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MEKSIKOS GUBERNATORIUS 
NEDUODA LAISVES BAŽNYČIAI

Jis panaikino legislatūros
pravestą įstatymo pataisymą

MEXICO CITY, liepos 9. Štai kaip įvykę; Guberna- 
— Žiniomis iš Colima, tos vai toriui Saucedo atvykus į šį 
stybės gubernatorius Salva- miešti) — Mexico City, legi- 
<lor Saucedo ir toliau nuspren slatūra skubiai pravedė kata
dė kovoti prieš Kataliki) Baž likų varžymo įstatymui patai
ivčią, neįleisdamas valstybėn šviną, kad valstybėn leidžia
nt vieno kunigo, kurie galė- ma grįžti 20-iai kunigų. Lai- 
tų darbuotis tarp katalikų. Į kinai einantis gubernatoriaus 

Gubernatorius nusprendė ir pareigas Crispin Rios pasl- 
toliau vykdyti senąjį jstatv- Įrašė pataisymą. Tačiau grį- 
iną, kuriuo suvaržomi katali-’žęs gubernatorius tai visa pa 
kai ir kuriuo draudžiama ku- naikino.
nigams eiti savo pareigas. Pasirodo, kad Meksikoje 

Prieš keletą dienų buvo čia gubernatoriai yra raudonieji 
ir užsieny plačiai paskelbta, autokratai, o legislatūros lai
kad Colima valstybėn įsilei- komos vien dėl formalumo.
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Lėktuvo katastrofa. Liepom 4 d., netoli Relmnnt maudyklių, prie Ogden a ve., 
tarp Dovvners Grove ir Naperville, nukrito ir sudužo pasivažinėjimui lėktuvu*. 
Žuvo vienas keleivis, lakūnas sunkiai sužeistas. Šimtai žmonių matė katastrofą.

KONGRESMONAS LAU
KIA PROHIBICIJOS 

SUGRĮŽIMO

MIRĖ KARDINOLAS 
LA FONTAINE

džiama apie 20 kunigų. Da- Taip yra ir su pačiu Mek-lvo kandidatu į prezidentus iš 
bar pats gubernatorius vie- sikos kongresu, kurs taip So prohibicionistų partijos, pe- 
toe spaudai praneša, užginda ka, kaip revoliucinės partijos reiškia, kad jis numato “gar 
mas kunigų įsileidimą. 'vadų orkiestras groja. bingosios” prohibicijos grįži-

----------------------------------------- ; mą netolimoj ateityje. Ir ka
da ji grįš, visados pasiliks. 
Anot jo, prohibicija jau su 
visu savo “kilnumu” yra pa 

I sukus atgal, kad atgavus sau 
“garbingą” vietą krašto kon 
stitucijoje.

Kongresmonas Upshaw ma
I to laikraščiuose, kad kai ku- i . . .riuose didesniuose miestuose

43 ASMENYS ŽUVO 
NEW YORKO VALSTYBĖJ

Prezidentas suskumba gelbėti 
nukentėjusius nuo potvynio

NEW YORK, liepos 9. — 
Žiniomis iš potvynių ištiktų 
New Yorko valstybės dalių, 
žuvę 43 asmenys ir nesuran
dama kitų 28. Medžiaginiai 
nuostoliai siekia apie 10 mi-

ROMA, liepos 9. — .Vene- 
j rijoj mirė kardinolas La Fon 

COLORADO SPRINGS, Co taįne> 74 m amžiaus. Šventa 
lo., liepos 9. Georgia vai-Į sjg Tėvas Popiežius Pijus 
stybės kongresmonas W. D. velioniui prieš mirsiant 
Upsba.w, kurs vieną kartą ^ pasiuntė specialų apaštališ-

girtų automobilininkų skai- 
liep.js 9. čius padidėjęs keliais šimtaisAVASIIINGTON,

— Prez. Rooseveltas šiandien' nuošimčių 
ėmėsi priemonių, kari gelbė- dės yra toli blogesnės už bu- 
jus nukentėjusiuosius nuo po vusius saliunus.

hjnny dolerių. Sugadinti na- d„nojo Kryžia„s pirminink,, 
mai, tiltai, gelrainkeliai, vieS.'adm Orayson4> kad jia tuo. 
keliai ir sunaikinta dideli plo -au imtusi visu pria_
tai su augančiais javais. Ke-,monių dnoti rrikalingos pa.

^^iij

liolika tūkstančių žmonių v- 
ra pasprukę į aukštesnias 
vietas — tolėliau nuo upių, 
upelių ir žemumų. Steuben 
apskritis skaudžiausia ištik
ta.

Į nukentėjusias vietas pa
siųsta valstybės kariuomenė

Raudonojo Kryžiaus darbi- 
inkai. Valstybės gubernato

riaus įsakymu visoj valstybėj 
mobilizuojamos visos gelbėji
mo pajėgos ir siunčiamos į 
nukentėjusius plotus.

Šie miestai ir miesteliai y- 
ra nukentėję: Binghamton, 
Hornell, Delbi, Bath, Cats- 
kill, Dryden, Utica, Itbaca, 
Trumansburg, Oeneva, AVat- 
kins Glen, Alfred ir Canajo- 
hane.

KAREIVIAI SAUGOJA 
TARTOKUS

SEATTLE, Wash., liepos 
9. — Per du mėnesius užda
ryti tartokai ž.iemių vakaruo
se streikuojant darbininkams 
vakar atidaryti valstybės ka
rių apsaugoje.

Berwyno pilietis J. Lid ne 
galėjo identifikuoti unijos ag 
entų, kurie andai jį apdaužė.

ką palaiminimą.

ITALIJA PASIRYŽUS AP
LEISTI T. SĄJUNGĄ

ŽENEVA, liepos 9. — Vie 
tos italų rateliuose kalbama, 
kad Italija apleis T. Sąjun
gą, jei ši norės kištis į Itali
jos Etiopijos konfliktą.

T. Sąjungos Taryba gegu
žės m. 25 d. nusprendė, kad

TEISĖJAS ĮSPĖJA, KAD 
BŪTŲ MOKAMI 

MOKESČIAI

MRSKITE, ŠIANDIEN YRA 
“DRAUGO” RADIJO VALANDA

KALBĖS DR. A. JOVAIŠA, DAINUOS 
p. K. SABONIS

Šiandien popiet “Draugo” lonu paklausyti jo naudingų 
radijo programoje dalyvaus nurodymų. Dainininkas p. Sa 
du žymieji lietuviai. Vienas bon*s >ra V*S’J lietuvių lai ai 
jų yra dr. A. Jovaiša, o ki
tas — dainininkas p. K. Sa-

xx mvu

suteiks į Neužmirškite tarp 
į naudingų patarimų mūsų svei 4:30 vai. p 
katos klausimais. Dr, Jovai-Į radiją ant 

'ša yna iškalbingas ir bus ma 1211) kil.

mėgiamas. Jo galingas ba
ritonas kiekvieną sužavi. Bus 
ir kitų pamarginimų.

bonis. I)r. Jovaiša suteiks Neužmirškite tarp 3:30 ir 
p. pasukti savo 
stoties WEDC'.,

Cooko apskrities iždininkas 
praneša, kad 757,155 nekilno
jamų turtų savininkai nėra Į 
užmokėję mokesčių už 19331 
metus. Tų mokesčių pasidaro i 
41,538,155 dol. suma.

Apskrities teisėjas Jareckis 
paskelbė įsppjimą tiems savi- 

i ninkams. Kviečia juos, kad • 
jie iki šio liepos mėn. 19 die-,

ŠVEDŲ SOSTO ĮPĖDINIS 
APLANKYS LIETUVĄ

Be to, žada Kaune sustoti 
Sovietų žurnalistai

KAUNAS. — Patirta, kad KAUNAS. — Šiomis die- 
rugpiūčio mėnesio gale į Lie nomis pro Kauną pravažia-

, . .... ,tuvą žada atvykti Švedijos vo Sovietų rašytoju ir žurna-nos paduotų pareiškimus pa- ' . '. .... . .kronprincas Gustavas - Adol- lįstų delegacija 1 Paryžių, sužymėdami nemokėjimo prie-1 •
žastis. Kas iki to laiko neuž-į

mokės skirtų mokesčių ir ne- , ... . ». .
, ..... tuva atvyksta privačiai.

paduos pasiteisinimų, pas-] , , , • r , • • iri I • ir * * 11'atplauks specialiu laivu į kl- si Kauno stotv, kad grjzda-

fas.
Švedų sosto įpėdinis į Lie 

Jis

ridėjusi iš M. Gorki, J. Eren- 
burgo, Kolcovo ir Aleks. Tol
stojaus. Delegacija pareišku-

kiau joki protestai negelbės. 
Visi namai ir žemės sklypai 

būt sušaukta , bus išstatyti pardaviman ir

aipėdą su visa eile žymių 
Švedijos atstovų. Iš Klaipė-

ši taryba turi dui susauKta i — —r-----dos Gustavas-Adolfas
specialin posėdin, jei arbitrų pardavimas bus pradėtas gal

v y. ,. . . . i komisija negalėtų sutarti, kącm. O šiandienines alų b . . ... . . .
paskirti komisijos pirminin
ku. Taip pat nutarta šaukti

. . . .. .v I specialį posėdį rugpiūčio mAnot jo, prohibicijos atsau]n5 
kimas yra milžiniška klaida

šį patį liepoj mėnesį.

atvyks

ma iš Paryžiaus, sustosiantį 
Kaune ir vizituosianti pernai 
lankiusius Sovietus Lietuvos 
rašytojus ir žurnalistus.

PABALTIJO TAUTįJ VIE
NYBĖS KONGRESAS

KAUNAS. — Pabaltijo tau 
tų vienybės kongresas Įvyko 
birželio 29 d. Rygoje. Daly
vavo Lietuvių-Latvių Vieny
bės dr-ja, Lietuvių-Estų ir 
Estų-Latvių dr-jos. Tai bus 
pirmoji konferencija, kurioj 

visos trys valsty

į Kauną.
Tai bus pirmas atsitikimas, 

kai į nepriklausomą Lietuvą 
atvyks toks aukštas monar
chijos asmuo.

ŠEN. LONG PUOLA 
PREZIDENTĄtvynių New Yorko valstybė 

je.
Prezidentas kreipės į Rau Kraštui ir tautai padarvta .. . . ...

.... 1 1 /a Italiją sutaikius su Etiopijanejkainojama nuoskauda. O
tas padaryta didesnių paja- Kaip kartas minėta komisi- Pos b; senatorių.*,
mų gavimo sumetimais. ja nutraukė savo pasitarimus, f Long is Louisiana puola pre-

25 d., jei iki to laiko komisi 
ja nerastų priemonių, kad

NEW ORLEANS, La., lie-
NAUJA ORO LINIJA PER 

KAUNĄ

gailios nukentėjusiems žmo
nėms.

Be to, prezidentas pasisiū
lė duoti reikalingą pagalbą 
New Yorko valstybės visuo
menės sveikumo tarnybai. ,

“Esu patriotas,” pareiškia 
kongresmonas. “Noriu būti 
absoliučiai ištikimas savo kra 
što prezidentui, ypač didelio 
krizio laiku, kaip kad šis. Bet

neradusi taikai priemonių. 
Yra aišku, kad taryba bu*,

sušaukta specialin posėdin ir, 
be abejonės, ji sukels nema
lonumo Italijai. Ir tada, kaip 
sako italai, Mussolinis pa-esu priverstas pakartoti Ab- , , Ti  ....................

1 , T *i * 1 * skelbs, kad Italiia išeina iŠrahamo Lincolno žodžius, kad ’. J
(Vėliausiomis žiniomis, žuvn," orozidpntaAnda T'

šiųjų skaičius kaskart didėja.,.. ... . .______________ ! jis tun tiesą ir nuo jo pasi-
MIESTO TARNAUTOJAMS Į11 auklu’ kada *'ls k,ysta ” 
DIDESNIS ATLYGINIMAS j Kongresmonas Upshaw kai 

---------- įtina pre?. Rooseveltą už pro-
Ulinois legislatūra pasigai- hibicijos atšaukimą.

