsė mūs laukia svarbūs mū
sų pačių reikalui pradedant 
jaunimu, studentija ir bai
giant mūsų organizacijomis, 
užsienių lietuvijos, bendri vi
sos lietuvių tautos reikalai, o 
ypač katalikybė, katalikiško-!

turėsime didžiausio malonumo ji akcija, lietuvybė, Klaipėda 
ir laimės aukštai pakelti vie- ir Vilnius. Jo Ekscelencijos 
noj rankoj lietuviškos katuli-! ganytojiškas žodis daug padės 
kybės, lietuvybės ir lietuvių : mums mūsų žingsniuose ir žy- 
maldaknygę, kitoj — Amerl-j giuose į išganingų Katalikų 
kos Žvaigždėtų ir Lietuvos ' Bažnyčiai ir Lietuvių Tautai 
Trispalvę ir, uždegę savo šir-jsu garbinga pergale darbų, 
džių gelmėse amžinos meilės Lietuvių katalikų vadus, o- 
ugnį jų gyvybei, su džiaugs- rganizacijas, draugijas, Fede- 
mu priimsime taurę Ir gersi-Į racijos apskritis ir skyrius ir 
me jų ne vien iki aukso jubi-jvisų lietuvių katalikų visuo- 
liejui, bet savo dvasios ir kū-riuenę išeivijoj, o ypatingai 
no esmėse padarysime testą- jus, brangusis jaunime ir stu- 
nientų, kad toji taurė būtų Menti ja, vardan Dievo ir Tė-
lietuviui išeiviui lygiai saldi 
sulaukus deimanto jubiliejaus.

Dalyvaudamas Federacijos

vynės kviečiu į Kongresų.
Dr. Antanas Rakauskas,

Federacijos pirmininkas

Dėl L. L, Bonų Pratęsimo

,Studentui draugai! mes sukruskim darban, 
Globojant Švenčiausiai Marijai,
Tai Motinai mūsų, ir DIEVO vardan 
Darbuokimės DIEVUI, žmonijai!

Jaunąsias širdis mes pakelkim aukštyn, 
Atplėštame jas nuo šios žemės!
Žemuosius jausmus mes nugrūskim tolyn, 
Pamylkim, kas laimę mums lemia!

Atskleiskime mokslo, gamtos paslaptis,
Dvasia po aukštybes skraidykuu!
Arelių jėga nugalėkim kliūtis,
Šalin aptingimų varykim!

Meilios Lietuvos ta taip pu:kia kalbu 
Mes garbinkim DIEV^., Marijų!

. Aida teraliuoja lietuvių daina,
Tegarbina rūtų, lelijų!

Težadina meiles tėvynei jausmus,
Drąsos, ištvermės tepriduoda,
Glaudžion vienumon tesuspiečia visus,
Varguos’ tepatiekia paguodos!

Ankščiai susiglaudę, sustokim ratu,
Užtraukim studentų dainelę!
Prie tai, kus yr’ dora, kilnu ir skaistu 
Studentas lietuvis tekelias!

Snaudulis
DĖL SNAUDALIO EILIŲ

Rašydamas Studentams eiles, poetas Snaudulis taip ir 
nori įkvėpti jaunajai Amerikos Studentijai tuos pačius idea
lus, prie kurių poetas ėjo per visų savo gyvenimų.

Jis pageidauja, kad studentai juos pasirinktų anksti, 
nes, jei kiek pavėluos kitoki šūkiai ir siekimai gu,; 

Tonnunlui y viri nrie

Ė
dyti jaunuolių žygį prie to kas kilniausia -—- Dievo ir tė
vynės. Tą obalsį pasiėmė Lietuvos Ateitininkai ir jie neap
siriko. Dievas juos laimina, nes jau jie švenčia 25 metų ju
biliejų. Dieve duok įr mūsų St udentų Susivienijimui to su
silaukti. lr susilauks, jei seks Snaudulio patarimų. K.

VVASH1NGTON, D. C. Pa-, įstatyti pagal jų laisvų va- ! VISUR TAVORŠČIŲ i leidžiu jus vikeišinui. My-
lui- _______ lėkit mokslų, neužmirškit, jog

Šiandie turiu jums pasigir-1 Dievo nėr ir jog žmogus pa
kai! savo maenaus delno eina iš monk.es. Sudieu!

kelbus spaudojė apie galimy
bę Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonus pratęsti nuo 1 ligi 10 
metų, Pasiuntinybė jau ligi 
šiol yra gavusį iš bonų turė
tojų daug laiškų, kuriais rei
škiama pageidavimo šiuo pa- 

i tvarkymu pasinaudoti.

Inuomu, kų bonų pratęsimo 
reikalu rašo kai kurie bonų 
turėtojai.

J. P. iš Brooklyn, N. Y., sa
ko: “Kam pinigai dabar ne
reikalingi! Bet šiuo laiku pi
nigai ypač reikalingi ir Lietu-

Iš gautų laiškų matyti, kad vai’ kuriai l*£<-‘lbėjoin atgau- 
ti nepriklausomybę. Kada pasvarbiausioji priežastis, pa 

katinusi bonų turėtojus pra-_
sų Klaipėda, kur mažiausias prieauglis, net .tęsti bonų apmokėjime tenai-Į“ mūsų Tėvjnę ekonomiškai 

'nų, esanti jų noras šiuo laiku P^maugti, as neturėčiau si- 
neapsunkinti Lietuvos Iždų. ^ies šiuo laiku reikalauti 
Antra priežastis, - trr tuo- u,an° .bonus aP»‘»k«i- Siaip- 

;ketinąs kasmet už pratęstus *a*P aa rlat galiu kol kas iš- 
bonus, palyginamai aukštos

ld nuoš. palūkanos, kurių bet 
kitur dabar yra sunku

visoje Lietuvoje gimimų mažėjimas.

DĖL SANTYKIŲ SU LENKAIS

Vilniui Vaduoti Sųjungos pirmininkas
A. Juška “M. y.” tarp ko kito rašo:
Keliolika nepalaužiamos kovos metų dėl kur 

Vilniaus ir pokrašto, nepriklausomybę at- gauti.
gavus, turėjo mus užtenkamai įtikinti, kad I palūkanų klausimas,
laukti staigių lenkiškosios politikos pasi- sprendžiant iš laiškų, esąs an- 
keitimų Lietuvos atžvilgiu isiškai nėra pa- 'traeilis dalykas. Esu lietuviai 
grindo. Todėl reiktų kritiškiau vertinti kad 1amerikiečiai gausiai pirko bo- 
ir žymių Lenkijos vyrų apsilankymai Lie- nūs, nemanydami turėti jo- 
tuvoje, arba net ir Lietuvos - Lenkijoje. Lios piniginės naudos. Esą 
Būtų nayvu manyti, kad Prystoras, Leknec- bonų pirkimas buvo supras
tas ar kas kitas atvažiavęs pasiūlys toki tas, kaipo Lietuvos Nepri- 
dąlykų, kuris iš kurto sureguliuotų mūsų klausomybės atstatymui auka. 
santykius su lenkais. Todėl ir tokių asmenų 1 Vienok, Lietuva savo pažadų 
lankymasis neturėtų mūsų demoralizuoti ir
silpninti mūsų tautinį nusistatymų ir pa
tvarumų mums primestoje kovoje.

Kita vertus, mes turime suprasti, kad 
negalįme gyventi su lenkais, visiškai nuo jų 
atsitvėrę kinišku siena. Mes turime betar
piškai sekti lenkų minties ir veikimo evo
liucijų, kad mokėtume patys, kur reikia, 
moiĮifikuoti savo nusistatymų. Mums taip 
pat nėra ko bijotis, kad Lenkų valstybės, 
visuomenės ar spaudos žmonės kartais pasi
rodo pas mus: tegul pamato, kad mes pa
jėgus egzistuoti ir kovoti, kad mes esame 
lautą, vieningui einanti pasįrinktuoju tei
singu ir garbingu keliu!

dr

Dar daugiau. Mgs suprantame, kad šiu-
Jei Dievas ir nebūtų įsteigęs neperski- į ndie, iš naujo padidėjus pavojams taikai,

sipūtęs Lietuvos kaimynas no-

tb
tavorščių turiu didelę armijų 

iiie tik Čikagoj, bet ir po vi
sų Ameriką. Tai paliudys gro 
matu net iš tokio Maple Sha- 
dde, N. J.
“Maenaus 
riau!

