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NACIAI VYKDO TERORĄ 
VISOJ VOKIETIJOJ

Ministeriai vieni paskui kitus 
skelbia savo dekretus

BERLYNAS, liepos 24. — zuitą, iš Straisundo. Šis ku- 
Popiežiaus nuncijus Vokieti- nigas iš pamokslinęs stačiai 
jai, Jo Eksc. arkivyskupas Or pareiškė, kad katalikai nepri- 
senigo laukia iš Vatikano pri- valomi pripažinti naciu steri 
siunčiamo protesto prieš 11a- lizavimo įstatymo, 
cių vyriausybę dėl konkorda- į Slapta policija puolė Berly 
tu sąlygų neigimo, tuo tarpu no katalikų vyskupo kancelia- 
ši vyriausybė ir toliau visam jiją ir konfiskavo 4,000 dole- 
krašte puola Katalikų Bažny rių. Pažymėta, kad šis fondas 
čių ir paskyrus katalikus ir neteisėtai sudarytas (sukolek 
jų vacTus. tuotas). , 1

Vakar paskelbta, kad Pru-j Bocbote, "Vestfalijoj, pasta- 
sijos premjero gen. Goeringo raišiais laikais sugadinta ke- 
įsakvinu sugriauta (likviduo-'lėtas šventųjų statulų. Ry
ta) katalikų karo1 veteranų or’šium su tuo “areštuota” du 
ganizacija, kuri turėjo šakas asmenys.
visoj Vokietijoj. Taip pat pa-Į Vidaus reikalų ministerio; 
naikinta su karo veteranų or-'Fricko įsakymu išardyta na- 
ganizacija sujungta katalikų 1 cionalė Baltijos kovotojų są- 
berniukų sąjunga. Goeringas junga. Šių sąjungų sudarė vo. 
pareiškia, kad Vokietijoje ne-.kiečiai savanoriai, kurie po

ali gyvuoti ir veikti kelios didžiojo karo buvo sisbūrę Į 
atskirios karo veteranų orga- korpusus ir kovojo prieš lie- 
nizacijos, ypač gi dar religi- tuvius, lenkus ir bolševikus, 
nio karakterio. Girdi, turi bū Ministeris pagerbia šią orga 
ti tik viena veteranų organi-, nizaeiją už jos nuveiktus d?-

Jo Ekscelencija Vyskupas Teofilius Matulionis kunigų asistoje Lietuvių Dieną, Ma- 
rianapolyj, liepos 4 d., 1935 m.

nacija, priklausanti nacional- j dėl ius darbius po didžiojo ka- 
;ocialistų partijai, ir ištikima ro. Tačiau pažymi, kad šian- 
cutos vadui Hitlerui ir nacių dien ši organizacija negali at 
valstybei. į skiriai veikti. Ji turi priklau

syti nacionalsocialistų parti-j 
jai, arba likviduotis.

Savo keliu nacių veikimas

Katalikų karo veteranų or
ganizacija buvo sudaryta pr
ieš trejus metus tikybiniais
pagrindais ir neturėjo nieko i prieš žydus taip pat įsismar- 
bendra su-Hitlerio politika. įkėja. Vokiečių teisėjų žurna-

Kai kurių miestų majorai 
paseka Duisburgo miesto ma
joro nusistatymą. Miesto tar
nautojams ir darbininkams j-
sako, kad jie patys išeitų iš žydiškos 
bažnytinių organizacijų ir iš- dvasios, 
trauktų savo vaikus. Visi tu
ri priklausyti vien nacių or
ganizacijoms.

Nacių spauda su didžiausiu

las sprendžia, kad statomi 
teisman žydai negali samdytis 
žydų advokatų. Girdi, nacių 
teismuose negali būti jokios 

reprezentacijos ir

Hamburge areštuotas žydas 
Kurt Hellbrun pasidarė galą, 
Irumpam laikui palikus jį be 
sargybos trečiajam aukšte.

įšėlimu puola kun. Krauss, jė! Iššoko pro langą.

VOKIETIJOS VALSTYBĖS 
SKOLOS

NUTRAUKTAS STREIKAS 
TERRE HAUTE MIESTE

MEKSIKIEČIAI PAŠALINO 
GUBERNATORiy

MEXIC0 CITY, liepos 24. 
— Sukilę valstiečiai agrarai 
Tabasco valstybėje pašalino 
šios valstybės gubernatorių 
Manuelį Lastra. Toks pat li
kimas laukia ir Tamaulipas 
valstybės gubernatorių Rafae 
lį Villareal.

Tai yra nepaprastas įvykis 
Meksikoje. Agrarai veikia su 
Meksikos prezidento Carde
nas žinia. Kalbama, kad Car- 
denas nusprendė nusikratyti 
gen. Calleso šalininkais. 0 tie 
gubernatoriai yra Calleso pa
kalikai.

Kaip žinoma Tabasco val-A 
stybėje pašalinto gubernatb- 
liaus vardu valdovavo paleis
tas iš prezidento Cardenas 
kabineto žemės ūkio ministe- 
ris Canabal, radikalų organi
zacijos — raudonmarškininkų, 
sukūrėjas. Yra žinių, kad Ca 
nahalas bus priverstas pasišn 
linti ne tik iš Tabasco valsty
bės, bet ir iš Meksikos.

KONGRESAS DIRBA KAD NAUJOS RIAUŠĖS NU- 
PRAVEDUS MOKESČiy MATOMOS BELFASTE

BILIŲ
VASHINGTON, liepos 24.

BELFASTAS, Airija, lie
pos 24. — Čia numatomos nau 
jos protestantų riaušės prieš

— Prez. Rooseveltas iš nau- 1 katalikus. Sutraukta daugiau 
jo paragino kongresą, kad jis , policijos su šarvuotais tro- 
paskubėtų su mokesčių bi-1 kais. Patroliuojamos visos 

strateginės gatvės. Kai kur 
pastatyta barikados.

Ikišiol čia įvykusių riaušių 
sėkmės yra tokios;

9 asmenys nužudyta; apie 
95 sužeista; nuostolių savas- 
lims padaryta apie 225,000 
dol. sumoje; sudeginta eilė gy 
venamų namų; apie 300 šei
mų neteko pastogės.

KITAS DAINŲ KONTESTAS PER 
“DRAUGO” RADIJO VALANDA

ŠĮKART DALYVAUS SV. KAZIMIERO 
AKADEMIJOS MOKINĖS 

KONTESTO TVARKA
L Daina turi būti dainuojama lietuvių kalba.

2. Daina gali būti neilgesnė kaip 3 miliutas.

3. Mergaitė turi būti ftv. Kazimiero akademijos mokinė.

BALSAVIMAI IR DOVANOS
Visi “Draugo” skaitytojai ras balsavimo blanką “Drau

gi*” ir galės balsuoti už 3 kontestantes; o trys gavusios dau
giausiai balsų gaus dovanas.

Vakar dienos programe iš stoties AYEDC buvo girdėti 
trys jaunutėlės artistės, kurios rodė savo gabumus dainuo
damos sekančias dainas: Eugenija Marcinkiutė — Kada no
riu verkiu ir Lakštingalėlė; .Florencija Poškiūtė — Grybas, 

j baravykas ir Žiba mano trys sesutės; Cecilija Lenkarčiūtė 
— Bijūnėlis ir Suktinis. Visos gražiai padainavo. Dr. Ra
kauskas, Lietuvių Medikalės Mokslo dr-jos pirmininkas, įdo
miai kalbėjo apie sveikatą.

Nepamirškite paklausyti naujojo “Draugo” radijo dai
nų kontesto, kuris prasidės ateinantį trečiadienį iš stoties 

< AYEDC, 1210 kil., 3;3O vai. po pietų.

SOVIETAI DARO DIDELĮ PELNĄ 
IŠ DUONOS

ITALIJA PUOLA ANGLIJA

liaus pravediniu.

Žemesniųjų rūmų komite
tas ateinantį pirmadieni pra
dės išklausinėjimus. Tai bus 
skubus darbas, kadangi kon
greso atstovai nerimsta, nori 
nutraukti sesija.

MUSSOLINI VISUS JAU
NUOLIUS DARO KAREI

VIAIS MINI KANCLERIO NUŽU
DYMO SUKAKTUVES

BERLYNAS, liepos 24. — 
Ekonomikos žurnalas Der 
Deutsch Volswirt skelbia, kad 
Vokietijos valstybė balandžio 
mėn. gale turėjus viso viešųjų 
skolų 12,783,000,000 aukso 
markių (markė apie 40c.).

Kadangi nacių vyriausybi*; 
turi iš ko ginkluotis, kai kas1 
spėja, kad valstybė turi dar 
apie 15 bilijonų markių slap
tųjų skolų.

LIRA NETENKA AUKSO, 
PAGRINDO

TERRE IT AUTE, Ind., lie 
pos 24. — Pereitą naktį visiš
kai netikėtai čia atšauktas gc • 
neralis darbininkų streikas.

Šiandien rytą mieste iš nau 
jo prasidėjo normalus judėji
mas. Gatvėkariai važinėja, 
parduotuvės atidarytos, valgo 
mi produktai išvežiojami.

Valstybės kariuomenė d'ar 
neištraukta.

Columbian Enameling and 
Stamping kompanijos strei
kuojančius darbininkus sn 
kompanija taiko federaliniai 
autoritetai.

ROMA, liepos 24. — Itali
jos spauda kovoja visais fron 
tais. Užvakar “akėjo” japo
nus už jų palankumą Etiopi
jai. Vakar gi iš naujo nusi
suko prieš Angliją, kurios vy 
riausvbė nusprendė, kad iš 
Anglijos ginklai gali būt išvc 
zami į Etiopiją.

PATARIA TURĖTI KAN
TRYBES

ROMA, 1 iepos 24. — Ofi
cialiai paskelbta, kad Italijos 
lira nebetenka reikalingos pa 
dengimui aukso atsargos. Tas 
reiškia, kad netenka aukso, 
stnndardo, nors vyriausybė' 
to nepripažįsta.

MUSSOLINI PASIŲS 
500,000 KARIŲ

LONDONAS, liepos 24. — 
Iš autoritatingų šaltinių pa
tirta, kad Mussolini planuoja 
prieš Etiopiją pasiųsti 500,- 
000 karių.

LONDONAS, liepos 23. — 
Graikų sostinės Atėnų majo
ras konferavo su buvusiu 
graikų karalium. Majoras įda 
vė princui vyriausybės sąly
gas, kuriomis jis gali atgauti 
Graikijos sostą. Taip pat pa
tarė, kad princas turėtų kan- 
tryliės, o sostas bus jam grą- 

' žintas.

ROMA, liepos 24. — Itali
jos karo ministerija šiandien • VIENA, Austrija, liepos 
paskelbė, kad kiekvienas su-. 24. — Visa oficialė Austrija 
laukęs 18 metų amžiaus ita- [mini kanclerio Dollfusso ir 
las jaunuolis automatiškai pa . kitų valdininkų nužudymo me 
daromas fašistų valstybės ka sukaktuves.
reiviu ir iki pašauksiant ak- . v.
. i_ , . , ... Rvtoj čia katedroje ir kitotualen karo tarnybon pasilie-1 . „
, , ..... v. . . ' se Isaznvciose įvyks gedulo paka karo ministerijos žinioje., ,7 * \ .
t, . , . . 'maldos. Tarp 3:20 ir 3:22 rv-Bus nustatytas siems jaunuo-; . . y . ..."
liams privalomas kariškas ?0,1 visoj Austrijoj bus
, . . sulaikytas visokis judėjimas

______________ ir darbas žuvusio kanclerio
pagerbimui. Visam krašte su
stos traukiniai, gatvėkariai, 
busai ir automobiliai.

MRS. BUTMAN VĖL 
PAKLIUVO

Mrs. Bella Butman vakar 
pašaukta kitan teisman. Are
štuota už nepriderinmą elgi
mąsi. Po pirmojo areštavimo 
ji nuėjo į policijos stotį ir

NUŠAUTAS ARGENTINOS 
SENATORIUS

BUENOS ATRĖŠ, liepos
, . . ... ,24. — Argentinos senate va-pareikalavo, kad jai butų grą. .... . ¥ . .f. . ... . . . ikar pasireiškę ginčai ir pes-zintag paliktas ten automobi-7 . .. . . ... .. . . , . . . I tynęs pasibaigė vieno senato-lis. Policija atsisakė jai pa-i . .......................

duoti automobilį pažymėda
ma, kad ji yra tokiam stovy,

riaus nušovimu ir kito sužei
dimu. 1

kad negalės valdyti mašinos. 
Jai įsileidus į argumentus ji 

[areštuota. Areštuotas ir jai 
draugavęs vienas vyras.

