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HITLERIS PARAGINTAS SUSTABDYTI 
TERORĄ VOKIETIJOJE

KARO MINISTERIS BLOMBERGAS 

TARĖSI SU JUO

BERLYNAS, liepos 29. — | Gen. von Blombergų šiame 
Nepaprastas įtempimas šiun- [žygyje prieš nacių terorų re- 
dien kiek sumažėjo tarp kata mia ir valstybės banko virši- 
likų, žydų ir “plieno šalmo”
karo veteranų. Karo ministe
ris gen. von Blomberg padarė, 
vizitų diktatoriui Hitleriui,
Bavarijos kalnuose, kur jis 
vasaroja. Abudu turėjo ilgų 
pasitarimų.

Politiniuose rateliuose kal
bama, kad karo ministeris ra 
gino Hitlerį, kad jo įsakymu 
būtų nutraukta nacių vedama 
griežta kova prieš katalikus, 
žydus ir karo veteranų orga
nizacijų, nepriklausančių na
cionalsocialistų partijai. Hit
leriui nurodyta, kad tuo na
cių žygiu sukeltas didelis 
tarptautinis sųjudis prieš na
cius ir tas skaudžiai gali at
siliepti į Vokietijos reikalus 
užsienyje ir namie.
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VOKIETIJOS KATALIKAI 
MELDŽIAS UŽ BAŽNY

ČIOS LAISVE

įlinkas dr. H. Schacht. Šiam 
pastarajam rūpi Vokietijos fi
nansinis stovis. Šis stovis kas 
kart blogės, kaip ilgai naciai 
kovos prieš tariamus savo 
priešus.

Po to pasitarimo su Hitle
riu, karo ministeris tuojau pa 
skelbė, kad karo tamynon bus 
priimami ir ne arijanų kilmės 
jauni vyrai.

Taip pat kalbama, kad vi
daus reikalų ministeris Frick 
Aus pakeistas H. Himmleriu, 
kurs tarp nacių turėjo svarbą 
vaidmenį per Hitlerio sureng 
tas nacių vadams ir kitiems 
skerdynes birž. 30 d., 1934 
m. Tas reikštų, kad naciai tuo 
jau nutrauktų kovų prieš kar 
tulikus ir žydus.
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BERLYNAS, liepos 29. — 
Visose Vokietijos katalikų baž 

, nyčiose vakar įvesta specialė 
malda, kalbama po pamaldų, 
las už Katalikų Bažnyčios

i laisvę Vokietijoje.
i Iš pamokslinių paaiškinta:
1 Visais laikais Bažnyčia yra 
, pergyvnusi mažesnius ir dide
lius persekiojimus. Ir šian
dien gy vena nepaprastas sun 
kybes. Tikintieji privalo mel
stis, kad Bažnyčiai gruzinus 
laisvę.

Muniche, Bavarijoje, pa
skleisti komunistų atsišauki
mai. Kviečiami katalikai, kad 
bendrai su komunistais kovo
jus prieš naciizmų.

Paskelbta, kad katalikai 
nieko nežino apie šį komunis
tų žygį.

NACIAI KALTINA 
_MA$KVJį ...

BERLYNAS, liepos 29. — 
Vokietijos vyriausybė gavo iš 
valstybės departamento Wash 
ingtone pareiškimų, kuriuo ap 
gailimas pereitų penktadienį 
New Yorke įvykęs incidentas, 
komunistams puolus vokiečių 
keleivinį laivų Bremen ir iš
niekinus Vokietijos vėliavų.

Nacių spauda pareiškia, 
kad tai yra Maskvos darbas. 
Ten turi kongresų trečiasis 
internacionalas. Jis ragina 
viso pasaulio komunistus, kad 
jie visur atkakliai kovotų pr
ieš nacius. Amerikos komuni
stai pirmieji ima pildyti 
Maskvos įsakymus ir nuro
dymus.

Žiniomis iš New Yorko, ten 
rengiamos naujos raudonųjų 
gaivalų demonstracijos prieš

DIDĖJA NERIMAS 
VOKIETIJOJE

PARYŽIUS, liepos 29. — 
Sužinoma, kad didėja neri
mas tarp Vokietijos gyven
tojų.

Visam krašte siaučia bran
gus pragyvenimas. Visokį gy 
venimui reikalingi daiktai y-

Tas yra abelnas įvvkusiųjų liejos 28 d. lietuvių didelių iškilmių atidengiant gražų paminklų Marųuette 
parke, Chicagoj, kapitono Stepono Dariaus ir leitenanto Stasio Girėno atminimui. Šiedu didvyriai, iš New 
Yorko skrisdami į Kaunu žuvo Soldino miške, Vokietijoj, vos už poros šimtų mylių nuo tėvynės Lietuvos, 
kur jie buvo laukiami. Ši nuotrauka padaryta prieš pat paminklo atidengimų ir pašventinimų.

ANGLIJA STATYS DAUG 
KARO LAIVU

POPIEŽIUS KALBA UŽ 
RAMYBĘ

VATIKANAS, liepos 29.- 
Svarstant apašt. vikaro Et
iopijai Justino de Jaoobis is
toriškų didvyrybę ir dorybėj^ 

ra menkos kokybės ir be galo !gventasis Tėvas Popiežius,P? 
branginami. Gyvenimas daro- |jU8 XI reiSkg viities, kad tai.
si vis labiau nepakenčiamas.

GĘSTA CALLESO 
ŽVAIGŽDE

MEXICO CITY, liepos 29. 
— Baigia gęsti dar neseniai 
buvusio galingojo Meksikos 
diktatoriaus ir katalikų per
sekiotojo Plutarco Elias Cal- 
leso žvaigždė.

Jo sūnus buvo kandidatu į
Vokietijos garlaivių linijas 'Nuev0 Leon valstybės guber- 
ka<t palaužus prekybų 8UI natoriua ir praloSS. O sūnus
Amerika. norėjo sekti tėvo pėdomis.

ANGLIJA NORI PAKTO SU BUV^S PREMJERAS SU- 
ISPANIJA DARĖ KABINETA

LONDONAS, liepos 29. — 
Anglai pradėjo derybas su 
Ispanija ir Portugalija, kad 

šiomis valstybėmis parla-su
rius karo paktų. Pasitaikius 
karui, Anglija norėtų naudo
tis šių kraštų uostais ir air- 
portais.

HAGA, liepos 29. — Nau
jų olandų ministerių kabinetų 
sudarė tas pat atsistatydinęs 
premjeras Colijn. Katalikų 
partijos vadas atsisakė būti 
premjeru.

DAUGIAU KARIŲ PRAN
CŪZŲ TVIRTOVĖSE

SUKILIMAI PRIEŠ ITALUS

ADDIS ABABA, liepos 29. 
— Etiopijos vyriausybė ga
vus žinių, kad Italijos kolo
nijoj Somalilande vietos gy
ventojai (somaliečiai) sukilę 
prieš italus. Gyventojai per 
eina Etiopijos pusėn.

ka nebus sudrumsta rytinėj 
Afrikoj.

Justino de Jacobis mirė pr
ieš 75 metus.

ETIOPIEČIAI NUKOVĖ 
40 ITALU

ADDIS ABABA, liepos 29.
— Etiopijos žiemių vakarų 
daly etiopiečiai pirmų kartų 
smarkiai susikirto su italų ka 
rių grupe ir italus nugalėjo.

LONDONAS, liepos 29. —
Iš Britanijos admiraliteto pa
tirta, kad Anglijos vyriausy-

A. PRŪSIJOJ PANAIKIN-į GRAND JURY ĮKALTINO X X»
i programų. Per tų laikotarpį 
norima pastatyti apie 130 ka- 

KARALIAUČIUS, liepos Cooko apskrities grand ju-Į10 laivų. Šiam darbui bus i§- 
29. — Rytų Prūsijos guberna ry’ įkaitino du žudikus: Mills ^>sta apie 750 milijonų dola 
toriaus Kooho įsakymu uždą- Redmond, 27 m. amž., 6447 rllJ

TAS PLIENO ŠALMAS DU ŽUDIKUS

ryta ir panaikinta vokiečių So. Jrving ave., ir J. Gornik, 
karo Veteranų plieno šalmo or 21 m. amž., 4800 So. Seeley 
ganizacija. Konfiskuoti orga- ave. Pirmasis nužudė Misa 
nizacijos turtai. ' Marian Cozzo, 17 m., o antra

sis — Miss Mae Lekavičaitę,'

Anglijos vyriausybė dėl vi- 
sako apie šį savo planų pain
formavo Europos didžiules 
valstybes ir Japonijų.

SAKO, T. SĄJUNGA 
NELEIS KARIAUTI

WASHINGTON, liepos 29. 
— U. S. specialus pasiuntinys 

j Europai, Norman Davis, pa
reiškia, kad T. Sųjungos ta
ryba ras priemonių neleisti 
Italijai kariauti su Etiopija.

Anot patvirtintų žinių, ita
lai, kaip sako etiopiečių va
das, įsiveržė tolokai Etiopijos 
teritorijon ir ties vienu upe- j 

liu pasidarė stovyklų.
Etiopiečiai naktį staiga už

klupo ramiai nusiteikusius ir 
sugulusius italus. Pasireiškė 
kruvina kova.

Gubernatorius pareiškia, 
kad ši organizacija veikė pr
ieš nacionalsocialistų (nacių) 
partijų.

1 NUŠAUTAS, 2 PAŠAUTI

Trys kaūkoti plėšikai puo
lė vaistų parduotuvę Chicago

TAIFŪNAS IŠTIKO 
FILIPINUS

MANILA, liepos 29. — Tai 
funas ištiko kai kurias Filipi
nų salų apylinkes. Sulamdy
ta visa eilė laivų ir valčių. 
Nuūžė Formoso8 salos link.

MIRĖ NOTRE DAME 
PROFESORIUS

19 m. amž.

Abudu žudikai laikomi ap
skrities kalėjime.

IŠ DIREKTORIJOS PASI
TRAUKĖ BUTKERA1T1S

MIRĖ KUN. PETRAS 
JANUŠAUSKAS

KELME. — Kelmėje mirė 
kun. P. Janušauskas, dabartį 
nės Kelinės parapijos bažny
čios statybos iniciatorius, žy-____x r._______ v KLAIPĖDA. — Klaipėdos

and North Western geležinke krašto direktorijos narys Būt <mus visuomenės veikėjas. 1934 
lio stotyje. keraitis, pablogėjus jo sveiku

„ .... . tos stoviui sunkių karo sužei-
Kovoje su policija, vienas 1 ... , .

Apie 40 italų plė§ikaa ir vienas policmona3 J™ Pa-^je padavė parei- 
ir 20 etiopiečių nukauta. I&li-į 8unkiai paSautį. Nušautas sto- skin^ krašto direktonjos pir
kusieji gyvi italai su trokais1^ keltuv0 operatoriU8 neg- min.inkm’ Pilamas atleis

m. a. a. P. J. minėjo 50 m. ku 
nigavimo jubiliejų. Velionis 
turėjo apie 75 metus amžiaus.

