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ANGLIJA NESIUNČIA GINKLŲ ITALIJAI 
IR ETIOPIJAI

LAUKIA TAUTŲ SĄJUNGOS TARYBOS 
SPRENDIMO

ETIOPIJA SAUKIĄS PAGALBOS
AnglijosLONDONAS, liepos 25. — 

Prancūzijos užsienių reikalų 
ofisas paskelbė, kad' T. Sų
jungos taryba šio liepos mėn. 
31 d. susirinks specialin po- 
sėdin svarstyti Italijos Etio
pijos ginčų klausimų.

LONDONAS, liepos 25. -- 
Dėl Italijos Etiopijos nesuti
kimų šiandien situacija yra 
tokia:

Anglijos užsienių reikalų 
sekretorius Si r Samuel Hoare 
paskelbė,

praleidžiamas per 
teritorijas Afrikoje.

Žiniomis iš Briuselio, bel
gų vyriausybė taip pat sulai
kė ginklų siuntimų j Etiopijų. j 

Iš Paryžiaus gi praneša, 
kad Etiopijos atstovas reika
lauja, kad ko veikiau būtų 
sušaukta posėdin T. Sųjun
gos taryba ir kad ji imtųsi 
spręsti Italijos Etiopijos ne
sutikimų klausimų. Etiopijos 
atstovas su telegrama kreipės

AREŠTUOTI DARBININKAI TERRE HAUTE, IND.

Per generalj streikų Terre Haute mieste, Indiana, areštuoti riaušininkai 
darbininkai siunčiami į apskrities kalėjimų, kur jie išklausinėti ir kai kurie jų 
po to paleisti. Uždaryti tik sunkiau nusikaltę karo tvarkai mieste. Nepai
sant karo stovio, darbininkų riaušės pasikartoja Columbian Enameling and 
Stamping Co. fabriko apylinkėse. (Acme Photo.)

pas T. Sųjungos generalj se- 
kad jo vyriausybė kretorių Avenolų Ženevoje., 

užd'raudžia ginklų ' Manoma, kad sekretorius su- 
ne tik j Etiopijų, ' šauks tarybų posėdin ateinan ,

laikinai 
siuntimų
bet ir j Italijų ir visomis pa- čių savaite
jėgomis dirba už taikų.

Ginklų siuntimo iš Angli-
Žiniomis iš Ženevos, Itali

ja sutinka arbitražo keliu tai
jos sprendimas gal bus pakei- kintis su Etiopija. Italijos vy 
stas, sako sekretorius, kada J riausybė nusiskundžia, kad pa 
T. Sųjungos taryba išaiškins , ti Etiopija stato kliūčių ar- 
visų reikalų. Taryba gi, rasi, Į bit ražui.
susirinks specialin posėdin a- j Anglija labai pageidauja, 
teinantį pirmadienį. Į kad T. Sųjungos taryba vie-

Sekretorius Hoare pridūrė, nokiu, ar kitokiu būdu būti- 
kad ginklų ir amunicijos iš ki nai sulaikytų Italijų nuo ka- 
tur siuntimas Etiopijai bus ro žygių Afrikoje.

UŽSIPUOLIMAI PRIEŠ KA 
TAUKUS SUGRIOVĖ 

KABINETĄ

VYKDOMI RELIGINIAI 
PERSEKIOJIMAI 

MEKSIKOJE

RASTA 30,000 KINŲ 
LAVONįl

KARO STOVIS NEAT
ŠAUKTAS TERRE HAUTE

ŠANCHAJUS, liepos 25. ~ TERRE IIAUTE, Ind., lie- 
Raudonojo Kryžiaus autorite pos 25. — Generalis streikas 
tai praneša, kad apie 30,000 atšauktas, bet karo stovis pa 
potvyny žuvusių žmonių lavo liekamas ir toliau. Columbian 
nų surinkta vien tik Hankowo Enameling and Stamping 
plote, kur Yangtze ir Han iš- kompanija dar nesusitaikė su
siliejusių upių vandenys jau darbininkais. Kariai saugoja princų 

fabriką
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VYSKUPAS T. MATULIONIS RYTOJ 
ATVYKSTA CHICAGON

SEKMADIENĮ ŠVENTINS DARIAUS- 
I GIRĖNO PAMINKLĄ

Pontifikalinės šv. Mišios Dievo
Apvaizdos bažnyčioj IO vai.
Rytoj, 7:30 vai. ryte (senuoju laiku) į (’bicagų atvyksta 

J. E. Vyskupas Teofilius Matulionis. Atvyksta Pennsylva- 
nin traukiniu (Union station).

Aukštasai svečias pirmiausia sustos pas gerb. kun. Ig. 
Albavičių, Dievo Apvaizdos par. klebonų, su kuriuo drauge 
lankysis pas Jo Em. Kardinolų Mumlelein.

Sekmadienį 10 vai. ryte Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
laikys iškilmingas pontifikalinės Mišias už žuvusiųjų didvy
rių Dariaus ir Girėno sielas. Į šias iškilmingas pamaldas 
kviečiami visi chicagiečiai.

Sekmadienį 3 vai. po pietų J. E. Vyskupas Matulionis, 
dalyvaujant visiems lietuviams kunigams, aukštiems valdžios 
atstovams ir tūkstantinėms žmonių minioms, pašventins jau 
užbaigtų statyti Dariaus ir Girėno paminklų.

Smulkmeniška iškilmių programa bus ryt dienos dien
raštyje.

STUDENTAI KRIKŠTAUJA 
NUSIKRAČIUS DIK

TATORIUM

TARIASI VOKIETIJOS 
KATALIKŲ VYSKUPAI

BELGRADAS, liepos 25. BALTIMORE, Md., liepos j MENH’O CITY, liepos 2 
— Tik dabar tenka konstatuo 25- — Durango, Meksikoj, ar — Meksikos studentai vakar 

kivyskupas Jose Gonzalee y čia surengė dideles iškilmes 
Valencia pareiškia, kad Mek- ryšium su Tabasco valstybės

. HITLERININKAI UŽDARO KATALIKŲ 
LAIKRAŠČIUS

ti faktų, kad Jugoslavijos par 
lamento kai kurių narių užsi
puolimai prieš katalikus su
griovė ministerio pirmininko 
Jevtičo kabinėta.

ima slūgti.
Taip yra Hankowo plote, 

taip ir didesnėje centrinės

giniai persekiojimai.
Arkivyskupas šį pareiškimų

padarė Religinės Laisvės Ap 
Po atliktų užsipuolimų du. saugos Meksikoje konfedera- 

ministerių kabineto nariai kro cijos susirinkime. Šios konfe- 
atai reikalavo, kad ministeris deracijos pirmininku yra vie- 
pirmininkas eitų parlamentai! I tos arkivyskupas M. J. Cur- 
ir atremtų tuos užsipuolimų^, ley.
Jevtič atsisakė tai daryti. M 
da abu kroatai apleido kabi
netų. Po to įvykio ministeris 
pirmininkas nuvyko pas vy- 
riausiųjį valstybės regentų 

Paulių ir įdavė jam

BERT,YNA S, iepos 25. — 
sikoje ir toliau vykdomi reli-, diktatoriaus Canabalo pašali- Nacių vadai šiaip galvoja ap- 

Canabal buvo žinomas ie katalikų kunigus: 
aitrus katalikų priešas. Kraš- Katalikų kunigai, kurie mo
to vyriausybės įsakymu suar-Įko gyventojus religijos, pri- 
dyta Canabalo sudaryta ir pa valo būti nacių valstybės tar-
laikyta “ raudonmarškininkų” 
organizacija, kuri kovojo pr- 

katalikus.u*s

KAIP APSISAUGOJUS 
NUO KARŠČIŲ

Čia studentai triukšmingai 
viešai sudegino Canabalo pa- 
vydalų.

Chicagos sveikumo departa 
aplink kurį dažnai'viso kabineto atsistatydinimo mPnto viršininkas dr. Bunde-

buriasi streikininkai.
Federalis arbitras dirba,

,raštų, kadangi iš kabineto bu'SPn štai kų pataria, kad apsi-

Kinijos daly, kur žuvo dešim kad ko veikiau abi puses šu
tys tūkstančių kinų.

Savo keliu Geltonoji upė 
prajovus daTo žieminėse pro-
vincijose, kur gyventojai ko
voja už savo gyvastį. Ši pas
taroji upė kai didžiausias 
siaubas veržiasi jūros link ir 
pakeliui aplink save naikina 
sodybas ir įdirbamos žemės 
didžiausius plotus.

TEISĖJAS ALSCHULER 
NENUSIKALTĘS

WASTTTNGTON, liepos 25. 
— Kongreso žem. rūmų juri
dinis komitetas nusprendė, 
kad federalis teisėjas S. Als- 
ebuler iš Chicago nieku ne
nusikaltęs ir todėl planuoja
ma prieš jį “impenchmento” 
procedūra turi būt paneigta.

Teisėjas Alschuler buvo kai 
tinamas už jo palankumų vie 
nai kompanijai sprendžiant 
patentų klausimų.

vo pasiryžę išeiti ir du ser 
bai ministeriai.

draudus nuo 
įsmingamo.

užsipuoli-1 Saugotis persivalgymo

karščiu kenk-

irtaikius. Numatomas abiejų pu | prįP§ katalikus 
šių nusileidimas. Tik uždą- ■mai gi parlamente įvyko, ka- jk° mažiausia vartoti mėsos ir 
rius šį streikų bus atšauktas į(ja Zagrebo arkivyskupas A. krakmolinių, arba riebųjų vai 
karo stovis. |Bauer atsilankė pas regentų Per karščius daržovės ir

-------------------- jprincų Paulių ir reikalavo, va’s*ai Nra
PASIŲSTAS PROTESTAS kad būtų nutraukti katalikui

J YVASHINGTONĄ

Chicagos organizuoti pilie
čiai pasiuntė protestų į YY’asli 
ingtonų prieš sumanymų steig 
ti pramogų vietų Bumham 
parke. Nurodoma, kad vyriau' 
sybė neskirtų paskolos, už ku 
rios gavimų dirba miesto ma
joras.

persekiojimai Kroatijoje

MEKSIKIEČIAI NORI PA
ŠALINTI MAJORĄ

BRONSVILLE, Tex., lie
pos 25. — Už Rio Grande 
upės — Meksikoje, federalinė 
kariuomenė paėmė savo ži
nion Matamoros miestų, kur

POPIEŽIUS KALBĖJO AN
GLIŠKAI į MALDININKUS

VATIKANAS, liepos 25.
— Šventasis Tėvas Popiežius 
Pijus XI anądien suteikė au
diencijų 30-iai amerikiečių 
maldininkų, kurie vyksta į 
Šventų Žemę. Popiežius svei-

nai ir privalo visados būti iš
tikimi nacionalsocialistų par
tijai ir šios partijos režimui. 
Jie turi besųlyginiai pasiau
koti šios partijos tarnybai ir 
tik tada jie bus pripažinti 
tinkamais jaunimo mokytojais 
ir vadais.

Nacių viršininkų suprati
mu, kunigai turi tarnauti ne 
Bažnyčiai, bet nacionalsocia
listų partijai.

Tai bent protavimas!

DINGO SIUNČIAMA 
MUNICIJA

BERLYNAS, liepos 25. — 
Vokietijos katalikų vyskupai 
turi suvažiavimų Puidoje. Ta
riasi, kas turi būt daroma 
naciams vykdant terorų prieš 
katalikus visam krašte.

Badeno valstybės autorite
tai panaikino katalikų jauni
mo organizacijų Deutsche Ju- 
gendkraft ir konfiskavo jes 
turtų. Uždrausti katalikams 
viešieji susirinkimai be spe- 
cialio slaptos policijos leidi
mo.

Žemesniosios Bavarijos ir 
aukštesniosios Palatinato da
lių gubernatorius įsakė valsty 
biniams tarnautojams, kad jie 
ištrauktų savo vaikus iš re
liginių organizacijų, kurioR, 
anot gubernatoriaus, yra nu- 
sistačiusios prieš nacių reži
mų.

Saksonijoj uždrausta kata-PARYŽIUS, liepos 25. — 
ideališkiausias ;L*no juos angliškai ir palai- Lš Prancūzijos buvo siunčia- likų jaunimo organizacijoms 

j mino. Tarp maldininkų buvo mai 27 tonai municijos į Ar- visokis aktyvumas ir vasaro- 
R. Fubr iš Los Ange- gentinų, kur gauta paprastas jimai.

smėlis. i Muniche, Spegery, Pierma-
Spėjama, kad municija bu- sense ir Neustadte uždaryti 

vo perkelta kitan laivan ir katalikų savaitraščiai, 
pasiųsta Etiopijon. -------------------------

1 maistas.
i Gerti ko daugiau vandens, mons 
bet saugotis stiprių alkoholi
nių gėrimų.

Vilkėti ko lengvinusius švie 
sios spalvos drabužius ir sau 
gotis susirūpinimo.

Pakankamai išsimiegoti. Aludės, 194 No. Clark gat.,
Kas laikysis minėtų taisyk Jsavininkas W. Krnmer, 35 

Iių, per karščius neturės m. amž., policijai išpažino,

les, Cal.