Įėjo Chicagos politikierių ir 
su kelių bilių pagalba padi
dino čia mokesčius. Kadangi 
bus daugiau pajamų, tai mie į 
sto valdovai apgalvoja, kad.
padidinus atlyginimą miesto Japonams reikalaujant, Kia- 
tarnautojams ir kai kuriems ngsu vyriausias teismas nn-

KINIJA PASIDUODA 
JAPONAMS —

ŠANCHAJUS, liepos 9. —

darbininkams. Girdi, šie žmo
nės per paskutinius kelerius

baudė vieno kinų žurnalo ki
nietį leidėją 14-ai mėnesių

metus daug kentėję dėl ma- sunkaus kalėjimo už japonų 
žinamojo jiems atlyginimo, j imperatoriaus “šmeižimą.” 
Tad dabar yra proga jieans
atpildyti.

Miesto tarybos finansų ko
mitetas svarstys šį klausimą.

NEPAKENČIAMI KARŠČIAI

SEiVTLLE, Ispanija, liepos 
9. — Vakar čia užregistruota 
141 laipsnis karščio. Pavė
siuose — 108 laipsniai.

PAVOJUS MILIJONAMS 
ŽMONIŲ

NANKINGAS, Kinija, lie
pos 9. — Yangtze upė kas
kart vis plačiau išsilieja iš 
savo vagos, sukeldama dide
lius potvynius ir grasindama 
pavojumi 25 milijonams gy
ventojų.

NACIAI GINKLUOJASI 
JŪROJE

BERLYNAS, liepos 9. — 
Vokietijai padarius karo lai
vynų sutartį su Anglija, Hit
lerio vyriausybė nesislepia su 
savo planuojamu ginklavimo
si jūroje ir viešai skelbia gin 
klavimosi programą.

Šiais 1935 melais Vokieti
ja padirbdins du didelius ka
ro laivus, po 26,000 tonų kiek 
vienas, du kruizerius po 10,- 
000 tonų, 16 naikintojų po 
1,625 tonus ir 28 nardančius 
laivus įvairaus tonažo.

1 PASAULIO LIETUVIŲ 
KONGRESĄ DVIRAČIU
Iš Vokietijos gilumos į pa-

KAUNAS. — Šiomis die- 
zidentą, Rooseveltą dėl pensi-' nomis atsidarė nauja tarptau 
jų senatvėje. Senatorius ran-^inė oro linija Londonas — 
da, kad prezidento planuoja- Maskva per Kauną. Kelionė
mos pensijos seniesiems yra 
taip nykios, kad apie tai ne
galima nė pagalvoti.

Šen. Long nurodė, kad šio
je valstybėje yra apie 280,- 
000 asmenų, kuriems turėtų 
būt mokama pensija. Prezi-

iš vieno į kitą galą truks 15 da,yvavo 
valandų. bės. Ji buvo labai įspūdinga.

Į Iš lietuvių pusės paskaitas
' skaitė prof. M. Roemeris, pr
of. V. Mykolaitis ir G. Gal-
vanauskas. Konferencija tru

KAUNAS. — Patirta, kad - , , „ . , • • ,. ko 4 d. Be atstovi), j ją vyko

LICENZIJOS KINO 
FILMOMS

<lento planu, kiekvienam iiel- ateinančiam kino sezonui pro ,aip ekskursijo,
tų tik apie 3 centai į dienų jektuojama įvest, licenzijas Tn0 Rygoj

importuojamoms į Lietuvą
filmoms.

tos pensijos.
Senatoriaus patariama val

stybės legislatūra nusprendė 
kreiptis kongresan, kad se
natvės pensijos būtų žymiai 
padidintos, nes šiandieninis ! 
tų pensijų bilius kongresi j 
yra niekas daugiau, kaip tik 
senų žmonių pašiepimas.

ŽYDAMS NĖRA VIETOS 
VOKIEČIŲ UNIVER

SITETUOSE

BERLYNAS, liepos 9. — 
i Vokietijos švietimo ministe- 
rio Rust nuosprendžiu visi

Pabaltijo
rimas.

teisininkų pasita-

LIETUVOJE GALIMA 40 
DARBO VALANDŲ 

SAVAITĖ

KAUNAS. — Ryšium su 
tarptautinio darbo nutarimu

AREŠTUOTI KATALIKŲ 
KUNIGAI

BERLYNAS, liepos 9. — 
Olandijos pasieny areštuotas 
katalikų kunigas (pavardė ne 
paduodama), kaltinamas pini 
gų šmugeliavimų.

.. . .... x apie įvedimą 40 valandų dar-vokiečių universitetai yra už,,r ‘ . *Į bo savaitės, atitinkamos Lie
tuvos įstaigos svarsto, ar nedaryti žydams.

MAŽIAU NELAIMIŲ IR 
KITKO

Chicagos majoras Kelly 
skelbia, kad šiame mieste žy

Dresdene gi areštuoti du miai sumažėjusios katastro- 
katalikų kunigai, Schwartz ir ^°8 8U automobiliais ir įvai

galima būtų įvesti ir Lietu
voje toks darbo laikas nuo 
ateinančio metų.

ORAS
CHTCAGO IR APYLIN-

saulio lietuvių I kongresą ‘Reuter, kaltinami už “prieš- rių rūšių piktadarybės pei, KRS _ ftjandjPn debesuo-
vienas atstovas pasiryžo at
vykti dviračiu. Kelionėje vi
so išbus apie 14 dienų.

valdiškų” lapelių skleidimą.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

pirmąjį šių metų pusmetį,! 
palyginus tai su 1934 metų ta’ numatomas 
pirmuoju pusmečiu. čiau.

lietus; šil-
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prilukyti jaunimą prie mūsų parapijų, prie 
lietuvių veikimo. Žodžiu sakant, sportas pa- ; 
sidarė pasekminga priemonė lietuvių juuni- Į 
mo organizavimui.

Sporto srity L. Vyčiui didelę pažangų 
laidare. Iš jų tarpo išaugo tokių, kurie šian-

Labdarių Dirva SMntt ir Profesijonalu Sam
SENOVE - MŪSŲ Gražiai vienus rašytojas pa

MOKYTOJA žymėjo: Su Dievo pašvęstais
t____ — - ___ .. Žmogus fiziškai yra men- r^mal8> Ir gailės-; Jietuv’ių išeivijos akys nuvo ir svečiams pradėjus atvykti,
dien ne tik lietuviams, bet visam kraštui kas padaras. Ligoje jis rei- t^Ufumo murai. |atydžiai atkreiptos j Maria- buvo aišku, jog sekančius die-

T1IOMPSON, Conn. — Bir- svečių nemaža sutraukta. Jau 
želio 27 ir 28 visos Amerikos seimo išvakarėse, delegatams

NESISKAITYMAS SU SUTARTIMIS

Pasaulio istorijoj nėra buvę tiek daug 
tarptautinių taikos ir kitokių sutarčių, kiek

yra žinomi. Beveik sunku būt surasti mūsų kalingas didesnės kuraeijos, • Apie šią špitolų randame 
tautietį sportininkų Chicagoj, kuris nebūt negu kiti sutvėrimai. tik vienintelėj vietoj pas ba-
buvęs išaugintas L. Vyčių organizacijos glo- ' Pavyzdžiui, šuo ar katė su- žnyčios tėvų Jeronimų atsi-
boję. sižeidę gali patys pasigydyti šaukimų į Paulinų, Paminu- įsistiprėjusi Amerikos Lietu-

Sveikinant Chicagos L. Vyčių apskritį, nepuliaujamai laižydami savo cliijaus žmonų.

napolio Kolegijų, kurioj per nos tikrai susilauksiančios 
dvi minėtųsias dienas seimą- skaitlingo dalyvių skaičiaus, 
vo dar jaunutė, bet jau giliai

vių Katalikų Studentų ir Pro-
Pirma Seimo Diena

Suvažiavimas prasidėjo iš-
reikia palinkėti, kad jis ir toliau pasiliktų žaizdų, tačiau žmogus sun- | Apie šias špitolas yra uzsi- fesijonalų Sųjunga. Šiuo įvy- kilmingomis pamaldomis. Iš- 
ištikimas savo pasirinktoms idėjoms, kad kiau susirgęs, būtinai reika- likęs gražus pamokslas sv. kiū buvo susirūpinę ne tik kilmingas šv. Mišias laikė J. 
taip pat ištikimai ir ateityje tarnautų Baž- lingas kitų pagalbos, kitų rū- Gregaro Nazianziečio: “Gra- Amerikos lietuviai bet w pa- vyskupas T. Matulionis,
nyčiai ir savo tautai. pėsčio. Tad kiekviena* protf- žus yra dosnumas ir rnpe- čios Lietuvos visuomenė, ku-ijam asistavo Kunigų Vieny-

-------------------- ngai būtybei būtinas socija- nis vargšais. Išeik už miesto; ri seimui gausiai prisiuntusi pirmininkus Shenando-
JAPONŲ PLANAI lūs gyvenimas ir socljalinė pažvelk į naujų miestų, nau- savo sveikinimų ir linkėjimų. ah iįetuvjų parapijos klebo-

pagalba. Todėl Kristus ir no- jų Apsaugos būstinę, kur tur- Seimo dienos pasitaikė labai nas _ kun j Karalius — ar-

jų sudaryta po pasaulinio kuro Taip pat taip rašo:
nėra buvę tiek daug kalbų apie taiką ir tuo Vakarų Europos valstybėms besigru-

Apie juponų užsimojimų Kinijoj “R-tas” rėjo visų žmoniją susieti į tingieji savo turtus (kaip ir patogios, taip, jog atstovų ir

pačiu kartu karo baimės, kiek dabar.
Gerai, kad daryta sutartys, daug kal

bėta apie taikų, bet negerai, kad los sutar
tys paversta paprastais popiergaliais, kad 
jos imta laužyti, kad kalbos apie taikų ne
įgyvendinamos, bet jos paverčiamos lyg ko
kiais tuščiais plepalais.

Daug ko gero taikos atžvilgiu tikėtųsi 
sulaukti iš anais metais sudarytojo Kelloggo 
nepuolimo pakto. Tačiau, šiandien su juo 
nebesiskaitonia. Štai, Italija, kuri irgi yra 
pasirašiusi tų paktų, bet ji laužo rengdamo- 
si pulti Etiopijų. Nors Etiopijos vyriausybė 
priminė Europos valstybėms ir Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms apie Kelloggo sutartį, 
tačiau Į tai nekreipiama dėmesio, nes skai
toma, kad toji sutartis yra jau palaidotu 
dalyku. Tuo būdu Etiopija paliekama liki
mui, Italijai duodama laisvė su tuo kraštu 
elgtis taip, kaip jai patinka.

Iš to yiso darosi aišku, kad pasaulyje 
taikos idėja nestiprėja, bet silpninama. Karo 
dievaičiui kas kart didesnė dirva užleidžia
mą ir jis tikrai pradeda įsigalėti. Nejaugi

vienų dvasinę valstybę, į ben- maldų) sukrovė, kad juos nuo 
drų avidę, gal net todėl Kris- vagių apsaugotų. Ten tu pa
tus stebuklais taikino Irgonlų matysi didesnį darbų, negu 
priežiūros reikalų. Iš didžiau- j senovėj kad septyni stebuk- 
sių ir garbingiausių darbų, lai buvo. Ten Bazilijus surin-.
didžiausias ir garbingiausias 
darbas — gailestingumai-. 

Reikia giliau pažvelgti į

ko viskų sunkiai sergančiuo-^ 
sius aprūpinti. Jis juos visus

16 š. caritatyviniais dar
bais pasižymėjo Gailestingie
ji Broliai ir Kamilijaniečiai; 
pirmieji atsirado Ispanijoj, a- 
ntrieji Italijoj.