BOIKOTUOJA MĖSĄ

paspruko iš kautynių vietos.

ETIOPIEČIŲ KAREIVIŲ 
PARADAS

ti jj nuo einamųjų pareigi; 
Krašto direktorijoR pirminin- 

Sužeistas plėšikas suimtas, kas jo prašymų patenkino.

ras. Plėšikas jį nušovė.

1

PARYŽIUS, liepos 29. — 
Prancūzija papildė karių sk
aičių savo tvirtovėse išilgai 
iVokietijos sienos.

Šiam tikslui sudaryti du 
nauji pėstininkų pulkai ir mo 
lorizuotos kavalerijos divizi
ja-

NOTRE DAME, Ind., lie
pos 29. — Mirė prof. brolis 
Kiprijonas, C.S.C., 78 m. am
žiaus, kurs per 36 metus pro
fesoriavo Notre Dame uni
versitete.

Trys plėšikai pagrobė apie 
190 dol. iš aludės, 1820 W. 18 
gat.

ADDIS ABABA, liepos 29. 
— Vakar čia įvyko apie 13-os 
tūkstančių etiopiečių valstie
čių kareivių paradas impera
toriaus akyvaizdoje. Šie ka
reiviai vyksta į Italijos kolo
nijų frontų ir sudarys priešą 
kines sargybas. Jiems pagal
boj bus regularinė imperato
riaus kariuomenė.

o kitu du pabėgo su keliais 
šimtais dolerių.

Vėlesnėmis žiniomis, pašau
tas plėšikas mirė. Jis identi-; ----------
fikuotas. Tai Sam Manno, 25, KAUNAS. — Šiemet per 
m. amž. 'pirmų pusmetį iš Lietuvos j

Policija energingai ieško ki užsienį išvežta 10,794 arkliai

ŠIEMET ARKLIŲ IŠVEŽTA 
UŽ 2338,100 LT.

DETROIT, Mich, liepos 29. 
— Moterys seimininkės čia su 
kėlė boikotų, kad nepirkus ir 
nenaudojus mėsos, kurios kai 
na nežmoniškai didelė.

Prieš mėRos pirkimų boiko
tas plinta ir kituose mies
tuose.

tų žudikų. už 2.338,1 tūkst. lt., o pernai 
į per tų patį laikų — 12206 ar
eliai už 3.220,1 tūkst. lt. Tuo 
būdu šiemet arklių išvežta be-

ŠVEDIJA LEIDŽIA SIŲSTI 
GINKLUS

NUMATOMI DIDESNI 
MOKESČIAI

---------- ' veik dviem tūkstančiais
“Federation and bureau of žiau, negu pernai, bet apie 

Šie kareiviai valstiečiai sa-į public efficiency” skelbia, vienų tūkstantį arklių dau- 1 1 Etiopiją, 
vanoriai pakilo,

ma-
STOKHOLMAS, liepos 29. 

— Švedijos vyriausybė leidžia 
iš savo krašto siųsti ginklus

savo krašto nepriklausomybę. 
Tuo būdu jie atsakė į impera 
toriaus kvietimų. Imperato- 
rius palinkėjo jiems ko ge
riausio pasisekimo.

kad gynus:kad Cooko apskrityje mokės- giau, negu 1933 m.

ORASčiai už nekilnojamus turtus i -----------------------
kas metai bus didinami. Ma-! Iš naujo atidaryta vyriau- 
tyt, siekiama to, kari namų sy bės Great Lakęs Navai Tr- CHICAGO TR APYLIN- 
savininkai iš naujo imtųsi aining stotis šalia Wauke- KĖS. — Šiandien giedra ir 
streikuoti. įgano . šilčiau; vakare vėsiau.
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DIENOS KLAUSIMAI

LAIMINGOS KELIONĖS

VIS KANDŽIOJA
luoti, šmeižti, mulkinti ir pra- j 
sivardžiuoti nereikia nei mok- į

----------- 1 slo, nei proto. Tiesos laikytis, j
llalstryč/o gazietos Pijušas} reikia protinių jėgų. Straips

nyje, kur vien tulžis liejama 
ir koliojamosi, tenka pastebė-, 
ti, kad pats savo galva, žemai-1

TIESOS ŽODIS SOCIA
LISTŲ PIJU SĖLI UI

“reliefas” atneš tokius vaisius, kokius atne
šė. Yra žmonių, kuriuos ntdirbimas labiau 
nuvargina, negu sunkiausias darbas. Bet aiš
ku, kad be galo daug yra tokių, kurie kartų 
prisibrukę prie “reliefo” lovio pagatavi taip 
gyventi iki gyvos galvos.

Buvo būdas išvengti “įeliyfo” baisius
pasekmes. Nei vienam bedarbiui nereikėjo'ir kandžioja ir verkia. Naba- 
duot pašalpos dykai. Kiekvienas otdarbis gas taip savo smegenynę išsi- 
už pašalpų turėjo atidirbti. Pašalpų jam te^-' kandžiojo, kad tik meluoti ir 
kia visuomenė, tai lai visuomenei už tai ati- kitus šmeižti bei klaidinti te- tiškai sakant, kopūstienei su
dirba. Visuomeniškų darbų yra aibės. Į kų 
panašūs Amerikos miestai! Su labai mažo
mis išimtimis Amerikos miestai pilni šiukš
lių, atmatų ir visokio brudo. Gatvės labai 
retai šluojamos, jėlose krūvos smirdančių, pū
vančių atmatų. Žiemų po pustymų tik didžio-

sugeba. Kas blogiausia, kad žirniais prilygai. Likai tik 
pats žino jog meluoja, o vie- barškalas, 
nok melagio vardo nenori pri-!' Pijušui širdį skauda, kad 
siiinti. Jis sako: jūs bimbini-r‘Draugas” didelei Amerikos 
nkai, Karpiukai, klierikalai, lietuvių visuomenei vadovau-
fanatikai, komunistai, jūs me- ja. Bet žinok, kad tiesoje nors 

sios gatvės šiek tiek nuvalomos, o kitomis' iuojate, bet aš, aš Pijušas, ju-' labai sunku dirbti, bet joje y- 
gatvėm.s pėstininkai ir važiuotojai turi var- „jg sakau, jog aš teisingas an- ra tikroji šviesa. Ne iMarijo-
gti iki pramina sau kelius.

Ar-gi čia reikia didelio išmanymo, pri-
trojo skridimo reikale. nų broliukų, bet Kristaus mo-

Liepos 22 d. savo šlamšte kslo!
Amerikos visuomenė didžiu

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS apie 4,500 mylių. Taigi jei tik 
-------- tiek Litvanika imtų gesolino,

Įdomu, gal, mano tavorš- su kiek daryta bandymas Re
čiams bus žinoti, kaip kitur pos 19, tai į Kaunu be susto- 
žmonės šneka apie antrų skra jūno neskris. Antra rokunda, 
jų, kuris praeitų nedėlių jau rodanti, kad tada nedaryta 
for šiur turėjo išskristi. Ana pilnu lodu, tai parodb paktas, 
“Dėdė,” su šermukšnine, ku- jog lakūnas nedėlioj liepos 21 
ris Bruklyno “Amerikoj” tu- d. norėjo daryti tokį testų ir 
ri regli tokį kampelį, kaip ir dėl žemo oro slėgimo negalė- 
aš “Drauge,” vėliausiai ši- jo to atlikt, o atliko tik liepos

Šiandie žymių chicagiečių būrys su Leo
nardu Šimučiu priešakyje apleidžia Chieagų 
ir vyksta į Lietuvą dalyvauti Kaune įvyks
iančiame Viso Pasaulio Lietuvių Kongrese. 
'Laimingos jiems kelionės ir geriausios klo
ties atlikti savo užduotis.

Yra vilt.es, kad taip dėsis, kaip jiems 
linkime. Per Atlantikų keliautojai plauks di- 
džiausiuoju, greičiausiuoju ir puikiausiuoju 
laivu Nonuandie, prancūzų linijos. Kol pa
sieks Kaunu jie viešės Paryžiuje ir pamatys 
žymių dalį Vakarų Europos. Taigi kelionėje 
netruks patogumų ir bus kupina malonių į- 
spūdžių.

Yra pagrindo tikėtis, kad Kongresas pil
nai pavyks. Viso Pasaulio Lietuvių Kongre
sas yra perdldelis reikalas, kad kas nors iš
drįstų jo ^pasisekimų silpninti, įveliant į jį 
kokius nors antraeilius su Kongresu nesiri- 
šančius dalykus.

Kongreso šaukimas yra rimtose ranko
se. Kongreso reikalais Jungtinėse Vųlstybę- 
«e lankėsi adv. K. Skipitis, savo misijai at
sakantis veikėjas. Jo prirengiamieji darbai 
mūsų tarpe buvo patenkinanti. Sumanymas 
turėti užsienio lietuvių parodų ryšyje su 
Kongresu yra vykęs. D-ras Račkus, kurs 
pakviestas tų parodų priruošti, yra pilnai 
kvalifikuotas. Girtinas yra sumanymas pa
kviesti į Lietuvų ryšyje su šaukiamuoju Ko
ngresu Amerikos lietuvių sportininkų grupę.