PRISIPAŽINO NUŽUDĘS 
ŽMOGŲ

15 NUOŠ. BUS ATI
TRAUKTA

IŠLEIS NAUJUS ŽENKLE
LIUS /-

vargo.
iapie 2,000 meksikiečių agrarų 

D£L SANTYKIŲ NUTRAU- suplūdo, kad pašalinus mies-
KIMO SU VOKIETIJA

AVASHINGTON, liepos 25. 
— Šen. King, dem. iš Utah, 
pradėjo teiriautis, ar J. Vals 
tybės gali turėti pagrindo, 
kad nutraukus diplomatinius 
santykius su Vokietija, kur 
vykdomi religiniai ir žydų 
persekiojimai.

to majorų ir visų miesto val
dybų. Kariai su kulkosvai
džiais saugoja rotužę. Polici
ja gi saugoja muitinę ir atei
vių priėmimo biurus.

ŽEMĖS ŪKIO PARODA 
LIETUVOJE

amz.
knd jis aludės priešakyje nn- TUinoiso leegislatūros nuo-/ 
šovė AV. Cunningų pereitų .^ sprendžiu, Cooko apskrities
tadienį. teisėjas Jareckis paskelbė,

Illinois valstybės finansų 
direktorius K. L. Ames pra
neša, kad bus išleisti naujo 
pavydalo — keturkampiai, pir

To priežastis, kad Cunning kad iš 1934 metų mokamų mo» kinio mokesčių ženkleliai (to- 
KAUNAS. — Žemės Ūkio grasinimais norėjęs iš jo iš- kesčių už mažuosius nnmusi ]<Pna). Apskriti ženkleliai bns 

Rūmų Valdyba jau nustatė' gauti 100 dol., sako Kramer. apskrityje turi būt atitrauk-- ištraukti.
laikų šiais metais rengiamai ta 15 nuošimčių tiems, kurie
Kaune žemės ūkio parodai., NEAV YORK, liepos 25. —’1931 metų mokesčius pilnai 

rugsėjo 21-25 Advokatais S. Untermyer tvir užmokėję, nepadavę jokiųParoda įvyks rugsėjo 21-25 Advokatais S. Untermyer tvir užmokėję, nepauavę jokiu

Cooko apskrities nekilnoja- dienomis. Iškilmingas paro- tina, kad pasaulis atsidūręs protestų. CHICAGO IR APYLIN-
mieji turtai įkainoti 1,837,757, dos atidarymas įvyks rugsėjo į didelės religinės kovos iš-1 palengvinimas palies a- dalies debesuota;
696 doi. 1934 m. mokesčiams, mėn. 21 d. 12 vai . Į vakares. pie 200,000 namų savininkų. numatOTnCR perkūnijos; šilta.

LIEPOS 28 D., 2 VAL. DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO PAŠVENTINIMAS, marquette
’ PARKE
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Redaktorius priima — nuo 4 vai. Ugi e vai popiet.
Skelbimų kainos prlalunClamoa pareikalavus
Bendradarbiauta lr koreapondentama raitų negrųilna. 

Jei neprašoma tai padaryti lr neprlalunčiaina tam tiks
lui pakto ženklų.

Skelbimai • e kančiai dienai priimami iki 
5 vaL popiet

Kaip Žiuri Italija i Abisinijos Reikaląugdymosi laisvę, biomis dienomis Prahoj, 
katalikų kongresą?, susirinks Čekai, slovakai,
Karpatų rusai, vokiečiai, vengrą., lenkai.

Ta prasme katalikų kongresas turi ir! I® luhiau atrodo, kud Ita- vo tezę IG, 19 ir 22 str. Ben- 
vidaus. politikos reikšmės. Ypač skaitlingus hja rengiasi kariauti su Abi- tirai imant, Italijos nuomone, 
yra kūdras tų katalikų, kurie susirinko į .rinija. Tuo tarpu taikinamo- Tautų Sąjungos nusistatymas 
l ralrų iš Slovakijos ir iš vokiečių kalbos pa- ji komisija, numatyta italų turėtų būti toks. Tautų Sųjmi- 
situio sričių. Jie pamatė, kad Praha yra jų etiopų 1928 m. sutartimi, na- ga turėtų konstatuoti, kati A- 
tikroji sostinė, kad Praha su dėmesiu ir grinėja pasienio incidentus, bisinija neišpildė suvo prievo- 
simpatija seka ju jausmus ir mintis. Ko-(^avo darbų ji turi baigti iki lių ir tų sųlygų, kulius pasi- 
kioms politinėms oiganizacijoms ir parti- rugpiūčio 2.) d. Jei iki to lai- žadėjo išpildyti įstodama. Be

Penktadienis, liejx>s 26, 1935

Naujas Corporation Counsel. — Chicago majoras 
E. J. Kelly ir dešinėj Barnet Hodes. nauju Corporation 
consel. Vidurv \Villiani II. Sextor>.

DRAUGAS”
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ta
jems bepriklausytų tie piliečiai iš visų vai- gimus nebus išspręstas, tui to, Tautų Sųjunga turėtų iš-
stybės pakraščių, i raliai jie yra Čekoslovaki- i jį turės įsikišti Tautų Sųju- tirti, ar tokiu jos vidaus padė
jus piLečiai ir dėl to žmonės, už kuriuos vai- n£Os taryba. tis priklausė nuo Abisinijos
stybė yra prisiėmusi atsakomybę, kurių dilo-j Italija mano, kad buvo vyriausylH‘s nusistatymo, ai
da laisvo piliečio teisės. Bažnyčios dvasine daryta didelė klaida, priimant ji neturėjo galimumo įvyl«l>-
prasnie išpažįstamas universalizmas politiš- Abisiniją į Tautų Sąjungų ^uos "nuostatus v.soje save

Į kai yra išreiškiamas demokratiškosios siste- 1923 m. Jos nuomone, yra ne- teritorijoje. Pirmuoju atveju 
* mos lygybe; tokiu būdu dvasinė lygybė su- maža priežasčių, dėl kurių A- ^autU Sųjunga turėtų nesv\
i sitinka su politine lygybe valstybėj, kuri ja bisinija turėtų būti pašalinta .modama jų išbraukti is savoDIENOS KLAUSIMAI j saugoja iki pačių paskutiniųjų konsekvenei- iš Ženevos. Tikrai, pačios Tau narill tarpo, antruoju —

1
Publlaked Daily, Bzcept 8unday 

8UB8CR1PTION8: One Tear — f 4.40; Sli Montna 
— *1.60: Three Montha — 42.00: One Month — 76 c. 
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I

tačiau kariu ir reikalauja, kad kiekvie
nas jų gerbtų ir respektuotų.

Užsienio politikos atspalvio kongresui 
“Rimtas” subankrutijusių Amerikos lie- ' įteikia visų pirma popiežiaus legato, Pary-

tų Sąjungos nuostatais, kiek- turėtų leisti įsikišti kitai \ul

GRIGAICIO ŽODYNO GRAŽUMŽLIB

tuvių socialistų vadas ir per du metu orga
nizavęs antrąjį transatlantinį skridinių ir jau 
daug kartų suvylęs visuomenę su Vaitkaus 
“išleistuvėmis”, tikiai “gražių” žodžių yra 
išmokęs. Savo laikraštyje pranešdamas apie 
tai, kad skridimas bile kada gali įvykti, nei 
iš šio nei iš to biauriausiais žodžiais puola 
visus tuos, kurie retkarčiais jam primena, 
kad negerai yra žmones suvilioti. Čia pa
duodame keletą Grigaičio gražių išsireiški
mų: “melagingais gandais”, “visokie nenau
dėliai”, “šeškai ir apgavikai“, “murzinus 
gaivalus”.

Taip koliotis gali tik toks žmogus, kuris 
visai yra netekęs lygsvaros ir padorumo jau
smo.

Šia proga turime pranešti, kad tarp Šly
kščių Grigaičio žodžių randame ir tų, kad: 
“Leit. Feliksas Vaitkus yra pasirengęs prie 
pirmos progos kilti j orų Floyd Bennet lau
ke, New Yorke, ir skristi per okeaną link 
Kauno”.

Be abejonės la žinia patenkins skridimo 
rėmėjus. Tačiau lame pačiame rašiny Gri
gaitis dar kartų primena visuomenei, kad 
išskridimo laikas priklauso tik nuo oro sto
vio”.

žiaus kardinolo Veniu r dalyvavimas. Toji 
aplinkybė, kad šventasis Sostas savo atsto
vu Prahoj išrinko kaip tik šį dignitorių, iŠ 
Mtr.os pusės gruž ai sujungia Čekoslovaki
jos katalikų kongie-ą su dvasiu-u visuoti-

tas r.f.'ainiingasis oras sutrukdė 
skridimų pernai, sutrukdė šių metų gegužės 
ir birželio mėnesiais, jis trukdo ir dalmr.

Čia dar noriu e priminti ir tų, kad Gri
gaitis, “gudriai” polemizuodamas su laik
raščių redaktoriai, nori, kad jie pradėtų 
atakuoti Vaitkų, bet paliktų ramybėj jį, Gri
gaitį, didžiausių kaltininkų, kud skridimas 
neįvyko žadėtu laiku — pernai. Bet jam ne
pavyks tas “gudrus” sumanymas įgyven
dinti. Visuomenė žino, kad ne Vaitkus yra 
kaltas dėl skridimo atidėliojimų, bet tie, ku
rie už $38,000 nesugebėjo laiku Vaitkui lėk
tuvą prirengti.

Taigi,

.e.
KATALIKŲ KONGRESAS PRAHOJ

“Pragvr Prvsse“, Čekoslovakijos užsie
nių reikalų ministerijai artima? argnnus, ra
šo:

Čekoslovakijos demokratija su pasirii- 
žiaviniu sveikina Bažnyčios atstovus, dva

siškosios tarnybos žmones ir tūkstančių tūks- 
tančius maldininkų, atvykusių į garbinga mū- 
4-ų šalies sostinę. Praha ir visi jos piliečiai 
gerai žino ląjų aplinkybę, kad tiktai demo
kratija, nežinanti nei klasių, nei rasių, nei 
konfesijų neapykantos, yra tikroji atmosfe
ra kurioj suvo nusistatymus gali laisvai ir 
nevaržomai pareikšti visi geros valios Žmo-

viena valstybė, esanti Tautų stybei, kuri pravestų re kali ,
Sąjungos narys, turi turėti nĮ?as Įdomias ir parengtų A- . 
griežtai apibrėžtas sienas, vi- kisinijų tarptautiniam | nįjos pj-įėmimų į Tautų Sųjun- italus užpulti. Pagaliau, Ita-
so krašto pripažintų valdžių ir <Jial^’avynui- ^ita!P ^akant? , gą. Priešingai, Anglija savo lijai tai yra ir prestižo klau- 

sutikimo nedavė. Abisinijos simas. (
priėmimas nebuvo rinitai ap- , Esant tokiaį pad-č;ai> Tau. 
galvotas, tačiau Italija paro-L SiJjunga negaĮi lo klausi. 
dė kilnų gestų. Bet, turint ga- Jno nagrįm-dį |įk juridiniu, te- 
lvoje tų painiotų, kini is to joretįniu ir abstraktiniu požiū- 
kyla, būtų absurdas tos klai- jrįu jį įaį padarė su Juponi- 

ja, ir mes matome kuo tai pa-
prancūzaius reikėjo sukurti4) ^i Tautų Sųjunga tos klai- . šiluti gė. Tautų Sųjunga tuii 
savo kolonialines imperijas, neatitaisys, Italija turės atsižvelgti į faktus, tikrovę,

laikytis tarptautinių sutarčių.. ^alija kelia mandato kiausi- 
ltalija nurodo, kad Abisini- Į Abisinijoje.

ja neatitinka tas sąlygas. Joe Italija mano, kati Abisini
sienos tiksliai nenustatytos. j°h klausimas Tautų Sąjungai

nės Bažnyčios centru, iš kitos pusės dar kar-,^;arP kitko ji neturi aiškių
tų sujungia Praha ir Čekoslovakiją su Pary
žium ir Prancūzija, kurioje visa cekoslovakų 
žalis mato laimingų n- juodų dienų sąjungi
ninkę ir bičiulę. - Poznanės kardinolo lllon- 
do ir Vienos kardinolo Innitzerio dalyvavi
mas užmezgė naujus ryšius tarp Prahos ir 
jos dviejų kaimynu

Išorinis puošnumas ir iškilmingumas, su 
kuriuo legatas buvo sutiktas Prahoj, yra ior- 
ma, tarptautinių papročių nustatyta santy
kiuose su Šventojo Sosto atstovu, tačiau jos 
turinys parodo nuošiidų Čekoslovakijos val-

kus lemiamas. Ženeva, jos nuo 
nione, ėjusi klaidingu keliu,

treja". Tačiaa," būdama" Tautų Ikiekvienu “tTej“ bMa",a kon-1 dos’niatitaisyti. 
Sąjungos narys, Abisinija ga- »«n-atoti. Kaip anglams •- 
Įėjo kreiptis į jų dėl Valio -
Ualio pasienio incidento, tvir-Į.Si

sienų su italų Somalija, Eri

ir

tų sienų! Kita vertus, Abisi
nija neturi tokios valdžios, 
kuri būtų pripažinta visame 
krašte. Italai tvirtina, kad to
limose nuo sostinės sritysesi \ bes norų bendradarbiauti su Šventuoju 

Šortų, kuris, pasiųsdamas savo legatų, pa-1 viešpataujanti anarchija. Pa
lo lė sa\o didelį, dėmesį ir simpatijas Čeko- Į gaĮįaU) Abisinija nesilaiko tą
sios akijai. Kelias, kuriuo buvo prieita prie rptautinių pasižadėjimų, nes
n.otlus vivendi sudarymo, nuves Į tų tikslų, 
k irio siekia tiek Bažnyčia, tiek čekoslova- 
k’jos demokratija; o lasai tikslas — Respu
blikos ir jos vidaus tvarkos klestėjimas ben
dradarbiaujant su Vatikano galia taikai pa
saulyje palaikyti”.