17 š. įsikūrė Vincentlečiai

niiant su ekonominiu ir finansiniu krizių ir 
beeikvojant savo visų energijų ginčams dėl 
Didžiojo Karo palikimo, japonų karo vado
vybė Mandžūrijoj su retu apsukrumu atliko 
stačiai nuostabius darbus savo imperijos po
litiniams planams realizuoti. Japonų kariš
koji vadovybė Mandžūrijoj, rodos, lyg nevi- savo vidaus pasaulį ir paniųs- 
sada laikydavosi Tokio direktyvų, kuriam tyti, ar palaimos žodžius ga- 
negalėjo nerūpėti tos avantiūros atgarsiai di- lesiu išgirsti iš šv. Bvange- 
ploniatinėse sferose; ji dažnai lyg pastaty- lijos “...aš buvau ligonis ir 
davo imperijos vyriausybę prieš įvykusį fa- | jūs aplankėte mane, buvau 
ktų, su kuriuo ši imperijos atsakingumo ir nuogas ir pridengėte, buvau 
prestižo verčiama, turėdavo skaitytis. Tokio alkanas ir papenėjote.. ” (Mat.
besiderint su Nankinu kinų - japonų bendra
darbiavimo reikalu, japonų komendantas Ma- 
ndžūrijoj energingai stūmėsi į pietus, it eta
pas po etapo, nevesdamas karo tikra to žo-

25, 37). Bažnyčia visuomet rū
pinos ir tebesirūpina vargšais 
ir malda ir aukomis, j’avyz- 
džiui, jau ir senovės llturgi-

džio prasme, jis štai jau pasiekė savo: jo i joj . (Apaštalų Konstitucijoj)
rankose yra Pekinas ir Tientsinas, taigi, vi
sa Šiaurės Kinija.

Rietenos vyksta Jungt. Valstybėse, An
glijoje. Ten nejaučiama, kad japonai savo Į ir kad jie pasveikę atsiteistų 
militarinę partijų išlošė ir kad politika, cha- , šv. bažnyčiai.
rakterizuojama šūkiu “Azija azijatams”, ga-

to nemato valstybių valdovai ir nejaugi j e Į lima j®11 su'es^i į formulę Azija japonams . 
nori ir vėl lieti nekaltų žmonių kraujų. ' JaPon¥ iajkraStis “Asahi” naujųjų padėtį 

_______ ’____ t gražiai ap.budina sakydamas, kad gen. Čan-I
kaišeko įtaka pašalinta iš 1 lopei provinei-L. VYČIŲ ŠVENTE

Liepos 4 d. Vytauto parke, Chicagoj, Lie
tuvos Vyčių Chicagos apskritys šventė 21) 
metų veikimo sukaktį. Paminėjimas praėjo 
gana iškilmingai ir pasekmingai. Retai kada 
tenka matyti tiek daug gražaus jaunimo, su
sirinkusio vienon krūvon, kiek buvo liepos 
4 d. Vytauto parke. Be jaunimo buvo ir se
nesnių, kurie atvyko, kad paremti organiza
cijų, kuri per 20 metų sėkmingai darbavosi 
ir daug gražių darbų nuveikė.

Tų sukaktuvių proga “Vytis” išėjo pa
didintas ir pagražintas. Jo tikslas, išrodo, 
buvo apibudinti Chicagos vyčių darbus, dirb
tus per 20 metų. Tik, mums rodos, “Vytis” 
nepilnai to tikslo atsiekė. Jį peržiūrėjus ris 
dėlto žymiai per menkas vaizdas susidaro 
apie tų organizacijų, kuri buvo ir tebėra vie
na gyviausių ir reikalingiausių.

L. Vyčių apskritys susiorganizavo 1915 
metų pavasarį. To darbo priešakyje buvo

jos; tai reiškia, kad Nankino įtaka išguita 
iš visos Š. Kinijos. f

Kaip į tai reaguos valstybės, kurioms 
ypatingai svarbu išlaikyti Kinijos integralu
mų ir atvirų kelių j šį didžiulį kraštui Man
džiuko pavyzdys neleidžia turėti tuo reika
lu iliuzijų. Jau įrodyta, kad Vakarams skęs
tant bėdose ir sunkumuose faktai visada sto
vės virš gražiausių principų ir doktrinų, jei
gu nebus realios jėgos, priverčiančios gerbti 
teisę.

DAR TŪKSTANTINE

randame: “Melskimės už ligos 
kankinamus brolius, kad Vie-

myli kaip brolius, bučiuoja į pęr gv> Vincentų ir šv. L. de 
jų žaizdas, rūpinas jais”. į Marillae.

Špitolos ypatingai buvo pa-1 19 g> Vokietijoj iškilo Se-
plitusios Rytų kraštuose (bent Leryg — Klemantietės. Kle- 
daugiausia Sirijoj ir Šiauri-niensas Brentano net parašė 
nėj Afrikoj). Vėliau Italijoj, j veikalų apie gailestingųsias 
Ispanijoj, Prancūzijoj, Vokie- seseris, o Goerres tų veikalų
tijoj ir k. Jų skaičius vidur
amžyje pasiekė stačiai stebė
tino maksimumo.

Protestantas Ulilborn rašo: 
“Faktas, kad visoj krikščio
nijoj jau yra tūkstančių spi- 
tolų pastatytų iš meilės krikš
čionims, kurios pasitarnauja

špals pagydytų jų silpnumus [būriams brolių ir seserų, ku
rie iš meilės prie Dievo ir 
Viešpaties Jėzaus Kristaus li
ko vargšai ir kenčiantieji. Čia 
daug. ligonių pasveiko, daug 
ramiai baig^1 gyVehimą “tarp 
besimeldžiančių brolių ir se
serų”.

Italijoj ir šiandie dar ran
dame palastiškų špitolų užsi
likusių iš viduramžių.

Prancūzijoj špitolos vadina
mos Hotel arba Maison Dleu 
— Dievo Viešbutis. Didelių

Vyskupo Serapino (gyveno 
4 š. Egipte) liturgijoj ran
dame taip pat palaiminimų 
sergančiųjų: “Viešpatie, Gai
lestingas Dieve, ištiesk savo 
rankų ir suteik malonę, kad 
visi sergantieji pasveiktų. 
Tavo Viengimio varau tepa
sveiksta jie”...

Ir šiandien dar Krizostomo 
liturgija graikų bažnyčioj va
rtojama, kuria taip pat pra
šoma ligoniams ir kenčiantie
ms užtarymo.

Šv. Benedikto reguloje ra
ndame skyrelių, “apie serga
nčius brolius”. Vysk. Clpri- 
jonas iš Kartago (3 š.) visuo
met laiškuose įspėdavo dija- 
konus ir kunigus: “Rinitai 
susirūpinkite našlėmis, ligo-

išlydėjo į minias su įvadu.
K. Žirgulis

ki-dijakonu; kun. J. Aleksiū- 
nas, Brooklyn, N. Y. — dija- 
konu ir klierikas J. Šukevi- 
čius, Shenandoah, Pa. — subj 
dijakonu. Garbės dijakonah 
buvo Kunigų Vienybės sekq 
torius, Lawrence’o lietuvių" 
parapijos klebonas — kun. P. 
Juras ir kun. dr. P. Biskis, 
M. I. C. J. E. prie šv. Mišių 
tapogi patarnavo Šv. Karolio 
Seminarijos klierikai J. Bag
donas, J. Neverauskas, J. t*au 
dinskas, apeigų magistras — 
kun. J. Vaškevičius, M. I. C., 
ir Marianapolio studentai. Šv.

(Tęsinys 3 pusi.)

A jau čėrai užėjo ant to vis dar nėra komplit. Jis ga- 
antro skrajaus per mares, ba Ii, anot seno krajaus guver- 
triubeliai jam nesibaigia! mano gazietos, rūnyti naktį, 
“Teknikos stebuklui” — Lit- per rūkų, didžiausiam karšty
vanikai ir pernai ir šįmet vi 
skas eina priešingon rokun-
don. Pernai buvo Viskansine • gų neapverčiamas, o negali 
karščiai ir paskui Juropoj prieš vėjų rūnyti! 

špitolų randama Paryžiuje irlgĮnrmaį; “stebuklas” dėl to Dariaus-Girėno, kaip kiti
Lijone.

Vokietijoj gan įdomi yra 
Šventosios Dyasios špitola 
Liubeke. Ji išlikus visiškai 
senoj formoj. Iš lauko į akis 
metasi špitolos frontonas (špi 
tolos galas) su koplyčios pa
vidalo bokštu ir keturiais iš
puoštais bokšteliais.

Vidus panašus į bažnyčios

ir šalty, ir į vandenį nusileis
ti ir ten ilgai; plaukyti ban-

reikėjo į garadžių uždaryti, sako “džionkas,” turėjo “ste 
Šįmet kai tik pradėjom Či- buklų” Niujorke vėjų nuo 

kagoj gudbai “stebuKiui” į fj marių nugalėti, o čia toks 
tus sakyti, Lansingo erportų “moksliškas” “teknikos ste- 
užpuolė balos, dumblai... huklas” neturi to “stebuklo!”

Šiaip nekaip “stebuklą” 
nugabenus į Niujorku, kada 
jau reikia rūnyti per mares, 
vėjas atsisuko nuo marių ir 
vėl triubelis: “stebuklas” pr
ieš vėją nerūnija...

Viena bėda dar ne bėda,

žmonės, kurie šiandien stovi pačiose viršū- anot “N-nų”, jau visai įrengta ir tai dar 
nėse mūsų tautinio ir visuomeninio veiki- j nebile kaip, bet “moksliškai , taip kad Įeit. 
mo. Kaip apskrities suorganizavimo pradžia i aitkus galėsiąs padaryti rekordinį skridi-

Lietuvos spauda praneša, kad Liet. Ae- 
ro klūbas birželio 16 d. pasiuntęs dar tūks
tantį dolerių socialistų valdomam ALTASSiniais ir visais sergančiais.
komitetui antrąjam transatlantiniam skridi-1 šv. Vysk. Basilijus iš Ce- navą. Viršuj yra išlenkti lan- 
mui. Tuo tarpu mes dar nieko nesame gir-[zarėjos (Maž. Azija) pirma-i kai. Vieta miegojimui pada-
dėję iš A LT A SS komiteto, ar tie pinigai yra sis įkūrė apleistiems ligoniams J lyta į keturias dalis. Dvi vie-
gauti ir kam bus sunaudoti, nes Lituanica II, įstaigų ir pats visuomet juos ; tos kartu viduryje, o dvi iš- eako Prikl°das, ale kai dvi

reguliariai lankydavo ir Jais Jigai prie sienų. Į vidurines iQŽpuola’ tai jau’ 8iuf’
rūpindavosi. dalis Šviesa krenta iš lubų ir Frie Vt'J0 nuo n,aril) I,ris"^

Ale, kaip šnekama, prieš 
vėjų nepapūsi. Vėjas vis pu
čia ne į mares, ale nuo ma
rių. Ir jei vis pūs, bala žin 
kas gali “teknikos stebuk
lui” atsitikti, kažkur gali j£ 
nupūsti, arba atgal į Koj 
rį atpūsti.

buvo rimta ir garbinga, taip ir jo veikimas 
per ištisą metų eilę buvo tikrai džiuginantis.

Kol apskričiui ir bendrai L. Vyčių kuo
poms vadovavo iš Lietuvos atvykę žmonės, 
Chicagos Vyčiai beveik visą savo laiką ir 
energiją sudėjo Lietuvos reikalams. L. Vy
čiai tuomet buvo vieni svarbiausių veikėjų 
tautinėje dirvoje. Jie steigė knygynus, ren
gė paskaitas, prakalbas, visokiausius spek
taklius, rinko aukas ir Lietuvos karo trem
tiniams ir jos nepriklausomybės reikalams. 
Vyčių nuopelnai tuo atžvilgiu yra nedvejo- 
tinai dideli.

mų. Tam “moksliškam” lėktuvo įrenginiui 
visuomenė sudėjo $37,000. Buvo žadėta skri
dimą įvykinti pernai už $15,000, bet ir dvi
gubai tiek neužteko. Tai socialistų šeiminin
kavimo pasekmės.