“Labai 
džiai Gerb.

delno Propeso-

dar guliu kol kas 
siversti. Tikėdamas į Nepri
klausomą Lietuvų, apmokėda 
mi procentus už 1935 metus, 
pridėtus bonus malonėkite pra 
tęsti dar 5 metams”.

Kitus bonų turėtojas F. B. 
riš Cbicago, III., rašo: “Lietu- 
I vos bonai vra geras invest- 
' mentus. Prailginkit pridėtą 
bonų kiek tik galit. Žinau, 1 
kaip iki daburtinio laiko, taip 
ir toliau, gausiu procentus ir ' 
vėliau viso bono vertybę.”

man patinka Di- 
Propesorius. Šiuo 

siunčiu daug labų dienų ir 
linkiu ilgiausių metų, kad vi
suomet ant savo “ šviesiau
sio ” delno galėtum yirožyti 
cleilistų ir žemiško rojaus 
bambalininkų suktybes. Ne
kartų eieilistai yra žmones 
prigavę. Aš juos gerai pažįs 
tu. Jei reiktų nors vienų jų 
gerų darbų žmonijai parody
ti, negalėčiau nei su padidi
namu stiklu, o apgavysčių 
tai nei ant jaučio skūros ne-

Tyčeriui pakilus eiti, kla
sėj pasigirdo balsas:

— Sumonke, mister tyčei !
Išgirdęs tai tyčeris staiga 

atsisuko įr rūsčiai paklausė:
— Kas drįso taip pųsaky-

Atsistoja vienas vaikų ir 
sako;

— Aš tai pasakiau. Nes kol 
buvo Dievas, visi sakydavom: 
“sudieu mister tyčer.” Ale 
dabar, kada pasakei, kad Die
vo nėr, 
teisinga 
sakyti: 
ceri

tai aš manau labai 
bus atsisveikinimui 
sumonke mister ty-

Džiulius Pilvaitis, medi 
nos profesorius, vienų kar 
grįžo namo vėlų vakarų ir 
nekantraujančiai žmonai sa-

tiesų. Tegul Jūsų Didenybės 
žmonės klauso ir į kiaurus ei 

Tiesa, Pasiuntinybė vra ga- ciįį8tų kišenius pinigų lio
vusi ir kitos rūšies laiškų. B.
J., našle, iš Boston, Mass., ap-

surašytum. Taigi, mielas Pro ko;
pesoriau, tlumočyk žmonėms ’ Mano brangioji, labai at

toji analyza la
imine taip užlai-

pilnai ištesėjo ir per keturio
lika metų ištikimai mokėjo 
pažadėtas imlūkanas. Net ir
dabar, L. L. Paskolos bonų i60/10 P’^ti, pareiškia: ‘Man 
išpirkimo terminui suėjus, Lie

pila.
pinigų

“J. P.”
I '. ' ' ' * igailestuudumu, kad negalinti

tuva nenorinti priverstinai bo 
nūs pratęsti, bet paveda bo
nų turėtojams šiuo reikalu nu

labai nesmagu, kud negaliu^ 
atidėti bono apmokėjimų to- 
limesiiium laikui. Aš turiu iš-

(Tęsinys ant 4 pusi.)

Vienoj, taip šnekant, “tau- 
” mokykloj, paleisda- j P° 

mas vikeišinui vaikus, laisvos 
galvos tyčeris pasakė pra
kalbų. Buigdamąs sakė:

— Vaikai, jau vasara. Pa-

siprašau. Tai 
boratorijoj 
kė.

— Gali būti, mano brangu
sis, — atsakė žmona. — Be
stija ta analyza, nes kaip tik 

pietų išėjai iš namų, tai 
tuojau ji telefonavo ir klau
sė kur esi.

tyviai pasižadančių stovėti taikos sargybo
je. šita padėtis guli mus įpareigoti palai
kyti tam tikri) mininialinį kiekį santykių 
su visais kaimynais. Tad jei mūsų tėvynės 
ir taikos interesai pareikalautų dar didesnio 
Lenkų ir Lietuvos vyrų pas kits kitų lan
kymosi, tai ir tada neturėtume susidemo- 
ralizuoti ir apsileisti savo tautos didžiajam 
darbe — Vilniaus vadavime. Būkime tikri,

riamos moterystės, tai susituokusių laimė, ; Lietuva turi įeiti į grandį valstybių, kolek- • kad mūsų Vyriausybė nedarys nieko, kas

būtų nesuderinuma su mūsų tautos pugrin- 
diniais siekimais.

Antrajame savo darbo dešimtmetyje, 
parodykime daugiuu subrendimo ir jėgos 
savo darbe. O gal ir lenkus įtikinsime, kari 
nedera iš Vilniaus išplėšti Lietuvos ir Litvos 
vardas, primetant Polskų, kad nedera eiti 
negarbingų generalgubernatorių Muravjovų 
pramintais keliais. Parodykime, kad esame 
tautai

Dzimis Bimbanibani, susir
gęs kažkokia kvaraba nuėjo 
pas gydytojų rodos gauti. A p 
žiūrėjęs ligonį gydytojas sa
ko:

— Liga rimta. Nuo šio lai
ko turi liautis rūkyti, gerti 
ir naktimis trankytis. Su
pranti ?

— Puikiai suprantu dakta
re. Tamsta, tur būt, pasita
rei su mano žmona.

monk.es
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Jeanette Poicer.

Laurencijus Grįžta Kolegijon
Vertė A. P. Šaudys

(Tęsinys)

Visų valandų Elena laikėsi, Į 
nėjo į kambarį, nepriglaudė 
sūnaus prie savęs, nesurami
no. Pagaliau, neišlaikė.

Įėjus jai į kambarį, Lau
rencijus atsisėdo gale lovos 
ir ranka perbraukė juodus, su
draikytus plaukus.

— Miegojai, brangusai? — 
paklausė sėsdama greta jo.

— Ne, galvojau.
Elena apkabino sūnų ir sal

džiai pabučiavo.
— Negera perdaug galvoti.
— Bloga smegenims, — nu

sišypsojo sūnus lig nieko ne-

isydamas. (
- Kartais juo daugiau žmo 
galvoji, tuo dalykai tam

pa painesni — tyliai tarė mo-, 
tina.

— Ir kai kada, juo daugiau 
galvoji, tuo dalykai pasidaro 
aiškesni, — pridūrė Laurenci
jus rimtai ir nusistačiusiai. — 
Mamytė, aš nestosiu į Valsty
binį universitetų

— Nestosi? — nustebusiai [ 
paklausė motina.

' — Ne, nestosiu.
— Bet, Laurencijau... Kų tė : 

vas sakys?
— Tėvas sakė, kad aš daly

kų suprasiu. Aš dabar gerai I 
suprantu. — Jis turėjo laiko ! 
dalykus suprasti; dabar sten- 1 
gsiuos, kad tėvelis mano klau- j 
simo pusę mėgintų suprasti.

— Bet, kų tu manai veikti, 
tai yra jei tėvas supras tavo 
klausimo pusę?

— Dirbsiu.
— Dirbsi?
— Taip, šįmet padirbėsiu 

ir, kų užsidirbsiu, užsimokėsiu 
už mokslų Šv. Vardo kolegijai. 
Tuo būdu galėsiu toliau tęsti 
mokslų.

Vakare, kada Laurencijus 
pranešė tai tėvui, pamatė, kad 
tėvas visai su tuo nesutinka.

— Kodėl nenori stoti į Vai-J 
stybinį universitetų? — pa-J 
klausė tėvas.

— Jo mokymo metodai, — 
atsakė Laurencijus. — Jis vis' 
dalykus pakreipia negeron pu 
sėn.

— Kaip tai negeron pusėn?,
— Bedievybę, fanatizmų 

skiepija į žmogaus protų. Įsl
iuok dabar, kad aš išino- 

\ jog esu kvailys, pusgal
vis dėl to, kad tikiu į Dievų, 
kad priklausau, kaip jie sako, 
“formališkai” tikybai.

Tėvas sarkastiškai nusijuo
kė.

— Bet tu nemanai, jog visi 
universiteto profesoriai yra 
bedieviai ir fanatikai?

— Ne, žinoma, ne. Bet, jei 
aš l>cnt vienų turėsiu savo mo
kslo kurse, būsiu neramus.

— Kodėl negalėtum pakęs
ti? Bene tu būsi vienintelis

4

) — Ne? 
j tėvas.
| — Ne. Tai mano... hm... ma
ino proto ramybė. — Dar dau
giau...nusijuokdamas — nete
kimas mano gero vardo.