Italų samprotavimai eina 
dar toliau. Po didž. karo Pra- 

reiksmę Čekoslovakijos res- jncūzijai ir Anglijai buvo pa
pūki ikai katalikams svetimos spaudos orga- globoti kai kurias ma
nas, sugebėjęs pakilti aukščiau partiškų prin
cipų. Lietuvoje, rodos, būtų dar stipresnio 
pagrindo vykdyti taip naudingą bendradar- 
b: avimą tarpp valstybės ir Bažnyčios, jei no 
ras būtų širdingas ir galingas.

ji nepanaikino vergijos, kaip 
buvo pasižadėjusi, stodama į 
Tautų Sąjungų. Praėjo 12 m., 
o Abisinijoje dar esama apie 
2 mil. vergų.

Taip įvertino ka’alikų Bažnyčios ben
dradarbiavimo

žiuu civilizuotas tautas, t. y.
buvo įsteigti mandatai. Pav. lgali i§ jos išstoti> Tuo būdu, 

- Sirijoje, Palestinoje, kurių i lįk dar vienai didelei val.
» __ _______•_ i:__ I

nebuvo Tautų bųjungos. liet uvpntKuius n icmnų Ku'uu-! jos_ Egipte arba Transvaly
ar nesąmonė manvti kad Tau- Italija negali dabar atitraukti jm nesųiiiunc niauju, nuu mu j © je. Ženevos institucija turi pa
tų Sųjunga amžinai galėtų iš- savo kariuomenes is Afrikos, 
saugoti dabartinį pasaulio že-' nes etiopai palaikytų tų kil- , 
mėlapį? Tikrovė galingesnė j mj gestų silpnybe ir galėtų 
už visus idealus ir iliuzijas.
Jaunos, dinamiškos tautos vi
sada ieškos natūralių ekspan
sijos kelių. Lig šiol Tautų Są
junga stengėsi garantuoti da
bartinę jiadėtį, neatsižvelgda
ma į įvairius pasikeitimus.
Dėl to kelios valstybės iš.
Tautų Sąjungos išstojo. Pav.,
Japonija, išstojusi, per keletą 
metų, susikūrė milžiniškų im
perijų. Italija dar tebėra Tau
tų Sąjungos narys, tačiau jei 
ji kliudys jos ekspansijai, ji

daryti nuolaidų savo amžiui.
J. K.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS t i, mano pilve kaž kas skau- 
----------- da ir skauda.

kultūrinis plėtojimasis, galima 
sakyti, yra normalus, buvo į- 
vesti mandatai, tuo tarpu A-
bisinija, kurios kultūrinis ly-iR~~ pavyzdys. jį negaU įsi. 
gis yra daug žemesnis, posė- vaizduoti) kad Tautų S}jjun. 

Buvęs Lietuvos užsienių reikalų minis-j džiauja Ženevoje kartu su pa- ga 1)as,nvr|<tų Italija dėl jos 
telis dr. Zaunius savo ilgokame rašinyje, de- etomis kultūringiausiomis va- vpikimo Abisinijoje, pasilikda- 
damume “L. A” įrodinėja, kad Vilniaus | lybėmis. Vadinasi, pati Tau-1 nj& Y}si«kaį neutrališka savo 
ai vaaavimo darbe didžiausios reikšmės turi (tų Sųjunga skirsto tautas į nftrį0, j<įnijos, atžvilgiu, ku- 
mūsų nusistatymo aiškumas ir vieningumas.!globėjas ir globojamas. Pak-j^ ’žemęs grobja Japonija. 
Tarp kitko, jis rašo: f to 22 str. sakoma, kad ‘‘tų Zod?iu> I(aflja lnano> kad Tnu.

. 'tautų gerovė ir išsivystymas
“Iš tokio nusirtatvino lengvai išplaukia . ... •• , • ,v 1 i sudaro svenciausių eivilizaci-

v; pnilitiniai postulatai, kurie turi būti įgy-

ZAUNIUS APIE VILNIŲ

stybei Ženevą, Tautų Sąjun
gai galėtų būti galas.

Italiją stiprina Tolimųjų

tų Sųjunga negali labai grie
žtai elgtis tik su ja viena. JuoV. nuiw -u.i vut. i»?-į- misiją”. Ir toliau pridu- •

ven-linti, kad ia kova aėkminpu vyktų. Po- risniB) ka(lj ni(rtn, ,)rRkli5kai. tah“"> k“'1 ‘“'P J°s lr
n:jos nėra bendro masto. Ne
galima lyginti vienos didžio-^

knuią, nusidėtų Mani pagrindiniaiu niūsų tau-' į”” ”7 kuItflringų tautų vakary EuroP°a valt,ty-,

Seno krajaus Rumšiškės 
miestely dėjosi tokie dyvai:

Ūkininkas Šileris buvo pa
likęs vežimų ir užėjęs krautu 
vėli kažin kų nusipirkti. Grį
žęs nerado ant vežimo palik
to botago. Užklausė šalia sto
vėjusį su vežimu ūkininkų A.
Misiūnų, ar jis kartais nema
tė kas paėmė jo botagą. Mi
siūnas išsigynė nematęs. Šile
ris patikrino Misiūno vežimą 
jr po šienu rado paslėptą jo
botagą. Jį atsiėmė ir apie tai Mažas Jonukas, norėdamas 
pranešė policijai. Vėliau atsi- pasikalbėti su savo tėveliu, 
rado du asmenys, kurie matė, darbo ofise, šaukia per tele- 
kai Misiūnas vogė botagą, foną:

— Šerap, tu buržujo šmo
te! — atrėžė moteris. — Lun- 
čiu aš tau darysiu! Ar neskai 
tei mūsų balšavikių popery 
“Darbininke,” kad Rasiejuj 
moterys paliuosuotos nuo ver 
gijos virtuvėje? Ar aš, bal- 
šavikė, tau vergiausiu? Nesu
lauktum! Gamindama tau vai 
gi kada aŠ rasiu laiko lavin
tis pas kūmutes kultūriškai 
gyventi ?

lilika, kuri guirių pakirsti mūsų puriryžinu, t|J principi( įgvTOn(linti( rei. 
kuri gulėtų užtemdyti narsų už,tarmių aiš kia i||a,iau kunftringaa 

tų jiaui pagrindiniam mūsų tau-1
tos siekimui. globai. Tiesa, kalbant apie A-

“Mūsų politiniu santykių su Lenkija per-1 bisinijų, galima pasakyti, kad 
tvarkymo klausinius Čia yra tik viena to ji jau vra Tautų Sąjungos na- 
kitinitno dalis. Me< matėme, kfcd Lietuvos rys, tačiau italai nurodo, kad 
re&gKvinias į smurtą atsisakymu r.lio visų 16 pakto str. numatoma iš-
«ii jais santykiu yra stipriai sucementavęs; braukti iš Tautų Sąjungos na- 
mtisų tautos atsparumą ir yra išlaikęs mūsų'rį, kaip netinkamą. Taip pat 

yra 19 str., kur kalbama apie 
reviziją.

lankose svaria} politinį ir juridinį ginklą, 
kuris ateityje galės i urėti dar dauginu reikš
mės, negu kad jis ligi šiol turėjo. Meč gi 
per paskutinius 15 metų tą diplomatinę ko 
vą su lenkais kovo.įome ne dėl to, kad mums

. « . . . . .... . i * i n__• . rūpėjo pati kova, o dėl to, kad lenkai viso-dartgunu, bet ir dėl lo, kad tomis dienomis 1 1 w
I «•

Šiomis dienomis Praba atrodo kaip įvai
riaspalvis jiaveikslas. Ne tik dėl to, kad vie
na iš gražiausių aikščių net architekto- 
■iškai yra pritu.kyta pamaldoms po atviru

gatvėse bus kalbamu visomis valstybės kai- J 
borais. Praha bus tikras mūsų Respublikos 

k atvaizdas, kuri (kk daugumai, tiek tauti-

iis priemonėmis siekė legalizuoti savo smu
rtų, mums gi rūpėjo užfiksuoti, knd Vilniaus 
byla nėra liaigta, kad Vilniaus klausimas yra

Italija reikalauja, kad, jei 
Abisinijos kiaukutas bus švai
stomas Tautų Sąjungoje, dis
kusijos būtų visai laisvos, pa
grįstos visais pakto nuosta
tais. Abisinija gali remtis 10

s su Afrikos valstybe, tebe
gyvenančia primityviškose są
lygose. Negalima matuoti vie
nu mastu seniausios lotynų 
civilizacijos Europoje su etio
pų tautelių laukiniais papro-. 
čiais. Roma yra pasaulinis 
švyturys, ištisas pasaulis, o 
Adis-Abeba — tamsus Afri- I
kos miestelis. Tokie sugreti- 
n niui yra absurdiški. Tuo at
žvilgiu lygybė yra tik fikci 
ja. Tautų Sųjunga, stikelda 
ma laukinių tautų savimylą, 
pasunkina apšviestų tautų da
rbų. Italija nieko negali sau

Kauno apylinkės teismas Mi
siūnų nubaudė vienu mėnesiu 
paprasto kalėjimo.

Panašūs dyvai dedhsi ir jais 
mus. Pavog duonos bulkų, pie 
no batelį, be didelio sūdo eisi 

Įdžėlon sunkiai procevoti. “l’a- 
Isiimk” ir išeikvok dešimtimis 
tūkstančių, milijonus dol., ta
ve sūdyo vienas sūdąs, kitas, 
trečias ir, ant galo, ras ne
kaltu. i

— Alo! Kas čia kaliai ? — 
klausia Jonukas.

Tėvas, pažinęs sūnaus bal
sų, atsako*;

— Gudriausias visam pa
sauly žmogus!

— Labui atsiprašau, — sa
ko sūnus, — operatorė davė 
man rong numerį.

Prie vieno storo stovi dvi 
kūmutės ir žiūri į lange iš
statytus daiktus.

Einu anų <«en ntrytu. Gir- -Ana’. '"-“I1'"'1''' ‘"'U -0"
dau, bulžaviko liHudonnuk- kl“ «ra'zl k'""h? ,H,k""vlu 

, snukvje orendziutaizio namuose lemiąs. •J
— uerai, kai: tu pamatei, 

Ale Mariuk, sako vy nts da|)ar tik atsiminiau, kad 
įas, restorano valgis vi- gaVQ genįuį turiu nupirkti 
sai man netinka. Kai tik pra pypkę.
dėjau šapos restorane valgyr.ėnis mažumom i laiduoja visokio kultūrinio i atviras ir laukia išsprendimo”.

ir 15 str., o Italija reikalauja, prikišti. 1923 m. ji kartu su 
kad jai būtų leista remti sa- Prancūzija balsavo už Abisi-



Penktadienis, liepos 20, 1935 P R A U O XiB e
S». Kazimiero Akademikiu Darnu 

Mestas “Draugo” Radijo Valaodoj
KONTESTO TVARKA

1. Daina turi būti dainuojama lietuvių kalba.
2. Daina gali būti neilgesnė kaip 3 miliutas.
3. Mergaitė turi būti Šv. Kazimiero akademijos mokinė.

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

giau. Kitas dalykas: jeigu mes ge” ir galės balsuoti už 3 kontestantes; o trys gavusios dau- 
užtikdavom kur nors namuką ginusiai balsų gaus dovanas.
su virtuvėle, tai ir mums at- 
seidavo pigiau, bet čia — vis
kas brangu.

Gerą galą nuvažiavę, užti
kom “parking”. Vadinasi, tu
ristai gali čia “paparkyt” au-

Po 10 Meto l Pacifiko Maudytis
Rašo A. V.

(Tęsinys) vo apytuštė. Ant asilo joti 
kainavo $3.00 asmeniui. Jeigu

— Kas-žin kiek laiko imtu .. . ... .. ,‘ norėjai liktis nakvynei apa
nulipti į “Kuolorado” upę 
— užklausė manęs “Tetytė”. į 

— AVell... pėkštiems nepa
taria ir neleidžia. Yra mulai 
ir asilai, kurie Įpratę po kal
nus laipioti. Galim juos pa
samdyti. Bet jie lipa, rodos, 
apie devinti) valandą ryte ir 
sugrįžta apie šeštą vakare.

— Žinot ką, — sako “Tety
tė”, mes josim rytoj ryte. Pa
samdysi™ “ Bėdytei ” asilą, 
pasodinsim ant jo, paskui pi- 
kčieriu nuimsim ir į “Margu
tį” įdėsim... A? Ką tu manai 
“Bėdyte”?..