Pagyrimo užsipelno Chicagos Federaci
jos apskritys už sumanymų deleguoti į Viso 
Paaaulio Lietuvių Kongresų p. Leonardų Ši
mutį, šiapus ir anapus Atlantiko žinomą vei
kėjų Todėl ir sakome, kad prirengiamieji 
Kongreso darbai yra atsakančiai atlikti. O 
tas jau duoda vilties, kad jis sklandžiai eis 
ir sėkmingai baigsis. i

Lai šis pirmoė viso Pasaulio Lietuvių 1 
Kongresas pradeda naujų lapų ne vien lie- į 

tuvių išeivijos, bet visos lietuvių tautos is- , 
torijoj. . . j

sirengimo ir lėšų, kad pristatyti bedarbius sako: “Visuomenė nesako Vai- 
švaryti miestus už gaunamų pašalpų? -tkui: — tu žadėjai skristi ta-'moję Kristaus mokslo ir tik- 

Dabar kai pašalpa teikiama be reikalą- d® ir tada, tai skrisk, kad ir ros kultūros, pažangos laiko- 
viino už jų atidirbti, tai visokie godyšiai ir sprandų nusisuktum. Ne, taip si ir jų seka. Tik Pijušėlis, 
begėdžiai grūdasi prie “reliefo”, kad ir vi- ^ko ne visuomenė, bet tie že-1 nabagėlis, nusmuko į keršto 
sai nereikia. Jei už gaunamų pašalpų būt 11,08 rūš.es gaivalai, kurie dumblų. Jo sųžinė ramybės ne
reikėję gatves šluoti, jėlas valyti ir kitokius geidžia, kad lakūnas žūtų. To duoda, todėl kad ir siela ir 
naudingus darbus dirbti, tai be tikro reika- geidžia komunistai”. gyvenimu parsidavė svetimie-
lo niekas pašalpos nebūtų ėjęs prašytL Pijušėli, o kas toks Anieri- ms, prieš tiesų kovojantiems

------------------- kos lietuvių tarpe tuos komu- gaivalams, proto ir sielos ver-
YRA KUO DŽIAUGTIS

Kaip ir buvo tikėtasi, į Dariaus - Girė
no paminklo pašventinimų praėjusį sekma
dienį buvo susirinkusios minių - minios žmo-

taip pašnekėjo; 22 d. Taigi visai bereikalo
Kaune gauta ii New Yorko "N»vynos” liepos 22 d. pasi- 

leisindamos prieš “Tavorš-inūsų konselio telegrama, kad 
Vaitkus skridimų per mares 
atideda dar 10 d. Ten pat toj 
kazionoj telegramoj sakoma, 
kad Vaitkus išskris per Da-

čiaus redaktorių dėl visų me
lavimų apie išskridimų, užsi
puola ant Vaitkaus ir nori 
priparodyt, kad jis, o ne “Na 

monkino

nistus išperėjo ir išauklėjo! gams. Pijušėlis sako, kad neri
* . e .. . . . I ... - . 'Ar ne tavo vedamoji gazieta! ( skatiko neprisidėję prie skri-.'J^1^ ne Vaitkus, o cicilistai ir

riaus-Girėno dvimetines su- ivynos monk,,,° visuomenę.
kaktuves. Mano rokunda, ta. Juk kart* Vaitkus “«al6-
antr9jį skridimą rengias at- į° kad jis atlik” Piln0

krovinio bandymų, kai jis dar
Na-

PRADEDA MATYTI * RELIEFO” 
PASEKMES

Didieji angliški laikraščiai pradeda vis 
daugiau rašyti apie “relięfo” pragaištingas 
pasekmes. Heatstiniai laikraščiai ypač. daug 
vietos tam klausimui gvildenti paveda. Bet 
dar pare škia, kad “reliefas” ir geriausiame 
atsitikime esąs neišvengiamas piktas.

Baisios “reliefo” pasekmės ypač aiškiai 
pasirodė, vasarai atėjus — darbymečiui ant 
farmų prasidėjus. Šiemet derlius gan geras, 
todėl ir darbų ant farmų daugiau ir darbi
ninkų darbams nudirbti daugiau reikia. Ir 
kas-gi pasirodė! Bedarbių šioje šaly yra ke
letas milijonų, o taimeriai darbininkų nesn- 
medžioja. Atsikreipę į tas vietas, kur pir
miau gaudavo tokiems darbams darbininkų, 
tai pamatė, kati jau ne ta gadynė. Bedarbiai 
tik pasityčiojo pasišaipė iš fannerių, dar
bus siūlančių. “Mus valdžia užlaiko. Ku
riems galams mes dirbsime,” taip sako dau
gelis bedarbių jau nuo seniai.

Angliški laikraščiai apie tokį reiškinį 
rašo su nusistebėjimu. Nusistebėjimams pa
grindo čia nėra. Kas galėjo nepramatyti, kad

“To geidžia vanaginiai, ka
rpiniai nenaudėliai”.

.. , . . „ konsulai. Mat pats Vaitkus tik ruo5žsi #““• Taipgi
dimo paramos, reikalauja, kad/ > QT1O11_ vynos” rašė, kad Vaitkus j
Įeit. Vaitkus klausytų jų ko uai, nei užsiaustas aisaae,

kad jis tada ir tada išskris. be'11 P®8ak5' ir P®ts Vaitkus 
Jis visuomet nuoširdžiai atsa prWP«ž'»». k®d « aP>e 
ko, kad skrisiu kai viskų ga-' 8tovi ant mariW dar nėra

mandos”..Vanagas visuomet save ap- 
nių. Dienrašt s Herald and Kxaminer skel-fgjgjns> })et, Pijušėli, Karpinin- j Na jau! Pijušėli, ir vėl pa 
bia, kad buvę apie 75,000. Susirinkusiųjų kai įrgį ^ocialistiškų mikiobų melavai. Prašomas ALTASS 
ūpas buvo pakilus, entuziastiška*. Ir ne be produktas.
pamato. Juk susirinko ne į kokias svetimas 
iškilmes, o į savas. Paminklas pastatytas ne 
kokio turtininko stambia auka, o susirinku
siųjų didesnėmis ir mažesnėmis aukomis.

Paminklas yra visų gerų tėvynainių su
jungto darbo vaisius. Į tų darbų buvo įsi
kinkę ir visuomenės vadai, ir profesijonalai, 
ir biznieriai ir šiaip jau darbininkai. Todėl (nu®i®uktų 
visiems' tuo paminklu — savo darbo vaisiais 
buvo tikro pagrindo džiaugtis ir didžiuotis.
Minios apie paminklų išbuvo per visas ilgas 
ceremonijas ir programų ir po visam neno
rėjo skirstytis. Užsiliko iki gilios nakties.

Dariaus - Girėno paminklas ir apielinkė, 
kur jis stovi, tapo mūsų šventovė.

, rekordus (jeigu aukojusių skrų
“To geidžia ir ta fanatikų ,iiraui 8uraS» vedi> at8ivCT8«- 

, i . . , . A. Ten rasi, kad ir antram skri-klika, kuriai vadovauja Simu- .......
tis”. Reiškia, sulig Pijušėlio dun0'. katallk') da“
. . , . . , . giausia aukų sudėjo ir dar visir jo vedamos gaz:etos, kata-
likai visi fanatikai ir nori,

lutinai prisiruošiu ir tada dar,k» klau8«8- cicllis"1
turėsiu 

Gi “

sulaukti gero oro. vas ne kitus, o save turėtų 
kaltinti už ikišiolinį mulkini-

SKNO RESPUBLIKONO PAREIŠKIMAS

kad Vaitkus žūtų, kad galvų 
Ponuli, tokiems

siuntinėji laiškus, kad dar au
kotų galutinam Lituanikos 11 
įrengimui. Vienų tokių laiškų

, ... « .... . . turiu ir aš. Ponuli, už kų manpasakymams tik fanatiškiausi , . ... vpadėkos laiškas buvo parasy-navynos skaitytojai gali tikė
ti, bet ne sveikai protaująs 
žmogus ir visuomenė. Sulig 
Grigaičio, tie žmonės, kurie 
stato bažnyčias, mokyklas, vie 
nuolynus, ligonines; kurie sta
to paminklus Dariui - Girė
nui; kurie perka Lietuvos Lai
svės Pask. bonus; kurie siun
čia Lietuvon čia augusį jau

tas birželio 10 d., 1935! Sekre
torius Vaivada tarp kit ko lai
ške rašo: “Nors lakūnas jau 
yra pilnai pasirengęs pakilti 
iš New York į Kaunu, mums 
nesmagu prisiminti, kad dar 
šiuo laiku trūksta kelių šim
tų dolerių užbaigimui skridi
mo finansavimo. Y’ra būtina,

gėnas respublikonų partijos vadas Si 
meon D. Fess, buvusis senatorius, prabilo , kad pakėlus juose lie- 
apie prezidentinius rinkimus ateinančiais me-' tuvybės dvasių ir ūpų, fana- 
tais. Girdi, jei respublikonų partija nori su- Gaila, kad nusibankru-
grįsti į valdžių 1936 metais, tai ji turi laiky- tavusly socialistų vadas tik ( Vaitkaus Draugas
tis senų sveikų principų ir turi susilaikyti liesos ir protavimo turi.; ___________
nuo “ėjimo gaudyti girinių žąsų”. neprotingas vaikas galėtų

Yra gerai laikytis senų, sveikų, išban- ta*P sakytč rašyti, 
dytų principų ir nepasiduoti pagundai eiti I PijU8as nori, visuomene pri- 
medžioti laukinių žąsų. Bet juk respubliko- bengti, kad jis teisingas ir 
nai turėjo valdžių savo rankose ir kodėl jie

Navynos jau prieš 2 žmonių, kurie sudėjo do
mėn. rašė, jau pernai tvirti- gįmtis tūkstančių skridimo 
no, kad tuoj skrenda, kai dar reįka2uį įr kurie pačias “Na- 
lėktuvo įrengimas nebuvo ipn vynas” išlaikė ant kojų. Taip 
sėjęs. “Navynos taip darė, ponulis Grigas turėtų at- 
kad mielaširdingi žmonės grei simixiti) kad įr 80Cialistai ne- 
ciau siųstų dol., o Lietuvos ^ra įokį akĮį, kaip jje buvo
žmonės išsiaugintų kreivus 
kaklus (to lietuviams cicilis- 
tai ir telinki), bežiūrint į pa
dangę ir belaukdami Litvani- 
kos.

Čia pauuosiu kitų rokundų. 
“Navynų” papa dabar vėl 
pakepė kliopsų. Kai jam nu
sibodo monkint Lietuvos žmo

kad visos sąskaitos būtų už- nes ir jų gazietų redaktorius, 
mokėtos pirm mūsų lakūnas tai jis vėl prisiminė, kad ga- 
išskris”. Tai matai, Pijušėli, Įima ir amerikonai pavoliot 

iį reksų. Taip liepos 19 d. “Na 
j vynos” rašo: “New York 
; Liepos 18 d. 12.-45 nakties — 
(telegrama) Bandomieji skr- 

laidyniai su pilnu svoriu at- 
1 likti vakar popiet 4 valan
dų. ” O ištikro bandymas at
liktas tik liepos 19 ir ne su

KIEK LIETUVOJE YRA 
KULTŪRINiy ŪKiy

visuomenės neapgaulioja. Aš 
jų paleido? Ar dėlto, kad jie laikėsi sveikų PaLariu skridimo korporacijos
principų ir negaudė laukinių žųsų? antgalvį perskaityti. Pats bu- stambesni dvarai ir dvareliai.;^ gu kuriaig Litya

Ištikrųjų respublikonams valdant kraštų, vai pasirašęs, kad nori inkor- Tada jie buvo laikomi kultft-• iaugiam ore tegak
buvo nuslysta nuo senų, sveikų pamatų. Kad> PO™°h ne Artiencun Lith. nngais ir pavyzdingais ūkiais. padaryt apįe

Anksčiau litetuvoje buvo tik 'pilnu kroviniu, o maždaug su

taip buvo atsitikę, tai dėlto užėjo depresija 
ir dėlto respublikonai neteko valdžios. O tie 
nauji prez. Roosevelto administracijos ban
dymai, kurie respublikonų žvilgsniu yra lau
kinių žųsų gaudymas, yra pastangos atsta
tyti kraštų ant sveikų pagrindų.