Laurencijaus tėvas susirau
kė ir giliai susimųstė.

— Bijau, kad tavęs nesu
prantu.

keistai paklausė

— Na, tėveli,aš jums išaiš
kinsiu. Jokiu būdu negalėčiau 
sėdėti mokyklos kambaryje ir 
klausytis profesoriaus, kuris I

nyčia pardavinėja atlaidus, 
kad šv. Joana /Arkietė buvo 
vyskupų sudeginta, arba, ar
ba... kitokias, tam panašias, 
mintis, kurias fanatiški pro
fesoriai nori įdiegti į studen
tų protus. Aš, tėveli, pava
dinčiau melagiu.
, Laureneijo akyse degė pyk
tis, bet po sekundos vėl nusi
šypsojo, patraukė pečiais. — 
Galimas daiktas, kad jie ma
nęs visai netoleruotų univer
sitete. Tada būčiau privers
tas išstoti!

Tėvą s užs imu sč i u s i a i 
velgė tolumon.

(Daugiau bus)

ARKIVYSKUPO VIZITĄ-; 
GIJA ŠVENČIONĖLIUOSE^

pasakotų, Kataliką

paz-

Gramafonas išrastas ,1887
m.

ANASTAZIJA EUDEIKIENĖ
mirė liepos 1 d., 1935 m.. 6:30 vai. vakl, sulaukus 
seno amžiaus. Kilo iš Kauno Apskr., Mažeikių parap. 
Akmenų kaimo. Amerikoje išgyveno 43 metus.

Paliko dideliame nuliūdime vyrų Jonų, tris sūnus: 
Jonų, Juozapų ir Antanų; dukteris: Onų Maslienę, 
Pranciška Krušiene, Julijų Zvmantienę, Emma Šū
kis, Barborų Laurinaitiene, Paulina Baleaitienę, ir 
žentai: Jonas Krušas, Antanas Žymantas, Jurgis Šū
kis ir Antanas Balčaitis. Anūkus ir Anūkes.

Kūnas pašarvotas 66*29 So. Albany avė.
Laidotuvės įvvks Liepos 5 d. Iš namų 8:30 vai. 

bus atlydėta į Šv. Kryžiaus par. bažnyčių, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę vyras, sūnūs, dukterys, žentai, anūkai ir 
anūkės. Tel. REPublie 2423.

Senoji Tėvynė Jūs Laukia
Aplankykite savo

gimtinį kraštą

SEPTYNIOS DIENOS 
į Lietuvą

cp BREMEN 
- EUROPA

Kksprcslnls traukinys laukia prie 
laivo Bremerhavcne Ir užUkrtna 
patogų nuvykimų j KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležinke

liais Lš Hamburgo

Informacijų klauskite pas Vietinj 
Agentų arl>a

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

130 W. Randolph St., Chicago
“T
=^1

universitetų lankus katalikas^ 
studentas? Be to, pagalvok, 
sūnau, ar tu manai, kad tas 
gali kenkti tavo tikėjimui?

— O, visai ne. To nebijau, 
nors tėvelis Garneris įspėjo, 
kad visai nerizikuotumėm su! 
savo tikėjimu, kad turime sau į 
goti tikėjimų, kaip savo gy-1 
vastį. Bet, ne tikėjimo pavo- į 
jus man rūpi.

DR. BRUNO VVAINORIS
Užtikrintas akinių pririnkimas. Šių savaitę specialūs kai
nos. Akiniai tolimam ir artimam regėjimui vėlinusiose 
rėmuose geltonos ir baltos spalvos su pilnu akių išegza- 
minavimu už ................................................. . $/į .75

Jeigu norite galite mokėti po $1.00 į savaitę Akis eg
zaminuoja kiekvienų dienų.

BUDRIK OPTICAL IR JEWELRY Cū„
3343 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 6640

Švenčionėlių parapijoje jau 
antri metai klebonauja lenkas 
kun. Bazevičius, todėl ir. lie
tuvių kalba bažnyčioje nuolat 
yra skriaudžiama. Gegužės 26 
d. Švenčionėlius vizitavo Vil
niaus arkivyskupas, todėl kun. 
Bazevičius iš anksto pranešė, 
kad pirmųjų susitikimo dieną 
bažnyčioje bus viskas lietuvi
ška, o antrųjų — viskas len
kiškai.

Arkivyskupui į Švenčionė
lius atvykus, visi giedojimai 
buvo lietuviški. Po iškilmių 
bažnyčioje arkivyskupas apsi
lankė lietuvių liaudies namuo
se, kur visos parapijos lietu
vių organizacijų vardu jį pa
sveikino skaityklos vedėjas J. 
Dilys, o parapijiečių vardu L. 
Ascikas. Liaudies namuose ar
kivyskupui susirinkusieji pa
dainavo lietuviškų dainelių ir 
tautos himnų.

Nuvykus į klebonijų, prie 
arkivyskupo kreipėsi lietuvių 
delegacija — parapijos atsto

vai: J. Rukšėnas, K. Dalgie- 
da, J. Gudelienė, K. Jermalis, 
V. Gudelis ir A. Putonas. Ta
čiau klebonas kun. Bazevičius 
pas arkivyskupų teįleido tik 
Jermalį, (indelį ir Putonų. Ki
tiems klebonas uždraudė eiti 
prie arkivyskupo. Bestumdy- 
damas juos nuo durų, klebo
nas J. Gudelienei smarkiai su 
spaudė tarp durų rankų. Ta 
ėmė cypti ir verkti. Prie kle
bonijos susirinkę daug žmo
nių labai pasipiktino kun. el
gesiu su Gudeliene ir dėl to, 
kad jis neleido lietuvių atsto

vams prieiti prie arkivysku- 
,po. Taip dalykams susidėjus, 
policija ėmėsi vaikymo ir ski
rstymo darbo. Bet arkivysku
pui, matyti, nepatiko toks kle 
bono ir policijos elgimasis su 
parapijiečiais, nes jis daugiau 
nieko nelaukęs sėdo į savo au
tomobilį ir išvažiavo iš Šven
čionėlių.

^1

bįiuuki/iut Old b/olcl

džb naujų minčių
^^ERAS TABAKAS, kaip geras maistas arba gera muzika, sukelia ma

lonius jusmus. Tas suteikia kiekvienam malonų draugiškumą ir 

ima noras ilgiau pabūti prie puodelio kavos ... ir pasaulis išrodo ro

žinėmis spalvomis. Rūkydami Old Gold jus gausite geriausį gamtoje 

tabaką puikiausioj formoj. Jis yra nepaprastai lengvas ir neturi jokio

kartumo ir įritavimo.

O P. Lorillard Co.. Ine.

<~S~'fomuliuoja ... bet niekados ne erzina

1800 m. Jungtim Valstybė
se buvo tiktai šeši miestai su 
8,000 ar daugiau gyventojų. 
Šiandien tokių miestų yra 
virš šeši šimtai.

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia jūsų or

ganizme paeina nuo to, kad jisai ga 
n i1-tinai neiSsivalo ir todėl praplatinę 
bakterijas kurios užkrečia Jus Ilgo 
mis, susilpnina jūsų organizmą lt 
jūs kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo ir t.t.

NVGA-TONE iSvaro visus nuodus 
ii Jūsų sistemos. Yra milijonai mote
rų Ir vyrų. kurie atgavo savo spėkas 
Ir pataisė savo sveikatą su Šiuo pa
stebėtinu vaistu. Jeigu Jūs Jaučiatės 
pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Parduodamas visose atsakominsrose 
valstlnyčiose.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c ir 
ROc

Help Kidneys
Don't Take Drutic Draga

Tour Ktdney, contaln 9 mlllion tlny 
tubes or flltera which may be endangered 
by neglect or draatic. trrltatlng druga. Bo 
careful. If functlonal Kldney or Bladder 
dlsorders make you eulfer from Gettlnr 
Up Nlghta. Nervousneas, Lo.s of Pep. I.eg 
Patns. Rheumatic Paln.. Dizzlneaa. Or
ele. Under Eye», Neuralgla, Acldlty. 
Burning. Smartlng or Itchlng. you don't 
need to take chancea. Ali drugglata »ow 
have the moat modern advanced treat- 
ment for the.e troublee—a Doctor'a prea- 
crlptlon called Cy.tez (Slaa-Tez) Worki 
faat—aafe and aure. In 48 houra lt muat 
bring new vltallty and ia guaranteed to
make you feel 10 yeara younger ln one 
week or money back on return of empty 
package. Cy.tez co.t. only 3c a dose at 
druggista and the guarantee proteeta you.