— dar trys doleriai. O 
tie doleriai tokiose vietose, 
labai greit išslysta iš rankų. 
Turistai, kurie savo “tentas” 
vežiojasi — jiems atsema pi-

clOJ

Straiko tarpininkai. — Charles L. Ricrardson ir 
Harry E. Sclieck, federalinio darbo departamento tai
kintojai generalinio darbininkų straiko Terre Haute, 
Ind. (Acme Photo)

i Amerikos plieno industri 
darbininkai yra gerai orga 

Izuoti. Prie unijų priklai 

virš 90 procentų darbinink

Laimė ne tik akla, 
apakdo ir tuos, kuriuos 
glosto. Ciceronz

SAVE MONEY BY 
USING MORE 

FRESH PASTEURIZED

MILK

Patrūkimas (Rupture)

(Dr. A. Rakausko kolba) Nežiūrint dėl kurios prie- 
Patrūkimas bei išsiveržimas žasties atsirastų pilvo sieno-

ŠV. PRANCIŠKAUS VIENUOLYNO RĖMĖJŲ SEIMAS

sudaro žmoguje padėtį, kurio- je išsiveržimui kelias, vis vien 
je vidurių plėvė savaimi arba 1 tas įvykis sudaro tuos pačius 
draug su bile kuria vidurių pavojus. Didžiausias pavojus

tomobilį ir eit pasigrožėti re
giniais. Toji vieta buvo Yaki 

. .... . Point. Aukštis — 7,490 pėdų.
lu pan gan lipt ant asi- jv mat?gi Colorado upė ir 'organų dalimi išlenda pro pil-’žmogui susidaro tada, jei pro

virš jos kabąs tiltas — Sus-lvo sieną. Ši negeistina padė-1 praplyšusią vietą išlenda ža- ne‘

PITTSBURGTT, Pa. — Šv. (lyno rėmėjai, ir visi lietuviai, 
Pranciškaus vienuolyno rėmė-! draugijų atstovai, kviečiam: 
jai rengiasi savo metiniam sei'dalyvauti šiame suvažlavrme. 
mui, kuris įvyks rugpiūčio 18 ' Pasitarsime apie gerų darbų 
d., Šv. Pranciškaus vienuoly-i vykdymą visuomenės naudai

Every oottle 
of milk deliv- 
ercd to your 
doorstep it 
produced un
der the h igh- 
est quality 
Standard* .. • 
that* why 
freth pasteur- 
iced milk it 
ca11 e d the 
"first choicc” 
milk.

Jau manęs neužsodinsit! 
lava, užsimanė mano pikčie- 

fiaus su asilu!... — rūstavo 
“Dėdytė”. Aš tave goriau nu- 
pikčysiu...

— Kas iš manęs?! Ot tu ir 
asilas, tai lygi pora!.. Oi būtų 
gražus pikčierius!...

— Ale kas tau dabar pasi
darė? Ar nerasi kalbos apie 
ką nors kitką? Rinkis valgį! 
Šveicarka laukia... “Giv my a 
bol zup, end porčjap”.... — 
užsakė “Dėdytė” pietų.

Atnešė zupės ir davė 
mažuliukę porciją mėsos 
tokią ceremoniją užmokėjom 
po 75 centus. — Tpfiu! — nu- 
sispiovė “Dėdytė”. Kad bū
čiau žinojęs, geriau būčiau 
steiką valgęs. Tik suerzino su 
tuo porčjapu, daugiau nieko. 
Ot lupikai! Už tris kvoterius
— tik palaižyti...

— Užteks, užteks! Ką? no
ri svarą mėsos gauti tokiose 
pūščiose! — sako “Tetytė”.
— Ir tai tau perdaug. Mažu 
numesi kiek! Juk sarmata* 
žiūrėt į tave. Jau trečias pa
gurklis auga! Greit negalėsi 
“šiušių” užsimauti... Tau ne- 
reik visai valgyt kokias dvi 
nedėlias. Pamislyk! Aš, sakau, 
tavęs neleistų nei ant asilo 
joti...

— Kas manęs neleistų? O

pension Bridge. žmonėse nėra retenvbė.
Toliau pavažiavus radome 1 Nuo patrūkimo tenka nukęs- 

porą stočių, bet nestojome., ti vyrams dažniau negu mo- 
Sustojome ilgesniam laikui: terims.
ties indijonų bokštu — Indian 
To\ver. Čia radom gėrimo ir 
visokių pirkinių: pradedant 
atvirutėmis, baigiant bran
giais žiedais, karoliais, divo-

Išsiveržimas dažniausiai pa 
sitaiko žemutinėje pilvo sie-

rnos ar kitų kurių organų da 
lis. Išlindusi organų dalis yra 
nekartą pasmaugiama. Tuomet 
i pasmaugtą organo dalį įsi
meta gangrena. Prie tokios 
dalykų padėties, žinoma, ligo-

Svarba šio seimo yra vi
siems aiški, t. y. paremti se
serų Pranciškiečių darbuotę. 
Visur, kur tik randasi vienuo-

religiniais ir tautiniais pagri
ndais.

Vėliau bus daugiau apie sei
mą pranešta.

Seimo Rengėjų Komitetas

Save food money and feed 
the family bet ter by uting 
plenty of thit deliciout milk 
in cooking and a* a be ver age. 

MILK FOUMDATION—Chicago

nos daly, vienoje arba abiejo-įniui nedaug, o kartais ir vi- 
se pusėse, kai kuriuose atsiti- į s,sLai nelieka vilties išlikti 
kimuose ties bambute, o taip-'^vu. Jeigu gydytojo pagalba

nais - kilimais. Už 23 centus’ i gi pro netiksliai sugijusią vie- Pabūva pirm negu įsimeta
mes įlipom į aukštą bokštą,, 
iš kurio visa apylinkė, po ke
liasdešimts mylių, matėsi. Vi- 
si matyti vaizdai neprilygo 

'šiam vaizdui. Tarytum esam 
užburtoj karalystėj. Kur ne
pažvelgi — spalvuoti kalnai, 
pakalnės, o pati Colorado upė 
atrodo it kaspinas molino va
ndens. Vietomis gerokai su- 
kuriuoja, o kai kur krisdama 
nuo uolų — putoja.

Neaprašyti, neapsakyti tų 
grožybių. O tai vis indijonų 
apgyventos vietos. Kaip jie 
čia išgyvena ir kaip išgyveno 
tūkstančius metų — vienas 
Dievas žino. Tiesa, dabar val
džia jiems teikia pašalpą, bet 
pirmiau?... >

Bokštas, iš kurio žvalgėmės 
į visus kraštus, buvo pilnas 
įvairenybių iš indijonų gyve- 

! irimo. Ne vien rankų darbo 
j dirbinių radom, bet ir visokių 
.braižinių. Ypatingą domę at-

tą po operacijos. Yra ir dau
giau šiai nelaimei įvykti vie- 

įtų pas žmogų, bet pastarosio
se pasitaiko labai retai.

Tikroji išsiveržimo bei pa
trūkimo priežastis yra silpnu
mas pilvo sienoje. Tas silpnu
mas gali būti žmoguje iš pri- 

I g'm ties, arba gali pasireikšti 
bile kada vėlesniame jo gyve
nime. Sunkus darbas, o ypač 
kilnojimas sunkių daiktų yra 
dažniausia tiesiogine priežas-

gangrena, kur kas daugiau li 
goniui galima žadėti teikiant 
Įiagalbą. Bet už vis geriausia 
yra žmogui, turinčiam išsiver
žimą, pasinaudoti gydymosi 
priemonėmis pirm negu įvyk
sta aukščiau minėtos ar joms 
panašios komplikacijos, ku
rios dažniausiai duoda progos 
giltinei pasišienauti.

Gydymas nuo patrūkimo bei 
išsiveržimo yra galimas dve
jopu būdu. Pirmoj vietoj šiuo

kitame atsitikime yra geriau- vių ir raumenų stiprybę. Kas 
sias. Tik prie įvykusių kom- turėjo sakysime kad ir pariš- 
plikacijų, kuomet žarnos ar tą ranką mėnesį, kitą, tas ži- 
kito kurio organo dalis yra no, kad nevartojama ranka 
pasispendusi — smaugiama, nors ir į labai trumpą laiką 
tuomet pasirinkimo nėra. Li-piekti bejėgė. Ne kitaip yra 
goniui reikia daryti operaci- j su diržo prispaustais kūno au 
ją ir tai kuogreičiausiai. Ki-' dineniinis išsiveržimo vietoje, 
taip, reiks ruoštis prie anksty-Į Pasidavimas operacijai kuo

Ūmi dėl kurios įvyksta plv- reikalu yra P™1“™1”* ligo
simas pilvo sienoje. ’ |niui dėvgti tam tikn* dir^’ ar
______ 1____________________  korsetą. Tok i s diržas užden-

vu laidotuvių.

Dėvėti diržą dėl apsaugos 
per visą amžį vra tikrai no-, 
malonu. Pasitaiko todėl, kad 
žmogus dėvėjęs diržą gan il
gą laiką nusprendžia pa
sigydyti ir sutinka pasiduoti 
operacijai. Reikia atsiminti, 
kad dėvinčio diržo spaudimas 
plyšimo bei išsiveržimo vieto
je ir tos vietos ne natūrali pa-' 
dėtis išsemia tenykščių plė-'

je?! Jau tu nori būtinai man , . . , ,. „ . ikreipc spalvuotas kilimėlis,
įkalbėti tą asila. “Nevermai”!! j . XT. ,
L . , ,,,, ,. „ , padarytas is smilčių. Niekas
Tu jok su ‘‘Marguem, as ant ka(]
kalno pasėdėsiu...

Iš mūsų tarimosi nieko ne
išėjo. Aš patariau pavakariais 
važiuoti į rytus iki Cameron 
ir ten apsinakvoti. Ant mapos

nys. Atrodo kaip austas kili
mas. Jis susideda iš penkių 
spalvų: žalios, raudonos, mė

lynos, baltos ir juodos. Visos ', 
tos smiltys atgabentos iš Pai-

bokštą, mes nenorams aplei- i 8™ plyšusią vietą ir tokiu 
dotn. Jeigu ten būtų buvę ko- Į būdu neduoda progos toje 
kia nakvynė, tikrai būtume vietoje esančiam organui įly

sti ir pasispęsti. Šia priemone 
išgydyti nėra galima. Ji tei
kia žmogui vien tik apsaugą. 
Kad plyšusią išsiveržimo vie
tą ir patį' išsiveržimą išgydy
ti, reikalinga operacija. Šis y- 
ra antras gydymo būdas, ku- 
riuomi visiškai pašalinama iš
siveržimo vieta. Kurį iš šių 
dviejų gydymo būdų reikia 
naudoti, priklauso nuo paties 
ligonio. Čion įeina jo amžis, 
bendra sveikata ir pilvo sie
nos padėtis apie išsiveržimo

NEBŪK ŽILAS
I vartokite Ya!t»rntonc ant savo pin 
I kų. Naturale spalva atnaujina žil 
! nublukusius plaukus. Be kvapo,
I riebus, nedažhntis. nenusitrins,

kenks garbanaviniui. tnareel n.rl 
pennanent waves. Palieka plau! 
žvilgančius ir minkštas. Speola 
prirodymo pasiūlymas; didelis $2 
pakietas už tiktai $1.00. T'žslsaky: 
te šiandien ir sutaupykite S1.00. 
nigai sugrąžinami jei nesate pate 
kinti. Arba siuskite dėl pakieto 
mėginimui (dedant 10c už paštų 
Sklnder, Dept. 3 I).. P. O. Box

met diržas yra pusiau pasmau 1 

gęs tos vietos plėves ir rau , 

menis ne visados duoda to '

COULD NOT DO HEI

HOUSEWORK

Įė aliejuotą, ger, kelią, k,* nte() 
ties Cameron įvedė į 89, 

iš ten galėjom važiuoti į 
Painted Desert, pas Hopi in- 
dijonus ir net į Rainbow Bri
dge. Iš ten-gi, netoli Zion Na- i
tional Park, Utab valstybėj.. .

. • _ . * • x r Alės papratę matvti juodą, piO jeigu nenoresim ta;p toli Į . . . ‘ .

Spalvuotų Ty
rų.

Mes kaip tik ruošėmės ry
toj ten nuvažiuoti. Stebėti
nas dalykas, kad žemėj ras
tųsi tokios aiškios spalvos.

trankytis, tai galėsim Came- 
rone pernakvoję, grįžti į Flag- 
staff.

Mano projektas priimtas. 
Važiuojam į Cameron. Kelio 
tik 37 mylios, su sustojimais. 
Nutariau pakely sustoti apžiū
rėti keletą vietų. Įdomiausia 
vieta, tai indijonų bokštas, iš 
kurio puikus reginys.

Išsirengiam lygiai antrą va
landą, nes likę ilgiau jau skai- 
tvsimės kitai dienai. Toks jau 
“parėdkas”.

Prisipylę penkis galionus 
gaso, pasukom per pušyną į 
rytus. Sudiev Grand Canyon!

Galėjome liktis kitai dienai 
ir su tais asilais laipioti po 
kalnus, bet mūsų “kasa” bu-

lką, geltoną ir kitokią neaiš
kią žemės spalvą, o čia — 
kaip dažyta.

— Nevieriju ir gana, — sa
ko “Tetytė”. - Čia ne smiltys, 
o karpetas.

— Neviervji, tai pačiupinėk, 
— pridūrė “Dėdytė”.