Vakar pristatyta moterų 
teisman ir išklausinėjimai a- 
tidėti iki rngp. 2 d.

SPROGIMAS DAŽYLŲ 
FABRIKE

Vienas asmuo sužeistas įvv 
kus sprogimui dažvlų fabrike 
Nubian Paint and VamisliI
Co., LeClaire avė. ir Moffett 
gat.

1 RYGA, liepos ū4. — Komu 
nistų režimas Rusijoje yra 
nustatęs didelius mokesčius 

! už d'uoną ir tuo būdu apturi 
i milžinišką sau pelną.

Sovietų Rusijoje veikia vai 
stybinė organizacija Zagot
zerno, kuri visoj Rusijoj iš 
kolhozų superka duonai rei
kalingus rugių ir kviečių grū 
dus, juos parduoda valstybi
niams malūnams, o pastarie
ji — valstybinėms duonos ke
pykloms. Pati vyriausybė tar 
pininkauja šioj procedūroj.

Komisarų taryba nuspren
dė, kad nuo rugsėjo m. 1 d. 
būtų mokama koThozams di
desnė kaina už rugius ir kvie
v*cius.

Maskvos distrikto Zagotzer 
no už metrišką rugių toną 
(apie 2,294 svarai) moka 102 
rublius (Rusijoje vienas rub
lis yra lygus apie 50 centų, o 
užsienyje — apie 2 centai), o 
už kviečių metrišką toną — 
141 rublių.

Zagotzerno, parduodama 
šiuos javus malūnams, ima už 
rugių metrišką toną 130 rub
lių, o už kviečių — 150 ru1>- 
lių. Prieš gausiant šiuos pirk 
tus javus malūnai privalo mo 
keti vyriausybei mokesčius. 
O šie mokesčiai štai koki,: už 
rugių metrišką toną 1,010 rub 
lių, o už kviečių — 1,940 rub
lių. Tad malūnams rugių met 
riškas tonas kaštuoja 1J40 
rub., o kviečių — 1,190 rub
lių.

Tnip yra Maskvos dlstrik- 
te. Kituose distriktuose yra 
toli brangiau.

Malūnai, savo keliu, taip 
pat turi gauti pelną parduot

darni miltus kepykloms, o ke
pyklos — parduotuvėms.

Tad ir nestelsėtina, jei Mask 
voje už prasčiansiog ruginės 

duonos du svarus reikia mo
kėti vieną rubli, o už kvieti
nės — du rublius. Kituose 
distriktuose duona iki pusan
tro karto brangesnė.

Finansų komisaras Grinko 
pareiškia, kad sovietų vyriau 
sybė šįmet iš duonos gaus ap
ie 24 bilijonus rublių pelno 
imamais stačiai nežmoniškais 
niokesčiais. Žymioji šio pelno 
dalis bus panaudota ginkla
vimuisi.

JAPONAI PATENKINTI 
ANGLIJA

TOKIJO, liepos 24. — Ja
ponų vyriausybė reiškia dide 
lio pasitenkinimo, kad Angli
ja planuoja paneigti karo lai 
vynų trilypę sutartį. Japonai 
seniai pageidauja, kad “5-5- 
3” sutartis būtų padžiauta.

TEISMAS UŽDRAUDĖ 
PIKIETAVIMĄ

CLEVELAND, O., liep. 24. 
— Teismo “injunetionu” už.- 
d rausta streikininkams pikie- 
tuoti Industrini Ravon kompa 
nijos fabriką, kur jau 10 sa
vaičių streikuoja darbininkai.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Iš dalies debesuota; 
gali būt lietaus; maža tem- 
perntūros atmaina.

LIEPOS 28 D., 2 VAL. DARIAUSGIRENO PAMINKLO PAŠVENTINIMAS, ma£?rkeTE
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tui šiandien naminių svaigalų pramonė tiek i 
išsivystė, kaip dar niekad. Geriamas nekal-1 
tas alus, vynas, tartum girelė. Bet kodėl joj 
atsigėrus tenka pagiriomis sirguliuoti!

I
“Vilniaus vadavimo kovoje dedame vil

tį jaunime, ateinančiose kartose. Bet ar jau 
minas tinkamai auklėjamas J Ne tik kaimie- 
lis, bet dažnai ir inteligentas tėvas didžiuo-

Morku*

IŠ PO MANO BALANOS
llandel, vienas įžymiausių susigraudinęs, išdrįso {įrašyti 

vokiečių muzikų ir kompozi- savo Atpirkėjo, kati būtų toks 
torių, ilgus metus gyveno Ali- mulomis ir jo kūlių nuo sielos 
glijoj, kur, kaipo garsus vy- ir gi toje {>at dienoje atskirtų, 
rus, įsigijo ne tik daug gar- Kas, galutinai, ir įvyko.

VILNIEČIŲ VARGAI IR MES

Lenkų laikraščių žiniomis, Švenčionių 
teismas nubaudė žymų lietuvių veikėjų kun. 
Krištaponį, Adutiškio klebonų, dvi s&vaiti 
kalėti ar sumokėti 500 zl. už “viešų ir nesle- ' 
pianių lenkų valstybės negerbimų. Aukštesnė i 
teismo instancija sprendimų patvirtinusi.

Taip pat pranešama, kad nubaustas “Vi- 1 
Jniaus Žodžio” redaktorius J. l^atvys už 
straipsnį: “Esame atsakingi ne tik prieš da
bartį, bet ir ateitį.” Nubaustas ir baltgud- 
žių laikraščio “Bielaruskaja krynica” reda
ktorius. i 4 • 1 JI

Iš šių kelių žinelių darosi aišku, kad 
lenkai Vilniaus krašte visu griežtumu tebe
persekioja ir lietuvius ir gudus. Matyt, kad 
ten tebevaržomas lietuvių veikimas ir spau
da griežtai tebecenzūruojania.

Lenkai yra užsimoję suardyti visų lie
tuvių tautinį judėjimų Vilniaus krašte. Vi
somis priemonėmis jie lenkina tų kraštų. Lig- 
Šiol lietuviai parodė daug atsparumo. Kuo 
labiau juos persekiojo, tuo didesniu pasiry
žimu kovoja su persekiotojais. Ar ilgai jie 
galės taip laikytis, tai daug pareis nuo pa
ramos iš pašalies. Jei visa tauta rems vil
niečius jų garbingoje kovoje, jie išsilaikys. 
Tuo būdu ir į Vilniaus atvadavimų su dides
nėmis viltimis galėsime žiūrėti.

Šia proga norime priminti, kad ir mes, 
amerikiečiai, nenutrauktume vilniečių rėmi
mo darbo, kokį ligšiol dirbome. Kiek galė
dami, platinkime Vilniaus Geležinio Fondo 
pasus ir ženklelius. Atsiminkime, kaip sako 
“M. V.”, kad: “Tik nesusipratę lietuviai ga
lėtų sutikti su ta mintimi, kad Kaunas, — 
nors ir gražus ir moderniškai išsistatęs Ne
muno ir Neries slėnyje — galėtų {ia vaduoti 
Gedimino sostų Vilnių. Tik Vilnius gali bū
ti visos Lietuvos pastovi galva”.

jas., jei vaikus, išgėręs taurelę, paprašo ant
ros. Ar taip išauklėtus jaunimas bus tautiš- 8įų draugų, bet ir garsių prie-
kai tikrai atsparus, tenka labai abejoti. Gir-1 jų. Bandelis nebuvo nei Pran-1
tuoklis už degtinės stiklelį parduos tėvynę į Vienas tokių jo priešų bu- tiškus, nei Domininkas. laivui 
ir visa, kas vertingiausia.” j vo patsai Anglijos valdovas, tik muzikas - kompozitorius. į

Kad tai teisybė, vargu kas mėgins už- Valdovui da tik paprastu Tai vienok ir jis taip, kaip ir 
ginčyti. bajorėliu Brunswicke, Vokie* jie, ir {k> šiai dienai savo die- i

Būt labai gera, jei ir Amerikos lietuvių tijoj, esant, Bandelis atsisa- vota muzika klausytojus prie I 
tarpe prasidėtų gyvesnis žmonių blaivinimo kė pas jį vargonininkauti. Už dangaus kelia.
judėjimas, ruošiamos blaivybės savaitės ir t.t. tai amžinai ant Handelio su- pen kur už jo|iįus turtus ; 

-------- ------------ pyko.
DRAUGAI” SUSIPEŠA

Galų gale ir Tysliava susipyko su Gri
gaičiu. Visai neseniai viens antram kompli
mentus pasakojo, bet šiandien jau koliojasi. 
Tysliavai nepatiko Grigaičio priekaištas, kad 
“Senoji Vienybė subankrutijo, padaryda
ma Susivienijimui didelį finansinį nuostolį. 
Dabartinė Vienybė gy vuoja tik iš SLa ma
lonės”. Tysliava sako, kad socialistų laik
raščio priekaištas tik tuomet būtų ga:-ma 
vadinti teisingu, jei Grigaitis pripažintų, kad
“Naujienos” taip pat gyvuoja iš SLA malo
nės”.

Savo rašinį prieš Grigaitį Tysliava {do
miai baigia. Jis rašo: “Vai kas dabar daro 
Susivienijimui didelį finansinį nuostolį, ar 
‘Senoji Vienybė’, kuri jam jau seniai nieko 
neskolinga, ar protingi Chicagos žmonės, ku
rie dar ir šiandien naudojasi SLA turtu!”

Tačiau Grigaitis nepasiduoda. Jis vis 
tvirtina, kad “Vienybė” visų laikų darė ir 
daro biznį iš SLA”,

Ir suprask žmogus, jei nori, kurie, so
cialistai ar tautininkai daro biznį iš SLA? 
Grigaitis sako, kad tautininkų laikraStis, o

neįsiskverbtų ūpas ir dvasia 
Laikui bėgant, Bandelis a- anų šventų vyrų, labai leng- 

psistoja Anglijoj, o jo prie- vai įsigauna Bandelio “Mesi- 
šas, Brunsuicko kunigaikštis, jas”. šio kurinio besiklau- 
tampa Anglijos valdovu. Pui- sant, kad ir labiausiai rambus 
klausia proga atsikirsti llan-> sutvėrimas, nenorėdamas, pi- 
deliiii! nw negu pajunta, kas dedasi,

Be niekur nieko uždraudžia prie savo Sutvėrėjo ir Atpir- 
Bandeliui viešai pasirodyti, kėjo dvasių ir širdį kelia.

Bandelis tačiau sumano ir Visas civilizuotas pasaulis, 
savo priešui nors kiek atsi-'bet ypač dievoti amerikiečiai, 
kirsti. Sužinojęs, kada kara- kasmet Didžiosios Savaitės ei- 
lius vyks Tliames upe pasiir-1 goję, šį jo dalykų pakartoja, 
styti, sudėsto tam tyčia begali- 'Ir veik visur ir visados įspū 
niai keletu gražių veikalėlių.'dis palieka ilgai atmenamas.
Valdovas yriasi sau, o Bandė- ---------
lis paskui sekdamas tas kom- Federacijos seimas jau čia 
pozicijas jautriausiai groja. 'pat. žiūrėk, kad būti! Jei jau- 

Kai matai pasiekia paties jtiesi prie vardo tikro lietuvio 
valdovo ausį. I ž valandėlės jr kataliko, atvyk ir savo at- 
tarnams sako: — taip tik Ba- vykimu prie sunkaus darbo
ndelis groti pataiko. Lai yria
si šičion tuojau. Atleidžiu jam 
už visų. Nuo šiol ne priešais, 
o tik draugais būsime.

BLAIVYBES MINTYS

Prieš keletu savaičių Lietuvoj buvo su
rengta blaivybės savaitė. Per spaudų, radijo 
ir paskaitomis varyta blaivybės propaganda.