* * *
Trockis, kurs dabar savo senatvės die

nas leidžia Norvegijos sostinėj Osloj prana
šauja, kad dabar gresiantis karas Afrikoj 
bus pradžia naujo pasaulinio karo. Girdi ne
są galima pasakyti ar toks karas kils už 
trijų ar penkių metų. Kadangi neišsipildžiu
sios pranašystės yra užmirštamos, o tik išsi- 
pildžiusios atsimenama, tai pranašavimas nė
ra didelė rizika. • • 9

Naujausi praneš i mai apie derlių Jung-. 
tinėse Valstybėse rodo, jog šie metai farme- 
riapis bus žymiai pelniųgęmii, negu pernyk
ščiai. Kornų būsią '653,000,000 bušelių dau
giau, negu pernai,. kviečių 235,000,000 dau
giau, avižų du sykiu daugiau, o miežių net 
tris sykius daugiau, negu pernai.

Tačiau iš tiesų dvaruose a- 
nais laikais no aukštesnės že
mės ūkio kultūros ne gražaus

galvį. Paskui eini į lietuvių1 pavyzdingumo nebūdavo. cryvuliai lai-
visuomenę ir skelbi, kad, štai,Prieš patį didįjį karų dvarai J
eia Amerikos lietuvių antras | taip buvo nusigyvenę, kad jų1 
skridimas! visi prisidėkite! i savininkai neturėdavo nė sė-

Aero Korporaciją, bet Naujie
nos Aero Korporacijų. Tik Si
mučio priverstas pakeitei ant- 

Paskui eini į

O pats žinai, kad ALTASS 
štabų, pats, neatsiklausdamas 
visuomenės, sudarei. Na, ar 
čia neapgauliojimas lietuvių 
visuomenės? Ar ne naudoji
mas jos (visuomenės) savo ti
kslams?

Žinoma, kuomet žmogus są
žinės neturi, visuomet savo 
melagystes ir išnaudojimus 
nori ant kitų sutnestl.

ftiniutis buvo ir yra kultū
ringos lietuvių visuomenės va-

klos, nė gyvulių, nė kitų kas
dieniniam gyvenimui reikalin
gų daiktų. Apylinkių ūkinin
kai pajuokdavo nusigyvenu 
sius dvarininkus, nes iš tikrų
jų buvo iš ko juoktis.

Jau atgavus nepriklausomy
bę ir pravedus žemės reformų, 
Lietuvoje buvo imta labiau 
rūpintis ir žemės ūkio kultū
ros kėlimu. Greta naujakurių, 
žemių, buvo įsteigti kultūrin
gi ar pavyzdingi ūkiai. Juos

seniau. Dabar ir jie nebetiki 
į koliojūnus, melų ir šmeiži
mus. O vienok jei kas pasako 
teisingų priklodų apie Altasų, 
tai Grigas rėkia, Kad tai laku 
no šmeižtas. Aš tau, mielas 
cicilistų papa, patarčiau atsi- 
verst su visais eiliniais cici- 
listais ir pradėt kas rytas ir 
per pietus sumest tokių pakil
tos maldų: “Mes visi nedori 
Lietuvos sūnūs, suklaidinti, 
numūčyti ir išprovokuoti cici 
listiškų “Navynų” kurios 
mus mokė rėkt ‘Lietuvai nei 
cento’ ir kurios su visom sa
vo kuopom spaudė ir ant sie
nų klijavo afišas, kad Lietu
vos saldotai verčiau sušaltų, 
negu jai valnastvų atgautų ir 
iš mūsų bent suplyšusių dra
paną gautų, dabar maldau
jam tavo pakajaus ir antrų 
skrajų rengiam ant garbės sa

iš New Yorko į Rauną yralvo seno krajaus. Amen.”

ten ūkininkaujama, koki ja-

gus bei kultūringus ūkius ap
lanko ūkininkų ekskursijos ir

AUKSO MINTYS
“Argi dėl to karžygiai ėjo 

kariaut dėl Kristaus Karsto,
juose stengiasi gauti naujau- ^rubo<lurai dėstė dainas, Dan- 
sių žemės ūkio žinių »ei pa- [tė nusileido į pragarų, Gete 

rašė “Faustų” ir naujų žemių 
ieškotojai plaukė okeanus, — 
argi žmonės kariavo, griovė 
valstybes, kančiose statė kul
tūrų tiktai dėl to, kad XIX 
amžiaus patenkintas, nieko rie-

simokyti paties ūkininkavimo.
Šiuo metu Lietuvoje yra 96 

kultūriniai ūkiai, kurie suda
ro 13,442 ha. bendro ploto.
Daugiausia kultūringų ūkių 
yra Šiaulių apskr. Jie Lietu
voje pradėti steigti 1922 me- anglas, prancūzas ir
tais. Kultūringi ir ‘pavyzdin
gi ūkiai Lietuvoje padeda ke
lti žemės ūkio kultūrų ir ūki-

. j-1 v - . x- Tv ninkus moko naujesnių ūkini-das. “Draugas” yra didžios>veda žemes ūkio žinovai. Iš , .nkavimo būdų. Tsb.Amerikos lietuvių visuomenės tokių ūkių apylinkių gyven- 
kultūrintojas ir vadas. tojai gauna reikalingų žemės

Pijušėlis pats žino, kad me- ūkio žinių, patys pamato, kaip PLATINKITE “DRAUGĄ”

rusas galėtų ramiai džiaugtis 
gyvenimu?”

K Leontįev

“Likimas visuomet atranda 
ištikimus pagelbininkus, pade 
dančius įvykdint jo ištarmę”.

Kaliogfrt)

vilt.es


Antradienis liepos 80 d., 1935 B

Po 10 Metu Į Pacifika Maudytis
Rašo A. V.

NESKUBĖKITE SU 
BONAIS'
buvęs 1920 metais 
Finansinės Misijos

nesiseka, tai gal lošime sek-s Kaipo 
sis... Ir jis kaip Kipras Al- Lietuvos 
fredo rolėj Traviatoj: . j narys, skaitau savo pareigu

“Nebėr man laimės meilėj, paraginti ir patarti visiems 
tai lošime jos ieškau**.... gerbiamiems Lietuvos Laisvės

Paskolos bonus pirkusiems ne- I Tijuana, Meksiko . , ,. .. , .....r ! siskubinti bonus keisth į do-
Atėjo ir ta laukiamoji “lai- lerius būtinai šiais metais: 

įnykio diena”, kurių “Dėdy-; 1. Kai Lietuvos Laisvės Pa į

(Tęsinys)
Kadangi mūsų namukas bu

vo su visais patogumais ir su 
“kiČinu”, tai aš pradėjau 
“kukoriauti”....

Pietums, ar vakarienei, ne
kartų iškepiau steiko ir ,,iš- 
žarinau” pusę vištuko... Pigu 
ir gardu!.. O jau agurkų, sa
lotų! — pusdykiai. Už penk
tukų gauni dvi galvutes salo
tų, už agurkus moki po cen-
t, Mukai, tik tomnitės bran- vap buyęs jau mety 
gesnės. Jų mes dažniausiai j
nusipirkdavom laukuose pas Meksika, tai Meksika. Ki- 
daržininkus. Kainuodavo 3 tados ji buvo didžiulė valsty-.. 
svaini 10 centų. . bė šiaurės Amerikoj. Teras,

Vištukai ir-gi pigūs. Už 3o New Mexico, Arizona, Cali- 
centus gauni gerų vištukų, ku- forma, tai vis neseniai atskir- 

į vienas nesuvalgytum. Stei-) tos Meksikos žemės, kurios da
tas kainavo nuo 32 iki 45c bar valdomos U. S. A. Dabar 

svaras. Bendrai, jautiena, kiau' Meksika užima 767,198 kv.
1 iena ir aviena buvo brangoka. }mybų žemės plotų, su 17 mi- 
Veršiena dar brangesnė. Pie- !lij°nU gyventojų. Kitų tiek

tė” sau išsisvajojo. Važiuo- skolos lakštų (bonų) pirkimas į 

jam tuojau popiet į Tijuana, į' buvo skaitomas patriotingas , 
Agua Caliente. Važiuojam į darbas, kada Lietuvos nepri- 
Meksikų, kurioje ir aš nebu- klausomybei dar grųsino aiš

kus pavojus 1920 metais, tai 
dabar 1935 metais, nors Lie
tuvos politinė padėtis yra ai
škiai užtikrinta, bet, kad Lie 
tuvos Respublikos Iždui šiuc 
tarpu tenka atlikti didelės 
svarbos saugumo ir ekonomi 
nes konstrukcijos darbus, su
silaikymas nuo reikalavimo 
bonus tučtuojau apmokėti ir
gi yra sųmoningo lietuvio pa

trioto darbas.

Pasiruošęs dainų šventei. — Aušros Vartų parapijos choras, vedamas muz. J. Brazaičio, pilnai pasiruošęs pir- 
mai Chicago lietuvių dainų šventei, kuri Įvyks rugp. 4 d., Vytauto parke.

kuo esi”.TIRIA LIETUVOS DARBI
NINKŲ BŪKLĘ LATVIJOJEnas - 10c bonka. Sviestas -|zemes dabar priklauso U S. 2 metais> kada

32c svaras, kiaušiniai- 28,k, lArnenka,. Didžiule Tėvas, Ca- ekonomin5 Mkl5 „
35c tuzinas. Šviežių bulvių ga-|liforn.a, o taip pat ke. Me- ,,
lėdavai nusipirkti 25 svarus 'xico ir Arizona, sudarė apie . i i ik
už 15—20 centų. California ?00,000 kv. mylių. Todėl kie- f .____ .______________ a„_ \ T!i_
daržovės labai pigios. Pigūs kvienam bus aišku, delko mes
ir vaisiai (tik ne obuoliai ar važinėdami pietvakarinėj da- 
kriaušės!). ly USA, sutinkame miestuo-

Pragyvenimas ir-gi nebran-' se daug meksikonų. O Tijua- 
gus. Norint gyventi keturiems/na, Agua Calinte miestuose, 
turistams vienam nainuky su Meksikoj, radome daug ame- 
visais patogumais, mokėsi ne- rikonų. Bemaž vis bizniai jų 

rankose. Ir kodėl nebizniaus, 
jeigu apskritus metus, tris sy
kius savaitėj arklių lrtiktv-^ 
nes, be to azortiniai lošimai, 
visokios pasilinksminimo ir

LIETU VOS ŠOKĖJAI VYK
STA Į ANGLIJOS KARA

LIAUS IŠKILMES

‘Būk.

Arai visuomet gyvena atsi

skyrę, tik varnos renkasi bū
riais dėl maisto.