Kada “Tetytė” pačiupinė
jo, tada įtikėjo, kad tai nn- 
turalė smiltis.

Išvadžiotojas daug dalykų 
aiškino iš indijonų gyvenimo, 
bet kur tu žmogus viską atsi
minsi. Kai ką supratom, kai 
ką ne. Nusipirkę keletą pa
veikslėlių, rengėmės tolesnėn 
kelionėn, ba jau saulė ieškojo 
vietos kur nutūpti....

Aukštų, dviejų šimtų pėdų

apsinakvoję. Bet nėra “cam- 
p’ių”. Tie gali nakvoti, ku
rie atsiveža savo būdas.

Netolimais radom išleidimo 
stotį. Mūsų niekas nekratė ir 
nežiūrėjo ką vežamės. O iš
vežti yra draudžiama. Bet ką 
veži? Nebent pušį....

Po gražių vaizdų, mes pa
tekom į žalią mišką. Jokių 
spalvų: žaluma, rudumą it 
juodas, smaluotas kelias, ku
ris vis leidosi žemyn. Jau 
mes galėjom ir be gaso va
žiuoti. Prieš mus tiesėsi gra
ži lyguma, už kurios tolumoj 
matėsi tie spalvuoti tyrai.

Iš 7,500 pėdų aukštumos, 
mes nusileidom į 4,700 pėdų 
Visai nejučiomis. Kelias su
kinėjosi kaip žaltys. Vingių 
vingiais mes nusiritom tarpo 
akmenynų. Atrodo lyg sutrų 
liejusi lava. Ji ir buvo.

Oras jau atsimainė: iš vė
saus, tapo šiltas ir sunkus al
suoti. Miškai jau išnyko. Jų 
vietoje kai kur kyšojo kadu- 
gynų kerai. Vieni seni, kiti 
jaunučiai. Tie dakugynai (e- 
gliai, ne eglės) New Mexico 
ir Arizona valst. buvo užvieš
patavę. Kaip tik pasieksi ko
kių 4-5,000 pėdų aukštumą, 
tai rasi kadagynus. Virš 5,000 
pėdų, jau auga tokios nusu- ' 
susios pušaitės, o virš 5,000 • 
pėdų randame augalotas, sma
lingas pušis, kurios auga iki 
30—40 colių diametre. Vienam 

lžmogui neapkabinti.
(Bus daugiau)

WHEN every- 
thing you at

tempt is a burden 
'her

uz
IUS gerus rezultatus ka'p to Į _when you are

nervous and irri- 
table—at your 
wit’s end—try 
tbis medicine. It 
may be just what 

■SįgSiS* you neea for eztra
energy.- Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jersey, says, "After 
doing just a little work I had to lie 
down. My mother-in-lav recom- 
mended the Vegetable Compound. 

patartina pasinaudoti moder-! 1 can scea wonderfui change now."

nori ligonis ir nemažiaus 

ji — daktaras chirurgas.

Visiems, kuriems rūpi pa

sigydyti nuo patrūkimo bei 

išsiveržimo ir operacijos re

zultate gauti šimtą nuošimčiu

ninės chirurgijos stebuklais
neatidėliojant. VEGETABLE COMPOUNO

tfMftNUOTl

2uvo. — Jean Bubi, para-1 
šutininkė, šiomis dienomis už
simušė, kuomet, iššokus iš lė-, 
ktuvo, jos parašutas neišsi- į 

vietą. Tai ištyrus, gydytojas i skleidė. Tai įvyko AYillougb-1
pataria kuris būdas tame ar by, Oliio. (Acme Photo)

DARIUS

Parašė
P. JURGELA

TURINYS; Dariaus Ir Girėno 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Aiianta. Soldino 
miSko paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus ir Girėno nuo
pelnai aviacijai ir mflsti tautai. 
Poezija apie LITUANIKA. Skri
dimo rėmėjai ir nln. komitetai.

3 84 pusi. su 86 paveikslais, 
tvirti viršeliai. KAINA $1.50. siu
nčiant paStu $1.65.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2J34 So. Oakley Av.

CHICAGO. ILL,.

EMIL DENEMARK 3
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848 60 OGDEN 
AVENUE
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Aplink pasaulį be sustojimo. — Žinomas lakūnas aplink pasaulį Clyde Pangborn virš New Yorko bando 
milžinišką lėktuvą, kuriuo ketina atlikti kelionę aplink pasaulį be sustojimo. Šis dviejų motorų Uppercu - Bur- 
nelli lėktuvas galės kelionei pasiimti 2,500 galio] ga žolino.

Kauno Mitas Sekmadieni ! žios panelės. Kareiviai sten
giasi būti meilūs įsimaišę j

Šiltas vasariškas oras. Jau, vių kariuomenėj sargybą. E-1 luerS’inil ^lllb Veniu* kitur 
io pat ryto iŠ mieste ir prie-; są, mergelės yra neteisingos. | ^o01101 pasiseka prieiti prie 

nėščių traukia būriai kaunie-j Jį buvo pamilusi lenkė, ir jis jaunų '.Vitkų: ji dėsto žolėje 
Įių. Vieni jau spėję nusimau- ją lankęs; vieną dieną ji sa- k°r,a!S kalba apie ateiti, apie 

rti, kiti dar ne; visi skuba j kė: palauk, mielasis, truputį: laimę. I asnlairau toliau — 
dią gamtą bent keletą va- tuojau ateis močiutė, atneš <dvl nieigaites vis teguli toj 
įdų pailsėti jos prieglobs- i grybų, iškeps, pavalgysime l,at'*°j ' k toj ii kažin ko lau- 

jy. Bet mergina pati save išdavė: į^ia. Alei gailės giažios. loliau
ėmė vis žiūrėti pro langą (ai ,o110'10 šoka kelios poros,

tara. Kui kur yra ir rusiškai 
kalbančių, dar rečiau — len
kiškai; yra ir įsigėrusių. Yra] 
ir vaikams žuislų: vienas me-j 
džio ratukas su lazdele rat-: 
laukiui gaudyti — tik 20 ce
ntų. Vaikai pievoje mėto svita* 
dinius; kas nori — gali nusi-i 
pirkti riešutų, saulažolės sėk-j 
lų, pipirnikų. Vienas senis po 
ąžuolu išklojo parduoti kny ; 
gelių — po 50 et. ir po 15 et. 
Tarp jų yra ir vertų pasiskai
tyti. Jaunos porelės be vargo 
laipioja atkrantėmis, perlipa 

i griovius, senesnės ir pilnesnės 1 
moterys lipa nedrąsiai ir a-1 
bejingai. Moterys juokauja 
vyrams: moterims “spadny- 
čios” maišo, o jums kas mai
šo? Vaikai pievoje uoliai re
nka gėles — ašarėles, pinigė
lius ir džiaugiasi. Pavakary 
jaunimas grįžta užsidėję gė
lių vainikus ant galvų. Suau- 
gę skirstosi poromis. Motinos 
težą vežimėlius su vaikais at
gal į miestą, Į priemiesčius. 
Mat, jau saulė arti laidos.

St. Gertonis

Penktadienis, liepos 26, 1935

>ATCH YOUR STEP.

Brooklyn, N. Y., kun. Zimb- mą ištisą savaitę. Jo tėvišką
meilę ir užuojautą mūsų vie
nuolynui labai įvertiname. A-

pievoje tarp gėlių ilsisi gra- toliau nuo mamos verkia ma-

-------------- ;— lini, Šv. Jurgio parap., Pliila-
DAVl'IZi jdelphia, Pa., kun. Mikaičiui,
rAUEp.A |Tamaqua, Pa., kun. Dauinan- čiū ir gerb. kun. Laumakiui
_________ į tui, Girardville, Pa., kun. No-, už duosnunią ir parodytą a-

P1TTSBURG11, Pa. _  Per, rbutui, Frackville, Pa., kun. jkadeniikėms draugiškumą.
miškus ir j Matulaičiui, Šv. Kazimiero pa- j Gerb. klebonų nuoširdūs pa- 

vingiuotus kelius, laimingai St- Clair, Pa., kun. Karaliui, Raginimai, pagarsinimai ir

žas vaikutis, šalia pakrūmėj 
rauda armonika. Taku vaikšto j ka,nus ka|nellus 
gusarai — raudonkelniai i. . ‘ ’***£*uvtu.z J\V11UCJ juinuii^tu z z z «.z z *-»
kardais, kareiviai su durtu- Į grįžoine į vienuolynų su savo šv- Jurgio parap., Shenando-.kvietimai, o geraširdžių para- 
vais, — visa i»mia jaunų VY- akatiemįkėmiS) kurios baigė, a,b Pa., kun. Simonaičiui ii Ipijiečių skaitlingas atsilankv- 
įūkų ir mergaičių. \ aikai ap-į pytuose, kun. Kemešiui, Elizabeth, N mas, užjautimas ir parėmimas
supa ir stebi šokančius, sako Kiek gražiu atsiminimų pa-1 J- Ypač ačiū rūpestingam kun. mūsų įstaigos, padarė šį mū 

1 rsivežėni su savim, kuriuos J’- Cesnai, Mahanoy City, Pa,— anie įsigėrę. Vaikinai

Ąžuolyne knibžda gyvenimas 
Pajutę didesnį žmonių susi
lietimą, įvairios vertelgos, 
lų, sitro pardavėjai jau iš' u
ryto čia susirinko. Nėra nė

neno me
piuo nebūtų sėdinčių žmonių; 
rienur poromis, kitur šeinio- sinau<h)jęs
lis, bet labai retai pavieniui. 8I*‘-’au I*1*^*, o grįžęs pas, . . . ,_
, , . vi.l-i mnrniinn m™r.lvii im ta 11110 dešrelių popierinių le-’ubkkos daugumas - i,,a^ p adą paprašiau apšaudyti iro -1
Priemiesčių neturtingieji gy- bailes leido. Ii as ap , » . •

... . i-.iulvi-.n l-iill/i vv.P/i., imi,. ho, kol nuvalys žolę ir takus.,rentojai. A įsą laiką groja audžiau kulko. vjdz .1 trol,-
Irę, kur gyveno mergina, tie- ■ stabukų sudėtos bul

ca”). Senis laikas nuo laiko
garsiai sušunka,kviesdamas is - -----  ----------- ,
mėginti savo laimę. Tarp su- i Mergina buvo neteisinga, o į Visi apsivilkę vasariškai: 
tulusių ir valgančių sumušti-' lokilJ > ra dauS “ įtikinėja mergaičių suknelės su trum-j 
liūs (“buterbrodus”) slun- savanoris. Kiti juokiasi. -- (j poni rankovėm, įvairiausių 
rioja čigonės ir prašosi leisti tu> drauguži, papa-akok kitą spalvų; nuo žėrinčios raudo- i 
‘pavaržyti”. Nestinga ir lai- pamišą atsitikimą iš savo tar- nos iki sniego baltumo spal- 

[mė:> traukėju su jūrų k’.auly- uybūs, kur butų mergaites ne-pos. Įlankų garbanos perriš
tomis, būrimais __ ‘•laimė.-” ištikimos, — kreipiasi sava- tos spalvotais kaspinėliais.
cortelėmis; prašo nedaug — ūmus i savo draugą. Neturiu Aplinkui daug fotografų: 
tik 30 centų. Čia atėjo ir deš- ką pasakoti, — nutraukia, vienur moterys, kitur vyrai. 

?lių pardavėjai su skardinė-,draugas ir tyli. O as, žinot, Daug kur vyrai guli, skaito
lis'dėžėmis. Jiems sekasi _  jums pasasakosiu, — juokias; laikraščius, rūko, lošia korto-

daug kas perka. Maži vaikai mergaitė, — paslėpėm žiemą mis be pinigų, mat — krizis. 
rankioja atkrantėse jau pra- *-u:v<s ir sušalo... Kitur mėgėjai koziruoja iš
dėjusias rausti žemuoges, ski-1 Einu toliau. Kelios moterė- valiutos. Po medžiu, pabėgęs 
na gėles. Prie staliukų puiriu- kalbasi: lamstu apie .
vinejamos braškės. Vienas ki- mane žinai daug, o us nieKo (JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
tas braškes jau atvežė veži- nežinau; papasakok, kaip gy- |SUSTABDYKIT SVAIGULJ 
mu, bet jos dar brangios. Ki-,ven’, ka durai, kaip einasi, — J

neateina lenkų kareiviui). Aš 'or°ja aimonika, jai pritaria 
! supratau, — sakė savanoris. P)U°ne^s'' ^iti 3u°kauja:

•nku šnipė. — ja ^ai susilaužėlis, gal iki 
nustūmiau nuo duru ;i išbė

medžio pavėsio, po ku- i?"" į“™1”1- Tuojau mane ap- 
(būtu sėilin.'in -/niniiin- ik,V.dė lenki, S.U g) h.UU'.i. 1 a-

mergaitės kojas kilnoja ir So-,negreit gaiėsim0 užmiršti; mū 
ka pasiutpolkę . , gerb. klebonų tikras drau-j

Be jaunimo, čia matyti ir ’ gilumas, su jų parapijiečiais | rupijose ir už malonų vaišini 
į malonus susipažinimas, jų rū

kuris tiek laiko pašventė la
nkydamasis sykiu visose pa

sų maršrutų sėkmingu ir pel
ningu.