“M. V.” apie blaivybę įdėjo šias reikš
mingas mintis:

“Svetimieji, atsibastę Lietuvon, įprati
no lietuvius girtauti. Anksčiau lietuviai su 
pašaipa žiflrėda.vo į utsibasčiusius svetimuo
sius dėl girtavimo skurdžiai gyvenančius ir 
dvasiškai sunykusius. Ponai, kuriems valstie
čiai turėjo eiti baudžiavų, susidėję su sve
timtaučiais, pristeigę bravorų ir smuklių, ne 
tik čiulpė liaudies kraujo paskutinius syvus, 
bet ir skandino jų girtybės jūroje. Didis 
blaivinimo apaštalas vysk. Valančius paskel
bė alkoliui kovų ir parodė tautai daromų bai
sių žalų. Juu daug mokslo žmonių, medikų 
ir kitų profesijų, tūkstančiais faktų įrodė, 
kiek alkolis daro žalos įvairiose gyvenimo 
srityse bei įvairių profesijų žmonėms.

“Lietuvių tauta, kuri šiandien stovi di
džių kultūrinių uždavinių akivaizdoje, turė
tų gerai pagalvoti, kas laukia jų, jei nebus 
suspėta apsaugoti tautos gajus organizmas 
nuo alkolio daromų jam nuostolių. Vienas 
svarbiųjų tautos uždavinių yra Vilniaus iš
vadavimas. Tam reikia stiprinti mūsų tautos 
atsparumas. Jei tauta mirks alkoly, jai stigs 
kūrybinių jėgų, joje tėvynės meilė ir parei
gos supratimas niekuomet normaliai neišbu
jos.

“Kai kurie deda visas viltis į kaimų, 
esu, ten visos tautos brangenybės. Apsigau
nama. Jei ekonominiai sunkumai prispaudė 
kaimietį ir jei mažiau jis perka valstybinės,

%
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Kun. Juozapas šeštokas, Aušros Vartų 

parap. Ne\v Yorke klebonas, važiuoja į 
Lietuvų su “Draugo” ekskur/ija liepos 

31 d. prancūzų linijos laivu Norinandie.
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'kai kurios gatvės žvyruoja- Prie pat pušyno — vaikų žal
iuos, kraštai darnuojaml, sali- dimų ir sporto aikštelė, 
gatviai tvarkomi. Centrai’nės, Birutės kalnas irgi labai 
gatvės po kelis kartus per die- gražiai sutvarkytas. Padaryti
na laistomos laiptai, šalimis nusodinti me 

deliai, išlyginti takeliai.

NAUJAS MIESTO ADVO
KATAS

galingų savo petį pridėk. 
Ypač padėk, kiek įmanyda

mas, sunkesnius klausinius be- 
narpliojant. Padėk, drųsiai ir 
rimtai. Be rimtumo ir drųsos

Pajūrys taip pat sutvarky

tas. Per smėlį nutiestos eiti 

lentos, prie jūros pastatytos 

nusirengti būdelės; niaudyk-

lės suskirstytos į tris dalis, i ----------
į Prie jūros dažnai groja mu-j Chieagos miesto advokatu 

Izika ir linksmina vasarotojus, paskirtas buvęs alderinonas

Pušyne daugybė suolelių ir Barnes llodes, 35 m. amž., gi 
estrada. Via kasdien nuo 16 męs Vilniuje. 5 metų amž. 
vai. groja policijos orkestras, atvežtas į Amerikų.

Tysliava, kad socialistų dienraštis naudojasi Haydnas, antras įžymus vo- ;ne hj. (jaUg, nenuveiksi, bet 
Sus-niu. Bet ar tik negeriausia į tai atsaky-ikiec‘Y. muzikas> beviešėdamas', j r kįtų pradėtus darbus atgal 
tų pasakėčia apie suodinų katilų ir nešvarų .a^lanke any į pastūmėsi.
{modų. Kįlantieji ginčai tarp tautininkų ir bukų z\aigzdinmkų Berslielį.' ypač laikas jau drąsiai ii 
socialistų duoda geriau suprasti, dė! ko vie- II kaip Haydnas nustebo, kai Atvirtai už ,.aglJ griebti ištau- 
ni ir kiti veržiasi į SLA vadovybę. pasirodė, jog garsusis astro- {ėjimo klausimas. .Jei ne, kai

-----------------  nomas yia buvęs kaitų jo oi-j Jnutaį nei padangėse vietos
“Y-bė” paduoda Ne\v York Times ži

nių, kad liepos 19 d. Lietuvos užsienių reika-

kestroj klernetistas! 
llaydnui atgal Austrijon

lų ministeris Lozoraitis, kuris keletu dienų grįžus, užsiliepsnojo karas 
viešėjo Švedijoje, nuvažiavo į Berlynu tartis tarp Austrijos ir Prancūzijos, 
su Vokietijos užsienių reikalų ministeriu von Vienų kart kanuolės šovinys

neliks!
Ištautėjinio bangai Jau iš 

pačių mūsų kuopelės “darbi
ninkai” labai uoliai ir apsuk
riai užvadžioja. Į kur tik pa-

Neuratli Lietuvos Vokietijos santykių reika- prie pat senio kompozitoriaus žvelgsi, visur prūsokų netrū-
lais. Neuratli tuojau paklausė Lozoraičio ar 
jis turi kokių nors konkrečių pasiūlymų Vo
kietijai Klaipėdos reikalu. Ministeris Lozo
raitis, vietoj Neurathui atsakyti, pasiėmęs 
skrybėlę apleido Neurathų ir tų pačių dienų 
išvažiavo į Paryžių.

Paryžiuje Lozoraitis paaiškino Prancū

kojų nukrito. Vietoje nuslgųs- ksta.
ti, pasiprašė, kad jį prie pi- 
jano privestų. Privestas, pra
dėjo skambinti savo tautos 
himnų.

N irsi jais mūsų parapi j'os 
draugijos, o net ir pati spau
da. Stebėtina! Tcs įstaigos, 
kurias mes pūslėtais delnais

Šiuo drųsiu savo žygiu dau- glamonėjom ir taip sunkiai ii 
giau atkeršijo prancūzams ha- į vargingai auginom, kad iliu

zijos užsienių reikalų ministeriui Lavai apie rnionija, negu jie jam kanuo- į nuo pavojaus apdraustų, šia-
Klaipėdos reikalų ir išdavoje, sako New York dės šūviu.
Times korespondentas, Klaipėdos statuto si- -----------
gnatarai nesiųs Lietuvai jokios kitos notos Bandelis susilaukė būti ne 
Klaipėdos autonomijos reikalu. Ivien garsiu muziku, bet ir ge

ls to matyti, kati vokiečių diplomatai rai pasiturinčiu žmogumi. Kai 
nebesilaiko jokio mandagumo taisyklių. Ir po tokiam teko sėbrauti su 
svečių priimdami negali apsieiti neparodę sa- pačiais viršutiniais Europos 
vo imperialistinių užsimojimų.

* » *

“Š-nio” žiniomis, Tsinanfu mieste Ki
nijoj eina1 žynius savaitraštis anglų ir kinų 
kalbomis vadinamas “Kvanghvapo”. Nese
niai to žyniaus laikraščio vyriausias redak
torius ir kiti du redakcijos nariai perėjo į 
Katalikų Bažnyčių. Taigi visas to laikraščio 
redakcinis štabas yra katalikiškas, žmona ir 
keturi vaikai vyriausiojo redaktoriaus buvo
tų pačių dienų taip pat pakrikštyti.

• * *
Jo Šventenybė Popiežius Pijus XI, kal

bėdamas į 456 gydytojų, suvažiavusių j Ta
rptautinį ligonių kongresų Romoje, tarp ki
ta ko pasakė, kad sterilizacija, jeigu kuris 
iŠ čia susirinkusių gydytojų išdrįstų jų pra
ktikuoti, nėra niekas kitas daugiau, kaip tik 
sava rūšies pagonybė ir ištvirkimas. Taigi 
visi tie, kurie sterilizacijų remia, privalo at
siminti, kad laisva savo valia jie atmetu 
meilę Dievo ir artimo, atmeta pasigailėjimų' 
ir žmoniškumų ir grįžta pagonybėn.

didikais. Vadinasi, ne tik jie
ms pagroti, kurie jo muzikų

ndien tos įstaigos iš savo ge 
radarių juokus krečia ir prie 
šui akmenį saujon bruka! 

Eina prie to, kad jų pastų

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Mouseno miške turėjo ragą 
------------ panašų į briedžio. Jis su juo

Prof. Piene Vacket, vienas gana ilgų laikų linksmino an- 
įžyiniausių šių čėsų psychiatri glų karalių Henrikų VII, o 
jos žinovų anų dien pasakė, , vėliau pradėjo važinėti po 
kad jeigu jis būtų teisingumo Europų imti už rago pažiūrė 
ministeriu, sunkiausiai baustų jimų pinigus ir susikrovė ne- 
visokius burtininkus, kurie, maža turtų. Yra žinoma ra- 
burdami žmonėms visokias guotą ir viena italė gyvenusi 
ščėstis, daugeliui razumų su-, 18 šimtmety ir turėjusi ragų 
maišo. O tokiu čigoniškų bu r-Į16 centimetrų ilgumo. Du ra- 
tininkų Amerike ir visam svie g u buvo turėjusi vieno vokie-
te yra galybės. metais.

; žiaus miesto ligoninės muzie
jus turi ragų augusį ant vi 
uos prancūzės galvos, ir rodo

l’as lietuvius čigoniškų bur 
liniukų klesai priklauso viso
kie Liblistai, cicilistai ir bal-, ..

gėse, jų špaltose mums ka> šavikai, kurie prisimygę žmo-a1^ onnausį eksponatų, 
kart vis mažiau ir mažiau vie gų buria visokį rojų ant že- j ragas yra susuktas, spi- 
tos palieka. Graudu ir šiurpu mės. Daugeliui ir sumaišo ra-'!'uokk"s pavydalo, 21 em. ilgu 
darosi aplink apsisukus. | zuinų. Ir tik tada žmogus at- lllo‘

Kaip sau nori, o mutyti prie | gauna razumų, kai paragaū- Į “Tuo tarpu vienas raguo- 
šus visur pirmoje eilėj“ ne ja to rojaus gardumynų, pri- tas žmogus gyvena Bulgar;-ne visuomet suprato ir įver

tino, bet ir pasibarti, pasiger- džiaugsmas, o tik šiurpas tik- klodui, jei kuris nuvažiuoja joje. Jis turį ragų 11 cm. ii
ti ir jų tarpe saldžiai išsimie
goti.

Než’ūrint į visų tą, Bande
lis niekuomet lygsvaros ne{>a- 
metė. Visados jautė, jog kar
tą gyvenus, reikės ir mirti. Ir 
į tai labai rimtai nors kada 
atsiminęs pažiūrėdavo. Ypač 
pasenus ir ant lazdos sudribus, 
šioji Dievo malonė da aiškiau* 
jame reikštis pradėjo.

Didelę savo oratorijų “Me-< 
beupdirbdinėdamas ma-',

lietuvį katalikų perpila, jį Rasiejų, pagyvena ir atgal gurno. Daktarui, raguotais 
Gal kiti seimai permaži tokį sugrįsta, kaip Malnar, buvęs žmonėmis domėjęsi nuo senai 
dalykų kedenti. Federacija! kietas Amerikos balšnvikas ir nori ištirti ragų augimo 
štai ve Taa progos plačiai Fred Beal, ir kiti balšavikų paslaptį
burnų atverti ir galingų savų dievukai, 
žodį tarti!

Prie progos tegul užeina 
šneka ir apie raguotus žmo-GRA2IA1 TVARKOSI 

MIESTAS

Šį bulgarų baisiai 
branginu. Už kaukolę, kurių 
gaus tik po mirties, jie užmo 
kėjo tam bulgarui 1O,(MX) do
lerių.”

r.es. Aną dien vienoj gązietoj 
radau štai kų:

“Visi mano, kad ragus ga-
Jurgis Pėdas puikiai mokė 

jo nuduoti asilo žvengimų. 
Palangoje šiandien šio mies-1 Ii turėti tik avinas, karvė ož- Praeitų sekmadienį pasiėmęs 

ys ir t. t., Imt kad žmogus —'savo merginų ir jos tėvus au 
netiki jokiu būdu. Iš tikrųjų, tomobiliu išsivežė į farmas.