Naujai prisiųstoji tūkstantinė (ją pasky
ręs ministerių kabinetas) šiam skridiniui jau 
nebereikalinga. Jau ir taip per daug pinigų 
išeikvota. Vis dėl to bus įdomu žinoti, kų 
ALTASS komitetas darys su tais pinigais? 
Gal būt dar vienų skridimų organizuos?

• » •
Lietuvos liaudininkų partijos viduje ei-

Karo metu ir po karo užsidarė sienos ’ na smarki kova. Neseniai nuo jos atskilo
ateiviams j šį kraštų. Iš Lietuvos jaunimo 
nebesusilaukėme. Bet užtat priaugo jau A- 
merikoj gimusieji ir pradėjo dėtis į orga
nizacijų. Tuomet vyčiuose prasidėjo naujas 
judėjimas. Išaugo sportininkų rateliai. Su
sidarė ir beisbolės ir besketbolės ir kitokio 
sporto tymai. J tą judėjimą įtraukta dang

žymus liaudininkų šulas Kvieska ir kiti. Pa
staromis dienomis pašalintas iš partijos Z. 
žygelis, taip pat vienas iš pirmaeilių vadų.
Jis savo laiku važinėjo po Amerikos lietu
vių kolonijas rinkdamas liaudininkų parti
jai aukas. Z. Žygelis yra Spaudos Fondo di- pusės viską su]£ bazilika. Ba 
rektorius. Spaudos Fondas, kaip žinoma, lei- ^žnyčia ir ligoninė buvo tam-

4-ine amž. jau įsisteigė taip 
vadinamos špitolos, kurios 
pradžioj buvo skiriamos dau
giau įvairiems keleiviams pa
ilsėti, atsigaivinti.

Prieš kokį 60 metų buvo 
atkasta tokia špitola senoje 
Ostijoje (netoli Romos), Kun 
buvo pastatyta turtingo sena
toriaus Patiunachius Ende 4- 
me amž. špitolos išorine iš
vaizda gan įdomi. Centrų su
daro eilė kolonų apsupane.ų 
kiemų, kuriame stovi fanta 
nas su tokiu įrašu:

“Kas ištroškęs, čia gali tęo 
škulį nuraminti”.

Kiemas iš trijų pustų nu- 
vo apsuptas ligoninių, salių 
ir atsargos patalpų, iš rytų

pro įeinamas stiklines duris. 
Ten tilpsta 80 vyrų ir tiek 
pat moterų. Pietų pusė pa
skirta vyrams, rytų pusė — 
moterims.

Vienoj Prūsijoj špitolų bu
vo per 1000. Špitoloms Ir jo
se esantiems ligoniams dau
giausia pasitarnavo Švento
sios Dvasios Broliai, kilę 1200 
m. iš Montpellier, kurie veikė 
net iki 19 š. Jų reguloj ran
dame daug caritatyvinės dva
sios. Novicijai imdami Šven
timus pasižadėdavo: “AS nu

plaukiant laivui jūromis,
•••*•••* r užėjo didelė audra. Staiga

jo Niujorko komisarai. Jie / , .... °, . w .. ant palubio išbėga Džinus Tairgi eina su veju. Nevalia, •
i . ,. . . .. • rulis užsimovęs savo žmonosgirdi, prieš vejų nuo mariui ?

drese. Pamatęs jį jurininkas 
klausia:

rūnyti, ba jau ne vienas toks
“stebuklas” erportui denie-
džio pridarė. Dabar navvnose. . . ,

. iii iri- niovei į moteriškų dresę?rašoma, kad Imis laukiama, . ...n , _ . .1 — Ar tu nematai, kad anti kada vejas pus j mares iri. , ’
jurų audra?

— Na, tai kasi 
— Kaip tik laivas pradės 

skęsti ir kapitonas užkaman 
davos: “Moterys ir vaikai 
prie gelbėjimosi valtelių!” 
tai, pasakęs tau gud bai, aš 
pirmas būsiu laively.

vejas pus i mares ir 
komisarai modifikuos savo' 
mislę. Bet vėjas vis vėjas. 
Vėjas vis pučia ne į mares, 
ale nuo marių. Gal ir gerai 
daro...

t
Cicilistai jau pyksta ne tik 

ant manęs, ale ir ant vėjo.
kojuos ir pasišvenčiu Dievui,1 Kam reikia to vėjo? Ar ne-
Švenčiausiajai Panelei, šv. 
Dvasiai, mūsų Viršininku;, li
goniams, kuriems visų gvve 
ninių noriu tarnauti”

galėtum apseiti be vėjo? Ar
ia kad jau yra vėjas, kam 
jis Niujorke pučia nuo ma
rių, kada “stebuklas” turi

— Kuriems galams tu įsi-

naujų, jaunučių jėgų. Tai žymiai padėjo ( džia Lietuvos Enciklopediją. priai susirišusios.

Šie broliai dangiausia turėjo 1 riinyti į mares L 
špitolų Italijoj, Prancūzijoj ir' Išspendinns 37 tūkstančius 
šifek tiek Vokietijoj. įdol. “teknikos stebuklui,” jis

Liudas Vaidas suėjęs drau 
gų sako:

— Rytoj vestuvės. Neži
nau, ar man eiti, ar ne.

— O kas vedasi?
— AŠ pats! — atsakė Liu

das.
1
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Po 10 Metu Į Pacifika Maudytis
Rašo A. V.

(Tęsinys) , Indi jonų Stebuklingas guli
— Jau tegul tave bala su! ny3. Legenda Apie Įvykusį

savo saule!.. Neklausykite mi- Stebuklų
ster M-Peratoriau. Jis nieko
nesupranta. “Ant saulės!” —
Iii, nusijuokė “Tetytė”. Vieną 
dienų jis vedė ant saulės. Kur 
tu tųsyk nuvažiavai! - užklau
sė šalę sėdinčio “Bėdytės”.
Kurt Prisipažink! Iš Jamster- . _ . , _ _ _...... . . m - no tarpe Pecos ir Reo Grande, i das, kun. J. Balkunas.damo, i Jutikų, atgal... Ture- ... ’
jai grįžt atgal i tiesiog nnre nuo troškulio. į Pamaldoms užsibaigus, pa

— Tai kad saulės tąsyk ne
buvo. Buvo apsiniaukę. O ir 
“Tetūras” pasitaikė, tai nu
klydau — aiškinosi “Dėdy- 
tė”...

STUDENTŲ IR PROFESIO
NALŲ SĄJUNGA

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

Mišių metu giedojo Kolegijos 
bernaičių choras vadovaujant 
muzikos mokytojui Bro. J. Ba
niui, M. I. C. Ofertorijos me-

Prieš tuksiantį metų, vie- tu solo ‘Išganytojau’ sugie- 
nų gražių vasarai kaip pernai, Į dojo stud. A. Miciūnas. Pri
buvo nepaprastos kaitros ir iš- taikintų gražų pamokslų pa
džiūvo upės, upeliai taip, kad • sakė Maspetho lietuvių para 
niekur jhšo vandens negalėjai Ipijos klebonas, A. L. K. Stud. 
rasti. Indijonai, kurie gyvo (ir Prof. Sųjungos Dvasios Va-

AVaterbury, Conn.; J. Pilipau 
8ka3, Thompson, Conn.; Barzi- 
liauskienė, Brooklyn, N. Y. 
(studentai) J. Vilčiauskas, į 
AVaterbury, Conn., klierikas ! 
J. Bagdonas, Minersville, Pa. !

Mandatų komisijos pateko: 
E. Stirnaitė, Rochester, N. Y.; 
J. Stankus, New York, N. Y.

Sveikinimų komisijon išrin
kta: kun. J. Vaškevičius, M. 
I. C., N. Aleksis, AVaterbury, 
Conn., O. Janušaitė, Scran- 
ton, Pa.

Knygas peržiūrėjo E. J-enu- 
šaitis ir V. Jakštas iš AVater- 
bury, Conn.

Likusis ryto laikas užimtas 
sveikinimais. (Po pietų kole
gijos rūmų priešakyje trau-

<

Daugybė jų rinkosi į malda-1 dary ta suvažiavusių a’sTovų 
vietes, atnašavo dievams au- Į jr svečių registracija. Žmonių 
kas, bet pagalbos nesulaukė.' suvažiuota iš New York, Pen- 

Tada susirinko visos apylin-1 nsylvania, New Hampshire, 
kės mokyčiausi ir išmintin- ' Massachusetts, Connecticut,1 kiami paveikslai visų seimo 
ginusi vadai, aukščiausi kuni-;Rh0(je Island, Cbicago ir ki- dalyvių. Pirm. Morkūnas tai- 

— Aš patarčiau pastudijuo-'gai ir nutarė surengti didžiau-1 tų valstybių. posgi traukė ‘movies’). Sei-• ..„Ui_'• ii •

Viesulas ant Michigan ežero. Tolumo je Navy pier.

ti žemlapį. Kiekviena valsty- sias pamaldas ir atnašauti die 
ė turi savo žemlapį ir juos vanis jauniausių, gražiausių 

uname dykai gasolino sto»- mergaitę, vienų iš išminčių, 
se. Juose visi keliai nuro- arba aukštųjį kunigų.

dyti, visi miesteliai, įdomes- Ir štai aukštasis kunigas,
nės vietos, kalnai, upės — vi-j norėdamas išgelbėti tų jau- 
ską randame kaip ant delno... niausią ir gražiausių indijo- 

lr pradėjau įkalbinėti “Dė- naitę, vienų tamsių naktį, pa- 
dytei” geografinę studijų. Ai
škinau kaip anais metais, ka
da mes su prof. Pakštu kelia
vom, tai aš gavau gerų lekci
jų studijuoti žemlapius kiek
vienos valstybės. Nors tais lai 
kais dar tokių žemlapių ne
buvo galima gauti.

mo ir nuėjo į kalnų melstis 
slapčiomis prasišalino iš kai- 
dievams ir save atnašauti. Lai 
dievai su juo elgiasi kaip 
nori...

Jam besimeldžiant, Ugnies 
Dvasia (turbūt perkūnas) tre 
nkė į jį ir nusinešė kaipo au-

Pro petį parodžiau “Bėdy
tei” New Mexico žemlapį ir 
štai, sakau, čia netoli, važiuo
jant tuo keliu, privažiuosime 
šulinį, kuris yra surištas su
indijonai keliauninkai. tas vanduo. Ryta atbudę, in-

— Daug metų tam atgal, in- Sijonai nerado kunigo. Jo be- 
dijonai šioj šaly buvo viešpa- ieškodami, užtiko tų stebuk

lingų vandenį ir įrengė šulinį,

kų.
Toj vietoj, kur jo koja pa

skutinį kartų dasilytėjo žemę, 
atsivėrė šaltinis, iš kurio te
kėjo sraunus, salstelėjęs šal-

čiai. Jie čia gyveno laisvai ir 
kų norėjo tų darė. Tiea ta au
linio vieta, būta jų centras ir 
išvažinėta keliai į rytus ir 
vakarus, per kalnus, kalne
lius. Tame šuliny būta gero 
vandens, kuriuo naudodavosi 
indijosai keliauninkai.

Kuomet 1541 metais, tūlas 
španų naujų žemių atradėjas 
Coronado užtiko tų vietų su 
šuliniu, tai sutiko didį pasi
priešinimų iš indijonų pusės. 
Įvyko kova. Španai kovų lai
mėjo ir nusavino tų vietų nuo 
indijonų. Tyruose - gi, toks 
šulinys, tai anais laikais, buvo 
svarbiausias dalykas. Be van-, 
dens — nei žingsnio nekeliau
si. Upės vasaros metu, čia iš
džiūsta. Retai kur pasitaiko 
nuo kalnų čiurlenus upelis. 

Todėl ta vieta ir buvo taip 
ama indijonais. O apie 400 

Tetų tam atgal, dar niekas 
nebuvo išgalvojęs grąžtų šuli
niams gręžti.