TOLOSEFAT
Mlaa M. Katner of Breoklya. M. Y. 

vrttoo: "Have u,ed Kruachen fer the 
»a.t 4 aioatha and bare not only lest M 
potuids būt f.el a. much bctt.r ln ...ry 
way. Keen far people vho don't ear. te 
ruduo., Kruahcn la vund.rfol to kooy 
the lyatem haalthy. I bclng e nerae 
ahaald kne* for I’ro trl.d >o many 
thlngs bot only Kreschen anaerorsd all 
vnryeaea." (May U. IMt).

TO loee fat 8APELT and HAPin—H 
LY, take e half teaapoonful of Kruachen 
Salta ln e glaas of hot vatar ln the 
mornlng before breakfaat—don't mlaa a 
mornlng—e bottle that latta 4 weoka 
coata būt e trlflo—gat Kruachen Salta at 
any drugatore ln America. If not Joy- 
fully aetlaO.d after the flrat bottla— 
money back.

Thii delicious cheese food is

DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELF1

Hidden in Velveeta’a richlv mild 
Cheddar Chceae flavor are bealth- 
proteetire elementą of many fooda.

It'a wonderful for children. Serve 
Kraft Velveeta—in aandwichea, in 
eooked diahea ... often!

EMIL DENEMARKįnč
PŪNTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848*60 OCDEN 
AVENUE

—

l
lI
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D R A TT O A S Antradienis, liejies 2 d., 1935

Po 10 Meto Į Paslika Maudytis
Rašo A.

(Tęsinys) At'ton miestely, kuris talpino 

vos 1200 gyventoju. Mieste

lis truputi mažesnis už Šū
Prieškalnės ir jiakalnės, taip 

pat gerokai nukentėju nuo liū 

eių. Kai kur išgtu 

lį. Nuotakiai bėgdamas van- “b 
duo, išplovė cemento kelio A’era 
briaunas. Missouri. T en, nms jausti fa- j

Taip baisėdamiesi lietaus emeriai, liet laukai geresni ir . 

pasėkomis, mes nepajutom « čia d\kūmos, <1\ i

kaip dasiritom j Springfield, ku,nos ir kur-ne-kui pii\a- 
Mo. Tų Springt'ieldų, tai vi- **ll°ji tarnu) is d\iejų - tiijų

dine vieske-lkius-Aplinkai stypsojo kele- 
l>et žemė jausta, 

jiavėsiu. Kas kita
vau- i,i> ‘my.

sur rasi: ir Massaėiužets vai. budinku.

ir Ohajo, ir IHinojaus, ir štai į oklahoma valstybė nuobo 

Missouri. ir visi Springfiel- ,|į keliauti. Jeigu ne du did-

dai veik vienodo didumo gv- miesčiai: Tulsa (Įkinkoma

ventojų skaičiumi, išskyrus City, tai nerastum didesnio 

Massaciuzets Springtieklą, ku miestelio, kaip Lietuvos Šinu- 

ris turi virš 150,000 gyv. ; liai, Panevėžys. Tulsa ir Ok- 

Illinojaus Springfieldas ga- laimina City išaugo Į didmie- 

li didžiuotis tumu, kad jis y- sčius; Tulsa turį pusantro ši- 

ra sostinė, bet kaip Missouri nito tūkstančių gyventojų, o 

ir Oliio Springt ieldai, tai tu- oklahoma City apie du šini- 

ri apie 60,000 gyv. ir yra pa- j tu tūkstančių. Pastarasis, kiek 
prasti eiliniai miestai, kaip ' didesnis už Lietuvos Vilnių, 

Lietuvos I kmergė, Šakiai, ar- |)et naujas, gražus miestas -u 

ba Pilviškiai... : keliais “dangurėžiais“. Tuos

Mes šiame JSpringlielde ir^lu miestus praplėtė aliejaus 

neviešėjonie. Nors miestas ir

gražus, bet kų-gi veiksit Dar 

saulė aukštai, tai važiuojam 

toliau. Norim šiandien persi

risti per Missouri valstybę, 

kurioje nieko įdomaus nera

dom. Vienoj vietoj norėjom 

aplankyti urvus (eaves), tai 

nelabasis lietus juos buvo ap

sėmęs. Mat, ta Meramec upė 

išsiliejo iš kiautų ir apsėmė.

Mes-gi, nieko nežinodami, se

kdami iškabiškų nurodymą, 

tokiu siauru keliuku su pa

laidais akmenimis, nuvažia

vom, nusibaladojom, išsipur- 

vinom ir už pusmailės randam 

iškabų “closed“... Aš pėkš-

Dickinsono žudikas. — \V. L. Perriš (dešinėje), 
kuris prisipažino policijai nužudęs Detroite žymų Ne\v 
Yorko adv. H. C. Dickinson. (Acme Photo).

pijos klebonas ir kun. dr 

Biskis, M. I. C.

Pamokslu pasakė kun. 

Balkūnas iš Maspetli, L. I.

Tuojaus po pamaldų prasi

dėjo sesijos kolegijoje.

Seimo prezidiumų sudaro 

šie asmenys:

Barbės Pirmininkai — J. E. 
Vyskupas T. Matulionis, kun. 

i K. Urbonavičius, kun. J. Ka

ralius, p-nia Dr. Rebboil.

Pirm. adv. A. Milleris, Vi-

P. į Šių pastarųjų pavyzdį, be a- 

1 bejonės, paseks ir kiti bonų

J. l turėtojai, kurie, iš tikrųjų, 

turi galimybės bonų apmokė

jimų atidėti.
šia proga tenka priminti:

ee-Pirm. Stud. Parulis, Rasti-1 pratęsti mm 1 ligi 10 metų. 

įlinkai — Nevarauskas ir Jau Vadinas, jie yra pratęstlm 

/.minaitė.

Rezoliucijų komisija — ku

nigas J. Kripas, jirof. J. Pili- 

pauskas, p. Barziliauskienė,

Bagdonas.
Pirm. adv. Mileris nuošir

džiai pasveikinęs seimo daly

vius, pakvietė J. K. Vyskupų 

Matulionį tarti tėviška žodį.

j ramonė. Oklahoma City apie 

save turi išsigręžus virš tūks

tančio aliejaus šulinių ir 

•up: oja dienų - naktį

nueitas atrodo visai miestiš 
kai: namai nauji, gatvės tie 

sios, plačios, grįstos ir šva 

riai užlaikomas.

pu-

Tas

Kad tai mūsų Vilnius toks 

būtų!... Visa Europa nustebtų 

ir turistai is visų kampų va

žiuotų pasigrožėti tokiu mies

tu. Čia-gi, nieko įdomaus. Jis

Kataliku Profesionalu ir Studentu Seimas 
Prasidėjo Iškilmingai

J. E. VYSKUPAS T. MATULIONIS 

VADOVAUJA SEIMUI

Oklahoma City yra šios val

stybės sostinė (capitol) ir tu-
įri naujutėlį capitolin inoder- 

čias mėginau eit apžiūrėt tos'niškaį statvta ne\enovi; 

vietos, bet prieiti negalėjau |i(Į- su kupo|l|; w p„pras|iJ 

iš priežasties potvimo. Tada ,Mi)gai ketu,.kanipę S1| k,,,ur 

visi nusispiovę po ponį kar- ka,lipu i;ki5„|įtI vW Ta<

tų, apsisukom vargais - nega- capitolius statytas 1928 ir 

lais Kraizlerį ir grįžom atgal, j PaSial„ gerbuv,; kaiI)|

MARTANAPOLIS, Thomp
son, Conn. — Ketvirtadienį, 

birželio 27 d. prasidėjo Lie- 
nepriskaitomas nei pirmaoi'iu I tuvių Katalikų Profesionalų

Amerikos miestų. Viena, tai t *r Studentu Seimas.
Seimą pradėjo J. E. Vys

kupas Teofilius Matulionis iš

kilmingomis šv. mišiomis. Ar- 

ki-diakonu buvo kun. J. Ka

ralius, Kunigų Vienybės Cen-

Įima atsiekti ir kiek vėliau. 