Baironas

daugiau kaip 12 dolerių savai
tei. Mieste viešbučiai neper- 
brangiausi. Jų yra labai daug.
Matomai prisistatė jų belauk-, 
darni parodos lankytojų. Mie
sto centre, antros rūšies vieš
buty, gali pasisamdyti savai- rios vilioja 
tei kambarį už $15.00. Gėrės- “laisvės”....

“nusiraminimo” vietos, ku-

ras ir patikėtinas investmen-• išvyko keli tūkstančiai Lietu- 
tas, tai šiais metais, kada Lie-1 vos darbininkų. Tačiau kai 
tuva yra padariusi milžiniškų 1 kurie išvykę darbininkai nu- 
ekonominį progresų, tas in- j siskundžia blogomis darbo sų- 
vestmentas į Lietuvos bonus lygomis ir blogu išlaikymu, 
yra nesulyginamai patikimes- Jau nemažas darbininkų skai

čius, dėl šių priežasčių nutrau 
kė sutartis ir sugrįžo į Lietu- 

3. Jei kas 1920 metais, pirk- įvų. Lietuvos darbininkų hūk- 
damas Lietuvos Laisvės Pa- lę Latvijoje ištirti šiomis die-

nis, o 5 nuoš. šiais depresijos 
laikais yra net riebus pelnas.

Pernai Londone viešėjęs Lie 
tuvos baletas susilaukė gana 
daug gražių atsiliepimų iš A- 

Inglų visuomenės. Gražių atsi
liepimų jis gavo ir iš kara
liškosios šeimos narių. Dabar, 
sųryšy su Anglijos karaliaus 
Jurgio vainikavimo 25 metų 

i sukaktuvėmis, Lietuvos šoke-1 
jai yra pakviesti į karališkus

ištroškusius tos

rūmus, kuriuose bus įvairių 
pasaulio tautų tautiškų šokių 
parodymas. Tikimasi, kad Lie 
tuvos šokėjai sugebės savo 
tautos menų gražiai atstovau- 

' ti. Tsb.

skolos bonus, sakydavo: per- nomis Lietuvos vyriausybė pa 
ku ir dovanoju, nes nesitikiu siuntė savo atstovų. Jeigu pa- 
pinigų atgauti”, tai tam šiais girodytų, kad iš tiesų darbi- 
metais netenka jau beabejo- ninkai Latvijoje skriaudžiami, 
ti, nes Lietuva per savo Pa- tai Lietuvos vyriausybė da

rys atatinkamų žygių savo į 
žmones nuo tų skriaudų ap 
ginti. Tsb.

siuntinybę Washington, D. C. 
reguliariai moka nuošimčius, 
taipgi ir pačius bonus apmo
ka; šios kategorijos bonų sa
vininkams dabar nereikia nei 
pirkti, nei dovanoti, o tik pa
silaikyti sau tų brangų bonų 
dar bent keliems metams, ir

, Tik grįžtant paklausia kokios už tai kasmetų paimti penkius 
Ethyl moki 15 ir pusę centoĮ tautybės ir neva padaro kra-' nuošimčius ir galop paimti 
galionui... I |tą; -eigu autombbilius su ‘ba-

Esant taip pigiam gasui, .Ru>> (ai „ turi atraldnt; ži. 
mes važinėjom ir važinėjom.

niam — $20.00, $25.00 ir bra
ngiau.

Anais laikais, kada mes va
žiavom per rubežių, buvo re-

Drabužiai nepigus. Bendrai,'. gistruojama keleiviai, 
aprėdalas California valst. nė-1

žiūrima
' jų dokumentai, išklausinėja- 

ra pigas. Pigiausias, tei gaso-I ma> „ dabar niekas nei k]au. 
linas. Nuo pradžios birželio,(sia> nei sustahdo; važiuoji 
nupiginta gąsdinąs į: 12, 13 kaip j bile kiekvien„ miestą_ 
ir 15 centų su puse galionui.'T-.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

<MIM<<UOTI
UCTUUM

noma, negi sužiūrės, suregis- 
Visupirma nuvažiavom į Mek-j lruos visu8 K<,leivil! i5 Mel[. 
sikos parubeži, Tijuanų. Į, sikos yra dangiau>
pačių Meksiku tarėmės važiuo
ti sekmadieny. Trečiadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadieniais,
Agua Caliente (Meksikoj) bū
na arklių “reisai”. Į tuos “rei 
sus” važiuoja tūkstančiai žmo 
nių. Važiuoja visi, kas tik, 
lankosi San Diego. Mes ste
bėjomės vienų rytų, kad Me-

negu iš San Diego parodos. 
Kas jiems paroda?! Ot Tijua- 
noj arba Agua Caliente — ki
tas dalykas. Jei nemėgsti ar
kliais lošti, tau didelis pasi
rinkimas kitų lošimų: korto
mis, kauliukais, “rulettė”, su- 
kykla ir kitokios vilioklės. Jei 
gu pinigų turi — yra kur juos

ksikos linkui tiek daug auto- pralcisti Kas nemyI; loSim0j 
mobilių važiuoja (tei buvo ,am 
seredos rytas), o į čia kaip peĮįs>> 
ir nieko. Tada gavom paaiš
kinimų

ramus kam-
Saliūnai su “nuogy- i

bėmis” vilioja praeivius be 
nuo mūsų. gaspado- joki<w sarmatos. Tr visi tie

pilnų bonoi sumų.
4. Lietuvos Vyriausybė, iš

leisdama naujų įstatymų apie 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo
nų išpirkimo termino pratęsi
mų, geisdama palengvinti Lie
tuvos Iždo naštų, tuo pačiu, 
lyg atsidėkodama, teikia bo
nų savininkams pelningų pro
gų ir toliau naudotis bonų au
kštais nuošimčiais; aišku, kad 
toks Lietuvos Vyriausybės ži
ngsnis yra abipusiai naudin
gas ir Lietuvai ir Amerikos 
lietuviams, — todėl nepralei
skite progos nepasinaudoję: 
reikalaukite prinokusius nuo 
šimčius apmokėti, bet pačius

II* Glfc€N/tt

Parašė
P. JURGGLA

TURINYS!; DMrtatrt; l»< Oleino 
gyvenimo k veikimo apžvalga. 
Skridimai- t>»r Al rantą. . Soldino 
miško paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus Ir OlrSno nuo
pelnai aviacijai Ir mflsu tautai. 
Poezija apie LITUANIKA. Skri
dimo rėmėjai Ir rėtoi. komitetai.

384 pusi. su 86 paveikslais, 
tvirti virSellal. KAINA 11.60. siu
nčiant paSlu 31.65.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAOO. ILL.

riaus, delko važiuoja. bizniai amerikonų rankose. Le- bonus sau pasilaikykite, kad
Pasirodę Meksikoj ne vien nktynių lauke, ar kitur — a, .įU0S «autl ni£

arkliai vilioja, bet vilioja vi- •« •• • sirn^lus Jr toliau net iki
sokios “gemblerystės” - lo-'esąs Meksikoj... 
Šimai. Tijuana ir Agua Cali-! , 
ente tomis dienomis sušilau-! ^es įvažiavom 
kia daug, daug tūkstančių a-1 Caliente jau apie

i Agua 
pusę tre-

! dešimts metų.

P. Žadeikis, buvęs Liet. 
Misijos Vice-Pirmininkas

merikonų, kurie lošia, lošia ir Z ’08, A^rų valandų praside- kurįe gįa atvežti viskų palie- 
loSia. ,<la arkli'i lenktyn- To Agna'ka. pinigus ..cnatą..o,

“.Dėdytė” buvo ir.gimėgėJCali“‘e",i”tfio.xkaiPii; "f-1 “Dėdytė”, pirmiau j,uvęS , 
jaa lošti, tik ne arkliais. Jis **■, ” 8n" c a ** ,.™ ^’t'toks entuziastas ižloSti pini- • 
kitados loždavo pokerį, “ei- - ,ni1 °*. eas'no, o e 10, 8° 'gų( dabar pasidarė lyg ir nu-j
nikį”, “siksti-siks”, “prape-Į aaka ,r kele^aa namaky Tr,e'aiminęs. Jį, matom.:, m,mte- 
rnncų” ir devynak?. Arkliais ^ležlake«» G*’^’"'re«ivo kai kurie dalykai. Ei-
neįprato loSti. Vienų kartų už- i1 .08 nge es, n p- nft gen, eįna ten j, vj8 nerj.
dėjo ant “Sinr” arklio, sulyg 1 J.™.' “2 ,'"a»ja- “Tetytė” kursto lošti1

“kazvras”. j
— Eik, pamėgink! >Sakai tau

leivius prie pat prasiloBnno ir
nubėgo tas “žiuri’ ant uode- '^virkavimo vietų. Stebėtina, 
gos... Dabar “Dėdytei” buvO.ka’P USA valdžia taip lais- 
proga išmėginti laimės. Bizny> vai žaidžia su savo piliečiais,

‘gero lietuvio” patarimo ir

sekasi kortomis.
(Bus daugiau)

A Washable Wall Paint
Now you can in»ur« the beauty of your walls for many 
years to come, simply by applying Lowb Brothers 
MELLO-GLOSS. For time fails to destroy the rich, 
subdued lustre of this satiny finish.

You will find, too, that MELLO-GLOSS is remark- 
ably easy to clean. Spots and stains come off with 

ordinary soap and water or a good 
deaning compound.

This popular wall finish is easy to 
apply, covers a wide surface econom- 
ically, and comes in a range of beauti- 
ful tints and shades. Ask for a copy of 
Lowe Brothers Free Book,“101 Ques- 

About Painting and Decorating.”
• -
Kainos sumažintos ant maliavos 97c 
Greitai džiūnantis varnišas .. 97c galionas 
Dykai kenas maliavos kiekvienam pirkėjui.

tudrik, Ine.J
3417-21 So. Halsted St.

Telefonai: BOUlevard 4705—8167

EMIL DENEMARIt Į“Z
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Antradienis liepos 30 J., 1935

NAUJOSIOS ANGLUOS 2MI0S
EKSKARIN1NKŲ VEIKIA bininkų darbavosi, kad pikni- 

Ikas pasisektų. Ir pasisekė. Fi- 
knįkui reikalingų dalykų au- 

WALEHBl. KY, Conn. kojo: Brassco Bottling Co, 
Seniai pageidaujamas -vykis Creo Brewing Co>> Olde Maes. 
šiomis dienomis įkūnijamas. Itromond Bottling Co., Colo- 
Tai nauja organizacija iš bu- nal Bott|įng Co., Worden’s 
vusių lietuvių anwriklee#ų Ka- Ice Creanl> ^helan’s Ice Cre- 
rių, dalyvavusių Pasaulinia- am> Waterbury Brewlng *o., 
me Kare. Tuo rūpinas* geras Armour8> Swįfts> Cuuahys, 
mūsų lietuvis patriotas aid. Bcndier> f)an 8toUeg) John 
Jonas Bendleris. Steigiama lie stokes, Fidukynas, Besaspa- 
tuvių postas, kokį turi New rig> Parnarauskas, Strikulis, 
Britaino ir kitų miestų lietu- Albert>s Furniture Co., Vytu- 
viai. \\aterburyje turėtų į- rįs, Maršalka, Lithuanian Mer 
sisteigti nemažas postas, nes ebandįse Corp. ir kiti, kurių 
lietuvių eks-karių VVaterbury pavardžių negaliu atsiminti, 
yra daug: J. Bendleris, šeri- ,
fas Jenušaitis, adv. Bronsky, L.etuviai tuiėtų neužmiršti
Danisevičiai ir eilė kitų. Beto biznierių.
daug lietuvių eks-karių ir iš Antras parapijos piknikas
kitų apylinkės miestų galės .