Španai (ispanai) užėmę tų 
vietų, įsirengė čia tvirtovę ir 
žygiavo pirmyn, naujų žemių 
ieškodami. 1846 m. Amerikos i 
valdžia atėmė nuo španų. Šu-j 
linys buvo per nau ja išbūdavo- j 
tas ir tarnavo keliauninkams,, 
kurie keliaudavo šiuo keliu, | 
vadinamu “Santa Fe Trail”. Į 
Toji vieta dabar vadinasi Glo- 
rietta... Ot štai čia! — pirštu 
bakstelėjau žeinlapy... Ir tas 
šulinys yra seniausias visoj 
Amerikoj...

“Tetytė” būtinai užsimanė 
sustot ir pažiūrėt tos vietos. 
Kadangi tai buvo vos apie 13 
mylių, tai nutarėm visi susto
ti valandėlei pamatyti tos is
toriškos vietos ir atsigerti to 
vandens, kurį tūkstantis su 
viršum metų tam atgal atra
do indijonai.

kuris, kad ir kelis kartus tai 
sytas, ir po šiai dienai pa
girdo keleivius, tik, žinoma, 
už... 10 centų...

Kaip jau pirmiau minėjau, 
toji vieta randasi prie kelio 
66 ir vadinasi Glorieta, greti
mais Pigeon river (upės). Se
niau, kuomet dar nebuvo pra
tiestas geležinkelis, kuomet 
susisiekimo priemonės buvo 
karieta ir keturi arkliai, tas 
šulinys lošė svarbių rolę. Tai 
buvo stotis, kurioje pasišer- 
davo, pasigirdydavo arklius ir 
patys keliauninkai pasidrūti
ndavo.

“Tetytė” užsimanė to van
dens atsigerti. Sustojam. Ra 
ndam aptvertų šulinį, apie ku
rį vaikštinėja tokia moteris, 
ar mergina ir aiškina. Įžanga

Hills Seminarija ir keletą ki- kolonijų artistai, kurių tarpe Mass. (baigęs Marianapolio 
Di- [buvo So. Bostono lietuvių pa- High School ir išvykęs j Lie-

Vakarienei pasibaigus, pro- 'rupijos vargonininkas, pasižy tuvų mokytis muzikos), A 
fesijonalai laikė savo posėdį, ;mėjęs muzikas — R. Juška, Miciūnas, Thompson, ir ke- 

ndoah lietuvių parapijos kie- kuriam tartasi svarbiais kon- žymi AVorcesterio dainininkė .lėtas kitų. Visiems artistams
|jOnas_ ]iun j Kara]ius žy- 'stitucijos ir kitais profesijo- Parulytė, Antanėlis, S. Bos- ! suteiktos atatinkamos dova-
musis Amerikos lietuvių poe- na'll reikalais, šiame posėdy- ton, Mass., N. Aleksis ir N. Inos. Vakaro vedėjais buvo J

mų žodžiu sveikino J. E. vys
kupas T. Matulionis, Kunigų 
Vienybės Pirmininkas, Snena

Seimų atidarė d. E. vysku
pas T. Matulionis malda, po 
kurios sųjungos pirmininkas 
J. C. Morkūnas pasakė įžan 
ginę kalbų, kurioj pabrė2ė Sic 
suvažiavimo svarbų, jog rei
kia jį atsidėjusiai atlikti, svei
kino suvažiavusius ir palin
kėjo seimui išnešti kilnių re- legdjos direktorius
zoliucijų bei sumanymų.

Seimo valdybas ir įvairias
komisijas sudarė sekantieji as 
menys: Garbės Prezidiuman 
pakviesta: J. E. vyskupas T.
Matulionis, Kunigų Vienybės 
Pirmininkas, Shenandoah lie
tuvių parapijos klebonas kun.
J. Karalius, žymus poetas ir 
visuomenininkas kun. K. Ur
bonavičius - Jonas Kmitas, S 
Boston, Mass., ir ponia Dr.
Rebboli, kuri paskutiniaisiais 
metais daug kuomi pasidar
bavusi Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių gerovei.
..Seimo valdybon išrinkta: 
pirm. - adv. A. Milleris, AVor-
cester, Mass.; 1 vice - pirm. J Vytauto Didžiojo universiteto 
— ‘Amerikos’ redaktorius K.;Ateitininkų kuopa, Vyčių Ce-

je profesijonalai išsirinko sa- Plangiūtė su AVaterburlo gru- •Morkūnas ir K. Vilniškis. Ko- 
bonavičius, Marianapolio Ko- vo kandidatus į Centro Vai- pe, kuri perstatė komedijėlę ncertas savo gražiu turiniu ir

kun. dr. dvbų. Vėlai vakare, posėdžių ‘Tėtis rašo gromatų į krajų' skoniu visus be galo sužavė-
J. Navickas, M. I. C. ponia ^'‘‘.1e įvyko iškilmingas kon- ir susirinkusius palinksmino jo ir paliko daug gražių ne-
Dr. Rebboli, Dorchester, Mass. certas ir ‘Amateur Progra- savo rinktinėmis dainomis ir išdildomų įspūdžių.
Sųjungos dvasios vadas _  mas’. Jame dalyvavo rinktini muzika; B. Voveris, Brockton, (Daugiau bus)
kun. J. Balkonas, L. D. S.
vardu Brocktono lietuvių pa
rapijos klebonas kun. J. šva- 
gždys, Kunigų Vienybės Se
kretorius, Lawrenee lietuvių 
parapijos klebonas — kun. P.
Juras, Lowello lietuvių para
pijos klebonas — kun. P. Stra 
kauskas, kun. J. Bakanas,
AVorcester, Mass., ‘Amerikos’ 
redaktorius K. Vilniškis, Broo 
klyn, N. Y., stud. J. Stankus,.
Thompson ir kiti.

Seimų raštu sveikino: Lie
tuvos Ateitininkų Sąjunga.

tas ir rašytojas — kun. K. Ur-

ffte

Al IBim linAO Sportininkų ir Amerikos Legiono
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EKSKURSIJA Lietuvių Kongresan
Didžiausiu Francūzų Linijos Laivu NORMANDIE

Vilniškis, Brooklyn, N. Y.; 2 
vice - pirm. — P. Parulis, 
AVorcester, Mass.; sekretorija- 
tas — klierikas J. Neveraus- 
kas, Minersville, Pa. ir A. 
Staseliūnaitė, AVaterbury, 
Conn.

Rezoliucijų komisiją suda
rė: (alumnai) knn. J. Kripas,

ntras, ‘Draugo’ redaktorius, 
Sųjungos Garbės Pirmininkas j 
— L. Šimutis, ‘Garso’ redak
torius — M. Zujus, Marian

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE

#

Laivas išplauks iš New Yorko Liepos 31 dienų. Dėl šios ekskursijos B. R.PIET- 
KIEAVICZ padarė specialę sutartį su laivų kompanija nuvykęs New Yorkan.
Tuojau kreipkitės į

B. R. Pietkievvicz
Olimpijados Komiteto Transportacijos Pirmininkas.

Laivakorčių Agentūra

10 centų. Už tą 10c pasemia 
šviežio vandens ir už dešimtą 
dalį cento duoda jo atsigerti, 
kad nei skonio nenumanai. Po 
to, ji papasakoja trumpai to 
šulinio istorijų ir pasiūlo at
viručių - paveikslėlių.

(Bus daugiau.)

Nuodai, kurie susikaupia Jflsu or
ganizme paeina nuo to, kad jisai ga 
nėtinal nelftslvalo ir todėl praplatina 
bakterijas kurios užkrečia jus ilgo 
mis, susilpnina jflsu organizmu Ii 
jfls kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo lr t.t.

NUGA-TONE iftvaro vIsuh nuodus 
18 Jūsų sistemos. Yra milijonai mote
rų Ir vyrų, kurie atgavo savo spėkas 
Ir pataisė savo sveikatų su ftluo pa
stebėtinu vaistu. Jeigu Jūs jaučiatės 
pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUOA-TONE. I

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Parduodamas visose atsakomingose 
vii 1 nt I n v fl I nu p

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

2608 W. 47th Street Tel. LAF; 1083
BE

Skolina pinigus ant pirmų 
morgičių, atmokėjimui morgi- 

, čių, pataisymui namų ir pas-
EDERAL oAVINGS tatymui naujų namų, lengvais
— LOAN ASIOCIATION -

0^ CHICAGO mėnesiniais išmokėjimais.

Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fede- 
ralinėj įstaigoj. Mokame 4% už taupomus pinigus. Ne
reikia mokėti įstojimui. Jūsų pinigai yra apdrausti iki 
$5000 00 per Federal Savings and Loan Insurance Cor
poration, Washington, D. C.

Raštinė atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
5 po pietų

Seredomis ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro

2242 West 23rd Place
PHONE CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Ražt.

EMIL DENEMARK SI



Trečiadienis, liepos 10 d., 1035

imsconsim lietuvių anos

KENOSHA ŽINIOS pasirengusių visados pagerb- 
_______ ti viskonsiniečių gerų, visuo-

Praeitų sekmadienį “Biru
tės” draugijos surengtus iš
važiavimus į Powers Lake pui 
kiai pavyko. Dalyviai daugu
moj jaunimas — linksniui lai-
kų praleido ir išsiskirstė su ',aioa- 
dėkingumu draugijai, ypač 
jos pirmininkui Antanui Lau
raičiui ir visai valdybai už 
surengimų to išvažiavimo ir 
padengimų jo išlaidų.

mcninę sutartinų darbuotę. P. 
V. Al and ra viekas daro visky, 
kų gali, kad suvažiavimas pa
sisektų taip Kenoslioj, kaip ir 
Central parke — kur bus jo

Ateinantį sekmadienį keno-

Praeitų sekmadienį staiga 
pasimirė dvi moterys a. a. 
Domicėlė Trakšeliūtė - Mila
šienė ir Ona Mitkuitė - Masi- 
lionienė. Amžinų atilsį duok 
mirusioms, Viešpatie, o gy
vus apsaugok nuo staigios, ne 

Siečiai lauks svečių iš visų tįsėtos įr nelaimingos mir- 
Wisconsino lietuviškų parapi- įįeg
jų. Tas suvažiavimas rengia
mas, tiesa, tik -S. L. R. K. A.

isconsino apskričio, bet pa
gal įsigyvenusio jau papro
čio — turėtų virsti Wiscon- 
sino Lietuvių Diena. Ypač ka
talikai turėtų ta proga skait
lingai pasirodyti, nes S. L. R.
K. A. yra viena iš galingiau
sių lietuviškų katalikiškų į- 
staigų Amerikoje.

D R A TT O A «

Sugriuvo namas. — (Iriūvėsiai namo adr. 162d-S. State St., kuriame buvo įstai
ga Douglas Auto Parts Co. Namas sugriuvo ryto metu prieš darbininkams pradė- 
siant darbų, dėl to iš žmonių niekas nenukentėjo. Palei State ir kitas gatves ran
dasi ir daugiau namų, kurie gali bile kada sugriūti.

SUCH IS LIFE—

Taisymas šv. Petro bažny
čios skubotai eina pirmyn, nes 
ir aukos duosniai plaukia.

KENOSHA, AVIS. — Lie
pos 3 d. Šv. Katarinos ligoni
nėje Ališauskų ir Lauraičių 
šeimų nariams skaičiuje 
penkiems padaryta gerklės o-

sakė turiningų kalbų. Joj pa
lietė 20 metų jaunimo, susi
būrusio po Chicagos Vyčių ' initetų sudarė: M. Brazauskai- 
vėliava, nuveiktus darbus Vy- tė, J. Daniūnaitė, F. Paulai- 
čių idealo įgyvendinimu?. Fa- tė, M. Žibaitė - Petraitienė, J.

net j briežė, kad Vyčiai (ne taip, Glebauskas, S. Kernagis (pi- 
kaip kitos organizacijos, per rmin.), J. Petraitis, J. Poška, 
ilgų veikimo laikotarpį) ne- S. šaulinskas, S. Šimulis, A.

vietas dabartiniams pavargus. 
Vyčių dienos rengimo ko-

Vienineėlė proga jaunimui 
atsiekti idealo — glaustis .prie 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
ir sekti jos vadų žingsnius.