Dėkingos
Seserys Pranciškšetės

pagyvenusių, senų žmonių,

vakaro išsitreniruos. Šoka du
vyrai. Vaikai juokiasi. Kitur

* „ i- • i-- tos žolės susėdęs būrys jauni-vvras, susodinęs prie medžio . J
mo — mergaitės baltai apsi-

rie atėjo pasižiūrėti. Beveik j P^tingumas akademikių na- 
visur girdėti kalbant lietuviš- kEniu poilsiu, nepaprastos

! kai. Prie pat tako ant ištrvp-

krūinai-’ PaIU‘^‘s> ruošiasi padaryti nuo 
trauką. Žolėje visur primėty
ta nuo dešrelių popierinių lė
kščių. Tvarkdariams bus dur

viena jų skambina

vaišės, ir t.t. Už tą viską pir
miausiai reiškiame giliausią 
padėką gerb. klebonams: kun. 
Paulioniui, Sv. Jurgio parap.,

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

iamoji armonika (••kaluliu-1 •- -- . ..... vi..:i ,susis nąine mylinti, bet uorė- U1 ‘s’ saldainiai, papuošti tau

jusi mane išduoti lenkams. t >l,a''oln-

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mongičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVO JIMO B-VĖS
RAŠTINIU E

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pinnus Morgičius

Priimam Lietuviškus Įlomis Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Cash 
Visokios Rūšies Insurance — t'guies, Vėsulos, Automobilių, 

Stiklų lr t L

EVEN MY 
HUSBAND

RAVED

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia Jūsų or-ti neperka, laukia, sako — jai- papasakok \ i.-ką smulkiai. Oi. )tanlsnie Paema nuo to, kad jisai ga 

bus dar kelios saulėtos dienos n<‘sdiesk pet es, saule smar- 
ir braškių bus kaili šieno; jos k,nl nudegė, įtikinėja ki- 
visiškai atpigs. Ant sutrūni- VH'toj. Nemesk taip to- Nknuga^tone \

nėtlnal nclftsivalo Ir todėl praplatins 
bakterijas kurios užkrečia Jus Ilgo 
mis. susilpnina jūsų organlzma lt 
jūs kenčiate nuo svaigulio, galvos

jusio kelmo atsisėdęs vyras 
smagiai traukia armoniką; gro 
ja užsimerkęs. Aplinkui su
sirinkęs didelis būrys klausy
tojų. Yra ir kareivių su rau
donomis kelnėmis ir kurtinis 
Įdomesnės jiorelės kulbusi kiek 
toliau nuo šeimų. Kitas se
nis, atsivežęs dar prieškari
nių laikų grumufoną, groja 
senas daineles. .\žuolų puvėsy 
savanoris pasakoja savo mer
gelei ir kitiems draugams, 
kaip teko Augustavo miškuo
se 1919—20 merais eiti lietu-

viedinio, dabokis! — per
spėja motina savo vaikus 

Vienoj atkrantėj 
stygų orkestras: grojamas 
maišas, valsas. Jaunieji ta
riasi vakare pašokti. Žemiau

NUGA-TONE Išvaro visus nuodus
1* Jūsų sistemos. Yra milijonai mote
rų ir vyrų, kurie atgavo savo spėkas 
Ir pataisė savo sveikatų su šiuo pa
stebėtinu vaistu. Jeigu Jūs jaučiatės

<ii<ininto ' pavargęs arba nesveikas, pamėglnkl- . ll. imt te ;to NLTGX.TONE-
1 Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Parduodamas visose atsakomlngose 
vaistinyčlose.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL
— Idealų Lluosuotojų vidurių 25c lr 
50c.

^TIURI^
//"fOR Y®0”

elYes

Night and Morning
Dėl aklų |»atarausiu nta* Saulės,
Vėjo ar Dulkių, tarlokllc kelis la
šus Murinę: Palengvina nuvargu
sias akis.
.Saugu* Kūdikiams lr Suauguatems. 
VIrobo Vaistinėse.

1 V/rite for Free Book
1 •"* W«H4 of tu V»»r !»•»"' MURINĘ COMPANY “Hiu"o

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, 
.lei turite vieną akį ant vertybių, o kitą 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 namą. Nuei
kite pas Barskj pažiūrėti į jo pasiūlymus ir tuo pačiu 
laiku gausite puikią dovaną dykai.

Būkite gudrūs — pasinaudokite šiuo didžiuliu 31 me
tų Sukaktuvių Išpardavimu

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
1748*50 VVest 47th St.

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

Šeštadienio vakarais iki 10 vai.

ABOUT THE 
IMPROVEMENT 
IN MY HAIRl/#

"My hair vvas just a dūli unlnteresting shade 
be fore I had lt treated wi»h

CLAIROL
SHAMPOO OIL TINT

for clean ji ng ;;. reconditioning. . tinti ng

"Men dislike the idea of dyed hair būt after a Clairol 
treatment my hair was so soft and natūrai looicing 
lt has become a source of constanf admiration to all 
my friends. I wonder now why I didn't have Clairol 
treatments years ogo."

You. too. will be enthusiastic about ClairoL 

A.sk for Clairol at your favorite BcaiHy Shop or 

Wrt(e to Clairol Ine. 126 W. 661h Street. New York 

City. N. Y.
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
KĘST SIDE pasiklausyti vargonininkų dai 

navimo.

Lietuvių Sporto Diena
Rugp. 19 d. bus minima kuo

met Navik Kieki Detroito Ti-
gers žais bolę su New Yorko
Vankees, kurių tyme žaidžia
ir 2 musų tautiečiai lietuviai 

tuck, Conn., j Lietuvą išvcž- viUs Tamulis h. Jonas 1(rou.

ca.
Lietuvių Bovlerių lyga iš

rinko komitetą iš kun. V. Ma- 
sevičiaus, D. B. Brazio, S. 
Stanulio, E. Kaminsko, V. Ve
rsecko, M. Barono ir A. Kalis, 

darbą prie , . , - - , . , .... kuris darbuojasi kad sukelti 
siaurųjų geležinkelių, kur ir

Džiaugias Detroito lietuviui 
sulaukę naujo prot'vsijonalo u- 
smeny iuž. Eugenijo Juliaus 
Žiūriu. E. J. Žiūrys gimė ba
landžio 2:5 d., 1909, Nnuga- 

į Lietu1 
tas 4 metu. Prieš pat kari) su 
tėvais pabėgo j Pasijos gilu
mą ir apsistojo Postove ant 
Dono, ten lankė lietuviu, vė
liau rusu pradžios mokyklas. 
1920 m. grižo j Lietuvą. Čia 
jo tėvelis gavo

TTLE BUPDY
Sav Pce, wwr 

vieReyoo
ŪOtNG?

VIETINES ŽINIOS
IŠ L. D. K. VEIKLOS

JUST1

MCUTVt
Fc*? A PlBCETl 
OF PUE ’

L PlPN'T KMOVJ TAAT'.' « 
\aJHV DOU'T VOU MEASURe 
MV MOUTH OVER ACAtM ?

1

By Bruce Stuart

©

k
/o ū’

•Ve

777/. ' -S'Tb^nrr-’

t
pinigų ir nupirkti Tamuliui 
ir Broaca dovanas.

Ta pačią diena, Lietuviu
svet. bus šokiai (abiejose sve J Lk‘‘uvi« ««»<*»'» klūbas 15 J

dabar tebedirba.
Lietuvoje lankė “Saulės”

pradžios mokyklą, Šančiuose, 
vėliau įstojo į “Aušros” gim
naziją, kurią baigė 1929 me
tais. Gyvendamas Lietuvoje 
priklausė Šaulių Sąjungai.

Į Amerika atvyko 1929 nie-i 
tais. Pirmus metus dirbo die-, 
btuvėj, o vakarais mokinosi j 
anglų kalbos. Dirbo Acme :
Wise Co. ir Viking Flyingj 
Boat Co., New llaven, Conv. |
1930 111. įstojo į Vale unlver-' 
sitetą, kurį baigė 1933 m. B. Į
S. laipsniu. Baigęs univers:- Times, paveiksluotam laikraš- 
tetą vedė pavyzdingų tėvų lie-! 
tuvaite Elena Nork ūmi itę

tainėse) ir susipažinimas 
sportininkais.

su

MARĄUETTE 
etuvių Demokr 

wardo laikė mėnesinį susirin-

skyr. sus-mas įvyko liepos IG 
,d. V. Gečienė darė pranešimą,

110 ir parapijonų pastangom, 
pagražinta mokykla. J5us pa
gražinta ir bažnyčia.

VASAROS LAIKU

I♦

sterizuoto pieno yra ypatin-
------------ gai mėgiami šiuo metų sezo-

Yasarui įsisiūbavus, noras nu ir taipgi ypatingai pritai- 
Liopos 27 d. popiet ir va- pasiduoti tinginiavimo jaus- kinti greitam tutaisymui —•

kare bus parapijos piknikas, niui yra šiek tiek sunkiau at- didelis dalykas, ypatingai la
ikai šiltoj dienoj.

Vartojant užtcKtinai šviežio 
pasterizuoto pieno kaipo vai 
gio daly arba gėrimą, jūs duo
date savo šeimynai puikiausią 
sveikatos apsaugą, kokią ga- 
Įima gauti.

kad paimtas parapijos daržas Vytauto darže. \ isi pikniką sispirti prieš.
ĮAUK. ~ basket piknikai rugp. 11 d.

Naujų narių įsirašė: V. Liu- 
levičienė.kimų 19 d. liepos. Šis susirin

kimas pasižymėjo tuo, kad Skaitytas laiškas iš Centro, 
moterų dalyvavo tiek pat, kuriame kviečiama draugijos 
kiek ir vyrų. į Šv. Pranciškaus seserų rė-

Komisija išdavė raportą iš mėjų seimą rugpiūčio 18 d. 
birž. IG d. pikniko. Nors tą'išrinkta trys atstovai. Vie- 
dieną labai lijo, bet vis-gi grv- nuolyno knygutes (loto) pra- 
no pelno liko $12.77. Kitą pi
kniką klūbas rengia 1S d. ru
gpiūčio, M. Beigos darže. Ko
misija pranešė, kad piknikui 
turinti daug dovanų.

Pranešta, kati miestas kėsi
nasi pakelti taksus ant real 
estate. Surinkimui smulkes
nių žinių išrinktas komitetas.
Klūbas iškels prieš tai pro- įdėdamas automatiškus šaldy- 
testą. tuvus, kad visokis maistas bū-

Išrinkti 3 darbininkai de- tų šviežias. Namas taip pat
confers livre witb Ivmling Li- mokratų klubų lygos piknikui, gražiai aptaisyta. Viskas šva 

kuris bus 11 d. rugpiūčio prie ria’ la’konia. Jis pats n jo 
85 gatvės ir Beverly llills. [darbininkai visiems greit pa- 

Nutarta prieš adventą su- tarnauja ir užsakymus prista- 
rengti balių su programų. to į namus. Galima pasaukti 

Kasoje pinigų randasi $13G- -
40. Per paskutinius du susi
rinkimus įsirašė 26 nauji na
riai. '

Sekantis
16 d. rugpiūčio. J.S.V

remia ir aukoja duiktų, o y- 
pač biznieriai.

Visi būsim parap. pikniko, 
V’vtauto darže. J. L.

Tuomet sunkūs valgiai ne
pageidaujami ir ieškome ko 
norint gerokai vėsinančio ir

EAST SIDE
LIETUVIAI ANGLŲ 

LAIKRAŠČIUOSE
Liepos 10 d. Chicago Daily

Šiandie, 8 vai. vak., parap.

gaivinančio ne -vien 
bet ir išvaizda. 

Rasite, kad vnl.<

skoniu

šviežiu

svet. įvyk. inviu-iu s susirin-!duržovlb ir Šviežio pa-
. . . . 1 —-------------- —-------------------- —

kimus Citizens klūbo. lįsi Į

sau grąžinti prieš seimą.
Koresp

CICEROS ŽINIOS

laiku ateikite, 
laukti.

kad nereiktų Visno Mėnesio Mirties 
Sukaktuvės

tyj, tiljio paveikslas grupės 
Chicagos lietuvių su tokiu pa 
rašų:

Susirinkimas ilgai nesitęs. 
Visus įnešimus turėkite iš an-' 
ksto gerai apgalvoję, kad ne
reikėtų dykai laiką leisti. At
siveskite ir naujų narių, Žiū-

1417 rėkime, kad gale metų klūbe 
' būtų 500 narių. KlūbietisNew llaven, Conn.

Nesitenkindamas B. S. lai
psniu, tęsė toliau mokslą Vale 
universitete. Specializavosi vi
dujinio degimo motoruose ir 
kuro (gasolino). Per tą laiką 
parašė knygą “Tize”^ .Ąlnliol 
as a Fuel in Internal Combus- 
tion Engincs. Po dviejų metų 
praktikos, 1935 metais gavo 
M. E. laipsnį. Nuo 1933 iki 
1935 metų buvo Vale universi
tete faculty laboratorijos asis
tentu, taip pat asistavo prof.
Lichty termodynaniikoj, prof.
Best — autoniotive enginer- 
ing ir prof. Keetor gaso jė
gos inžinerijoj. Liuosu laiku 
yra dirbęs Fuel Development 
Corp., New York. Darė bandy-' 
mus, praktikavo ant orlaivių 
motorų, kurie vartojami su- 
gniaužimui detonacijos.