Iš antros pusės, Pasiuntinybė 

nori įspėti bonų reikalu suin

teresuotus asmenis, kad, jei
gu dėl numatomos, taip sa

kant, darbymetės Pasiuntiny-

L Lietuvos Laisvės Pasko- bė vienu ar kitu atveju šiek - 

los bonai ir palūkanos už tiek ir susivėlinus, tai tas ne- 

1935 m. yra apmokėtinos bet reikš, kad bonų savininkų rei 

kuriuo laiku nuo šių metų kalai nebus jiatenkinti. šiuo 

liepos mėn. 1 d. ligi 1945 m. ' atveju Pasiuntinybė jaašo 

liejios mėn. 1. d. vien glaudesnio bendradarbiu-

2. Turimus bonus galima vinio.

Lietuvos Pasiuntinybė

viener.ems, dvejiems, trejie
ms ir taip toliau, bet ne il
ginus dešimčiai metų. Šiuo 
atveju bus mokama 5 nuoš. 
metinių palūkanų ,kaip ir li-

Anierika — tai šventojo 

vaidas. Visi žino, kad Ameri

ka laivo pavadintų nuo Anie- 

rigo Vesjiūcio, italo žemėla-
gi šiol. ! pių dirbėjo. Vespūci, kaipo ge

3. Bonams pratęsti ar išpi- ras katalikas, nešiojo švento- 

rkti ir už 1935 m. jialukanoms j,, vardų: tas šventasis buvo 
kiekvienas bono turėto-į šv. Steponas, Vengrijos kara-

Jo Ekscelencijos kalba bu-iias Pr*valo užpildytį tam t i- |įaus sūnus, gyvenęs XI-tanj

vo labai reikšminga

Seime dalyvauja 75

vai.
Nuotaika pakilusi.

L. DONŲ PRA
TESIMO

turį. ikrų pareiškimo lomia,
j blankų. Šie blankai, kaip jau

tsto- anksčiau buvo pranešta, yra 

'gaunami Pasiuntinybėje.
' * | 4. Lietuvos Laisvės Pasko-

! los bonų reikalais prašoma 

kreiptis į Pasiuntinybę, ku

rios adresas yra:

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 

j maitinti save ir penkis šei- 

į nivnos. C y venų iš jiašaijios,

lietuvių parapijos klebonas; 

tro Pirmininkas, Shenandoah 

diakonu — kun. J. Aleksiū- 

nas iš Brooklyn; sub-diakonu 

— klierikas Sukevieius iš She 

nandoah. Garbės diakonais 

buvo kun. P. M. Juras, Kuni

gų Vienybės Centro Sekreto

rius, Lawrence lietuvių pam

arba šimtmetyje.

Litliuanian
2622 — lGtli Street, 

Wasbington, D. C 

Pasiuntinybė numato, kaa

.egution,

o vardas An| 
•likus ir jo šventė lapkr. 4 d.

GARSINKITĖS “DRAUGU

ilęs darbo sunku gauti. Mano bonų pratęsimo ar išpirkimo 

vargingas padėjimas’. jr už 1935 m. palūkanoms ap-

Aišku, esama pabijoti ilgų J mokėti reikalu pirmomis šių 

lietuvių, kurie negali bonų

pratęsti. Bet taip pat esama 

ir tokių, kurie, savęs neskriau Todėl juigeidaujama, kad bo- j 
sdami ir atmindami Lietuvos nų turėtojai nesiskubintų bo- •

metų liepos mėn. savaitėmis Į 

bus nejiaprastai daug darbo.

svarbius reikalus, mielai siusti Pasiunt’nvbei. Xo-
tinka Lietuvos neapsunkinti, rimų tikslų taip pat bus ga-

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITI) 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
gavo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

U

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

Už Springfieldo, jau nebeto
li buvo rubežius. Užu šimto 
mylių mes privažiavom Žopli- 
nų (Joplin) miestelį, kuris sto 
vėjo ant gronyčios Missouri 
ir Kansas. Čia mes radom ly
gumas ir kalnus, kalnelius, 
panašius į piramidas. Pasiro
do, kad tai švino, cino kasyk- 1 
ios, Kurios tęsėsi kelias de- į 
šimts mylių.

Žioplinu miestelis nemažas. 
Maždaug toks kaip Lietuvos 
Klaipėda. Turi apie 35,0091 
gyv. Galėjome jame apsisto
ti nakvynei, bet “Tėtytė“ už
protestavo, girdi, aš nenoriu 
su žiopliais miegoti...

Pagaliau ir mudu su “Dė., 
dyte” norėjom uždėti desėt- 
kų - kitų mylių ant “spyda- 
metro”... Sutarę po žodį — 
važiuojam toliau. Čia pat Ku- 
nsas valstybė ir nuo jos į pie
tus — Oklahoma. Mes turė
jom persiristi per kraščiukų 
Kansas ir važiuoti toliau ke-) 
liu “66’’ per Oklalionių. Jau 
temo, bet važiavimas buvo 
malonus, nes oras vėsus, ke
lias lygus ir geras. Pravažia
vę miestelius - priemiesčius 
Žioplino (Joplin), užsukom i 
Webb City, Kansas valstybėj.

Per Oklahomą Valstybę
IŠsitiesusios lygumos per 

Missouri ir dalį Kansas val
stybių, drybsojo dar ir Okla- 
homoj. Mūsų nakvynė buvo

merika žydėjo doleriuose...

•L
STARTS WHERE
NATURE STOPS

When natūra ne 
gleets to funetion,

as she often does, and 
the hair becomes 
streaked or grey — re- 
condition and nestora 
the natūrai color to 
your hair with a Clairol 
treatment. Clairol is not 
a dye—it is a cleanser, 
a recondilioner and a 
cqlor ogent as well.

Phone today for an 
early appointment.

Auk for Clairol at your 
favorite Beauly Shnp 
or wrlte to Clairol Ine. 
126 W. 4#lh Street, 
New York City, N. Y.

I

‘DRAUGO’ EKSKURSIJA l LIETUVA
VISO PASAULIO LIETUVIŲ 

KONGRESAN
didžiausiu, greičiausiu ir gražiausiu prancūzų linijos laivu

S. S. NORMANDIE

SUKYS - DOODY - ANTŪNISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Visokios našles Insurance — I'^nles, V ėsi įlos, Automobilių, 
Stiklų Ir LL

JOI IN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos nuo ugnies, v€jo. etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BOOAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

I Liepos-July 31 d., 1935 m.
Su šia ekskursija vyksta geriausi Amerikos lietuvių sportinin

kai į viso pasaulio lietuvių sporto olimpiadų Kaune.
Ekskursijai vadovauja LEONARDAS SIMUTIS, “Drau

go” redaktorius, LRKSA. pirmininkas ir A.L.R.K. Federacijos 
centro sekretorius.

Važiuokime su šia smagia ir įdomia ekskursija, vykstančia 
stebėtinai dideliu ir greitu laivu, sumušusiu pasaulio laivų greitu
mo rekordę!

Visi kelionės dokumentai bus išrūpinti “Draugo” laivakorčių 
agentūroj. Rašykite arba atvažiuokite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.,

BL » ' ....=

4

Chicago, Illinois
-1---------- ■„!&



Antradienis, liepos 2 d 1935 PBAUGĄS

VIETINĖS ŽINIOS L1TTLE BU DU Y

DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLUI KAMPINIO AKMENS 
PAŠVENTINIMAS LIEPOS 7 D,

Dariaus - Girėno tragingos— liko nedaug. Tas komite- 
žuvimas nevienam išspaudė a- , lui ir sudaro sunkių našly, 
šaras, nes, nugalėję Atlantu, I Visuomenė turi ateiti j paga- 
arti tėvynės sutiko tragingų Iby, kad paminklų būt gali- 
niiftį. ma atidengti liepos 2lS d. Ko-

Netekę dvieju didvyry, pa- miletas pasitiki lietuvių vi- 
sryžom ju atminčiai pastaty-, suomenės duosnumu. 
ti paminklų. I Daugelis matė nepaprastas

lr, šti, liepos 7 d. Pamink
lo Statymo Komitetas jau 
kviečia mus dalyvauti iškil-

kom-to

4

By Brucc Stuart

pastangas geg. 5 d. 
žemę paminklui. 

Matė birž. 2 d. didelį pikni
kų Marąuette parke. Vis tai 
liudija didelį komiteto pasi
darbavimų.

Na, o liepos 28 d. tas ko 
lietuvių tarpe dar nėra bū
vi

, prakasant

mingam kampinio akmens pa 
šventinime. Atvykę pamatysi-] 
me -’O pėdų aukščio bokštų, 
bet tai tik paminklo pamatai,! 

padaryti iš konkrito. Ant ty 
pamatų bus sudėtas gražus 
granitas iš Minnesota valst. 
Granitas jau atgabentas ir lie 
pos 7 d. visi galėsim matyti.