J. Šliogeris, senukas

OIRLS YOU CAN T FOROET 
Jfhe fint giri you ever kiti sėd. in. ‘'poatoffice."

Pagal skaitlingame dalyvių Operacijas padarė
ir svečių ir pats programas 
susidarys įdomesnis. Centro 
Urmininkas Leonardas Šimu-ilias * Chicago. Ligoninės sė
lis ir “Draugo” redaktorius MotlII° Parcl5k5, kad dr.

labai sėkmingai įžymus lietu
vis chirurgas dr. A. Rakaus-

įstengė organizacijos pratur- šlauta, J. Smulkis ir A. Vait- 
tinti medžiaginiai. Vyčiai šia-Į kus. Baro vedėjas: A. Valo- 
ndien nei skatiku nėra tur-' nis. Virtuvės vedėjas: A. Var-

atsilankys, o jo atsilankymas,!Bakauskas turi aWaa‘aa
ir žodžiai tuom daugiau turės 
reikšmės, kad neužilgo ke-

IŠ ŠALIES ŽIŪRINT Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldi) VaitelisChicagos Vyčių Diena, pe
reitų Liepos Ketvirtų, buvo 
tikra organizuotojo liet. kata
likų jaunimo triumfo diena... 
Suvirs 3099 lietuvių dalyvavo

Si nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusi., gražiai iš
leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 

Vytauto parke, L. V. Chic. I5leid° T5t,» Vienuolija.
apskr. dvidešimties metų gy- Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c;
vavimo paminėjime... odiniais viršeliais $1.26. Užsakymus siųsti adresu:

Iškilmės pradėta 9 vai. ry
to Panelės Šv. Gimimo baž- į 
nyėioj, Marąuette Parke.... j 

(Tęsinys 5 pusi.)

tingesni, kaip kad buvo 1915 
m. susiorganizavimo pradžio
je, bet užtat turi pasigirt tuo,

(gifted surgeon) ir kad tie, j ko kitos organizacijos negan. | 
Vyčiai išauklėjo lietimų —

;abumus operacijų daryme

liaus į Lietuvą į pasaulinį lie- kuriems teko progos jo gabu- 
‘mais pasinaudoti gali ti1 
pasidžiaugti ir didžiuotis

Agotėlė

tuvių suvažiavimų atstovauti mais pasinaudoti gali tikrai 
mūsų pakraipos amerikiečius.
Bus ir kitų garbingų svečių

JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

LIETUVOS VYČIŲ DIENA

L. Vyčių Chicagos apskri- ■ liavas ir giedant Vyčių him- 
čio 29 metų gyvavimo panų- nų. Dienų buvo sporto žaidi- 
nėjimas įvyko liepos 4 d., Vy
tauto parke. Paminėjimas pra
dėtas 9 vai. ryto pamaldomis padainavo eilę liaudies daine-

mai, o vakare “Dainos” cho
ras, vedamas niuz. J. Saurio,

už įnirusius vyčius-vytes, Gi
mimo P. Šv. bažnyčioje.

11 vai. ryto aplankius Vy
čių kapus ir uždėjus vainikus, 
Vytauto parke atidaryta die
nos programa su iškeliant vė

dauskas.

Be programo, per visų die
nų visur skambėjo, aidėjo jau

vi
suomenei Amerikoje vadus. 
Tik pažiūrėkite į tas pavar
des: Šimučiai, Albavičiai, Ra
kauskai, Bačkai, Šaliūnai, Vai 
čūnai, Poškai, Pociai Tr daug 
kitų vadų. Tai vis vyčių do
vana visuomenei. Galite būti 
tikri, kad tarp tų kelių tūks
tančių narių, kurių pavardės 
puošia vyčių organizacijos na 
rystės knygų, auklėjame vi
suomenei vadus, kurie užims

i neles. O jų tėvai taipgi visų 
i dienų linksniai praleido apsė
dę stalus po visų parkų. Jau
nimo sugužėjo kelį tūkstan
čiai. Jo tarpe matėsi visa Cri- 
cagos dvasiškija, daug profe- 
si jonai ų.

Temstant, užkurtas laužas 
primenant Joninių šventę Lie
tuvoje ir dainuota. Niekam 
nesinorėjo apleisti taip links
mų ir malonių gegužinę, dvel
kiančių lietuviška atmosfera.

ffl

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

lių. Tarp dainų kalbėjo kun 
A. Valančius ir kun. H. J. 
Vaičūnas.

Programų vedė M. Žibaitė- 
Petraitienė ir J. Poška. Bai
gdamas programų J. Poška pa

Perkūno darbas. — Praeita penktadienį užėjęs vie
sulas ant Chicagos nemaža žalos padarė, ypač paežeriui: 
šivartė medžių, stulpų. Prie Garfield bulvaro ir State
gatvės perkūnas trenkė į šį medį. (Acme photo}.

BARSKIO DIDŽIAUSIAS 
SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMO

Išpardavimas
jų 31 metų gyvavimo. 31 metų teisingo ir prielankaus 
pardavinėjimo. Nueikite į Barskis Furniture House nu
sipirkti namų reikmenis dabar ir sutaupykite pinigų. 
Jei turite vienų akį ant vertybių, o kitų ant taupumo 
— nueikite pas Barskis nusipirkite kas tik reikalinga 
bile kambariui jūsų namuose. Nuo 29% iki 49% taupy
mai yra siūlomi šiame didžiuliam išpardavime. Išras
kite Ilarskio kainas prieš pirksiant savo rakandus. Tai 
yra šių metų didžiausias rakandų išpardavimas. Did
žiuma stako yra paleista pardavimui tokiomis žemomis 
kainomis, kad padarius kodaugiausiai biznio. Rakandai 
tikros mados ir kokybės, tokius, kokiais džiaugsitės tu
rint savo namuose, žemiausiomis kainomis mieste. Štai 
proga sutaupyti pinigų ir pagražinti savo namų. Nuei
kite pas Barskį pažiūrėti į jo pasiūlymus ir tuo pačiu 
laiku gausite puikių dovanų dykai.

Būkite gudrūs — pasinaudokite šiuo didžiuliu 31 me
tų Sukaktuvių Išpardavimu

BARSKIS flSNIIDRE HOUSE, Ine.
1748-50 West 47th St.

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

šeštadienio vakarais iki 19 vai.

‘DRAUGO' EKSKURSIJA Į LIETUVA
VISO PASAULIO LIETUVIŲ 

KONGRESAN
didžiausiu, greičiausiu ir gražiausiu prancūzų linijos laivu

S. S. NORMANDIE

1?

$
ž
K?

<

Liepos-July 31,1935

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigi ant Pirmo MoTtftėto. aroa 
apdraudo- nuo ugnies, vėjo eit., atsisauk 

840 Vest 33rd Street 
TELEFONAS: YAKd. 2790 a-ha 279 i

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
raštinėje

Su šia ekskursija vyksta geriausi Ame-
4 J

rikos lietuvių atletai į viso pasaulio lie

tuvių sporto olimpijadų Kaune.
. 1 L )

• f
Važiuokime su šia smagia ir įdomia

ekskursija, vykstančia stebėtinai dideliu "

Ekskursijos vadas Leonardas įr greitu laivu, sumušusiu pasaulio laivu • 
Simutis, ‘Draugo’ redaktoriuj, ® r t
LBKSA pirmininką., ir A. L. greįtumo rekordą!
R. K. f ederacijee sekretorius, » v j

• . i

Visi keliones dokumentai bus išrūpinti “Draugo” laivakorčių ? 

agentūroj. Rašykite arba atvažiuokite:

“DRAUGAS55
2334 So. Oakley Avė., Chicago, UlmoiB

aF=-J!! ’Mfl
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Trečiadienis, liepos 10 d., 1935

ATMINČIAI BRANGIU 
SUKAKTUVIŲ

1 MOJO MOTERŲ SĄ GOS 
SEIMO, ĮVYKUSIO BIR
ŽELIO 29-30, 1915 M., SV. 

JURGIO PAR. SVET,
CHIOAGO. ILL.

J

4

(Pabaigų)

Sesija VI — 1:30 va:, popiet

Šeinio vedėja kviečia visas 
užimti vietas. Vardošaukis de
legačių parodė, kad nedaly
vauja Ona Migauskaitė ir Ona 
Jonikienė.

Centro rašt. M. L. Gurin- 
skaitė skaito Mot. Sų-gos is
torijų ir vaizdžiai nupiešia or
ganizatorių darbuotę.

Or. S. A. Šlakienė auoda 
įnešimų padirbdinti naujas li
gonių blankas. Seimas pave
da daktarei kvotėjai padary
ti projektų ir pagaminti nau
jas ligonių blankas.

Rezoliucijų komisija patie
kė keletu rezoliucijų, viena 
svarbiųjų:

“Kadangi lietuvių valini ge 
rovė reikalauja katalikiško ir 
tautiško išauklėjimo, o tojo
nesuteikia kitos mokyklos, ir Jimų; už vaišes ir nakvynę 
kadangi tam tikslui yra pa-1 delegatėms per seimo dienas, 
rapijinės mokyklos mūsų vai-Į Atsistojimu ir padėkos žo- 
kams, nutariame parapijines į padėkota A. Nausėdie-
niokyklas remti ir tiktai į jas;nej
savo vaikus siųsti’’. ' Nuo savęs seimo vedėja dė-

DRAU G A 8

Amerikos Lietuvių R. K. Moterų Sųjungos 1-jo Seimo delegatės Chieago, birž. 29-30, 1915 m.

JAUNIMAS

Dienraščio “Draugo" Metinis
PIKNIKAS

Sekmadienį, Liepos-July 21 d., 1935 m.
BIRUTĖįS DARŽE

79th IR ARCHER AVENUE 
EKSTRA

tė, F. Macijauskaitė. Dr. Kvo-1 
tėja Dr. S. A. Šlakienė. Dva
sios vad. kuh. F. S. Kemėšis.

2 M. S. seimų nutarta kelti 
į Rytus ir laikyti Boston, 
Mass.

Nutarta pakaičiomis vienų 
seimų laikyti Vakaruos, kitų 
Rytuos, kad visų kuopų sų- 
jungietėms būtų patogu sei
muos dalyvauti.

Duotas įnešimas padėkoti 
seimo vedėjai už gražų isto
rinio 1 Mot. Sų-gos seimo vc-

Knygų peržiūrėjimo komisi 
ja išduoda savo raportų, Kad. 
randa visas Centro knygas tvu 
rkoje. Raportas priimtas su 
padėka.

Seimo vedėja skaito Centro 
rašt. bilų — alga už C men. 
po $15.00 — $90.00.

Išlaidos už ekspresų ir kra- 
sos ženklelius per 6 mėn. 1.74.

Viso — $91.74.
Seimo vedėja, A. Nausėdie

nė, duoda pastabų, kadangi 
visa Centro Valdyba dirba ve
ltui ir paaukoja savo išlaidas 
Sųjungos gerovei, ir kaa Sų
junga jaunutė ir tik pasiau
kojimas organizatorių gan jį 
sustiprinti ir išauginti, prašo 
Gurinskaitėa sumažinti ir 
taip jau mažų “bilų”. Gurin- 
skaitė sutinka pasiaukoti ir 
ant toliau, prašo atmokėt jai

koja delegatėms už gražių tva 
rkų, ir taipgi įnešė, kad I sei
mas padėkotų kun. I. Alba- 
vičiui, kuris teikėsi užimti 

i Dvasios Vado

į Vytauto daržų... čia viskas 
pradėta iškilmingu vėliavų pa 
kėlimu... Visa publika sugie- 

į dojo Amerikos bei Lietuvos 
himnus... Apskr. sporto rei- 

1 kalų vedėjas J. Glebausras 
'turėjo priruošęs plačių spor
to programų, l>et kelis kartus 
prakiurę debesys, sutrukdė jos 

•pilnų išpildymų... Vienok įvy
ko vienas beisbolo žaidimas: 

i Brighton Vyčiai su West Pul- 
. luian... Pastarieji substitavo 
‘Westvillės Vyčius, kurie pas
kutinę minutę pranešė negalį 
atvykti... Nors estrada, kuri

(Tęsinys nuo 4 pusi.)
Kun. P. Lukošius, L. Vyčių 
Dvasios Vadas, atlaikė šv. Mi
šias už mirusius L. V. Chica
gos apskr. vyčius-vytes... Pa-1 
maldose dalyvavo didelis skai 1 
čius Cbic. Vyčių su apskr. va- i 
ldvba prieky... Keistas daly
kas: Chieagoj turime šešis L 
Vyčių Centro valdybos narius, 1 
bet nei vienas neatvyko į pa
maldas...