Baigęs universitetą gavo' 
pakvietimą į Etliyl Gasoline 
Corp. Research Laboratory, j 
Detroit, Mieli., kur sėkmingai 
dirba. Mylėdamas muziką inž. j
E. J. Žiūrys laisvu laiku i,,o-[ ' ,,a< Oni( h. 

kinus, dainavimo, l.H'tuvoj, k. svl.fiavos Kidulic.
priklausė chorui, taip pat ir „,o(ina Agota pauk5tienė
f.y.L™dan,m?L N7 .Ilavcne.say ir dukt6 Konstancija iš Wa- 

terburv, Conn., bei kiti giini-

Plan Lithuanian World 
Congress

Former Sec. of Interior ot 
Litliuania Rapolas Skipitis

tbuanians in eonneetion witb
tvorld congress 
Seated: Dr. G. 
B. Borden, Mr. 
S. Biežis and

at Kaunas. 
Blozis, John 
Skipitis, Dr. 

John Brenza.
Standing: M. Tulys, Arėjas 
Vitkauskas and M. Nekrošius.

Ir angliškas laikraštis pa
sidaro daug malonesnis, kai 
pamatai jame lietuvišką vei
dą.

Liepos 20 d. Andriejus ir 
Marijona Bylai susilaukė du
krelės. P. Bylienę prižiūrėjo 
dr. J. Siurbis.

Linkėtina Bylams auginti 
savo dukreles lietuviškoje dva
šioje. Kapsų aguona

SVEČIAVOSI

lyvavo chore ir yra parašęs 
keletu vakarams veikalėlių. 
Visur dėjosi prie katalikų vei
kimo. Žmogus pilnas energi
jos, gerų norų, patrijotas.

Žmona su sūneliu dar tebe
gyvena pas tėvelius, bet ne
užilgo ir ji atvyks į Detroitą.

Sveikiname naują profesijo- 
nalą ir linkime pasisekimo. 

Vargonininkų koncertas

sėn iš Ne\v York: Ona Zujus 
ir sūnus Pranas. Visi viešėjo 
dvi savaites. Rap.

LANKĖSI SVEČIAS

Muzikas E. ŠlajM‘1 is iš Lo\v- 
ell, Mass., lankėsi Chicagoje, 
III., Gary, Ind. pas kun. Vin- 
cių, Grand Rapids, Mieli., pas 

Itugp. 15 d., Lietuvių SVet.!kun- LiPk« ir Slich~

įvyks nepaprastas koncertas, pas savo senus draugus. Prieš

kurį išpildys Chicagos vargo
nininkų choras. Chicagos var-'

15 m. jis čionai buvo vargo
nininku Šv. Jurgio parapijoje, 
kur dar nebuvo n«’i svetainės;gonininkui turi sudarę tokį I. ....

. , . v praktikus turėjo luikvti pn-cliorų, kuris žuvėja publikų. , ’ v.__  .
Šv. Antano parapijos komi

tetas laikytume susirinkime 
išrinko komisiją, kad priren
gus koncertui dirvą.

Visi lietuviai turės progos

vaduose namuose. Daug pa 
sidarbavo surengdamas pirmą 
vaikų koncertą.t

Kada prasidėjo naujos Šv.. 
Antano parapijos organizuotė,

Biznierius J. Grigas,
S. 49 Ct., pertaisė savo (gro
serio ir bučernės) biznio vietą,

telef. Cieero 1525.

..... »li
susirinkimas bus

RĖMĖJOS GRAŽIAI , 
VEIKIA !

BRIGHTON PARK. — Šv.'
■

Pranciškaus seserų rėmėjų 2

suorganizuota jaunimo drau
gija; Šlapelis ją lavino muzi
kos ir toji draugija daug pa
sidarbavo suorganizavime šių 
parapijų. Pirmu vargoninin- i 
ku buvo Šv. Petro parapijoje.

Detroite atostogoms pralei
do keletą dienų; viešėjo pas 
savo senus draugus: Medinius, 
Bizauskus ir kitus. Aplankė 
kun. J. B. Čižauskų, kun. V. 
Masevieių. Gėrėjosi Detroitu 
ir lietuvių kolonijų gyvavimu, 
gražiomis bažnyčiomis.

Iš Detroito išvyko į Newark, 
N. J., iš ten į Boston, Mass. 
Aplankęs visus, ir vėl grįš 
prie savo darbo. Draugas’

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
lp

TĖVAS

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

PRANEŠIMAS
Moterų Sąjungos Chicagos 

apskr. laikys svarbu susirin
kimą liepos 26 d., lygiai S 
vai. vakare, Dievo Apv. par. 
mok. kambary. Kuopų delega
tės būtinai turi atsilankyti, 
nes šis susirinkimas priešsei-

Klebono kun. II. J. Vaičū- minis. Valdyba

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
IidkMJal aoUteraM rūiiM pamlaJt- 

lą b Bnhoaai^

———o—— 
DidUanria pamlaklų dlrfctnvi

OUcacoJ

M R Snviri 50 metą prityrimo

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės Ir 

taupykite pinigui

----------------------------- o

Mes atlikome darbą daugeliai 

iymesuią Chicagos Lietuvią.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103

Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,

PAMINKLŲ DIEBŽJAI

7
ų,'

Specialistai iškalimo ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab
namių.

Mūsų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per Šešias kartas. 

Veskito paminklų reikalus teisiai 
eu pačiais iSdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vkuias blokas I rytus nuo 
didžiąją varių

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai i

Res. PENSACOLA BO11 
BELMONT 8485 

OftU*i HIIiLHine I8BR 
Vtaoeot Rom-lll, aeor.

ROZALIJA JUCIUS
Jau sukako vienas mėnuo, 

kai negaili st inga mirtis atsky
rė ift mūsų tarpo mylimų du
krelę ir sesulę, sulaukusių vos 
17 melų amžiaus.

Netekome savo mylimos du
kreles ir sesers birželio 25 d.. 
l'Joū m. Nors laikas tęsiusi, 
mes jos niekados negulėsime 
užmiršti. Ini gailestingas Die
vas sutiikia j;ii amžinų atilsį.

Mes iii minei; tai lų jos liūd
nų prasišalininių Ift mūsų tar
po. yra nžpra.ft.. tos gedulingos 
ftv. Mišios už jos sielų, šešta
dieni, liepos 27 d., šv. Jurgio 
parajiijos bažnyčioje, Uridgepo- 
rte, s vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti filose pamaldo
se.

Nuliūdę:
Molina Paulina ir 

Svmio Martlia

AIA
JURGIS JOZAITIS

Mirė liepos 25 d. l'J.15 m., 
G vai. ryto, sulaukus puses am
žiaus. Kilo ift Panevėžio apps- 
kriėio. Naujamiesčio parapijos, 
Mitskitaių kaimo. Amerikoje 
Išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį onų. is? tėvais Petru- 
kaltė, sūnų l’ranetftkų, a.nūkę 
l-'ranees, 2 broldukras: Mikasę 
Churienę ir Barborą Briedelte- 
nę ir jų šeimynas. Ir gimines; 
o Lietuvoj brolį Jonų ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj. 3319 Lituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
liepos 2 9 d., ift koplyčios 8 vai. 
bus atlydėtas į šv. Jurgio para
pijos bažnyčių, kurioj (Vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio stelų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-uias ualyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, sūnus. Ar 
nū k ė, Bttoldukros tr ciitntnės.

Laidotuvių direktorius 8. P. 
Mažeika. Telef. YAKds 1138.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I.). Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

I. F. EuJeikis 
Lachamcz ir Sumiš

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

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 Cicero 5927

1. Lhlen
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Puikus
I. F. Raikius
S. M. Skudas

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct, Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANai 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

K



Šalini Sportininku Atsisveikinimo Poota
JOJ DALYVAVO 400 SVEČIŲ
Užvakar vakare, Soutlimoor '“Draugo”, apt. Rakštis, Bai- 

viešbutyje įvyko tikrai šauni gili.
sportininkų atsisveikinimo 
puota, kurioj dalyvavo apie 
keturi šimtai svečių. Nors bu
vo gana daug kalbų, tačiau 
progranio vedėjas adv. Jonas 
Borden, komiteto pirmininkas, 
pajėgė publikoj palaikyti lin
ksmų nuotaikų. Kad taip bu
vo, parodo gausios aukos, su
plaukusios į sportininkų ke
lionės lėšų padengimo fondų. 

Aukų surinkta $800.00
Stambiausi aukotojai šie: 

Marijona Brenzaitė 5100.00,

Po $5.00: L. šimutis, adv. J. 
Grish, dr. Kiela, adv. Olis, M. 
Kiras. S. Petkus, R. Mazeliau
skienė.

Čia dar ne visų aukotojų 
vardai. Manome, jų sųrašų pa
pildys pats komitetas.

Pažymėtina, kad Jonas Kna 
šas, vienas iš važiuojančių į 

Lietuvę: sportininkų, pardavė 
55 bankieto tikietus. Už tokį- 
pasidarbavimų Jonas Brenza 
jį apdovanojo dešimke.

Svarbiausiais kalbėtojais

D R A tT O 'A S

Konferencija susisiekimo reikalu. — Cbicagos majoras E. Kelly konferencijoj 
su miesto susisiekimo kompanijų viršininkais reikale įvedimo bendrų transfėrų 
tarp gatvėkarių ir viršutinių geležinkelių. Kairėj aid. Qu:nn, dešinėj — aid. Kelis.

(Acme Photo)

mų. Po pietų, B. Budriko teta šv. Onos. Pamaldos prasidės i kuris įvyks sekmad., rugpifi-
paaiškino tikslų. Kalbėjo J. 
Mazeliauskas, krikšto tėvas,Julius Brenza 109.00, (nuo buvo: du Brenzai ir ju sesuo,

Metropolitan State hm- I,. Simutis, kun. J. Valūnas, T. PeUden8 A Minelgipn(, p 
ko) 1*100.00. adv. Jonas Bre- teisPja» Lewe, konsulas Kai- J„doIMS, Minelgaitė ir A. Pi- 
nsa, sportininkų rėmėjų ko- vaiti8 ir visa eils kit,. Tiesa lipavipiuS) Stan,bris> MineIgai 

posakius, kalbėjo beveik visi Bertuiis> A. jlirjonienė, T. Ja- 
čia surašyti aukotojai. Be to, J nulis, Janulienė, teta M. Ai- 
patvs sportininkai: Ed. Krau-imtieni* ;r ,>ro|įs Budrikas.

miteto iždininkas., $100.00.
Po $50.00 aukojo: Justas 

Mackevičius, Jonas Krotkus 
(pažadėjo). Barskis, Jonas Jo se, P. Barskis, Ch. šedvilas,

7:30 vai. vak. Gerb. tėvas A. 
Mešlis pasakys paskutinį pa
mokslų ir suteiks Šv. Tėvo 
palaiminimų novenų atliku- 
siems. Pabaigoje įvyks iškil
minga procesija, kurioje daly
vaus šv. Onos draugija 
mokyklos vaikučiai.

ir

Penktadienis, liepos 26, 1935

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 3:30 ir 4:30 

IšWEDC(1210 kilocykles)

Rugp. 18 d. įvyks antras 
Šv. Kryžiaus parap. piknikas 
Birutės darže. E. Gedvilienė 
jau pradėjo eiti per biznie
rius ir parapijonus rinkti rei- 
kalingus pinknikui daiktus. 
Visi prašomi prisidėti. Louis 
Stvle Slioppe, aukojo sukne
lę.

Visi vėl pasimatysim pikni
ke. Raporteris

deikis, Marozas (duonkepis),1^- Savickas, B. Budrikas, E- 
Lewis (Style Shop). i ma Siemaitė. A. Lauraitis, J.

Knašas, J. Petrulaitis, V. Ja- 
Po $25.00: Kanter, S. Ma- M Lukas

žeika, B. Petkevičius.
Po $20.00: Mrs. šniaukšta, 

J. Kriščiūnas, J. Juška.
Kun. A. Linkus $12.00.
Po 510.00: kun. J. Vaičūnas

Visi linkėjo laimingos kelio
nės ir nugalėti brolius Lietu
voje. Ant galo kalbėjo pats 
B. Budrikas. Sakė, džiaugias 
gavęs progos vykti į Lietuva, 

Dainavo F. E. Bartusu. šo- aplankyti savo tėvų gimtine.
kiams grojo Metriko orkest 
ra.