Prieš dešimtį metų

telio, gražiojo Lietuvos kuro-
Idavo Dievo, kad padėtų jau? rto, nebepažinsi. Gatvės tie
Didžiojo Penktadienio eigoje išžvyruotos, šalimis tie- raguotų žmonių ištisais so- J Pėdui kaž kur
numirti. Mat, tame veikale ji- sios linijos nusodintų medelių džiais nepasitaiko — kur ku- ( sužvengė tikrasis
sai ypač. Dvyliktų Stacijų la
bai jautriai atvaizduoja.

Matyt, pats savo sumanymu

ir baltai nudažytų bankietų lis toks buvd tai tik retenv- 
(akmenų); už jų taip pat ly- bė, — tačiau tai visgi taktai, 
gūs šaligatviai. Dar ir dabar Antai, vienas angliadegys

ginlus tai mergina pasidi
džiuojančiai tarė visiems;

— Tai mano vaikinas.
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Po 10 Motu l Patilta Maudytis
Rašo A. V.

Rytojaus Diena | Jiedu galveles suglaudę aša-
Tvras, šaltas oras, vėsi na-1 ras šluostėsi nuo blakstienų, 

ktis mus i šm i gilino puikiau — Na, kas judviem pasida- 
siai. Apsirėdę skubėjom j ka- rėl Užsisvajojota T 
Iną. Dabar užlipom pro vieš ! — Ot, taip sau sėdiva ir
būtį, apžiūrėjom indijonų krau mislijava, kaip būtų gera čio- 
tuvę, jų namus ir ėjom pui-'nai gyventi, — kalba “Tety
ktu, išpiltu žvyriuin takeliu ' tė”. Nors ant senatvės, rmo- 
į rytų šalelę... Kaip toj dai- gus ką nors gražesnio maty- 
noj dainuojama: tum ir grožėtumeis.aDabar vi-
Iš rytų šalelės, saulelė tekėjo są laikų mieste, dulkėse, tva
ti iš vakarėlių, debesėliai ėjo...; nkiam ore... Kaip pamisliji,

llopi House, į kurį rodė ta-j tai mes vis-gi buvom ir esam 
kas, buvo nepertoliausiai. ‘I)ė- žiopli, kad iki šioliai pepasi- 
dytė’ eidamas įžvelgė kelio-1 naudojom Amerikos grožybė-
diškabą, kuri rodė tik trečda
lį mylios. Gerai. Einam. Pri
ėjom ir tą vietų, kur aš kada 
tai, anksti atsikėlęs, ėjau, ka- 

įu su Zaleckių, žiūrėt grožy-
saulei tekant...

mis. Tik jūs pamislykit! Kiek 
mūsų lietuvių atvažiavo į šiuos 
kraštus ir kiek iš jų yra ma
tę Amerikos?! Jie nežino ko
kia ta Amerika! Jie neturi 
supratimo, kaip ji atrodo!..

Lietuvių Diena Marianapolyj, liepos 4 d., 1935 m.

į pusėtinai atvėsti pirm einant 
i į šaltų vandeni, i Valgis vasaros metu turi 
būti ganėtinai lengvas. Mėsos 

' ir riebalu reikia visai mažai 
j valgyti, o daržovių bei vaisių 
neskūpėti, kad bereikalo neap
sunkinus kūno. Taigi reika
linga daug vandens gerti, ta
čiau šalto, nuo ledo, ypač ge- 
jokai įšilus, reikia vengti.

Vasarų kiekvienas turi pil
niausiai išnaudoti sustiprini
mui savo sveikatos, ypatingai 
naudojanties saulės spindu
liais bei tyru oru. Tai galima 
padaryti namie, neišvažiavus 
į tam tikrus rezortus, nes sau 
lė ir oras nieko nekainuoja. 
Tik reikia pasiryžimo b“i šiek 
tiek išmanvmo.

Jšį rytų jau saulė buvo ne į Dėl to ir verkiu tų viskų pri
tik užtekėjus, bet ir aukšto- giminus....

VASAROS METU
kai iškilus. Mano laikrodis ro
dė devintų valandų, o “Tety
tės” — vienuoliktų... Ji nuo 
Chicagos laiko neatsisakė ir 
laikrodžio nesuko atgalios...

Beeinant ir vis palengva be
kopiant į kalnų, mes pajutom, 
kad karšta vasara čia, šiame 
užburtame gamtos kampely. 
Pušų kvapas neapsakomai 
skverbėsi į plaučius. Krūtinė 
alsavo ir kėlėsi kas kartų vis 
aukščiau, tarytum pumpuoja
mas flattajeris... Paukštelių 
čiulbesys lydėjo visu keliu. 
Tylus, ramus kampelis, lyg 
prie Nemuno kur nors šile: 
Paežerėliuose, Kretkampy...

—Sėskim, sakau, pasigrožė- 
sim, pasvajosim, tyru, sveiku 
oru pakvėpuosim...

Besvajojant, begalvojant; 
mes, žingsnis po žingsnio, nu- 
dūlinom gana tolokai. Tas 
“Bėdytės” trečdalis mylios 
kelio pasidarė beveik trys iš
drikos mylios. Einam, einam, 
o vis neprieinam to įžymaus 
iškišulio ir muziejaus. Vėl sė
dam pailsėti.

Ilsėjomės bent penkis kar
tus, kol, galų gale, priėjom tų 
muziejų. Ir, žinotumėt, nors 
buvom pavargę, bet nerūgo- 
jom. Reginys iš čia buvo pui
kus. Naujai išstatytas muzie
jus, žiūrovų bent porų desėt- 
kų, visokios literatūros ir vis
kas dykai. Valdžia įrengė tu
ristams. Vienas iš prižiūrėto
jų teikia aiškinimus. Per žiū
ronus mes gerai įsižiūrėjom į 

va
gą ir visaip susiformavusias 
pakriaušes...

Tokios vietos prieš dešimts 
metų nebuvo. Ir to tako ir 
smaluoto kelio per pušyną ne
buvo.

1 Rašo 7)7?. S. B1EŽ1S, gydy- Tai iš dalies yra tiesa. Vie- 
tojas ir chirurgas, Chicago.

Vasaros laikotarpis yra ge
, pu arba šiaip jau koki rimta nausias sezonas sveikatos at-1 * 1

žvilgiu. Mat, šiuo metu oras 
šiltas, tat žmogus dieną ir! 
naktį laiko atdarus langus. 
Taipgi prie kiekvienos progos 
būva lauke, kas duoda veik 
neišsemiamų galimybių kvė
puoti tyru bei sveiku oru. Gi 
mūsų geroji saulutė savo gai 
viliančiais spinduliais malo
niai nudažo mūsų odą ypatin 
ga, visiems gerai žinoma spal 
va, tarsi, atžymėdama tuos, 
kurie suparto ir malonėjo

r.ėse, kur susikimšimas būna kad neįgėrus suteršto van- 
didelis, net tūlomis odos ligo-'dens arba neįtraukus per no- 
mis apsikrečiama. Mat viso- !sį, nes tuomi galima karinis 
kių žmonių maudosi. Panašio-' net pavojinga liga apsikrėsti. 

nok, daugiausia miršta tokiu |SP dietose, ypač reikia vengti, h.sant gerokai įkaitus, reikia 
būdu tie, kurie turi silpnų šir
d į
nesveikumą. Šitokie žmonės 
turėtų būti labai atsargūs di- 

įdelėse kaitrose ir niekuomet 
neturėtų perdaug išvargti. Di
deliuose vasaros karščiuose vi 
si, turėtų prisilaikyti tūlų at
sargumų. Reikia vengti viso- 

; kių svaiginamųjų gėrimų, per
sivalgymo, didelio išvargimo 
ar šiaip jau nepaprasto susi
jaudinimo. Taipgi visad'os bū
tinai pilnai pailsėti, išsimiega 
ti. Panašiai elgiantis visai ma 
žai pavojaus rasis iš parkai-

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

GARSINKITĖS “DRAUGE0 
PLATINKITE “DRAUGI”

Poilsio vietų buvo daug. ~ , , .„ . . , - i iColorado upes krantus, josTai vienur, tai kitur, kur tik
įdomesnės vietos — įrengta 
suolai. Tie suolai savotiški — 
originalūs. Kai kurie iškirsti 
iš gana storos pušies, kurios 
liemenį du vyrai vos galėtų 
apkabinti. Tas gabalas med
žio iškapotas suolo pavidale 
ir gana patogus sėdėti: ne
parvirs, nesupus, nesuluž...

Pavėsy, kaip tik gera: ne
šilta, nešalta. Žiūrint į kran
tus, kurie visokiuose pavida
luose tūnojo paslėpę po savim 
Colorado upę, mes tyloje už- 
sisvajojom. Kiekvienas savo
tiškai “dūmojom”—

Aš atsigrįžau į miško pu
sę. Šilas. Lieknos, storos, su- 

reivėjusios pušys. Jų daug.
^užmatomas plotas. Bus ko- J galvį, 

ha 20 mylių pločio ir daug 
desėtkų mylių ilgio. Net ki
tam krante jų pilna.

pasinaudoti jos sveikata ne 
Šančiais ultravioletiniais spin- <im0' Gi Priepulio atsitikime, 
nuliais. Žodžiu sakant, vasa-1 nusilPusi ž,aoCT reikia ‘n°- 
ra, rodos, ir yra skirta tam, '>au i Pa'-ėsi, šaltu
kad žmonėms suteikti dau- vandeniu trinti, ledų prie gal- 
giau sveikatos, sustiprinti ™8 <l?ti ir> kar8tis auk8tal 
bendrą atsparumą. Užtat ne- Paklln- tai vis« le,lals aPdėti 
reikia

Kaip tik laiku
SPECIALI
FEDELCO
Vacuum Valytuvas

Laikrodis rodė dešimts mi
nučių po vienuolikos. Mes su
tarėm pasivaikščioję gerus pie

Jei širdis susilpsta, reikia duo 
t i kavos gerti arba kitokių 
atitinkamų širdį stimuliuojan
čių vaistų. Perėjus priepuTiui, 
tokis žmogus turi būti labai 
atsargus visais atžvilgiais.

Maudytis ežere, ar jūroj, 
patartina taip dažnai, kaip ga 
Įima. Tai naudinga net keliais 
atžvilgiais: proga; būti tyra
me ore, saulės spinduliuose,

NAUJAS
$1839

TIK ĮMOKĖTI

'.-M

TIKTAI
KELETĄ 
TELIKO!
Nobeilaromi 1934

Modeliai Populiarų 
Valytuvų.

PREMIER 
EUREKA 
FEDERAL

I-fibai Nužcmintom 
Kainom!

l'r'rnonst.rntorlal, sempe- 
lial Ir nedaromi mode
liui bargenų kainomis. 
Ateikite anksti dėl ge
resnio pasirinkimo.

». •

Kur aug’ pušynai,
Šilai, beržynai,
Tenai balti nameliai...

Norėtųsi dainelę uždainuo
ti, eiles deklamuoti, kaip kita
dos Baranauskas Anykščių ši
lely... Bet... praėjo tie laikai....

Čionai šalis tau svetima, 
Nieks rankos meiliai neišties... 
Ir verkia siela alpdama,
Nėra paguodos, nei vilties...

Tarytum ta Putino dainelė 
tinka šiam momentui. Niek.-, 
rankos meiliai neišties, nieks

skupauti pasinaudoti 
visomis progomis.