11 vai. ryto Šv. Kazimiero
kapuose uždėta vainikai nuo ,T A .

. A x •• v . i Vytauto parke pavaduoja
apskr. ant trijų Vyčių Kapų... > .
Pagerbta: kun. F. Serafinas, i 
M. I. C., O. Pocienė ir P. Lau- 1 
rrnaitė... Vainikus uždėjo: M. I 
Žibaitė - Petraitienė ant kun. |
F. Serafino kapo, M. Brazau

ri
ngų, buvo lietaus gerokai pa
liesta, turėjo šlapias grindis, 
vienok boksininkai sutiko iš
pildyti planuotas bokso *'be- 
nuosprendines” rungtynes...

KVIETIMAS
Visų parapijų ir kolonijų 

“Draugo” didžiulio metinio 
pikniko darbininkai, kviesliai 
ir tikietų platintojai yra ma
loniai kviečiami susirinkti šia 
ndie liepos 10 d., 7:30 vai. 
vak., Aušros Vartų parap. sa
lėj. Kadangi piknikas jau vi
sai čia pat, tai yra, liepos 21 
d. Birutės darže, tai visiems 
laikas sujusti išanksto, kad 
ko geriausia galėtume prisi
rengti ir ko gražiausia sve
čius piknike patenkintume.

DO VANOS PRIE PIKNIKO TIKIETŲ 

Garsus Radio, Knygos, “Draugas” ir “Laivas” 

metams ir daug kitų

Pikniko komisija turi daug 
gerų sumanymų. “Draugo” 
pikniko darbininkų vadai ir 
norintieji pasidarbuoti katali

kiškai spaudai prašomi būl 
susirinkime arba pasimatyti 
su pikniko komisija iki šešta
dienio.

Renginio Komisija.

liejaus minėjimas... L. Vyčių 
“Dainos” choras, kaip ir vi
sados — puikiai sudainavo 
eilę dainų... Kalbėjo kun. P. 
Lukošius, Chic. apskr. dvasios 
vadas, kun. A. Valančius, Ce
ntro dv. vadas ir J. Poška,, ... x • 'Publika čia gavo progų pa-skaito - ant O. Pocienės n 2 Tyks. Chic. apskr. pirmininkas

tančius Lietuvon, Chic. a\m- 
pikos tymo narius... Tai Cha-

. . , , ~ • i • i • iries Šedvila ir Jonas Knasli.............................. . nuneš dalyvavo. Prie kiek vie- ’ .Padėka išreikšta visų atsi-, , , . , Pirmasis yra lengvojo svorio,* 'no kapo buvo trumpi pamok- . „ , , ...... . . , - , * gi Knasli — sunkaus svorio...sieliai, kuriuos sake kun. A. • °
Valančius... L. V. “Dainos” 
choro vyrai su J. Sauriu at
giedojo reikalingųsias gies
mes... Paskui visi kartu su
giedojo “Viešpaties Angelas”

F. Paulaitė ant P. įmurtai-
vietų per sei- pagerfotųjų vyčių, tik

mų ir kuris daug mums pa- T, r . ... .. • ,* . ° .P. Laurinaites artimieji - gi-
deda Sųjungos darbuotėj.

stojimu.
Pirmas Amer. Liet. R. K. 

Moterų Sų-gos seimas baig
tas malda, kurių atkalbėjo 
kun. Ig. Albavičius birželio 
30 d., 4:45 vai. popiet, 1915 
metais. •
Seimo vedėja: A. Nausėdienė
1 seimo rašt. Salome Šlegaitė
2 seimo rašt. M. L. Gurins-

k&itė
P. S. Iš Mot. Sų-gos 1 sei

mo dalyvių ilsisi kapuose ge
rb. kun. F. B. Serafinas.

Iš veikėjų amžinastm nuėjo

Pavakarėj, po kelių atidė
jimų dėl vis grūmojančio oro, 
visgi išpildyta oficialūs jubi-

Pati gražiausia Vyčių Die
nos programos dalis išpildy
ta sutemus, kada parko aikš
tėj sukurta didžiulis laužas 
prie kurio susispietę apie 1500 
žmonių dainavo lietuviškas 
liaudies dainas ir šoko tau
tinius šokius...

L. V. Chic. apskr. jubilie- gryt 
jaus proga “Vytis” už lie
pos mėn. paskirtas apskr. vei
kimui nušviesti... Bet apart negalėtų parašyti kų nors į- 
kuopų istorijų, šiam Nr., nors domesnio... Juk žurnalas iš- 
jis dvigubai padidintas, nieko eina vos, vos kartų į mėnesį...
įdomaus... Ypač du dalykai ______
laitai puola akysna: pirmas Škotijos lietuvių delegatai į 
tai \aitojama žurnale sūdai-. }<auile įvykstantį Užsienio Lie 
kyta lietinių kalba... antia tuvių Kongresų jau išvyko 
tai, kad labai daug straipsnių £jetuvon. 
talpinama, kurie jaunimo ne- Vienag delegatų yra Anta 
skaitomi, pav. Kų daryti kat- nas p^gĮ^ jUUnas Glasgowc 
ščiui užpuolus (ii dar tokioj veikėjas Poška yra nuo- 
neįmanomoj liet. kalboj para- jatįnįs ‘‘Jaunimo” bendradar
by^)’ Teisybė apie paiasari- |}įg įr y (jjję apskr.
nius vaistus, muses, renkant p^mininko brolis).

grybus, kodėl ne miego prog
rama... Tie straipsniai parašy
ti FLI8. Nejaugi redaktoriai

Tolimesnis iškilmių vykdy
mas nuo vidudienio perkeltas

tik $50.00 (šešių mėn. algų ir a. a. Teodora Andruševičiūtė. '• 
išlaidas, tik $50.00), o kitus ! Apolonija Marcinauskaitė, Fra 
$41.74 aukoja Laikraščio Fo- nciška Nutautaitė - Aleksie-, 
ndan. Seimas priima Centro ;nė. Kitos iš Sųjungos Išsto- 
rašt. gražų darbų ir aunu nuo j° vėlesniais laikais, didžiu 
širdžių delnų plojimu.

Atydžiai visų peržiūrėjus 
pasirodė, kad gyviausieji rei
kalai visi aptarta.

Einame prie rinkinio Centro 
Valdybos. A. Nausėdiene pra-

ma tebesidarbuoja ir Sų,jun
goje ir kitose organizacijose.

Nina

Pranešimai
BRIGHTON PARK. — Šv. 

šo atstovių, kad atsižvelgus į PrancigkaU8 gegerq r5mėjų 2

CLAIROL
STARTS WHERE
NATURE STOPS

tai, kad norima suorganlzuot 
Moterų Sų-gų visos Amerikos 
ir kadangi 1 seime randasi di
džiuma delegačių iš Vakarų, 
bet kad pakėlus ūpų Rytiečių 
ir labiau mus visas suartinus,, 
rinktume Centro pirm. Iš Ry
tų pnsės. Seimas sutinka. Į 
Centro pirm. perstatyta M. 
Juškienė, F. Nutautaitė, A. 
Jakavičiūtė. Pirm. lieka M. 
Juškienė. F. Nutautaitė 1 vice 
pirm. palikta.

J Centro rašt. aklemacijos • 
būdu išrinkta M. L. Gurins-1 
kaitė.

Į Centro ižd. taipgi aklema
cijos būdu išrinkta A. Nau
sėdienė.

Iždo globėjos: O. Nausėdai-

skyrius laikys susirinkimų lie 
pos 10 d., 7:30 valandų vaka- 

mokyklos kambary. Visosre
rėmėjos prašomos atsilankyti 
į ši susirinkimų.

Rašt. 0. Ivinskaitė

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ip

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8840
6340 BO. KBDZU AVI.

When natūra ne- 
glects fo functlon, 

oj she often doet, and 
the hair becomet 
jfrealced or grey—re- 
condition and restore 
the natūrai color to 
your hair with a Clairol
treatment. Clairol Is not 
a dye—tt is a cleanter, 
a reconditioner and a 
color agent as well.

Phone today for an 
early appointment.

Ask for Clairol at jrour 
favorite Utcaiitjr Sltop 
or wrlte to Clairol Ine. 
12# W. 4«th Street, 
Wew York City, N. Y.

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių! 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

). F. Radžius 668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

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

Clias. Syraicze 1344 So. 50th Avė., Cioero 
Phone Cicero 294

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

ROSELLI BROTHERS, INC.,
paminklų dirbėjai

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

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytos nuo 
dhlžlQ.|u vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Rea. PBYSAOOLA MII 

BKLMOįrr MK5 
Offlee, HmutlDO SM*

Vfaocnt RomUI.

I. F. Eudeikis 
Lachawicz ir Simus 
I. Liuleviciiis
S. P. Mažėta 
A. Masalskis

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

2314 AVest 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271
4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė.
Phone YABds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

I

k



fl DRAUGAS Trečiadienis, liepos 10 d., 1935

flUSROS VARTŲ PARAPIJOS PIKNIKAS
SEKMADIENYJE, LIEPOS (JULY) 14 D., 1935 M.

VYTAUTO DARŽE
115th St. tarp Cravvford ir Cicero Avenues

PRADŽIA 11 VAL. RYTO

Širdingai kviečiame visus parapi jonus, kaimynus, draugus-ges, prietelius 
rėmėjus ir gerb. biznierius i mūsų parapijos pikniką. Už Jūsų visokeriopą 
paramą mūsų parapijai tariame širdin gausiai ačiū.

KLEBONAS ir KOMITETAI

CICERO LIETUVIU ŽINIOS TT. MARIJONŲ CHICAGOS APSKR. PIK
NIKAS ĮVYKUSIS LIEPOS 4 D.

MINĖJO 35 METŲ VEDYBINIO GYVENIMO 
JUBILIEJŲ

Ne visi rūpinas tuo, kas tu- rezovuoti “Draugo” metiniam 
retų visiems katalikams rūpė- [piknikui ir nedaryti jokių pa
ti. 'rengimų. Bet, kai girdėt, vie-

Yra žmonių, kurie labai rū- na katalikiška draugija tą 
pinas katalikiškos spaudos li- dienų žada turėti išvažiavimų 
kimu, o ypač dienraščio ‘Drau į maudynes. Ar nebūtų geriau 
go’. Kai kurie sako, Jei žūtų pasirinkti kitų dienų ir duoti 

kas tada,progos savo nariams dalyvau-mūsų “Draugas”, 
būtų. Bepoteriai mus už no
sies vadžiotų; nebūtų kanu 
mus apginti. Žinoma, “Drau-
fe
jei

ti “Draugo” piknike?

Česienė visados nuo širdies 
s” gyvuos dar daug merų, 'dirba “Draugo” piknikuose 

ei mes, katalikai, jį remsime. ' ir padaro nemaža pelno. Da- 
“Draugų” galima remti vi- bar, nors nelabai gerai jau- 

sokiais būdais. Geriausia pa-1 čias, bet jau rengiasi liepos 
rama — užsiprenumeruoti. Bi- 21 d., kada įvyks “Draugo” 
znieriai, draugijos, profesijo- 'piknikas. Klausia, kaip daug 
nalai ir visi kiti duokite skel- bandučių reikės iškepti, kad 
bimus “Draugui”. Visi daly- būtų užtektinai visiems sve- 
vaukite “Draugo” parengi- čiams. Mat, praėjusį piknikų 
muose. Gera proga bus vi-■ pritrūko. Būsimam piknikui 
siems liepos 21 d. “Draugas” mano padaryti užtektinai.
rengia metinį piknikų Biru- -----------
tės darže. Visi dalyvaukime! K. Sriubienė rūpinas, kad 
Tuomi nors maža dalele prisi- būtų užtektinai ice cream, li- 
dėsime prie palaikymo kata- monado ir visokių gardumy- 
likiško dienraščio, kuris yra1 nų.
taip visų mylimas.