Bankieto rengimo komiteto
pirmininkė buvo Ona Kirienė,

(seniau aukojo 525.00), Go- Į, . , ' x. ... . .\ . _. ' ' , kun daug šiam tikslui pasi-vier, teisėjas Lewe, Zintak,
Miror, Mrs. Murphy, kun. Ig. 
Albavičius, Feravičius, adv.

darbavo. Visas sportininkų rė
mėjų komitetas užsipelno pa-

Sūris, Mrs. O. šegžda, kun. J.. garbos už š'os šaunios puotos 
Mačiulionis nuo dienraščio surengimų. _ _

WEST SIOE ŽINELĖS IŠLEISTUVĖS
— Šiomis dienomis P. ir M. Ci-1 W.EST SIDE. — Sykiu su 
bidskiai, seni West Side gy- kitais atletais, vyksta į Lie- 
ventojai susilaukė sveika sū-'tuvų ir B. Budrikas iš Bridge- 
nų. Motina guli Lewis Mento-1 porto.
rial ligoninėj; lankymo valan-. Jo teta, M. Aitutienė, lie 
dos: nuo 2 iki 3:30 popiet ir pos 21 d. surengė išleistuves 
nuo 7 iki 8:30 vakį Cibulskiai J savo namuose. Susirinko daug 
pavyzdingai augina nemažų 1 B. Budriko giminių, pažįsta-
šeinivnėle. Į----------------------------------------------

AKIŲ GYDYTOJAI:
Praeitų trečiadienį gražiai 

palaidota bizn. Ivanauskų du- j 
krelė Vladislava. Velionę mir- j 
Ss nuskynė pačiame jauny?- ; 
jpu žydėjime, nes sulaukusių ' 
vo
kb 
pa

vos 18 m. amž. Velionė pri
klausė parap. erorui ir buvo 
pavyzdinga narė. Antradienį 
visas choras su vadu J. Bra
zaičiu in corpore nuvyko į 
namus ir pasimeldė už savo 
narę, taip pat užprašė šv. Mi
šias už jos sielų.

Velionė buvo vienturtė Iva
nausku dukrelė.

Praeitų šeštadienį sųjungie- 
tės gražiai pagerbė savo na
rę Marijonų Jasnauskienę jos 
vardo dienos proga.

Šiandie šv. Onos diena. Daų 
gelis AVest Side Onų švenčia 
savo vardadienius. Sųjungic- 
tės gerbia savo nares: O. Štu- 
rmienę, O. Budnvičienę (pana- 
vėžiečių choro “Draugo” pi
knike vedėjų) ir O. Budrikie- 
nę.

Ateinančių savaitę į Mote
rų Sųjungos seimų, Hartford, 
Conn., išvažiuoja su kitomis 
Cbicagos M. S. kuopų delega
tėmis ir vestsidietė “Moterų 
Dirvos” red. S. Sakalienė.

Rap. i

Vakarų vedė sport. Budriko 
teta R. Mazeliauskienė. Vėliau 
dar atsilankė dr. Bieži- su 
žmona ir dr. Bložis su žmcna. 
taip pat S. Šimulis. Ir šie lin
kėjo vykstančiam laimingos 
kelionės. Rap.

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINUTĖS

Šį vakarų mūsų bažnvčio.je 
baigs's iškilminga novena prie

čio 11 d. Vytauto darže. Šiais 
metais Dievo Apvaizdos para
pijai sukanka 35 metai nuo 
jos įsikūrimo. Per šituos il
gus metus tūkstančiai lietu
vių priklausė šiai parapijai ir 
šiandien gyvena įvairiose ko
lonijose. Todėl visi buvusieji 
aštuoniolikiečiai širdingai

. . . .. , ,. . kviečiami į šitų jubiliejinį pi-Ateinantį sekmadienį, liepos , .,
28 d. sąryšyje su Dariaus ir m
Girėno paminklo pašventimu |>nwxiino mnin
Dievo Apvaizdos bažnyčioje ŠV. RRlZlAUS PARAP. 
rengiamos iškilmingos pamal- 7lKIIITČQ
dos 10 vai. rytų. J. E. vysku- AiliUltu
pas T. Matulionis atlaikys iš
kilmingas šv. Mišias. Pamal
dose pakviesti dalyvauti Lie
tuvos konsulas A. Kalvaitis,
mūsų žuvusių didvyrių gimi- . -----------
nės, paminklo komitetas ir i Long Lake, III., atostogau- 
lietuvių organizacijų atstovai.'.Ta dukreles biznierių Kinčinų, 
Erdvi bažnyčia galės šutai pi- ' Pieržinskų, Kavaliauskų ir

Žinoma biznierka A. Kin- 
č.inienė smagiai praleido atos
togas, Momence, III.

nti daug žmonių.

Aštuoniolikiečiai su visu 
smarkuma rengiąsi prie savo 
parapijos jubiliejinio pikniko,

i Vaznių.

LIETUVIAI DAKTARAI

DB. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvini aklų Įtempimą., kurte 
erti prteC&sttml galvos akaudėjlmo,

' t reikimo, aklu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklu karft), atitaiso 
trumparegyste Ir tollregystę. Priren
ka teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egsamlnavlmaa daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpedalS atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki S v 
NedSIloJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be a k tolų. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

/z

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankStaa
Pastebėkit mano iškabas

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

iškirtų valandų. Room 8. 
Phone OANal 0523

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1U9M 2S39 So. leavltt St.

OANal 0704

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSTCIAN and 8UROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

TH. CANai 0287
Res. PROspect 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1891 SOUTH HALSTED 8TRKET 
Revfclenrlja 9900 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 7 popiet
8 Iki 9 v. vakaro

Tel CANai 9122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki 19 ryto
Nuo 1 Iki 9 vakaro
Seredoj pagal autart)

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

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

Ofiso telef. BOUIevard 7820
Namų tel. PROspect 1930

Tel CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomls Ir Nedėllomls pngal nutarti 
REZIDENCIJA

6631 Š. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

Tel. ROltlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th 8treet

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
8eredoj papai sutarti

Ofiso Tel.: PROspect 8378
Res. Tel.: HEMIock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietnvlg Gydytojas ir Ofcirnrgaa 

2500 W. 63rd St
Ofleo vai.: 2 iki 4 Ir 8:30 Iki 9:90 
Reredomle Ir nedėllomls pasai nutarti 
Re». 2815 W. 49th Rt. Pasai sutart)

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCTFKR AVENUE 
Tel. VTRglnla .0028

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutari)

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas Ir Chirurgą*

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dantistas

Oas X-Ray
414S ARCHER AVĖ., Oor. Franrisro 
Tel. Office Laf. 9619; rea Virt. 9699

Tel. Ofiso BOUlessrd 8912—14
Res. YTOtory 9949

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1: nuo 1:90-9:99

756 West 35th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

Tel. LAFayette 7880

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenne
Vsl.- 2—4 Ir 7—9 ral. vakarą

Res. 2136 W. 24th St
TeL OANal O4O1

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rea • Tel HEMIock 8288

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHTRUROAS

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

Resldencljos Ofisas: 9858 W. 89th Bt.
Valandos: 14-12 lr 9*9 vai. vak. 

Seredomls lr Nedėllomls pagal sutartj

PADĖKOS ŽODIS
Širdis nerami neišreiškus 

tinkamai dėkingumo giminė
ms ir draugams už surengta 
mums pagerbimų mūsų varda
dienio proga.

Birželio 29 d. netikėtai už
važiavus pas dukrelę Onų Je-. 
sulaitienę, nustebome pamatę 
didelį būrį žmonių. Negavus 
progos paklausti, kas-gi čia 
dedasi, išgirdome: “laii gy-• sas _ 'vuo.ja ilgiausius metus, Emi
lija”. Tik tuomet supratome 
vakarėlio tikslų. ,

Po skanios vakarienės ir 
nuoširdžių linkėjimų, man, E- 
milijai, Įteikta brangi dovana.

Nuoširdų ačiū tariam ren
gėjoms: O. Jesulaitienei, B. 
Aikimavičienei, L. Geštautie- 
nei, Pocienei ir visiems gimi
nėms ir draugams.

Liepos 13 d. vėl netikėtai 
| susilaukėme didelio džiaugs- 
fmo. Vakarop suvažiavo daug 
1 svečių linkėjimams išreikšti 
į Bonaventūrui jo vardo dienų. 
Negana, kad mylimi draugai 
mane atminė, bet atsivežė ir 
reikalingo pasisotinimo. Ačiū 
jums, brangūs draugai, už to
kį pagerbimų.. Jūsų išreikšti 
linkėjimai pasiliks neišdildo
mi mano širdyje.

Em. ir Bonavent. Navickai

KAUNAS. —- Pagal naujų 
jį radijo tarifų, mokyklos at
leidžiamos nuo radijo abonen 
tinio mokesčio. Švietimo mi
nisterija išsiuntinėjo mokyk
loms aplinkraštį, kuriuo nuro
dė, kad bus atleistos nuo ra
dijo abonentinio mokesčio, jei 
pristatys mokyklų inspekto
rių pažymėjimus, jog apara
tas naudojamas mokyklos rei 
kalams, mokiniai klausosi pra 
mogos.

AIKSINT: PROGA
Tftslrnnduoja 2 Storai: vienas dėl a- 

llnčs su barais ir uisbaksials; kitas 
tinkamas dėl grose.rnės ar nlskrlml- 
nės. Renda labai pigi ir Kero i vietoj 
— lietuviu centre — 4500 8. Paulino 
St. Atsišauki! nas A. Nnrhut, 4222 S., 
Fairfield Avė. Telef. PliO-Įf'l 1435.1

Rendon Storas, tinka dėl harbernės. 
beauty shop arha kitam kokiam biz
niui Vieta gera Matykite savininkę,
1444 So. 4Htli Court, Cicero. III.

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Rez. 1460 No. Paulina St.

Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki S 
Panedėllo, 8eredos tr Pėtnyčloe

vakarais 6 Iki 9
Telefonas CANai 1174

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPnblIc 9400

Telephone: BOUlevnrd 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

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

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

CLASSIFIED
AUTOMOBILES AUTOMOBILES

CRANE

■ -a. t -^7.. -

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8

1444 80. 49th CT.. CICERO. ILL.
Utar.. Ketv., Ir Pltn. 14—• vai.

4147 80. HALSTED ST.. CHICAOO
Paned.. 8ered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848 
Res Tel. GROvehlll 0817

6924 8. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
242S W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

EMIL DENEMARK INC-
======= Vartotu Karu Bargenai =

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

DR. CHARLES SEGAL
OFTRA9

4729 Bo. Ashland Avė.
9 lubos

CHICAGO, ILL 
OFISO YALAHDO9:

Nne 19 Iki 19 vai. ryte. nuo 9 Iki 4 
vai po pietų Ir nno 7 Iki 1:99 vai. 
vakaro. Nedėllomls nuo 19 Iki 19 

valandai dieną 
Telefonas MTDvvav 94M

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARds MM

Valandos:
Nuo 19-19 V. ryto; 2-2 Ir 7-9 T. V. 
NodAldUnlala nno 19 Iki 19 diena

____________________________________

Dienomis Tel. LAFayette 6791 
Naktimis Tel. CANai 0402

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

______ Nedėlioję pagal sutart)______

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje
Tel. LAFayette 3951

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki I popiet — 6 Iki 9:90 vakarą. 
Nedėllomls nno 11 ryto Iki 1 p.p.

PUTOK '35. Club Sedan su trunk. garantuotas ...................... 9928
BT’TCK '35. K Sedan 47. garantuotas ........................................ S745
BT’TCK '33. 5 Sedan. 6 drat ratai, tobulas ................................... 9898
BUTCK. '33. 5 Sedan 6.’. f drat ratai, labai pulkus 9475
BT’TCK '31. 5 Sedan 67. .erai tvarko! ........................................ *345
BT’TCK '30. 5 Sedan 61. mediniai ratai, erafiatn stovy .... 9225
BUTCK '30. 7 Limo. SeSi drat. ratnl. eina O. K.........................9228
CADILLAC '31. 7 Sedan. tobulam stovy ......................................... t«95
CADTT.T.AC ’SO. 7 Sodan, pertnlsvtas ......................................... 9PO5
CADTT.T.AC '30. 16 cilindru 7 Sodan, labai puikus..................9895
CtDTLT.AC '30. 7 Sedan. labai puikiam stovy........................... 9495
CADTT.T.AC '29. 5 Sedan. Svnrus karas............................................... 9225
CADTT.T.AC '29. 7 Sedan. gerai bėga ............................................. 9275
CADTT.T.AC ’2S. 5 Sodan, pnl.inm stovv ............................... 9195
C^nTT.T.AC ’2S. 5 Sodan, eera vertenvbė ................................... Ji ton
CHEVnCT.FT ”33. 2 durti Sodan, radio, henteris. tobulas . . JISSS
CHEVRDT.ET '31. Snort Coupe, peras motoms ...................... A2SR
CHRYST.ER ’SO. 6. 6 Sodan. 6 drat ratai. O. K........................M44
FORD. 'S*. Sport Conne. kuone naujas .... ... HPF.CIAL
FORD '31, Business Coupe. Svarus ................................................... S925
FflRP '30. Snort Conne, perą vertenvbė .................................. 917S
T.A SAT.T.E '31. 5 Sedan. juodas, drat. ratai ................................. 9343
T.S SAT.T.E '30. 5 Sodan. 8 drat. ralal............................................. 9.315
LINCOLN ’SO. 6 Sedan. labai pulkus ........................................ 92t»5
OAKLAND ’SO. 2 Durti Sedan. pra Si n m stovy.............................. 9175
PACKARD 'S2. 7 Custom Sedan. tobulam stovy .................... 9815
PACKARD '91. 7 Custom Sedarf. perą, bėpantls .................... 9395
PIERCE '34. 2 Coupe, labai pulkam stovy ................................... 9195
PT.YMOTTTH *33, 2 Coupe, Rumble seat. Svarus .................... 9.393
PONTTAC *34, 2 Durų Sedan su trunk. kaip naujas.............. 9595
PONTTAC *34. 4 Durti Sedarf. kaln pautas ............................... 9595

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 41 OO