• tit i v • i Užpraeita sekmadieni Lm-prisideti prie W aterburio po*' T . _..
• * i m .. n z\-i den Parke Union City buvosto (Bnstol, Terryville, Oak- . J ..antras Šv. Juozapo parapijos 

piknikas. Kadangi diena atro
dė į lietų, tai neperdaugiau-

ville, Union City, Naugatuek,
Watertown, Middlebury, Sou-
thbury, Marinon ir kitų). . . „ ,

. v . .. , . šiai žmonių atvvko, bet visgiGražus užsimojimas! Visi * , ’ °

• ' - * < ir... C -VTT • > . 5*! •’ .

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknyge Ir Pamaldų Vadovėlis

skaičiuojama, kad šis gaisras 
padarė 200,000 litų nuostolių 
tik pačiam fabrikui, o kur 
dar visi sudegusieji ir apde
gusieji gyvenamieji namui. 
Iš viso, pagal pirmuosius ap
skaičiavimus gaisras padarė 
apie 350,(XX) litų nuostolių. 
Tokio didelio gaisro Kaune

Si nauja maldaknygė yra nedideli. 256 pusi., gražiai iš 
leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje, jau seniai nebuvo.
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija. • J--------------------

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; į Jaunystė-yra gyvenimo pa-
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu; 1 vasar“» panašiai, kaip pava-

' saris — metų jaunystė.

“DRAUGO” KNYGYNAS ------------------------------
Augkit Su Mumis!2334 So. Oakley Ave. Chicago, III.

PRANEŠIMAS A, l. R. S, ““
FEDERACIJOS REIKALAIS laime. Tačiau nežiūrint to,

_______ | Lietuvoje dar pasitaiko dar
stambesnių gaisrų, nuo kulių 1j:Man išvažiavus į Viso Pa

saulio Lietuvių Kongresų, vi
sais Federacijos reikalais pra-, _v - . .. , w. , 'vo Zarasuose, lauragėje irsau kreiptis tuo pamu adresu,,r.„ .
— 2334 So. Oakley Ave., Chi 
cago, 111. Visi reikalai bus ti-1 
nkamai atlikti, laiškai atsaky-

nukenčiama gana sunkiai 
Štai, šiemet dideli gaisrai bu

tie sVilkaviškiu.

;». 
c.

Jei norite BANKĄ turintį 
DIDĮ STIPRUMĄ sn GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešt] 
savo PROBLEMAS ir 
BIZNĮ čionai.

lietuviai ekskarininkai turėtų 
įsidėmėti. Sėkmių naujai or
ganizacijai. t

Choro išvažiavimas

Jvyko Lake Compounce už
praeitų sekmadienį. Nors die
na buvo lietinga, tačiau suva
žiavo daug žmonių. Choras pa 
dainavo gražiai. Išvažiavime 
dalyvavo ir svečių, kaip tai 
vietiniai kunigai Gradeckas, 
Biskis, Kripas, Kinta, Kaz
lauskas, Ražaitis ir Abromai
tis, kap. Jurgėla.

Lietuviška grintelė

Seniai svajota lietuviška 
grintelė jau statoma. Tai triū
sas J. Bendlerio, kwj miesto 
majoras ir leitenantas guber
natorius Frank Hayes pasky
rė tam darbui. Grintelė sto-

liko gražaus pelno.
Kaž kodėl į visus piknikus 

ir parapijos parengimus vyas- 
ta vis tie patys. Būtų gera, 
kad tie, kurie nedalyvauja pa
rap. pramogose, kad užmir&ų 
žydų ir svetimtaučių biznierių 
parengimus. Anot kun. Bru- 
žiko, parapija, tai šeimyna.
Per vestuves, ar tam panašiai 
dalyvauja visi šeimynos na-j 
riai. Taip turėtų būt ir para
pijos parengimuose.

Žinutės

Neseniai Waterburvje lan
kėsi kunigai: Balkūnas, Alės- jan^ daugybei kunigų, drau- 
siūnas, Kinta, dr. Bružas, Ab- bažnyčios statytojo Sun.
romaitis, Lutkus. I Jon° M- Bakšio> aPylink^ Sė

tuvių draugijų, organizacijų

■ ■■
Vladas Daukša, seniausias Chicagos lietuvių parapijų 

varg. — Šv. Kryžiaus parap., Varg. Sų-gos Chic. Prov. pirm. 
ir dainų šventės programo muzikos komisijos narys, daug 
deda pastangų, kad pirmoji dainų šventė, rugp. 4 d., pavyktų.

. VAKARINĖS NEW YORK VAL. DALĖS 
, LIETUVIŲ ŠVENTĖ

l ROCHESTER, N. Y. — Ru- paskutinis sykis pamatyti šve- 
Jgpiūčio 11 diena 
jRochesterio Lietuvių 25 me
tų troškimas.... nauja bažny
čia. Tų dienų iškilmingai bus 
pašventinta nauja, nedidelė, 
bet graži, bažnytėlė, dalyvau

ti, draugijų mokesčiai prii
mami ir pasiunčiami centro 
iždininkui gerb. kun. M. Ka
zėnui.

Leonardas Simutis, •
ALRKF Sekretorius

DIDELIS GAISRAS IŠTIKO 
KAUNĄ

KAUNAS. — TTasmet gais
rai Lietuvoje padaro apie 10

Tačiau Lietuvoje šiemet be 
ne didžiausias gaisras buv u | 
Kaune liepos 2 dienų vakare. 
Degė viena didelė lentpjūvė, 
lentų ir medžio sandėliai, ap
degė keli gyvenami namai. 
Žodžiu, ugnis buvo apėmusi 
visų miesto kvartalų. Jos liep 
sna ir besiveržiantieji dūmai 
buvo matyti toli už Kauno.

Gaisrų gesino septynios ug

Halsted Exchange 
National Bank 

I9th PI. and Halsted SL

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sustiprina nervu-?, pa

baiso apetitą, stimuliuoja pi te noi-nta- 
llško veikimo virškinimo organus, už
tikrina ramų miegą., ir pataiso abelną 
sveikatą.

NUGA-TONE jau yra vartojamas 
per 45 metus, per tą laikotarpi jis 
jrodė esąs labai pagelblngas eilpmems 
Ir liguistiems vyrams ir moterims. Ne

., . , , t x • praieisklt ne pamėginę NUGA-TONE.
lliagesių kOlliaiKlOS. J r tai JJ ; Parsiduoda visose vaistinyčiose. Gau

kite tikrą NUGA-TONE, nes joks ki
tas vaistas ne atneš tokių pąsekmių

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c Ir 
50c.

pavyko likviduoti tik po šešių 
valandų sunkaus darbo. Ap-

išsipildys ntinant naujų bažnyčių, ponti-. milijonų litų nuostolių. Anks- 
iu 25 me- Uikales Mišias ir lietuvis kan- , ^au JU padaryti nuostoliai 

kinys vyskupas. Vyturys į siekdavo dar daugiau. I a-
------------------ čiau šiuo metu jau beveik vi-

PLATINKITE “DRAUGĄ’ šame kra^te >'ra gaisrininkų

Naujas lietuvis adv. Juozas 
Ališauskas atidarė ofisų Apo- 
thecaries Hali, miesto centre,

vės prie gražaus Crase I,ark‘kl,r °i'sų lietuvis dentis- J ksiuose bus vėliau išsiuntinė- 
bulvaro. Rugsėjo mėn. bus tas ^aPraTias- Juozas yra nai-' ta 8paudai. Apeigas atliks J. 
rengiama Lietuvių Diena. Cross College, ’VVor-ij^ arkivyskupas Eid. Mooney,

w x cester, Mass., ir Georgetown (jįoęezįjog vyskupas. Pamoks-
Novena prie šv. Onos universitetų su aukštai požy

miais. Lietuviams reikale rei
kia kreiptis pas lietuvius ad-

ir visų Rocbesterio lietuvių. 
Bažnyčios atvaizdai ir da

lis iškilmingų pamaldų pavei-

i Visų užpraeitų savaitę ir 
baigiant šv. Onos švente, kun. 
Bružikas, jėzuitas, sėkmingai 
vedė šv. Onos no venų. Žmonės 
skaitlingai lankės klausyti 
gražių pamokslininko pamok
slų. Be to, misijonierius ap
lankė daug ligonių namuose, 
ligoninėse ir uoliai dėjosi prie 
platinimo lietuviškų knygų ir 
laikraščių. Teko kalbėti ir Šv. 
Vardo naujojo skyriaus na
riams.

Ių sakys J. E. kankinys už ti-J 
kėjimų T. Matulionis, vysku- j 
pas emeritus Petrapilio (Ru-

vokatus, kurie dar geriau pa- sijoj) diecezijos." 
tarnaus, negu svetimtaučiai j

Prie iškilmių ročesteriečiai 
jau smarkiai rengiasi. Po pa-

Vaterburiečiai turim daug ir 
gabių profesijonalų: gydyto
jų, dentistų, advokatų, vais
tininkų ir t.t.

Sv. Vardo Fife and Drum 
Corps

Nežiūrint karšto oro, mūsų

šventinimo bus didelis kon
certas parapijos nuosavybėj, 
dalyvaujant ukrainiečių benui 
ir dviem orkestroni neskaitant 
parapijos choro ir apylinkės 
lietuvių.