Vengras sako jau gavęs 
“medicinų” net iš Vengrijos. 
Pavojaus nebus, jei kų užpul
tų liga; vengras pagydys.

“Draugas” prieš kelis mė
nesius skelbė, ir prašė, visų 
draugijų ir klūbų liepos 21 d.

DARIAUS - GIRĖNO 
LAIKRODIS

Biznieriai, aš manau, irgi

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

Graži dienelė daug žmonių 
sutraukė į piknikų labdarių 
ūkyje. Nuotaika buvo graži. 
TT. Marijonų Chicagos apskr. 
rėmėjai gražiai pasidarbavo. 
Visos kolonijos pasirodė gra
žiai. Ypač pasidarbavo sekan
čių kolonijų rėmėjai: Brigh
ton Park (O. Bambalienė, D. 
Atroškienė, F. Norbutas, A. 
Jasper, P. Vaičekauskas, M. 
Navickienė, J. Milkutienė, F. 
Gubista ir S. Barauskas), Bri- 
dgeporto (J. ftaltienė, J. Bu- 
drevičienė, J. Budrevičius, O.

Kazlauskiūtė, A. Vaicekaus
kienė, J. Dimša ir U. Gudie
nė), Town of Lake (J. Lasau- 
skas, E. Gedvilienė, J. Gedvi
las, P. Turskienė ir B. Kal- 
vaitė; troka parūpino J. Mo- 
ndzijauskas), Marųuette Pa
rko (Stela Petermaitis), To-, 
wn of Lake (V. Lukienė, A. 
Sekleckienė ir V. Baturienė).

Visiems kokiu nors būdu 
prie pikniko pasidarbavusie- 

, ms širdingai dėkojame.
TT. Mar. Chic. Apskr. Rėm. 

Centro Valdyba

Šiaurės Afrikoje, Cobomb 
Buliase prancūzų legione tar 
nauja lietuvis Gerulis, kilęs 
iš Vilkaviškio, seniau mokę
sis Italijoje kunigų semina 
rijoje.

B YOUTHFUL COSMETICS 
COMPANY

3162 S. Ashland Avė. Chicago
Aukštos Rflšes Perfūmai, 

Kremos, Veidui Pudros. Lo- 
tions, Briiliantinė ir Beauty 
Aids De Luxe.

Mes pristatom kiek tik no
rite. Telef. LAFayette 2028

LIETUVIAI ADVOKATAI:

neatsisakys nesuteikę dovanų 
j “Draugo” piknikui. Reiškia, 
ciceriečiai jau rengiasi prie 
“Draugo” metinio pikniko.

Biznierius, iš North Side
Petras Sriubas, northsidie-

tis, jau du mėnesiai kai ati
darė bnčemę ir grosernę. Ci- 
ceroj adresu 1633 So. Cicero 
Avė. Krautuvėj viskas tvar
kingai užlaikoma. Patarčiau 
lietuviams susipažinti su nau
ju parapijom; ir aplankyti jc 
krautuvę.

P. Sriubas yra senas ‘Drau
go’ skaitytojas. Pasisekimo!

Liepos 6 d. mirė senas Ci
ceros gyventojas lenkas John 

.Kubistal, 1501 So. 51 Ct. Lie
tuviams buvo gerai žinomas. 
Buvo kelių namų savininkas.

Rap.

Gyvenimas trumpas vien 
dėl to, jog mes blogai juo 
naudojamės.

Seneka

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone 
pno^pect i«ae

Res. and Office 
235* So. Leavitt St.

OANal 0708

DR. J. J. KOWARSK AS
PHYSTCIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

Pabaigoj birželio mėnesio Clayton F. Smithai minėjo 
savo 35 metų vedybinio gyvenimo sukaktį savo namuo
se, 2703 Logan Boulevard. Pora apsivedė birž. 27 d., 1900 
m. Jie tuo laiku, kaip ir dabar, gyveno Logan Sųuare 
apylinkėj, kur dalyvavo visuose viešuose ir patrijotiš- 
kuose darbuose per visų laikų.

Clayton F. Smitb viešai darbuojasi nuo 1899 m. Per 
savo gabumų ir darbštumų jis nuolat ženuė pirmyn. 1934 
m. buvo išrinktas prezidentu ir nariu Board of County 
Commipsioners; toj vietoj jis ir dabar tarnauja didžiau
siai naudai ir patenkinimui taksų mokėtojų Jo didžiau
sia rūpestis yra — tinkamas užlaikymas miškų (forest 
prezervų), įtaisymas reikalingų dalykų rekreacijai mili
jonams žmonių, kurie naudoja tuos miškus pasilinksmini-

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

inams.

LIETUVIAI DAKTARAI PARDAVIMUI BIZNIAI

Sis laikrodis kasdieną rodys kiek 
Jau surinkta Karšinimų Darlnua-GI- 
rėno paminklo atidengimo iškilmių 
pregramal:

• The Mayor of Chicago
States Attorney Courtney

• James Hamilton Lewls
Amsi States Attorneys
Physteinns and surseonj
Attorneys
Bldg. and Loan Assns.
Funeral Directors
Meat Markets
Banks
Th eat res
Automobile Salesrooms
Pharmaclsts
Cl.rgy
Nevrgpapers
Contractors
Tallers
CobDiers
Beauty Parlors
Furniture Stores
Jevelers
Roclettes
Barbers
Confectloners
Beer Dlslrlbutors
ClMhlera
Onsollne Statlons
Optometrlsts 
fihoe Stores 
Morlsts
Insurance brokers
Aldermen 

“ Judres
Press Companies
J .iqnor Corporation*
Dairi es
Master»-in-Chancery
Financial Corporatlons
Hardware Stores
Tobacco Conipantes
Baktng Companies
Coal Tards
Photographers 

ls Cleąners and dyers
Dantistą
Hospitals
Auto Repalr Hhops 

United States Hcnator
Department Stores 

‘ fichools
, Atty. General Otto Kerner
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LIETUVI8
OPTOMETRICALLY AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų Įtempimą., kuris 

erti priežastimi galvos skaudėjimo, 
•vaiglino. aklų aptemimo, nervuotu- 
•no. skaudama aklų karėti. atitaiso 
trumparegystę lr tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egsaminavlmas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Special# atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
Nedėlloj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be aktnlų. 
Rainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

DR. STRIKOL’IS
GTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 lr nuo < Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutart) 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1*30

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 at

2 aukfitae
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 OANal 0523

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki S vakare 
8eredoj pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspect 6378 
Res. Tel.: HEMiock 6141

DR. J. RDSSELL
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgu

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 8:80 Iki 8:30 
Seredomis Ir nedaliomis pagal sutart) 
Res. 2515 W. 8*tk St. Pagal sutart).

Tel. Ofieo BOUIevard MII 
Res. VIOtory IMS

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-B; nuo *:SO-I:B*

756 West 35th Street

Tel. OANal 0257
Rea. PROspect 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija MOO So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki t popiet 
Z 4 Iki S v. vakaro

Tel CANal 4122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTTSTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo » Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki » vakaro 
Seredoj pagal sutart)

Tel CANal 8122

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

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutart) 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubllc 7868

 DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginla 0084

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

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E SIEDLINSKIS
Dentistas 

Oas X-Ray
414B ARCHER AVĖ., Oor. Francisco 
Tel. offloe Laf. 848*; res Vlrg. *M*

Tel. LAFayetts 7159

DR. F. C. WtNSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Tel. OANal 0402

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
(We8t 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčloa 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas OANal 1175

> NAMAI! 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPubllc MOO.GROSERNĖ ir delicatessen

pardavimui. Gerai išdirbta 
biznis. Biznio kampas. Gerai Joseph J. Grish 
pritaikyta. Gyvenimui kamba
riai.

Telephone BOUIevard 2800

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFIBAB

4739 So. Athland Avo.
I lubos

CHICAOO. ILL 
OFI8O VALANDOS:

Nuo 19 Iki 12 vai. ryte, nuo B lkt 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:89 vai.

vakaro. Nedėllomla nuo 19 Iki 19 
valandai dieną

Telefonas MTDwav **M

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0M4 

Rea: Tel PLAaa 8400 
Valandos:

Nno 10-11 v. ryto; 1-B Ir T-B v. v. 
Medė,dieniais nno 1* Iki 19 diena

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rez : Tel. HEMiock 4184

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHTRUROA8

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandoa: 2-4 lr 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2658 W |9th St.
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomds lr Nedėliomis pagal sutart)

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8

1444 80. 49th CT.. CICERO. ILL
Utar., Ketv., Ir P8tn. 1*—9 vai.

8147 SO. HALSTED ST.. CHICAOO
Paned., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMiock 4848 
Rea. Tel. GROvehill 0817

• 4924 8. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRUROA8

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

Dfenomla Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal autart)

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFTSA8 IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rvtala — 1 
Iki 8 popiet — 6 Iki 8:80 vakarą 
Nedėllomla nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

5601 So. Uermitarje Avė.

ADVOKATAS lr PATARĖJAS 
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Res. 6515 S. Rockvvell Bt.
Phone REPubllc 9723 CHICAGO

CLASSIFIED
AiTOMonnJS AUTOMOBn.ES

EMIL DENEMARK INC.
Vartotų Karų Bargenai ===

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BTTICK '35, 5 Sedan. Trunk. garant..................................................... 8825
BUICK *35. 5 Sedan. garant.................................................................... 8795
CADILLAC '30. 7 Sedan. V-18. Tobulas ...................................... 8745
BTTICK '33, 5 Sedan 67, kaip naujas ................................................ 8895
CADILLAC '31, 7 Sedan. 6 drat. reta) ........................................... 88*5
PONTIAC '34. 5 Bedan De Luxe .......................................................... 8595
LA SALLE *31, 5 Sedan, labai pulku................................................. 8445
PACKARD '31, 7 Sedan. Custom Bu)lt ...................................... 8395
LINCOLN '29. 5 Sedan, pulkus karas ........................................... 8375
BUICK '31. S Sedan 67. geroj tvarko! ................................................ 8375
LA SALLE '31, 5 Coupe, geram stovy ........................................... 8345
PIERCE '30. 2-4 Coupe, geram stovy ........................................... 8325
LINCOLN '30. 5 Sedan, labai pulkus karas................................. 8295
CADILLAC '30, 7 Sedan. geram stovy ........................................... 82*5
BTTICK *30, 5 Sedan 61, įvarus .......................................................... 8225
CHEVROLET '11. 2 Coupe, 6 drat. ratai ................................. 8225
BUTCK ’30. 7 P. Limo., 6 drat. ratai ................................................ 8225
FORD '31. 2 Coupe, geroj tvarkoj ................................................ 81*5
LA SALLE *29, 5 Sedan, žetna kaina ............................................... 8185
CADILLAC '28, 6 Coupe, geram stovy.............................................. 8185
OAKLAND '10, 6 Sedan, gražiam stovy ...................................... 8175
CADILLAC '28, 5 Sedan. bargenai .....................  8125
CADILLAC ’28, 7 Sedan, sugauktts.................................................... 8125
ESSEX '29, 5 Sedan. bargenas .............................................................. g gg
BUICK '27, 5 Sedan. pigiai .....................................................................g «B
BUICK '27. B Sedan. kalnuotas parduot ................................  g M
8TUDEBAKER '29, 6 Sedan ............................................................... g gB

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4> 10O

f CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run" $7.<JJL

AUTOMOBn.ES