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS
Pareinant iš darbo sunkiai 

automobilio sužeista Barbora 
Petravičienė. Nuvežta į Soutli-

Per paminklo atidengimo town •’o011“1?- Automobilistas! zld<o, kuris už kcietos vajan_ 
rieš Sheridan (iš 70 laikytas. apleido šį pasaulį dėl įvai-

UžUOJAUTA, 1 pačios vietos 12 vai. Trokas
----------- 1 nuveš ir parveš tiktai už 35c

BRIGHTON PARK. — , Lin- Šiuomi kviečiame įsitėmyti 
įsmy naujienų teko nugirsti,' vietų ir laikų ir atsilankyti j
kad jaunoji Ona Piežienė su
silaukė gražaus sūnelio Juo-

piknikų. P. K., sekr.

muzikantų). Bus keli benai iš 
American Legion 4-to distri- 
kto.

Kamp. akmens pašventini- J T;l diellsi ,)US uždarytos au_ 
mo apeigoms atlikti Ko,nite’| tomobiliams kelios Marąuette 
tas pakvietė kun. H. J. Vai- parj<0 kolonijoj gatvės, kad
čūnų ir kun. lg. Albavičių.

Be to, tų pačių dienų Mar
ąuette Parke įvyks to paties
komiteto rengiamas piknikas i 
paminklo naudai. Prie pamin
klo pašventinimo apeigose ka
lbėtojais pakviesti prof. kun. 
J. Vaitkevičius, M. I. C., ko
nsulas A.
lietuviškų laikraščių 
riai.

Birželio 26 d. gražiai palai
dotas V. Vardinauskis. Tai 
automobiliaus auka.

Birželio 20 d. mokyklos vai 
kučiai (altoriaus tarnautojai, 
Angelo Sargo, Sodaliečių) tu- 

Dariaus - Girėno paminklas j j-ėj0 išvažiavimų į Lincoln pa 
kainuos ne $10,000, kaip bu-į rkų. Su seserimis gražiai die
vo manyta, bet $12,000. Tai nelę praleido.
įvyko dėl anksčiau nepranta- i _______
tytų kliūčių, kurias komite-

minia galėtų be jokios bai
mės sekti, iškilmių eigų.

rių komplikacijų.
Šia proga Nekalto Pras. P.I 

Šv. parap. choras siunčia už- j 
uojautų dėl sūnelio mirties ir 
linki dain. Onai greit pasvei
kti ir vėl grįšti mūsų tųrpan 
darbuotis.

Per keletu metų mūsų baž
nyčioje, koncertus ir per ra
dio žavėjo mus O. Piežienės 
gerai išlavintas balsas.

Choro Valdyba

RADIO
Šiandie 7 valandų vakarei 

Peoples Fumiture krautuvių 
pastangomis eis reguliarts a- 
ntradienio radio programas, 
kuriam dalyvaus žymūs ra
dio dainininkai, kvartetas, du 
etas, solistai ir k., vadovau
jami J. Saulio;

Dienraščio “Draugo” Metinis 

PIKNIKAS

Sekmadieni, liepos 21 d., 1935 m.
BIRUTĖS DARŽE

PRANEŠIMASconsinų. Sykiu išvažiuoja ir 
vaistininkas Keserauskas su 
žmona aplankyti gimines ir
paviešėti. Jie žada sustot M a- BRIDGEPORT. — Sald- 
dison, Black River Pails, Eau, dusios širdies Viešpaties Jė- 
Clear, Chippewa Pails, La.dy-Izaus dl^ugija laikys pusme- 

padainuos s,nįth, Bruce. O iš ten vyks įtini susirinkimų 2 d. Jjejios,
daug gražių dainelių. Be to, Rhinelander, Antigo, Green 
bus įdomių kalbų, svarbių prajBay, Oshkosh, Mihvaukee. 
nešimų, geros muzikos bei ži- i Išvažiuoja 2 d. liepos, 
nių iš praėjusios Peoples Die grjg ap:e y d> lįcpos. 
nos. Nepamirškit pasiklausy- Laimingos kelionės!

o

7:30 vai. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So 
Halsted St. Malonėkite visi 
nariui atsilankyti į šį susi
rinkimą, nes randasi daug 
svarbių dalykų svarstymui.

Valdyba

Dievo Kūno šventė musų 
ai

kščiota. Mokyklos mergaičių 
ir Sodalicija ir altoriaus tar- 

f nautojai sudarė gražių proce
sija. Gražus seserų altorių pa 
puošimas ir varg. V. Daukšos 
išlavintas choras kėlė žmones 
prie dar didesnio pamaldumo.

’ ; tas jau prašalino. Jei tos kliu , 7 .Kalvaitis ir keli . v .. bažnyčioje iškilmingai apvai
•1 .. i.i.tys nebūt buvę prašalintos,' , .„.EllkrasciU ledaklo- _ _ _ . ksciota. Mokyklos mercHiem

paminklas būtų kainavęs arti 
$15,000.Paminklo siaiynio komite 

tas susideda iš daugelio na-1 Tat, visi ir vi^os iš anks- 
rių, bet pats sunkusis darbas 1 to, ruoškimės dalyvauti dide- 
guli ant keliolikos narių pe-Tėse iškilmėse, liepos 7 ir 28 
čių. Ruošiamos knygos (pro- d. ir dabar, kus gali, prisidė- 
gramo) pirm. adv. C. P. Kai I kime prie sukėlimo lėšų pami- 
Stulpinas ir kiti ypatingai nklo statymo darbams apmo- 
dirba, kad gautais biznierių keti. J. Šliogeris
ir profesionalų skelbimais su
kėlus kuodaugiausia pinigų, 
kurių dar trūksta virš poros 
tūkstančių. Laiko iki pamin
klo atidengimo — liepos 28 d.

BIZNIERIAI, GARSINKITE^ 
“DRAUGE”

SIMANO DAUKANTO 
DR-JOS NARIAMS t i.

C'icerletis

mos žinios

PRANEŠIMAS

PRANCJŠKPS 
BAR DA I SKIS

mirė birželio 30 d., 1935 m.
10:So vai. vakaro, sulaukęs 4u 
metų amžiaus.

Kilo iš Kasi inių Apskr., Gi r
kalnio parap. Mankūnų dvaro. 
Amerikoje išgyveno 23 nulūš.

Paliko dideliame nuliūdimo 
brolj Joną, draugus, pažyslu- 
intis ir gimines: o Lietuvoj' l ris 
s> si ris: Oną, Zofiją ir Kalrlną. 
jų valkus tr gimines.

Kūnas puSa rvolas koplyčioj. 
2314 Wesl 23rd PI.

laidotuvės jvyks penktadie
ni. liepos 5 d.. 1935. IS kop
lyčios 8 vai. bus atlydėtas j 
šv. Mykolo parap. bažnyčią, 
kurioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtus ] šv. Ka
zimiero kilpinis.

NuoSirdžlai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tainus-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Brolis, Draugai lr 
Giminės.

Laidotuvių direktoriai I.nch- 
nultz Ir Sūnūs. Telefonus 
CANai 2515.

-mp
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

T E V a E
Lengvais išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

Šv. Kryžiaus parap. pikni
kas bus liepos 7 d., Vytauto 
darže. Lainiingiausiems teks 
geros dovanos. Tikietų reik' 
iš anksto įsigyti.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aaUtanė* rūiiea pamišk

ių lr trabnamių

DtdJUuiU paaiiUų dirbtavl
Chicagoj

Snvirf 60 metų prityrimo

Pirkite Uosiai ii dirbtuvės lr 
taupykite pinigui

———io. :------
Mes atlikome darbą daugeliai 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
irti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab
namių.
Mūsų šeimyna spccializnoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL

Alfred ftoarlll.

Vienas blokas J rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai t

Koz. PENNAOOLA »01I 
BELMONT *488 

Office, BILUilDH UM 
Vlnoent Koaelll. secr.