Saulė, yra mūsų neįkainuo
jama draugė. Vasara ji yra 
naudingiausia, nors kartais 
priseina gerokai paprakaituo
ti ir net piktelėti ant jos. Vie 
nok nežiūrint į tai, mūsų pa

tus pavalgyti, bet dabar abe Įreiga turi būti jąja naudotis 
jojam ar suspėsim, ar ištesė- kiek tik aplinkybės leidžia. Ki
sim. Ateiti čia mums užėmė tais žodžiais sakant, būtinai -
apie dvi valandas laiko, ži-, reikia saulės spinduliuose bu- iPapl,nan p au uojan
nonia, su pailsėjimais, pasi- voti, kiek tik galima daugiau. 11 a slve< in 1 gamnant lame 

Žinoma, staigus įdegimas yra
ne tik nemalonus, bet kartais 
net pavojingas, ypač silpnes
niems. Tai reikia palengva 
priprasti iki oda gerokai pa- 
rflduoja, kuomet jau pavojaus 
nebebūna. Kada* vidurdienvI » I
saulė būna labai karšta, tai bet jau privargom, tai privar- 1 ... ... ,* , .’.... perilgai nepatartina būt:, y-goml Kol sugrįžom i naująjį i . . v. .® : pac, senesniems ir šiaip jau i

11,oteli - jautėmės kaip po d.- i|pnipmg Kad ir sti 
| džiausms kalnus la.p.oję. Su- ri pridengti Ralv, skrv)x.ic. 
grįžti truko apie valau,lą la,- j Drahužias „ikia dr>V(di 
ko. Prie atolo susėdę, stebėjo- np8 ir kad neTaržyln kll.
mes iš savo kelionės ir to n0 patog,,mas turi'viršyti 
“trečdalio” mylios. Pasirodo, madas Vajkai> ypatinRai į„.

svajojimais... Kad būtume ži
noję, tai būtume važiuoti at
važiavę. Dabar priseina pėkš- 
tute atgal grįžti. Saulutė nesi
gailėdama kepino mūsų viršu-

vandenyje. Šie malonumai bū
na sujungti su tūlais pavo
jais. Kas nemoka plaukti, ga 
Ii prigerti. Kad ir ekspertas 
plaukikas, kartais sutinka ne
laimę mešliungiui, sutraukus , 

. I koją ar ranką. Viešose maudv 1

• Nepaprastas bargenas Pa
vasarinio Valymo Laikui!
Naujas, didžios - jėgos Fedel- 
co Vacuum Valytuvas, kuris 
lengvai atlieka sunkų valymo
darbą reikalingą šiuo laiku. O kaina tik $18.95 — ga
rantuotas. Pažiūrėkite į juos pastatytus ant pardavimo 
visose ELECTRIC KRAUTUVĖSE.

COMMONWEALTH EDISON

Electric d Shops
Doumtoum—72 West Adams St. —132 So. Dearborn St. 

Ttlepbone RANdolpb 1200, Lotai 66
4)62 Bro»dw«y 3460 So. State St. 4231 W. Madison St.
2618 Milwaukee Are. 852 W. 63rd St. 4833 Irviną Park Bldv. 
4834 So. Ashland Are. 2930 E. 92nd St. 11116 So.Michigao Avė. 

FEDERAL COUPONS GIVEN

To the pricei quoted in our advertise* menti, and marbed on our merchandne, iubitantially 2% u to be addtdon account o f additional tax expeme. Atb about t be eaty payment plan. A ima U d nūn payment, balance montbly on your Electric Service bill. To cover interest and other costs, a someubat bigberprice it cbarged for appliancet soldon deferredpaymentv

EMIL DENEMARK
ne trečdalis, o trys mylios ke
lio! Nepratusiem pėkštute tiek 
vaikščioti, buvo neįmanomas 
kojoms “ekstrasaizas”, anot 
“Tetytės”.

— Ot, kad tokį “ekstrasai 
zą” mes darytume kasdieną, 
tai “Dėdytės” futbolas tuo-

tave nepaguos, nieks nepra- j jau sumažėtų, — juokavo ji 
tars į tave meilų žodelį. Kur Kibą po pietų lipsime į pa
tik nepasisukai — mokėk, mo
kėk, mokėk. Už tą doleris, už 
tą kvoteris, už tą dešimtukas! 
Neturi pinigų — nėra drau
gų....

Atsigrįžau žvelgti, ką vei
kia mano “Dėdytė ir Tetytė”.

kalnę....
— Tai jau ne, nelipsime. 

Judu galite lipti. Aš geriau 
pasėdėsiu, pasvajosiu, — grie
žtai atkirto- “Dėdytė”.

(Bus daugiau)

rie turi mažai kraujo arba ku 
rie dažnai šalčiu serga, turė
tų visą vasarą saulės spindu
liuose gyventi dėvėdami kuo- 
mažiausia drabužių. Tas labai 
žymiai sustiprina jų kraują ir 
bendrai sutvirtina visą kūną, 
kas gerokai gelbsti jiems iš
augti į stiprus vyrus ir n.ote 
ris. Tėvai, kurie neleidžia sa 
vo vaikučiams žaisti saulėje, 
vargiai gali ir pradėti įsivaiz 
duoti, kiek daug žalos save 
mylimiems teikia.

Kartais girdime, kad nuo 
perkaitimo saulės spinduliais 
tai šen, tai ten žmogus miršta.

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

5848 60 OGDEN
■Iavenue

—
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Įdomūs Pasikalbėjimai

t gijų, nors buukoms užsidarius 
nukentėjo, bet stipriai laiko
si.

j Kolonija visu smarkumu re
ngiasi prie metinio išvažiavi
mo, kuris įvyks rugpiūčio 4 
d., Adomo sode. Girdėt, vie
tiniai ir upylinkės biznismonai 
ir visi korespondentai žada iš
važiavime dalyvauti. 

į C'pas šios kolonijos žmone
lių nekoks, nes nelemta beda
rbė visus kankina. Cibukas

kios galės, kaip tik, ui, u, gi-; 
šeft!” Kaulai, žydų rabinas _ 
teisingai pasakė.

KAULAS: — Ar ilgai bus j 
Katalikų Bažnyčia?

kur jie gavo galių įstatyti Ba- JONAS: — Kristus pasa- 
žnyčių ir mokyti? , kt", kad Bažnyčia bus tol, kol

JONAS: — Apaštalai buvo bus žmonių ant žemės: “Štai, 
paties Viešpaties Kristaus mo UŠ esmi su jumis per visas

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
YRA APAŠTALIŠKA

RAULAS: — Jonai, apnš-' 
talai taip gi buvo žmonės. Iš

NORTH SIDE

kiniai. Todėl no apaštalai į-'dienas iki amžių pabaigai”, 
statė Bažnyčių, bet Viešpats; Tai yra, kol bus ant žemės 
Kristus. Kadangi apaštalai gi žmonių, tol bus Bažnyčia. Bet 
rdėjo Kristaus mokslų ir Kri- žmonija negali būti be auto- 
stus davė jiems galių nioky-• ritėto. Teisėjas negali nuteis
ti visas gimines, todėl jie mo- į ti žmogaus mirti, jei neturės 
kino ne savo galia, bet paties; autoriteto. Taip ir žmonės 
Kristaus galia. I negal mokyti kitų, jei neturės

autoriteto. Todėl Kristus da- 
j vė apaštalams galių mokyti 
ir valdyti, o jie turi perduo- 

! ti tų pačių galių tiems, kurie 
vra verti. Todėl Katalikų Ba

RAULAS: — Ar Kristus 
davė apaštalams galių?

JONAS: — Taip. Kristus 

davė- visų galią apaštalams.

Tai buvo Kristaus noras ir
intencija taip daryti. Kristus žnyčia turi galių nuo paties 
pasakė: “Kaip mane Tėvas Kristaus, o protestonai, neza- 
siuntė, ir aš jus siunčiu”' liežninkai, Kuteliai neturi, nes 
(Šv. Jonas XX, 21). Toliau, Į nepaeina nuo Kristaus.

Užėmus Dangun Žengimo 
parapijų naujam klebonui ku
nigui J. Misiui, North Side 
lietuvių tarpe pasireiškė di
delis sųjudis. Visi yra geriau
sių norų ir pasiryžimų prigu
lėti parapijai ir padirbėti jos 
gerovei.

Darbas jau pradėtas, kaip 
bažnyčioj, taip ir klebonijoj.
Sėdynės bažnyčioj pertaiso
mos, įrengiamas takas per vi
durį, nauji groteliai jau už
sakyti ir greitu laiku mano
ma įvesti centralis apšildy
mas, nes žiemų nuo šalčio- rei-
kėdavo dantis kalenti bažny- Ani( 8ekmadienį kun. skrl. 
čioj ir dėl tos priežasties daug pkus pakrikštijo d.ro JuM.o 
žmonių, ypač jaunimo,

n R A F O A R

Eksplozija distilernėj. — ]Tiram AValker didelė degtinės distilemė Peoria, BĮ., 
kurioj užvakar ištiko eksplozija, kurių sekė gaisras. Kai kurios distilernės dalys 
visiškai sunaikintos, taip pat ir daug “štofo”. Nuostoliai siekia $5,000,000.

(Acme Photo)

rį mūsų klebonas užsiminė ba- ny Lyczywek (lenkas) su Mo-|Šv. Kazimiero R. K. bažny-
žnyčioj, be abejo, paūgės ko- rta Žilinskaite.
kia šimtine - kita. -----------

Žiūrovas • Federacijos 52 skyriaus iš-
--------------------- važiavimas į Adomo sodų, gi-

Jrdėjau, gražiai nusisekė, nors 
■ iš pašalies buvo įvairių kliu- 
' dynių.

IŠ SOUTH SIDE

Jėzus sako: “Duota yra man 
visa valdžia danguje ir ant 
žemės. Eidami tat mokinkite 
visas gimines, krikštydami 
juos vardan Tėvo ir Sūnaus 
ir Šv. Dvasios. Mokindami 
juos užlaikykite visa kų nors 
jumis įsakiau: ir, štai, aš esmi 
su jumis per visas dienas iki 
amžių pabaigai” (Sv. Mot. 
NXVIII 18-20). Kas čia bega-

J. V. S.

ŠIS TAS IŠ WEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS

teko girdėti, gerai mokina dai
nuoti. Pastaruoju luiku drįso 
jau ir viešai pasirodyti, kų ji 
galėjo toj srity trumpu laiku 
nuveikti. Jos mokinė jaunutė, 
vos 16 metų Lucija Biržyto 
jau dainavo per radio iš sto
ties \V11AT. J r visi, kas t ik 
dainavimų girdėjo, labai gė
rėjos.

( Tat, turėdamas omenyje o- 
i balsį: Savas pus savųjį, sa
kau: Kam mums ieškot? sve- 

j timų dievų?... Kokiems gala-
i ms mums reikia leisti savo 1| vaikus mokytis dainuoti pas 
j kitataučius, kartais net prie- 
i šus mūsų tėvynės, jei mes tu
rime savo tautos mokytojų as
menyje artistės dainininkės E.
Mickūnaitės ? K. V.

PRADtTI R0MANTIŠ1 
ŠIENAPIŪTt3 DARBi

NEMUNO PIEVOSE
čios kapuose šeimyniškame 
sklype liepos 22 d. Pamaldose 
už mirusi Vladų bažnyčioje 
prigelbėjo kun. Vaišnoras ir 
kun. Skripkus.

•ji- * - i Bingo sėkmingai tebelošia i
, v,v ,. , a pr Petronėlės Duganų dukrelę uia įr vasaros metu trečiadie-1

yo kur sde.au, pas svetlintau-į varda Patricija. oi j K

CI“!: , .............., . skupas Matulionis pakrikStl-hygiai 9 valanda, ruimingoje, '
Klebonijoj irgi darbas ei-l jo Jono ir Matildos Jonelai I ......................• • 6 J.’i

na. Valomos senos dulkės, dukrelę
rkami reikalingiausi rakan

vy*!nių ir sekmadienių vakarais 
[lygiai 9 valandų, ruimingoje, 
vėsioje Šv. Kazimiero svetai-į 

vardu Elena -.nsip Bingo komitetas kvie-!

PHILADELPHIA IR APY
LINKĖS LIETUVIŲ 

DĖMESIUI

dai ir svajojama apie daug 
kitų pagerinimų, kaip bažny
čioj, taij) ir klebonijoj. Gali
ma tikėtis, kad D. Žengimo 
parapijos stovis pagerės, dr- 
gijos sustiprės ir naujos už
simegs, nes N. Side lietuviai 
yra geri ir duosnūs. Parapi
jos komitetas susideda iš ri
mtų, energijos pilnų vyrų. 

Liepos 28 d,

Pranciška.