Parankumo ir tvarkos dėleiparapijos vaikučiai, vad. J.
! Stokes ir J. Stokes veik kas1 padaryti tikietai, be kurių nic 

I o sunkaus darbo pas mus, vakarų susirenka praktikoms. kas nejeis į bažnyčių iškilmių 
Neužilgo turėsime geriausių metu. Tikietai gaunami klebo- 
vaikučių benų visoje valst. nįjoj, 545 Rudson Ave. , 
Benas jau laimėjo vienų dova-
n» Menturiai I»»y parade. Kviefiaini ypač Niagara 

Falls, Amsterriam, Bingham- 
žiniou nuo klebono tou, Utica, Screncctady ir vi-j 

sos apylinkės lietuviai daly
vauti toje vakarų Nevv Yorko 
valstijos lietuvių šventėje. 
Daugeliui, gal, bus pirmas ir

misijonierius išvyko į Harri 
son, N. J., duoti trijų dienų 
rekolekcijas. Po tp, apsigy
vens Keyser Island, Soi^th No* 
rwalk, Conn., Tėvų Jėzuitų 

-name. , i * ( | |
Būdamas VVaterbury j para- į Gerb. klebonas kun. Valan- 

šė daug straipsnių “Darbini- tiejus, kuris dabar vieši .Lie- 
nkui”, radio pasikalbėjimams* tuvoje, rašo, kad rado savo 
Lietuvos laikraščiams. Jo strai motinėlę ir gimines sveikus;
panis apie filmas “Tiesos Ke
ly” labai gražus ir verta, kad 
kiekvienas katalikas paeiskai 
tytų.

Našlaičių piknikas

Užpereitų sekmadienį K ru
gelio ūky, Av. Juozapo para
pijos našlaičių naudai buvo 
metinis didelis piknikas. Po
nas Krugelis vietų davė dy
kai. Apie 20 geraširdžių dar-

pasakoja, kad Lietuvoje žmo
nės smagūs ir linksmi, kad 0- 
ras gražus ir javai gražiai at
rodo. Dar nerašė, kada grįš.

Linkime gerbiamam klebo
nui gerai pasilsėti.

Išvyko Lietuvon mokytis
Valerija Jakštaitė išvyko 

Lietuvon mokytis. Ji baigė 
Waterbury Cathotio High

School Be abejonės, Lietuvon 
je jai seksis. Išvažiavo liepos 
3 d. su Studentų ir Profesi
jonalų ekskursija.

Kun. Biskis, vaterburiečių, 
kunigų pagelbininkas gražiai 
veikia su žmonėmis, ypatin
gai jaunimu. Linkime kun. 
Biskiui ir toliau taip su mu- 
mia darbuotis.

Senoji Tėvyne Jūs Laukia
Aplankykite savo

gimtinį kraštą

SEPTYNIOS DIENOS
į Lietuvų

BREMEN 
EUROPA

Ekspresinis traukinys laukia prie 
laivo Hremerhaverte Ir užtik rhia 
patogų nuvykimą f RLArPf'.DĄ

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DIUTSCHLAND 
HAMBURG 
NIVA YORK

ALRERT BALUS
Patogus ausi siek imas geležinke

liais iš Hamburgu 
•

Informacijų klauskite pas Vietini 
Agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

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 Rūšies Insurance — Ugnies, V ėsi įlos, Automobilių,

Stiklų Ir 11. ■■tartF •
JOHN P. EWALD

L OANS and INSURANCE
Teigti reikalauji pinigą ant Pirmo Mortgičio, arba

apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:
840 West 33rd Street

TELEFONAS; Y ARds 2790 arba 279i
KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪO AVO IIMO B-VĖS

RAŠT]XF.IL

130 W. Randolph St., Chičago

Gerkit ir Reikalaukit

5222222^

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 Wčod St.
Atdara antradieniais ir ketvirtadieniais iki 9 vai. vak.

Šeštadienio vakarais iki 10 vai.
U'»T»

■



Antradienis liepos 30 d., 1935 D RI V O IM n

60,000 Uttnrin Dariaus - Gim Dienoj 
Chicagcje

PIRMIESIEMS LIETUVIAMS TRANSAT- 

LANTINIEMS LAKŪNAMS ATIDENG

TAS PAMINKLAS

Chicagos Lietuviai, Tinkamai Pagerbdami Savo 

Didvyrius, Ir Save Įvertino

Pirmasis puošnus pamink- kūnų giminės, Lietuvos koa
las, pirmiesiems lietuvių trans sulas Antanas Kalvaitis, Ši- 
atlantiniems lakūnams — ka- mučiai ir įžymesni lietuviai iš. 
pitonui Steponui Dariui ir lei- kitų parapijų.
tenantui Stasiui Girėnui — jau 
įvykęs faktas. Vakar jis iš
kilmingai atidengtas. Liepos 
28 d., 1935 m., Chicagoj — tai 
ietuvių didvyrių Dariaus ir 
Sirėno diena.

Ryte, 10 vai., Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje, Paminklo Ko
miteto ir gerb. kun. Igno Al- 
bavičiaus rūpestingumu, buvo 
suruoštos įspūdingos pamal
dos. Pontit'ikales Mišias atlai
kė iš Lietuvos atvykęs vys
kupas, J. E. Teofilius Matu
lionis. Jam asistavo: arkiku- 
nigu — marijonų provincijo
las, kun. Jonas J. Jakaitis, 
dviem arkidijakonais — kun. 
Jeronimas Vaičūnas ir kun. 
Alek. Baltutis, dijakonu — 
klierikas Kazys Toliušis, sun- 
dijakonu — klierikas Antanas 
Ignotas, M. I. C. Pamokslų pa
sakė kun. Pranas V. Strakau
skas iš Lowell, Mass. Panioks-

Paminklo atidengimo iškil
mės prasidėjo 2 vai. po piet. 
Didžiulis Marųuette Parkas, 
kame stovi naujas mūsų la-, 
kūnų paminklas, knibždėjo 
nuo žmonių. Aplinkui keliai 
užgrūsti automobiliais. Gatvė- 
kariai prisikimšę važiuotojais. 
.Šalygatviai, kur tik pažiūri, 
tartum gyvi nuo einančių mi
nių.

Trečių valandų atvyko J. E. 
vysk. Teofilius Matulionis, ly
dimas daugelio Chicagos ku
nigų ir kun. Prano V. Stra- 
kausko iš Massachusetts.

Paminklo atidengimas pra
sidėjo 3 vai. popiet, militarėm 
iškilmėm. Iš pietų pusės Ca- 
lifornia avė. pasirodžius mili- 
tariain 3-ro Field artilery be- 
nui iš Fort Sheridan, Mar-. 
ąuette parke tris syk iššauta 
iš kanuolės.

Militarį Fort Sheridan be-

5F

Dariaus - Girėno paminklas. — Priešakinė Dariaus- 
Girėno paminklo dalis, Marųuette Parke, per atidengi
mo ir pašventinimo iškilmes praėjusį sekmadienį, daly
vaujant, rašo, 75,000 lietuvių. Toliau matyt estrada, 
kurioj sėdi garbės svečiai. (Chicago American Photo)

žiamos per garsiakalbius, taip 
kad nepaisant vėjalio> kalbon 
buvo galima girdėti ir toliau 
estrados. Žymesnes kalbas pa 
sakė: J. E. vyskupas T. Ma
tulionis, Paminklo Komiteto 
pirmininkas R. A. Vasalle, ku 
ris miestui “perdavė” pami
nklų. Paminklų priėmė Parkų 
Komisijonierių atstovas Com.
Witmanski, miesto majoro at- Neseniai dėl kažin ko susi- 
stovas, assistant Corpor. coun-Į pyj^ du Klaipėdos gyvento

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

E WEDC (1210 Icilocykles)

SOVOGISTAS - UŽGAU
LIOJIMO ŽODIS CHICAGOJE

RENGI* PIIHHĄ
i n • n»n • i” ' — WEHT SIDE. — Amerikos

S T"\^TT|ljai' Viena““U*^V^inO8^iLi«tu^ M°‘“¥
pirmininkas adv. K. P. Kai yogistu (sovogistais vadinami 
(Stato advokatas), Lietuvos 1 prįey valstybinės Neumano pa- 
konsulas

Balsuotojų Lyga rengia pir-
\ntanas Kalvaitis • •" išvažiavimų (basket pie-Amanas laivams, rtlJOH nar.ai, kurių garsiųjų' - v , , Foregt nreser

kun. J. Vaičūnas, Su»iv. Liet? byll} naartn6i„ Lietuvon ka- ’ rUgP . ’ tor“‘ P"**
R. K. Amerikoje prezidentas
ir dienraščio “Draugo”

lininkas iškėlė dorybes tėvy- nų sekė, pro estradų ir pamin- 
nės meilės reikšmę ir įsųmo- klų praėjo šie Amerikos Legi-
nino dviejų, lakūnų ne vienos* jono uniformuoti postai su sa-
tik lėkimo dienos, bet jų viso'vo vėliavomis ir benais: Da-»
amžio darbuotės savo tautai; 
net su gyvasties paaukojimu.

Pamaldų metu choras, va
dovaujant muzikui Kaštui Sa-

rius -Girėnas Post, Blue įs- 
land (UI.) Post, Paul Schmidt 
Post, Harvey (111.) post, Clea- 
ring Post, George Victor mi-

boniui, sugiedojo ypatingai pa- ' litaris benas, Stanley Sullivan. 
ruoštas Mišių giesmes Ir Iii-,Post, Englewood Post, Jame 
mnų “Ecce Sacerdos”. Zientek Post ir “Lietuva”

Seserys Kazimierietės išpuo 1 benas. Buvo ir skautų bubnų 
šė bažnyčių gėlėmis Ir Ameri- korpusas
kos bei Lietuvos vėliavomis.' 
Gražiai pasipuošę lietuvių mo
kyklos vaikučiai, su žydinčio
mis radastomis rankose, įly- 
dėjo vyskupų ir kunigus į ba
žnyčių.

Į pamaldas buvo atvykę la-

Fort Sheridan benui sugro
jus Amerikos himnų, jungti
nis parapijų choras, Victor 
militariam benui pritariant 
sugiedojo Lietuvos himnų. Po 
to priešais estradų Sullivan 
postas atliko militarį drill.

PADEKONE

A | A
VLADISLOVĄ IVANAUSKAITĖ

kuri mirė liepos 20 d. ir tapo palaidota liepos 24 d., o 
dabar ilaisi šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilitsi ir 
negalėdama atidėkoti tiems, kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimų ir palydėjo jų į tų neišvengiamų amžinybės vietų.

Mes atmindami ir apgailėdami jos pmsišalinimų iš 
mūsų tarpo dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kun. kleb. 
«J. Mačiulioniui, kunigams A. Jeskeviėiui ir J. Vosyliui, 
kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jos sielų ir kleb. 
kun. Maėiulioniui už pritaikintus pamokslus bažnyčioje ir 
kapinėse.

Dėkojame šv. Mišių aukotojams, gėlių aukotojams, varg. 
J. Brazaičiui, K. Saboniui ir A. Skamnrakienei už gražų 
giedojimų, seserims Kazimierietėms iš Aušros Vartų parap. 
už atlankymų velionės namuose ir palydėjitnų į kapines.

Dėkojame eiocei Pikelienei, dėdei Pikeliui ir pusseserėm 
Antaninai ir Teklei už budėjimų prie karsto, gražų pasidar
bavimą ir išreikštų užuojautų.