Kurie apsiėmėte dirbti pik
nike liepos 4, susirinkite ket
verge prie Lietuvių Auditori
jos, 10 vai. ryto, nes trokas 
draugijos pasamdytas nuvež-!
ti darbininkus į piknikų. Taip ------------
pat ir nariai, arba svečiai, ku- Dr. A. J. Gussen šiuomi vi
rio manote važiuoti į pikniką, siems savo pacientams pranc- 
taipgi galite drauge važiuoti Į ša, kad jo ofisas bus užsdary- 

jtroku už mažų mokestį. Itas savaitei laiko, nes su še i-į
Antras trokas išeis iš tos!ma vyksta atostogoms į Wis-Į

-------------- ■ . — ■■

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. F. Radaus
S. M. Skudas
Clias. Sjremiea
1.1. Zolp
I. F. Eudeikis

3307 Lituanica Avė. 
Phong BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANai 6174

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

Lacknntz ir Suims 2314 West 23rd Plaee 
Phone CANai 2615 Cicero 5927

J. Litams
S. P. Mažeikų

4092 Archer Ava.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

AMBULANCE PATAKNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

YARds 1741-1742
J. F. EUDEIKIS

Miegamo kambario setai po ...................... $/| Q.50
Gražūs l’arlor Setai po ........ 34.50
Didelis pasirinkimas: PEČIŲ, LOVŲ LEDAUINŲ KgVR 
PETŲ.

Jeigu jums reikia MjALEVOS, jūs gau
site geros nialevos už prieinamų kainų.

BUDRIK FURNITURE MART,
3345 S. Halsted St.

Išpardavimas ant vartuotų Elektrikinių Ledaunų
p° ........................... ............ *35.00
Skalbiamos mašinos perdirbtos, keturkampės, aliuminės
p° ................................. .............................. *19.50
l’ERdirbti dulkių valytojai po ...................... $5 96
Geros perdirbtos radios gražiuose kabinėtose
i* ................... ....................... *9.50
Naujos automobilio radios po .................. ^18 50

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

Telefonai: BOUIevard 4705—8167
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MARIJONU KOLEGIJOS RĖMĖJU PIKNIKAS
KETVIRTADIENYJE, LIEPOS (JULY) 4 D., 1935 M.

LABDARIŲ ŪKYJE, LEMO N T, ILL.

Bus Gražios Muzikos, Dainų, Baseball, Skanūs Valgiai.

Ateikite visi pasilinksminti ir pakvėpuoti tyro oro Liepos (July 4 d., 

1935 m. Kviečiame atsilankyti.
TT. Marijonų Rėm. Chicagos Apskr. Valdyba.

VIETINĖS ŽINIOS 
TT. Marijonu Rėm. Piknikas Lak. Ūk,j
TĄ DIENĄ ĮVYKSTA DI

DELIS M. K. R. CH. 
APSKR. PIKNIKAS

Marąuette Parko lietuviai 
— profesijonalai, biznieriai, 
draugijos, šeimynos ir pavie
niai — visi rengiasi važiuoti 
4 d. liepos į rengiamą TT. 
Marijonų Rėmėjų Chic. apskr. 
pikniką, labdarių ūky.

Kurie norės važiuoti troku, 
prašomi iš anksto užsisakyti 
vietas prie. bažnyčios pas lai
kraščių pardavėją ir Gudus, 
6948 So. Talman Avė. Būtinai 
re'kia žinoti, kiek reikės tra
kų paimti.

Julius Welicbka, 2506 W. 
69th St., ekspresininkas (tel. 
Rep. 3713) su dideliu troku 
stovės prie bažnyčios 11 vai. 
ryto. Vaikams su tėvais va
žiuojant dykai, be tėvų nebus 
leidžiami.

Jei būtų lietus, pikniką 
galima bus htidėti liepos 
14 dieną. Tą dieną taipgi į- 
vyks TT. Marijonų Rėmėjų ir 
Labdarių 23 skyriaus pikni
kas.

Savo piknikui rėmėjai ir 
labdariai darbuojasi, renka vi 
sokias dovanas, Petras Gry
bas, visiems gerai žinomas po
ntonus ir dekoratorius, žadė
jo dykai nuvešti valg. produ-

DARIAUS - GIRĖNO 

LAIKRODIS

kas, išvažiavo dviem metam j |ga nelaimė” su nutomobilium. 
Kauną mokytojauti. Gryžęs iš .Toj pačioj nelaimėj buvo dr. 
Lietuvos jis išėjo Teologijos Simonaitis su žmona ir dr.

ktus. A. Jonaitienė, F. Bar-■I
Į dauskienė, T. Goberienė, B.
Paliliūnienė žada piknikie- 
rius pavaišinti lauke gamin
tais valgiais. 8. S.

mokslas ir, įsišventęs kuni
gu, drauge su kun. Mėšlių va
žinėja duodamas lietuvių pa
rapijose misijas. Paskutines 
rekolekcijas jis vedė Šv. Ka
zimiero Seserims Chicagoje. 

Ligonio sveikata šiandien

Manikas.

— Šeštadienio vakare Ba- 
rtz ūkyje kun. Petrui Katau- 
skui buvo surengta puota jo 
pagerbimui vardo dienoje.

— Šiandien iš Cbicagrs iš-

Pranešimai
CHICAGOS FEDERACIJOS 
APSKR. SUSIRINKIMAS

KUN. AUKŠTIKALNIS 
LIGONINĖJE

“Draugo” reporteris šian
dien patikrino kun. P. Aukšti 
kalnio sveikatos padėtį.

Praeitą penktadienį vėlai 
vakare padaryta skubi opera
cija, dėl uždegimo aklosios ža
rnos. Operaciją paspėta pada
ryti į laiką, ligonis yra ra
mus ir jau pradeda priimti 
skvsta maistą.

Kun. P. Aukštikalnis yra 
gimęs Šv. Kazimiero parapi
joje AVorcester, Mass. Šeimy
nai apsigyvenus Bostone, jam 
teko išeiti jėzuitų kolegiją ša
lia Bostono ir paskui įstoti į 
jėzuitų vienuoliją.

Kuomet jėzuitai Kaune ati- ' 
darė savo gimnaziją, Aukšti- 
kalniuks, tuomet dar klieri- I

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų, kuri! 
erti priežastimi galvos skaudėjimo, 
-valgi,no. akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karėt). atitaiso 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spėriais atyda atkreipiama Į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
Nedėlioj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

ŽINIŲ ŽINELĖS

geresnė. važiuoja ekskursantai, kurie
------------------- - j vyksta Lietuvon su studentų

'ekskursija Gripsholm laivu.

— Adv. J. Grišius pranešė, 
,kad Sinetto (ateivių registra-

Dr. J. Simonaitis vakar jvimo) bilius visai atmesta, 
išvyko porai savaičių atosto- Taj yra stambus laimėjimas, 
gų. Išvyko į rytines valsty- Siame reikale daugiausia pa- 
bes automobilium. Išvažiavo 1 sidarbavo adv. Grišius. 
drauge su visa šeima. !
- Sekmadienyje baigėsi L.1 “ vakare Tažiu0-’a-

B. K. S. A. vajus. Chicagoje ”e 1 Vytant° park’’ knr b"S 
laimėta gana daug naujų na- |ldomus piknikas,
rių. Ypač daug prirašė 33 kp. Į — Apie pusę tuzino žmo- 
Roselande. nių jau užsiregistravo ‘Drau 
- Red. I.. šimutis vaikš- '*>’ ir ’ror'inink,, <*skursi 

čioja ranką pasirišęs, šešta-
dienyje jam atsitiko “laimin

Labai svarbus susirinkimas 
bus 3 d. liepos Aušros Vartų 
parapijos salėj, 8 vai. vak. Vi 
sų skyrių atstovai būtinai tu
rit dalyvauti šiame svarbia
me Federacijos susirinkime. 
Daug bus svarbių pranešimų. 
Kviečiami ir visi apskričių, 
visų organizacijų atstovai.

Valdyba

Dariaus - Girėno paminklo 
komiteto susirinkimas įvyks 
liepos mėn. 2 d. !8 vai. vakare 
Margučio redakcijoje. Bus

PARDAVIMUI ŪKĖ

SO akerių improved dairy

svarstoma svarbūs reikalai.
Komiteto nariai kiečiami bū
tinai atsilankyti.

V. Rėkus, K-to sekr. Į

Dešimtinė sitema, kuri var
tojama pinigų dirbime bei Jų 
skaičiavime, buvo patvirtinta 
J. iV. Kongreso 1784 metais.