Šios kolonijos Vincentai sa
vo varduvių dienoje nekaip 
pasirodė. Tur būt, nelemta be

lstų turėti abejonę apie apa-'darbe ištuštino jų kišenius,
Stalų galių? Jei kas pradėtų kad nuleidę rankas raikščio- j Liepos Z8 d. rengiamas pi 
aliejoti apie apaštalų galių, jo savo varduvių dienoje. Bet, rmas paiapijos piknikas Ado- 
turėtų abejoti, ar jis gyvena,: artinasi Šv. Onos diena. Šios 1110 sode. Visi apie tų pikni- 
ar jis yra miręs? Ir toji ga- kolonijos Onos visuomet iškil-Į bų tik ir kalba, jį garsina ir 
lia buvo duota ne tik apaš-! mingai savo varduvių dienų | rengiasi jame dalyvauti, kad 
talarns, bet ir jų įpėdiniams,' apvaikščioja. Nelaimė tiktai, i liktų parapijai pelno. Darbi
nes Kristus aiškiai pasakė: kad šįmet šv. Ona penktadie- ninkai išrinkti nusimanų, tei-^ 
“Ne jūs išrinkote mane, bet nį, bet gerai tai diena? tika.singi žmonės.

Antradienį, liepos 23 d., mo
terystės luoman įstojo: Jonas 
Antanaitis ir Elena Jaškūnai- 
tė. Tai darbšti porelė. Jonas 
nuo keletos metų raštininkau
ja Šv. Jėzaus Vardo draugi
joje, o Elena iždininkauja so- 
daliečių “Marijos Vaikelių” 
draugijoje. Trečiadienį mote
rystės ryšiais surišta Antlio-

neje.
čia visus atsilankyti ir sma
giai vakarų praleisti. Duoda
ma kaskart naujesnės ir įvai
resnės dovanos. Vėsu, smagu, 
malonu. Ateikite, o patys per
sitikrinsite..

PHILADELPHIA, Pa. —

KLAIPĖDA. — De dangas 
Nemuno pievas turi pasidali
ji viso Klaipėdos krašto ūki
ninkai. Tolimesnių vietų ūki
ninkai Klaipėdos apskrities 
šienapiūtės darbams vyksta 
kelias dienas su šeimynomis 
ir samdytų darbininkų būriais. 
Todėl šiomis dienomis Nemu
no pievose darbas virte verda. 
Derlingiausios Plaškių apylin
kės pievos tekusios artimes-

iPrieš'-tulų laikų infisry daini- niųjų kaimų ūkininkams. Klai 
ninkė - artistė E. Mickūnaitė į pėdos apskrities ūkininkai tu- 
įsteigė dainos studijų adresu:'ri pievas antroje Nemuno pu- 
31331 N. Marškai St., ir kiek sėje, vadinasi, Vokietijoje.

Liepos 19 d. atsitiko nelai
mė. Plieno dirbtuvėje užtiško 
verdantis plienas ir sudegino 
a. a. Vladų Sereevičių, 28 met 
tų. Iškilmingai palaidotas iš

aš jus išrinkau ir paskyriau J ir silkės, 
jus, kad eitumėt ir atneštu
mei vaisių; ir kad jūsų vai
siai pasiliktų” (šv. Jono XV,
16). Tai reiškia, kada apaš
talui mirs, kad jų galia būtų 
perduota kitiems.

RAULAS: — Tai gali būti, 
kad toji galia perėjo ant pro- 
lestonų ir nezaliežninkų?

JONAS: — Ne. Pakol gy
veno karaliai, ar karališka 
galia galėjo pereiti tau, Kau
lai, jeigu tu nebuvai karališ
kos giminės?

RAULAS: — Žinoma, ne.
JONAS: — Tiesa. O dar svi 

rbesnis dalykas, kud tu neno-' 
rėsi tokios galios ir nepri i m-! 
gi. Pav., kartų žydų rabinus 
ir nezaliežninkų kunigužis ė- i 
jo pasivaikščioti. Beeidami ant 
kampo sutiko katalik kunigų.
Nezaliežninkas juokdamasis' 
sušuko: “Oh, štai mes trys Į 
esame kartu, dabar pasaky
kite man, kuris mūsų turime 
autoritetų aiškinti tikėjimo, 
tiesas”? Žydų rabinas atsakė:
“Ui, nu, jei Kristus dar negi
mė, tai aš turiu teisę nuo Mo
zės. Jei Kristus gimė, tai ka
talikų kunigas. Bet iš kur tu, 
ponus nezaliežninke, gavai?
Savo Mozės neturi, nuo Kris
taus atsisakai, nes jo įpėdi
nių neklausai; tu neturi jo

Krautuvių savininkai, žino
dami, kad čionai yra daug O- , 
nų, bačkomis parūpino silkių. 
Nekantriai laukiame tos iškil
mingos Onų dienos ir žiūrėsi- Į 
ine, kaip šįmet jos pasirodys?

Praeitų sekmadienį šv. Vin
cento draugijos nariai laikė 
pusmetinį susirinkimų. Taip
gi ir moterys Šv. Marijos dr- 
gijos laikė pusmetinį susirin
kimų. Šiame susirinkime iš
mokėjo pašalpas ligoje šioms 
narėms: Dovidonienei, Viš-, 
niauskienei. Šį moterų drau-

“Pataisos Fondas” apie ku

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ sa GREITO 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiams jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ii save 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪD A VOJIMO B-VĖS
BAS I INĖJh

Gerkit ir Reikalaukit

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 20% iki 40% taupy
mai yra siūlomi šiame didžiuliam išpardavime. Išras
kite Barskio 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 FURNITURE HOUSE, Ine.
1748-50 West 47th St.

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

Šeštadienio vakarais iki 10 vai.

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimant Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Cash 
Visokios Kušlos Insurance — Ugnies, Vėsu los, Automobilių, 

Stiklų ir t. L

DULL FADED HAIR MADE

aaaa7^za/^J^aAaxaaaaaaaaaaaAaaaaaaaaaaAaaaaaaaaXa

20 MINUTES
Amodem scienfific treatment that beautifies 
and restores your hair to its natūrai color.

CLAIROL
deanses.reconditions.,. tints

Just one brief treatment with 0alrol will malte 
your hair toft ond gleaming, taking years from your 
appeorance. This revolutionary method of hair 
bsautification through coloris sweeping the coun- 
try. Malte your appointment foro treatment today.

Ask for Clairol at your favorite Beauty Shop or 

writc to Clairol lac. 126 W. 4#th Street, Ncw York 

City, W. Y.



Ketvirtadienis, liepos 25, 1935

Artinanties Federacijos Kongresui
PHlLADEJsPUlA,. Pa. —Į Atstovų paveikslus nutrau- 

Federacijos 25 kongresas j- ! kti pirmoje posėdžių dienoje 
vyks rugpiūčio 21 ir 22 d., ' ir salėj pakabinti luogražiau 
Phila., Pa., Šv. Kazimiero pa-1 siu jiuabru papuošus. 
rapijos svetainėje, 324 \\ bar- į J vakarienės surengimo 
ton St. | komisijų įėjo: O. Jurgaitienėj

Renginio Komisijos buvo su- O. Balčiūnienė ir M. Valaitie- 
šauktas susirinkimus platės- nė. Pagelbininkės: B. Augai J 
niam aptarimui, kaip geriau-1 tienė, M. Mažeikienė, A. Kon-' 
šiai paminėti Federacijos e»- drotienė, O. Rimdeikienė, M.' 
dabrinį kongresų. Į Seiiiuvienė, J. Peledžienė ir

Susirinkimų atidarė kun. i.
Valančiūnas ir P. Pūkų pa
kvietė pirmininkauti.

Kun. K. Paukštė pakvies
tas šiam susirinkimui kalbė
ti, kalbėjo apie tai, kaip mu
ms, katalikams, naudinga ir 
reikalinga Amerikoje Federa
cija ir jos apskritys Pliila.,
Pa. Nurodė, kokia didelė ga
rbė laukia mūsų kolonijų dėl 
įvykstančio Federacijos jubi
liejinio kongreso. Jame daly
vaus ir aukštas svečias vys
kupas T. Matulionis.

M. Paulauskienė.
Tikietams platinti: N. Mot- 

skeliūniūtė, 0. Unguruitė, Mo
rkūnienė ir A. Adomaitienė.

I
Galutina Kongreso pamaldų 1 

ir programo tvarka bus vė
liau paskelbta.

Federacijos apskr. rast.,'
0. Unguraitė

t> R X U G A S
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neitMO, RICHARO. 
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BE A FUNNV

'TAUK'kT PFCTURBSt

VISŲ DĖMESIUI eivijoje? Teisybė, Amerikos 
lietuvių atstovai Kaune skai
tys šimtus lietuviškų įstaigų; 
tai gražus nuopelnas išeivia
ms. Bet verslo atžvilgiu, tai

Pranešimas A. L. R. Katali
kų 25 Federacijos Kon

greso atstovams

Federacijos Kongreso Ren- 
! gimo Komisija atstovams re-

Trečių Kongreso dienų, 8 . komenduoja šiuos viešbučius 
vai. vakare, bus nepaprastas 
koncertas, kokio dar Philadel- 
phia nebuvo. Koncertų išpil
dys Amerikos Vargonininkų 1 
Sąjunga.

Ketvirtadienį, rugpiūčio 22 
d., 7 vai. vakaie, įvyksta iš
kilminga vakarienė 25 metų 
sukaktuvių paminėjimui. Bi
lietai $1.00.

Nutarta pelnų skirti lygio
mis dalimis trims Amerikos 
Seserų vienuolynams: Šv. Ka
zimiero, Šv. Pranciškaus ir 
Jėzaus Nukryžiuotojo.

Penktadienį, rugpiūčio 23 d., 
įvyksta atstovų ekskursija pa
matyti žymesnes Phila. vie
tas, ypatingai naujų Šv. Ka
zimiero Seserų įstaigų. Eks
kursijų užsikvietė Motina Ma
ria. Generalinė Viršininkė.

Delegatams nakvoti vietų 
suieškojimu rūpinasi O. Un
guraitė, O. Jurgaitienė, M. 
Vaiaitienė, Urbonienė ir Mo
rkūnienė.

Nutarta iš Philadelphijos 
dr-jų rinkti po 4 atstovus.

Adelphia llotel, 13 and Che- 
stnut St. arti visų stočių. Ka
mbarių kainos nuo $3.50 ir 

1 aukščiau. Visi kambariai su 
1 maudynėmis.

PTilLADKLPHIA, Pa. —
Pastaruoju laiku vienas vie
tinių veikėjų reikale V ilniaus .jį iįįras brangios alyvos iš

piltas ant Atlanto; nieko ne
reiškia.

vadavimo darbuotės gavo lai
škų nuo laikraščio “Mūsų Vi
lnius” redaktorio, V- Uždavi
nio, kuriame, tarp kitko, ra
šo:

“Mano brolis Jonas Užda- 
vinis laivu “Kvenigstein” vy
ksta Amerikon laimės ieško
ti. Iš Lietuvos išvyksta šian
dien vakarų. Amerikoj bus 
apie liepos 24 dienų. Jei Tam-

The Clinton llotel, 10 ii 
Chestnut.St. Kambarys ir mau 
dynė vienam asmeniui $2.50: 
dviem — $3.50; be maudynės 
$1.50.

Kurie atstovai norės apsi
stoti pas privačius žmones, 
malonės iš anksto pranešti O 
Unguraitei, 333 \Vharton St.. 
Philadelphia, Pa.

Kelrodis: Nuo Pennsylvania 
ir Reading stočių imti gatvė- 
karį N 9 ant Arch St., kuri? 
eina į pietus South 4 St. ir 
važiuoti iki Wharton St.,

Arch St. yra vienas blokas 
į Nori h nuo stočių.

Visais Kongreso reikalais 
reikia kreiptis į O. Unguraitę 
333 \Vharton St., Phila., Pa.

Kongreso Rengimo Kom-ja

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Paimkime, pav., kad ir Chi
cagos lietuvius. 100,000 jų čia 
yra. Jei visi Lutų atsiskyrę 
nuo 3 milijonų kitataučių ir 
apsigyvenę viename mieste, ar 
ūkiuose, vienoj apylinkėj, be 
kitataučių, čia jie turėtų sa
vus valdininkus, savus vadus, 
savus pirklius. Lietuva dary-

sta kartais su juos susitiktu- tų „^0^ prekybos srity, 
mete, prašyčiau būti jo tevis- fcįantiįe nieko panašaus, tik 
ku patarėju’ . gražūs žodžiai apie tuos, ku- į

Nors, jis, rašo vienam asine- ^ie dar neištautėjo, ir jrrau- • 
niui, bet visi lietuviai turėtu
mėm nuolat atminti didelio 
kovotojo už Vilniaus atvada
vimų Vinco Uždavinio broli,
Jonų Uždavinį ir visuomet jį 
turėti savo tarpe ir, reikale 
paremti kas kuo galės, ar su
gebės. K. V.