CLASSIFIED
KRAUTUVĖS RENDO'N | FLETAI REND0N

4654-56 Wentworth Avė. 
dvi didelės krautuvės sn gy
venamais kambariais. Tinka
mos bile kokiam bizniui. Po 
$25 mėnesi. Pašaukite:

MIDway 10343

4654-56 Went\vorth Avė. 2 
fletai po 6 kambarius, dideli 
porčiai, dideli ir šviesūs kam
bariai. Gesas, elektra ir t.t. 
Pašaukite:

MIDway 10343

LIETUVIAI ADVOKATAI: PARDAVIMUI BIZNIAI

poultrv ūkė. $4,000 casli. Fė
jai, kuri vyks Lietuvon liepos deral morgičius $3,500. Box
si d. “Normandie” laivu. 12, North Judson, Ind.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso Phnnc 
PKOspect 1028

Res. and Office 
285* Ro. T/carttt St.

©Alfai 0709

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

1 to 4 and 7 to 1 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 8 Iki 8 vak. 
Nedėllomls pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspeet 1880

Tel. BOVIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo t Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Valandos: Nno 1-5 Ir 7-9 kasdieną. 
Res. Ir Ofl«o Tel. — BOVIevard 54*81

DR. L. A. ZALESKA
GYDYTOJA Ir CHIRURGE

1720 West 47th Street

Tel. OANal 0157
Rea. PROspeet 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJ AR Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HATAOTCD STRESU' 
Rerldendla 8800 Ho. Artesian Avė

Valandos- 11 reto Iki • popiet 
8 Iki 8 v. vakaro

Tel CANal 8122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.) 

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

Tel. LAFayette 7860

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. OANal 0402

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Res.: Tel. HEMiock 6288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 

Resldsnctjos Ofisas: 2666 W. 69th St.
Valandos: 10-11 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomda lr Nedėllomls pagal sutart.

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitagp 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETTTVTS ADVOKATAS 

Snite 1909 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo • Iki 6 
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyėlos 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas OANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPnblic 9800

Telephone BOVIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS lr PATARĖJAS 

4831 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 6516 S. Rockvvell St.

Phone REPublic 9728 CHICAGO

AITOMORn.E8

t

Grosernė ir bučernė parda
vimui. 13 metų įsteigta. Gra
žūs gyvenimui kambariai. Pa
rsiduoda dūliai ligos.

3108 West 59th St.

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAŲ ESTATE - SIUNČIAM
PINIGUS Į LIETUVĄ
• LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRĄ

Reikalaujam 100 namų už 
casb. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marųuette Park.

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

AUTOMOHn.EH

Sis laikrodis kasdieną rodvs klek 
Jau surinkta Karšinimą Dariaus-Gi
rėno paminklo atidengimo lėkllniių 
programai:

l-hyslclans and aurgeons
Attorneys
Bhlg. and I.oan Assns.
Funeral Dlrectors
Meat Markels
Banks
Theatres
Automobile Salesrooms
Pharmnclsts
Clergy
Newspapers
Contractors
Tallcrs ............
Cobblers
Beautty Parlors
Furniture Rtores
Jfetrelera
Rocletles
Barbers
Confeetloners
Beer Dlsirlbutors
Clothlers
G« sol Ine Rtattona
Optometrlats
8hoe Stores
Florist s
Insurance brokers
AldermenJudres
Press Compnnles
I.lųuor Corporation!
Dairi es
Masters-ln-Chancery
Financial Corporation!
Hard vare Stores

K
12

I
7

14
8
5

12
13

6 
6 
8

15 
9

10
9

1 1 
42 
IR 

8 
13 

9

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone OANal 0523

Ofiso Tel.: PROspeet 8378 
Res. Tel.: HEMiock 8141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytoju ir Chirurgu

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir «:S0 Iki 8:80 
Seredomis Ir nedaliomis pagal sutarti 
Res. 2515 W. 69th St. Pagal sutart).

Tel CANal 8122

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

Seredomis Ir Nedaliomis pagal sutarti 
RE7IDFNCI.1 A

6031 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla 0038 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutart,

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1444 80. 49th CT.. CICERO, ILL 
Utar., Ketv., Ir P5tn. 14—9 vai.

8147 80. HALSTED ST.. CHICAOO 
Paned., 8ered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMiock 4848 
Res Tel. GROvehill 0817

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. lr Nedėllomls susitarus

EMIL DENEMARK INC.
■ — Vartotų Karų Bargenai =

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

Tel. Ofiso BOUtarard 5911 
Res. VICtory 9848

-14

DR, A, J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-2; nuo 4:10-1:29

756 W«rt 35th Street

DR. J. E. SIEDUNSKIS
Gvdvtolas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDUNSKIS
Dentlstas 

Gas X-Ray
4142 ARCHER AVĖ., ©or. Franciam 
Tel. Office Laf. 8469; rea VIrg. 9999

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAM

4729 So. Ashland Are.
1 lubos

CHICAOO. TLL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 19 Iki 11 vai. ryta, nuo I Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 1:19 vai. 
vakaro Nedėllomls nuo 19 Iki 12 

valandai dienų 
Telefoną* MTDwav 28*0

DR, MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ®

4631 SO. A8HLAND AVĖ.
Tel. YARda 0994

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tei. CANal 0492

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47tb Street 
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutart,

Dr. A. Račkus
Išvažiavo j Lietuvų 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Valandoe:
Nuo 14-11 v. ryto: 1-4 lr 7-1 v. v. 
Nadėldlenlala nna 14 Iki II diena

Tel. LAFayette 3051

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFTSA8 IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 18 rvlals — 1 
Iki 3 popiet — 8 Iki 8:80 vakare. 
Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

BTTTCK '35, 5 Sedan. Trunk. garant....................
BUICK *86. 5 Sednn. garant .............................
CADILLAC *30. 7 Sedan. V-16, Tobulas ... 
PONTIAC ’3S, 5 Sednn. DeI.uve modelis ...
PONTIAC *35, 5 Sedan. 6 cyllnd........................
RUTCK '34. 5 Sedan. Trunk..................................
BUICK '33, 5 Sedan 67. kaip naujas ...............
CADILLAC '31, 7 Sedan. 6 drat. ratai ..........
PONTIAC '34. 5 Sedan De Luxe ........................
BUICK '33. 5 Sedan 57. pirmos rūSles...............
I.A SALLE '31, 5 Sedan, labai puikus ..........
CADILLAC '30, 5 Sedanette. Fleetwood ..........
PIERCE '30. 5 Phaeton, Pilkas, Tobulas . . . 
PACKARD '31, 7 Sedan. Custom Bullt ... 
CADILLAC *30. 5 Town Sedan, 6 drat. ratai
LINCOLN '29. 5 Sedan, pulkus karas ..........
RTTICK '31, 5 Sedan 67. geroj tvarko!...............
I.A SALLE '31. 5 Co,ipe. geram stovy ..........
PIERCE '30, 2-4 Coupe, geram stovy . ... 
CHRYSLER '31, 2 Conv. Coupe. Rumble sea 
LINCOLN '30. 5 Sedan. labai pulkus karas 
PACKARD '30. 2 Conv. Coupe. Gražus .... 
CADILLAC ’30. 7 Sedan. geram stovy ....
BUICK '30. 5 Sedan 61, įtvarus ......................
CHEVROI.ET '31. 2 Coupe, 6 drat. ratai
RUICK '30. 7 P. Limo., 6 drat. ratai ............
CHRYSLER '29. 7 Sedan. 6 drat. ratai . .
FORD '31, 2 Coupe, geroj tvarkoj .............
ORAHAM *32. 6 Sedan, bargenas .................
I.A SALLE '29. 6 Sedan. žetna kaina.............
CADILLAC *28. 6 Coupe, geram stovy.......... ...
OAKT.AND *30, 5 Sedan. gražiam stovy ....
CADILLAC *28, 5 Sedan. bargenas ......................
CADILLAC '28. 7 Sedan. sugauklte ....................
NASH '29. 6 Sedan, žema kaina ......................
BUICK '28, 6 Brougham, eina O. K..................
ESSEX '29, 6 Sedan. bargenas .............................
RTTICK *27. 6 Sedan. pigiai .............. .. .
BUICK *27. 5 Sedan. kalnuotas parduot . . 
STTTnERAKER '29. 5 Sedan ..
BUICK '26. 6 P. Sedan. 2 dunj. .. . . . . .7

9825
4795
9745
9745
9095
4095
9095 
9895 
9595 
9595 
9445 
9395 
9395 
9395 
4395 
9375 
9375 
9345 
9325 
9295 
9295 
9295 
9295 
9225 
4225 
9225 
9195 
4195 
9195 
9195 
9195 
9175 
9125 
9125 
9125 
9 95 
9 85 
• 85 
9 50 
4 35 
9 50

♦

CRANE

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvfond 4100

I