Pataikė laikų. — J. Robin- 
džios ašaros dėl tų, kurie jaulSOn, 4030 Maypole Avė., anų 
istautėjo. dien prie, Navy pier turėjo

ls sandėlio — griuvėsiai. — Septynių aukštų t'ede- 
ralio pašalpai teikti produktų sandėlis, kurio šiomis die
nomis sugriuvo viena siena. Daug produktų sunaikin
ta. (Acme Photo) . .............. _

SKAITYTOJŲ BALSAI
LIETUVIŲ PASAULINIO 

KONGRESO REIKALU

Per praeitus 50 metų galy
bės lietuvių jaunuolių kelia-' 
vo į Amerikų, Angliju, Rusi- 
jų ir Vokietijų. Dabar, kad 
visi tie keliai uždaryti, na, ii 
štai, kyla klausimas, kur da
bar keliaus lietuvių jaunimo 
perviršis ir kam jis teks? Ka
nadoje, Pietinėje Amerikoje ii 
Afrikoje yra dar galybės dy
kos, geros žemės. Kitų tautų

Prieš didįjį karų lietuviai 
darė pažangų, daugiausia Šiau 
rėš Amerikoje. Karui pasibai
gus ir Amerikai imigracijų 
suvaržius, be to, prasidėjus 
sunkiems laikams, “depresi
jai”, visi suvargo. Visa ir 
Amerikos lietuvių pažanga 
verslo (biznio) srityje susto
jo.
' Lietuvoje po karo buvo ma
noma padaryti verslo pažan
gų, bet Lietuvos priešai: len
kai, vokiečiai tam daro kliū-. 
čių. Tat, susirinkus viso pa
saulio lietuvių atstovams į 
Kongresų, reikėtų, tarp kitų 
klausimų, iškelti du svarbius 
klausimus, būtent prekybos ir 
imigracijos. Tas, žinoma, dau
giau priklauso nuo Lietuvos 
vyriausybės.

Mes matome, kaip žydai, i- 
talai, anglai ir kiti stengiasi 
savo piliečius kolonizuoti, kad 
ne tik sulaikius juos nuo iš- 
tautėjinio, bet kad su jais pa
laikius ir prekybos santykius.

Dabar kų-gi mes turime iš-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
lp

TĖVAS

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sųlygoa

REPublic 8340

laimės pagauti 90 ešeriukų. 
Bet ir žuvavo — 8 valandas.

mutis, manau, nepraleis pro-1 plprįjflC
gos kad neiškėlus š'o klausi- UIULKUu lIIiIUv 
nio. ‘ i

K RYTŲ SVEČIAS PIKNIKE
J Liepos 27 d. rytų svečias,
’ gerb. kun. F. Strakauskas, Dė- 
j de Anufras, Lowell, Mass., Jie 
I tuvių parap. klebonas dalyvau 
ja Šv. Antano parap. “šabiš- 
kume” piknike.

Gerb. svečias yra gabus ra- 
sėjas, lietuvių jaunimo vadas, 

BR1DGEPORT. — Kas bus, žymus kalbėtojas, Ciceros Įtie
kus nebus, bet Šv. Jurgio cho- bono kun. Vaičūno brolėnas, 
ras nepasiduos Dainų Šventė
je, rugi>. 4 d., Vytauto darže.

Nepaisydami karščio, ebori- pasakys įspūdingų kalbų apie 
štai lanko repeticijas ir 1110- Amerikos vakarų kraštų ir 
kinasi dainas “Lietuviais e- įgautus įspūdžius. Be to, pa
smilę mes gimę” ir “Vilnius”. 10dys nepaprastos druskos iš 
Taipgi mokinasi ir kitas dai- ' Salt Lake ežero.
nas.

CHICAGOJE
BRIDGEPORTIEČIAI

NEPASIDUOS

Jis ne vien dalyvaus mūsų 
parap. piknike, bet taip pat

Šiame Sv. Antano parap. 
Visi choristai prašomi atsi- ’ piknike taip pat dalyvaus sti- 

lankyti į generulę repeticijų priausias Am. Lietuvių Olim- 
kraštų valst. valdžiomis dėl į liepos 26 d. Po repeticijos bus | pįkos vyras. Ciceronas
išeivių kolonizavimo. O kų vei surprizas.
kia Lietuvos valdžia? Kur ji Į 
mano dėti savo jaunimo per
viršį?

Mūsų atstovai pasauliniam 
Kongresui yra gabūs vyrai: 
kun. A. Briška, adv. J. J. 

valdžios daro sutartis su tų Grisk, “Draugo” red. L. Ši

VENETIAN MONUMENT C0„ INC.

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ

l NL’GA-TON" -u t virtiną visokiu* o- 
lllė į alllžinastį dvieju ellOlis- rKanus žmogių sistemoje. pataiso 

apetitą, sureguliuoja virškinimo apa-
ėill lėVi-lilK hfllpnt O K:r/ha- rati* ir vidurius. Suteikia naujų spėrių urenus, niuem, iiuzua raumenjniSi nervų siBtem*i ir pa-
, iz •: daro ją tvirtesne. I’agelbsti kur kiti

UaUSKaiteS 11 IV. ouctv ĮCIUICS. vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge-
V„mn A Q PneiiK ir vi<i i r4 vaislli pasirodys tiktai i keletą JVOllip. A. O. 1 OCIUs 11 \ Įsi dienų po vartojimui.
.... -v, . NUGA-1ONE parduodamas visoseChoristai reiškia Širdingų UZ- italsUnyčloire. Žiūrėkite kad gautumė

te tikrą NUGA-TONE, nepriimkite 
uojauta nuliūdimo valandoje, pavaduotojų.u c Mun ii£lrtc

Pranutė

Negaiestingoji mirtis pas’ė- į

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c ir 
60c.

UdlzMJal BoUtcnaa rūšiai pamiak-

Dldilaaito pūslikių dlrMavė 
OUngo)

Snvirš 60 metų prityrimo
----------- o

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
tanpykite pinigus. .. o------

Mes atlikome darbą daugeliui 
žyminių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIEBejAI

Specialistai iškalimo ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
namių.
Mūsų šeimyna spocializnoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
SU pačiais išdirbėjai*.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Re*. PEN8AOOLA «Olt 
BKLMOMT

HnOEDB IMS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

1.1. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

n._ _ _ _ _
LaMcz ir Sudus

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

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 5927!

J.
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
I. F. Radijus
S. M. Skutos

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th CK Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

AMBULAN0E PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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ŠVENTO MYKOLO PARAPIJOS METINIS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadieni, Liepos (July) 28 diena, 1935 metais

Vytauto Darže prie 115 gatvės ir Cravvford Ave.
PRADŽIA 12 VAL. PUSIAUDIENIO. MUZIKA METRIKIO.

Nuoširdžiai kviečiame visus parapijomis, draugus, prietelius, profesionalus, biznierius, visus 
kaimynus ir tolimesnius piknikan pas mus. Už atsilankymą ir bent kokią suteiktą paramą mūsų 
parapijai būsime labai dėkingi. Lauksime visų.

KLEBONAS ir KOMITETAI

VIETINES ŽINIOS
NEW YORKO CHORAS 
PAMINKLO ATIDEN

GIMO IŠKILMĖSE

ŽINIOS IŠ NORTH SIDE

Liepos 28 dieną Dariaus - 
Girėno paminklo atidengimas. 
Iškilmėse dalyvausiančios or
ganizacijos susirinks prie So. 
Western ir 64 gatvės, ir iš 
čia visa paroda in corpore eis 
64 gatve iki So. California 
gatvės, ir šią ja j Marąuette 
parką, prie paminklo. Atiden
gimo ceremonijos prasidės 3 
valandą, dalyvaujant miesto, 
majorui Eduardui .T. Kelly, 
J. E. vyskupui T. Matulioniui, 
ir Lietuvos konsulams, Žadei- 
kiui ir Kalvaičiui.

Pusmetinis parapijos susi
rinkimas įvyko liepos 21 d. 
Perskaityta metinio sus-mo 
nutarimai ir šešių mėnesių fi
nansinė apyskaita, kuri buvo 
vienbalsiai priimta. Po to, kle
bonas pranešė, kad per 6 mė
nesius atlikti įvairūs parap. 
darbai. Dėkojo tiems, kurie 

j prisidėjo darbu ar aukomis.
Dar vienas darbas laukia 

visų, tai metinis parapijos 
piknikas, kuris įvyks liepos 
28 d., Vytauto darže. Apkal
bėjus pikniko reikalus, išrin
kta darbininkai įvairiems da
rbams.

1 .r-J
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Į iškilmes atvyksta iš Broo
klyn, N. Y., “Dainos” choras. 
Šiaip žymių lietuvių nemažai 
atvyksta iš New Yorko, Bos
tono, Worcesterio ir kitų ko
lonijų. Sprendžiama, kad į iš
kilmes susirinks 60-70 tūks
tančių žmonių.

Automobiliais važiuojantie-

Didesnius darbus dirbs dr- 
gijos, kurios dirbo pavasari
niam piknike. Tikimos, kad 
šįmet visi pikniko darbai bus 
kuogražiausia atlikti.

Klebonas atsiklausė parapi
jom], ar šįmet turėsime para
pijos rudeninį šeimynišką iš
važiavimą į miškus parapijos 
naudai? Visi pritarė ir diena

ms į Marąuette parką įvažia- paskirta 25 d. rugpiūčio. Re-

Eleveiterio katastrofos vieta. — Nuotraukoj paro
doma vieta — Laramie Ave . stotis, kur užvakar įvyko 
Westchester eleveiterio katastrofa. Jis atsimušo į Chi
cago, Aurora ir Elgin eleveiterį. Sužeista 7 žmonės.

PRANEŠIMAS CHICAGOS 
IR APYLINKĖS BAŽNY

TINĖMS CHORAMS
Visi Chicagos ir apylinkės ’ d. 

bažnytinių chorų nariai pra
šomi susirinkti į Šv. Jurgio 
parap. salę, penktadienį, lie-j

tidarymo Dariaus ir Girėno 
paminklo. Atidarymas įvyks 
ateinantį sekmadienį, liepos 
28 d. Taipgi reikia rengtis 
prie Dainos Šventės, 
prie Dainos šventės, rugp. 4 

Rašt.

I VIEŠA PADĖKA

pikniko, įvykusio liepos 7 d., 
Vytauto darže, visgi čionai 
dar sykį reiškiu nuoširdžiau 
šią padėką visiems ir visoms 

j kaip biznieriams, taip ir ki- ’ 
: tiems mūsų parapijonams ir 
prieteliams - rėmėjams, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo 
prie parapijos pikniko.

Nors dienelė nebuvo pilnai 
graži, bet, Dievui padedant ir 
geriems žmonėms paremiant, 
gryno pelno turėjome netoli 
$1,000.00. Šiais laikais tai ne
mažas pinigas.

Nuoširdus ačiū visiems au
kotojams, darbuotojams, rė
mėjams - prieteliams, trokų 
savininkams: P. Norkui, Ad. 
Stugiui, Wal. Vieliui, Joseph 
Mondziejewskiui ir Theo. Mi- 
tuis už patarnavimą parapi
jonams; duosniems aukotoja
ms: Harry Seigan, 4622 So. 
Ashland Ave., už dovanas, pa
skelbtas tikietuose; Lewis 
Style Shop, 4716 So. Ashland 
Ave., už gražią moterišką su
knelę ir $25.00 pinigais; Aug. 
Stakauskui, ir kitiems auko
tojams pinigais arba produk
tais: Aug. Stakauskui, Fr. U- 
rbeliui, W. Kareivai, J. Ža
kui, P. Markovui, J. Kinčinui, 
Jasaitienei, J. Shimkui, P.

Zdanauskui, A. Norkienei, F. WASHINGTON, liepos 23. 
Povilaičiui, Rudokui, A. Čes-'— Iždo departamento sekreto 
nai, L. Vaičkienei, F. Stani- rius Morgenthau su preziden. 
šauskui, Kaz. Burui, Joe Ed-'to Roosevelto pritarimu pla- 
lom, Joes Market, United Tea nuoja padirbdinti naujų inone 
Store, Adams Meat Market, tų — pusę cento ir mažesnės 
W. Kraučiūnui, E. Pleinienei,' cento dalies, kas reikalinga 
K. Markūnui, St. Marozui, I). kraštui mokant pirkimo mo- 
Pivaronui bakery, Prokeckiui, kesčius.
Bd. Stankui (Highvvay bake-Į Tuo reikalu greitu laiku 
ry), Nevv Process bakeiy, Ri bus kreiptasi kongresan, kad 
mkui, Valentinas bakery, A- i gavus autorizavimą. 
lėks. Snorewičiui, Medai Dai-1 Krašto vyriausybė neprita- , 
ry Co., Joe Mondziejevvskiui, 'ria atskirioms valstybėms vaiH 
$3.00 aukojo Marijonų K. R- toti pirkimo mokesčių ženkle-’ 
jų 8 skyr., $2 aukojo Ogentų lių.
šeimyna, po $1.00: N. N., P.

vimas bus galimas tik iš 71 ir ngimas paliktas klebonui ir [pos 26 d., 8 valandą vakare. ■ Nors jau buvo bažnyčioje
Kedzie gatvių; kitos gatvės, komitetui.
bus uždarytos. j p0 },uv0 kalbama apie

Įvyks labai svarbi bendra re- Į paskelbta padėka ir sėkmės 
peticija prisirengimui prie a-; mūsų, Šv. Kryžiaus parapijos

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. LAFayette 7884

Korespondentas metinį parapijos bazarą, bet
viskas palikta ant toliau.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI: ’

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

4140 Archer Avenue

IŠKILMINGA UŽBAIGA 
ŠV. ONOS NOVENOS

Rap.

GARSINKITĖS “DRAUGE”
Ofiso Phone 

PRCKpect loas
Res. and Office 

2359 So. Tjeaviu 8t.
CANai 0706

DR. J. J. KOVVARSKAS
Tel. OANal 0167

Rea. PROepect •059

OR. P. Z. ZALATORIS
Vai.; 8—4 Ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St

Tel. OANal 0401

Kilmitz, P. Maldžius, A. Pu 
čialis, J. Čepulis, G. Stakaus 
kas, Ona Rudminaitė, V. Su- 
daitė, S. Šimkienė, O. Jesels- 
kienė, B. Žemgulienė, J. Ged
vilai, Geo. Gedvilas, P. Turs 
kienė, A. Bagdonienė, Jul. Pe- 
lekšienė, Ur. Panavienė.

Kitos aukos smulkiais su
rinktos. Daugiausiai pasidar
bavo rinkimui aukų nuo biz
nierių ir parapijonų Elena Ge
dvilienė, Sireikienė ir B. Kal
vaitė. Darbščios mūsų mote
rėlės, vadovaujant E. Gedvi
lienei, padarė virtuvėj $150.00 
gryno pelno. Visur ir visi di
rbo kiek galėdami parapijos 
naudai. Mergaitės - Sodalie- 
tės irgi gabiai veikė. Parapi
jos komitetai stengėsi prižiū
rėti tvarkos ir veikti kur tik 
reikėjo.

Su tikra pagarba 
Kun. Al. Skrypka,

Šv. Kryžiaus par. klebonas

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Rez. 1460 No. Paulina St.

Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Snite 1009 — 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 9 Iki B 
Panedėlto, Seredos Ir Pėtnyčloe

vakarais 4 Iki 9 
Telefonas CANai 1176

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPublic 9400

Telephone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE
Res. 6515 S. ROCKWELL ST. 
Telephone: REPublic 9723

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

Rytoj, liepos 26 d. Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje įvyks 
Šv. Onos atlaidai ir iškilmin
ga novenos užbaiga. Tikima
si, kad šiose iškilmėse daly
vaus Jo Ekscelencija Vysku
pas T. Matulionis, kuris yra 
laukiamas atvykstant į Čikagą 
į Dariaus ir Girėno paminklo 
pašventinimą.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

vttyotCTAV end RUP OKON
2403 W. 63rd St., Chicago

OFFTCE HOURS 
S to 4 and 7 to 9 P. H. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
IMI SOUTH HALSTED 8TREKT 
Rezidencija 4900 80. Artesian Are.

Valandos: 11 ryto 7 popiet 
4 Iki I v. vakaro

Oflao: Tel. LAFayette 4017 
Res : Tel HElfloek 4184

DR. A. 6. RAKAUSKAS CLASSIFIED
Tel. CANai 4111

DR. G. I. BLOŽIS

LTETUVT8
OPTOMETRICALLT AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų {tempimų, karta 

erti prieiaettml galvos skaudėjimo.
< ral Kimo. akių aptemimo, nereuotu- 

Per visa novenos laika, ne- 7*°' ■•‘audamg aklų karkti, atitalao ” į trumparegyste Ir toltremrste. Priren-

OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Ave.
Oflao Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 4 Iki S rak. 
Nedėliomis parai sutarti 

Ofiso telef. BOUlerard 7Mfl 
Namų tel. PROapect 1930

DENTISTAS
2201 w. Cermak Road

(Kampan leavltt St.) 
Valandos: Nuo 9 Iki 19 ryto 

Nuo 1 Iki S vakaro 
Seredoj parai sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVE.

Ofiso valandoa: 1-4 Ir 4-8 vai. vak. 
Reeldenctjoa Ofisas: 9888 W. <ltb St.

Valandos: 14-19 Ir 1-9 vai. vak. 
Seredomis Ir Nedėliomis pairai ratartį

DR. P. ATKOČIŪNAS

Tel. pnuieraed 7049
Tel. CANai 4122

ACTOMOBILES ACTOMOBILES

v , rumparerystę Ir toliregystp. Priren
atsižvelgiant į karštas dienas, teisingai akinius, visuose atstti- 

. . klmuose egzaminavimas daromas su '

DR, G. Z. VEZEL’IS DR. S. BIEŽIS

DENTISTAS
1444 80. 49th CT.. CICERO, ILL
Utar., Ketv., Ir P9tn. 14—9 vai.

9147 SO. HALSTED 8T.. CHICAOO
Paned., Sered. Ir Subat. X—9 vai.

EMIL DENEMARK INC
--Vartotų Kary Bargenai-----

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

žmonės skaitlingai dalyvavo 
novenos pamaldose, naudojosi 
Dievo malonėmis ir klausė tė
vo A. Mėšlio S. J. iškalbingi] 
pamokslų. Novena užsibaigs 
iškilminga procesija ir šv. Tė

elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpectalS atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki S v 
Nedflltoj nuo 19 Iki IX. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos plrlau kaip pirmiau.
4712 80. ASHLAND AVE.

DENTT8TA8

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

▼ai.: nuo 9 Iki S vakare 
Seredoj panai sutarti

Ofiso Tel.: PROspeet 6376 
Ren. Tel.: HEMlock 6141

Phone Boulevard 7589
vo palaiminimu. K.

DR. J. RUSSELL

DALYVAUS PAMINKLO 
ATIDENGIME

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

Lietnvlfl Gydytojau ir Chirurgu 
2500 W. 63rd St.

Oflao vai.: 2 Iki 4 tr 4:80 Iki 9:811 
Seredomis ,r nedflllomls parai sutarti 
Res. 2516 W. Mth St. Parai nutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS
2201 W. Cermak Road 
Valandoa 1—J Ir 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedlllomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7848

Offloe Tel. HEMlock 4949 
Rea. Tel. GROvehill 0417

4924 S. TALMAN AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
8925
8795
8695
8075

DR. T. DUNDULIS
2491 W. MARQUETTE ROAD 
OYDYTOJAS Ir CHIRUROAS 

Vai. 8-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėliomis susitarus

GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

4157 ARCHER A V EN U K
Tel. VTllglnla 0096 

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

Dienomis Tel. LAFayette 5799 
Naktimis Tel. CANai 0499

DR. A. J. JAVOIš

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
— Draugija Šv. Antano iš 
Padvos laikytame pusmetinia
me susirinkime vienbalsiai nu
tarė dalyvauti Dariaus ir Gi
rėno paminklo atidengimo iš
kilmėse liepos 28 d. Visi na
riai būtinai turit susirinkti* 
sekm., liepos 28 d., 12 valan
dą ant Western ir 68 gatvių.

Sekretorius

Tel. Oflao BOUlerard MII 
Rea. VTOtnry 8848

-14

// DR. A. J, BERTASH
Oflao vai. nno 1-8: nuo 4:90-1:14

756 West 35th Street

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nno 9:30 ryto iki 
iki 8:00

DR. J. E SIEDUNSKIS
Gydytoju tr Chirurgas

DR. V. E SIEDUNSKIS
Dentlstaa 

Gu X-Ray
4148 ARCHER AVE., Oor. Franciam 
Tsl. Office Laf. 1884; res Vlrg. 9448

Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 9 Iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutart)

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš
Rugsėjo Mėnesyje

12 ▼. Popiet nuo 1:30 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone OANal 0523

OFISAS
4729 Bo. Ashland Are.

8 lubos
CHICAGO. ILL 

OFISO VALANDOS:
Nuo 19 Iki 19 vai. ryte, nno 8 Iki 4 
vnl. po pietų tr nno 7 Iki 8:19 vai. 

vakaro Nedėliomis nuo 19 Iki 18 
valandai diena 

Telefonas MTTHvav 9999

GYDYTOJA* k CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVS.
Tat YARda O9P4 

Haa.i Tel PLAra MM 
Valandos:

Nuo 19-19 v. ryta: l-l Ir 7-9 v. ▼. 
Nedėldlenlala nas 19 Iki lt dleee

Tel. LAFayette 3061

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandoa: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki S popiet — I Iki 8:80 vakara. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

RUTCK *35. Club Sedan su trunk. garantuotas ..............
BUTCK '35. 5 Sedan 47. garantuotas ..................................
BUTCK *33. 5 Sedan, 6 drat. ratai, tobulas .......................
IJUICK, '33. 3 Sedan 6.', f drat. ratai, labai pulkus
BUICK '31. 5 Sartam 47, geroj tvarkoj ............................................. 9395
BUTCK '30. 6 Sedan 61. mediniai ratai, gražiam stovy------  9225
BUICK 'SO. 7 Limo. Sefil drat. ratai, eina O. K........................ 9225
CADILLAC '31. 7 Sedan. tobulam stovy ..................................... 8695
CADILLAC '30. 7 Sedan. pertaisytas ............................................ 8B«5
CADILLAC '30. 16 cilindrų 7 Sednn. labai pulkus .................. 8595
CADILLAC '30. 7 Sedan, labai puikiam stovy........................... 8495
CADILI.AC '29. 5 Sėdam, Svarus knras .......................................... 8225
CADILLAC '29. 7 Sedan. gerai bėga ............................................   8275
CADILLAC '21, 5 Sedan, graJtlnm stovy .................................. 8125
CADILLAC '28. 6 Sedan. gera yertenybė .................................. 8100
CHEVROLET "SS. 2 durų Sedan. radio, heaterls. tobulas . . 8395
CHEVROLET '31. Sport Coupe, geras motorą............................. 8235
CHRYSLER '30. 6. 5 Sedan. R drat ratai, O. K....................... 8245
FORD, '83. Sport Coupe, kuone naujas .... ... RPECIAL
FORD '31, Business Coupe, Svarus ................................................. 8225
FORD '36. Sport Coupe, gera vertenybė ..................................  8175
LA SALLE '11. 5 Sedan. juodas, drat. ratai ................................. 8345
LA SALLE '30, 5 Sedan, 6 drat. ralal ..................   8345
LINCOLN *30. B Sedan. labai pulkus .......................................... 8295
OAKLAND '30. 2 Durų Sedan. graliam stovy.............................8175
PACKARD '32, 7 Custom Sedan. tobulam stovy .................. 8645
PACKARD '81. 7 Custom Sedart, gerai bėgantis .................. 8395
PIERCE '30. 2 Coupe, labai pulkam stovy ................................. 8195
PLYMOITTH 'SS, 2 Coupe, Rumble seat, Svarus .................. 8395
PONTTAC '34. 2 Durų Sedan su trunk. kaip naujas............. 8595
PONTTAC '84. 4 Durų Bedant, kaip naujas ................................. 8595

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Ave. - Chicago 
Cravvford 4-100

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Poeahontas Mine Run' $7.00
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