Dėkojame Peoples Furniture kompanijai už mirties pra
nešimų per savo radijo valandų. Dėkojamo eiocei Misevi
čienei už parūpinimų laidotuvių pranešimų ‘•Margučio” 
radijo valandoj. Dėkojame kvietkininkui Loveikiui už pa
rūpinimų gražių gėlių. ,

Dėkojame graboriui Lacbnwiez ir Sūnams, kurie Navo 
geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jų į am- 
žinastį, o mums palengvino perkęati nuliūdimų ir rūpes

čius. Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurio paguodė mns 
mūsų nuliūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau, a. a. Vladisla- 
va, lai Dievas suteikia amžinų atilsį.

Nuliūdę lieka: MOTINA, TAVAS IR BROLIAI.

nagrinėjo Lietuvos
I teismas). Del BIUj^ve Sako, piknike našlės su

l I u. v i pavadinh"° vienas šaipyk“- vedusiomis virvę trauks, vy-dr Ant^'“'* |S‘Žl'KlC‘ byl“ rai su žmonomis laiveliais lL
Xa^ka7Zsys Pitžl B l‘ei8mt- TriS”'“ "ktyniuos, jaunimas prie ge-
itaKausKa., Stasys n»za, n-Vogistas yra užgauhojim0 zo- nn.„ikns snks Sviriu tn.r-
F. Simokaitis, kap. Petras Jll- u Vadinami sovo<ristas K lai : F°S " °S °R ' b

Ir vu; Vadinasi sovogistas Klai- žada būti genut
° kiti. jau yirtęs keik- Skarda SQ aM

Visi kalbėtojai vertino at- snio žodžiu.
liktąjį lakūnų žygį ir pasta
tytojo paminklo reikšmę.

Paminklo braižinių pagami- 
ntojas, lietuvis architektas 
Kazys Bronius Koncevičius ir
gi kalbėjo paaiškindamas pa
minklo linijas. Minia jį pa- vų dirbtuvės— Lindenau. Jos 1 ROSELAND.— Juozas Ve- 
sveikino entuziastiškai. daug pastatytų laivų plaukio- nckus atstovaus Vyčių kuopų

ja viso pasaulio vandenimis. XXIII seime, Hartford, Conn.

nuomenės šio

LIETUVA PASTATĖ 
RUSIJAI LAIVĄ

Klaipėdoje yra garsios lai-

ves, prie 87 gat. ir Western

,Tonas
Lagodny su šeima. Pikniko 
vieta bus pažymėta Amerikos 
ir Lietuvos vėliavomis. Visi 
kviečiami. Reng.
vykstTivyčiTseimą

Ypatingo dėmesio iššaukė 
advokato C. P. Kai kalba, kuo 
met jis išvyniojęs tris vėlia-

Atidengus paminklų vysku- ija, paminklo komitetas, kalbė- į vėles _  Amerikos Lietuvos
pas, dalyvaujant dvasiškijai,, tojai bei garbės svečiai ir la- įr Katalikų Bažnyčios Popie-
iškilmingai pašventino pamin 
klų.

kūnų giminės.
• iz , • t/ > -■* •• . **• ’>
Leitenanto Girėno giminės 

Dvi jaunos lietuvaitės, bū- buvo sekanti: jo sesuo Agnie- 
tent p-lė Irena Pleiriūtė, pa-1 tė Girskaitė - Gilienė, kuri Gi- 
sipuošusi Amerikos spalvomis, rėnų siračiukų einantį 15 me- 
ir p-lė Kristina Pilkiūtė, pa- tūs atsiėmė pas save į Ame- 
sipuošusi Lietuvos spalvomis, rikų ir buvo jam už motinų, 
prie paminklo sudėjo cru pa Įbrolis Jonas Girskis, antra

žiaus, — paaiškino tų trijų 
soči jai ių vienetų ryšius ir tas 
tris vėliavas įteikė: Amerikos* 
— Chicagos majorui, Lietu
vos — konsului Kalvaičiui ir 
Popiežiaus — vyskupui T. Ma 
tulioniui.

Liepos pradžioje Lindenau di-.Venckus yra aktyvus kuopos 
rbtuvės pastatė ir į vandenį;. gyvenime įr daug dirba Baž- 
nuleido naujų ledlaužį, skirtų nvčiai.
Sovietų Rusijai. Tsb. Hndson Lake išvažiavimas

buvo nukeltas į rugpiūčio mė
nesį. Į <

Liepos 28 d. buvo iškila tra
ku į Doescher’s Park; Crete, 
III. Visi dalyviai buvo paten
kinti. Jurgis Smulkis, 

Koresp.

— baigė oratorius — gyvu 
žodžiu paskelbsiu parvažiavęs 
į tėvynę”.

garbos ir dėkingumo vainiku, 
nuo tų dviejų šalių

Du žuvusiu didvyriu pager 
biant kornetu, minia sustojo 
susikaupusi maldai.

Į padanges paleistos kelios 
rakietos, kurios sprogdamos 
išleido Amerikos ir Lietuvos Į 
vėliavėles; jos, prisegtos prie Į 
parašiutėlių, nusileido į mi
nių.

Dviejų didvyrių lakūnai 
draugai, susėdę į penkis lėk
tuvus skrajojo virš kų tik pa
šventinto paminklo ir barstė 
žydinčias gėles.

Chicagos lietuvių parapijų 
sudėtiniai erorai, vadovaujant 
prof. Antanui Pociui, sugie
dojo “Vytauto maršų”, ‘Ne
prapuls mūsų tėvynė” ir ‘Gau • 
skit trimitai’.

Jaunų lietuvaičių patrijočių 
būrelis iškilmėsna eisenoje at
vyko pasipuošusios gražiai 
tautiniais lietuvaičių drabu
žiais. Užtat joms suteikta ga
rbės vieta prie paminklo.

Ant paruoštos estrados pro 
kurių praėjo paraduojančios 
draugijos, Amerikos legijonie- 
riai ir nuo kurios buvo sako-i
mos kalbos buvo susėdę: vys
kupas T. Matulionis, dvasiški-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ii*

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

pusseserė Sofija Mikolaltienė, 
pusbrolis Pranas Girskis, švo- 
geris Antanas Gylis, Svogerb 
Pranas Mikolaitis, Julijonas 
ir Agnietė Urbonai.

Oratorių kalbos buvo leid-

“Draugo” redaktorius, jau
smingai apibudinęs mūsų di
dvyrių lakūnų nuopelnus, iš 
dėstė paminklo reikšmę pa- ’ 
tiems Chicagoje gyvenantiems 
lietuviams. “Jūsų gi atliktų 
taip gražų kultlringų darbų

Iškilmės baigtos tik vėlai 
vakare paminklo apšvietimu, 
iliuminacijomis, rakietų leidi
mu, spalvuotais žiburiais.

Tų dienų daugelio lietuvių 
namai buvo papuošti Ameri
kos įr Lietuvos vėliavomis.

Be Chicago ir apylinkės lie
tuvių, šiose istorinėse iškil
mėse dalyvavo patriotingų lie 
tuvių ir iš kitų valstybių: 
Wisconsin, Michigan, Indiana, 
Ohio ir net New York.VENETIAN MONUMENT CO., INC

NAUDINGI PATARIMAI
Skaudant galvų, ypatingai 

kada tas skausmas paeina dėl 
kraujo sumažėjimo galvoje 
(kuomet galva šalta), reikia 
galvų aprist skepetėle Ir atsi
gult taip, kad galva ir kojos 
būtų vienodoj aukštumoj.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidoto 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse
1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

1.F.Eudeikis 
Latknria ir Šunis

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

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 5927 J

J. Ljirieticius 4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAimiLŲ DOBtJAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir 
■amių.
Mūsų šeimyna speeialisnoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalas teisiai 
au pačiais išdirbėjaia.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas 1 rytos mm

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonais

Rea. FBMHAOOliA MII 
BKEllONT MM

OC0OSI HILtalDB 
VOmb

S. R. Mažeika 3319 Litnanica Avė. 
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Litnanica Avė.
Phone BOUlevard 4139

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

1. F. Ratas 668 Weat 18th Street
Phone CANal 6174

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

AMBUULNOI PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

' YARds 1741-1742
J. F. EUDEIKIS . „j
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SUDIEV CHICAGA! IKI PASIMATYMO SU PERGALE

Amerikos lietuvių atletai, kurie vyksta į viso pasaulio lietuvių olimpiadų Kaune. Iš 
Chicagos išvyksta šiandie. Ekskursantų trauki nys išeis 10:30 ryto (Chicago laiku) iš La 
Šalie stoties. 5

ŠIANDIE IŠVAŽIUOJA 
“DRAUGO” EKSKURSIJA

Šiandie 10:30 ryto (Chica
gos laiku) iš La Šalie stoties 
išvyksta “Draugo” ekskursi-, 
ja į Lietuvąi. Sykiu su eks- 
kursininkais vyksta ir Ameri
kos lietuvių atletai dalyvauti 
viso pasaulio lietuvių olimpi
adoj, kuri įvyks Kaune per 
Viso Pasaulio Lietuvių Kon
gresų. Rytoj ekskursantus pa
sitiks New Yorke vadas L. Ši
mutis ir sėdę į “Normandie” 
išplauks linkui Lietuvos. <

Laimingos kelionės!

rankas. Senas savininkas Ka- Į 
valiauskas pardavė Petrui Ba-1 
rtkui. Ta kepykla yra tuob 
garsi, kad turi savo malūnų.

Išvyko į Lietuvą (

Antanas Balkaitis išvyko į ’ 
Lietuvų prie savo šeimynos į i 
Kelmės parapijų. Buvo seny-! 
vas, be sveikatos ir be pini
gų žmogelis. Išvyko Imigra-'

AUTOMOBILIAUS AUKA
Kazys Andrejūnas, Ciceros I 

gyventojas, grįsdamas iš Mar- ! 
quette parko po Dariaus - Gi
rėno paminklo atidengimo iš
kilmių, išlipo iš gatvėkario 
ant 14 ir Cicero gat. Einant į 
skersai gatve, automobilis smo 
gė į Andrejūnų ir nuvilko a- 
pie 45 pėdas. Automobilistas 
nuvežė į Francis Willard li
goninę, kur už pusės valandos 
mirė. Vakar ryte, įvykusiam 
tyrinėjime nustatyta, kad au
tomobilistas buvo kaltas.

Kūnas randasi Petkaus la
voninėj. Dėl informacijų gali
ma pašaukti: Cicero 2109.

AUDITORIJA TAISOMA
BRIDGEPORT. — Plačiai 

žinoma Chicagos Lietuvių Au
ditorija dabar taisoma. Atei
nantį sezoną pramogų rengė
jai auditorijoj ras daug pa
gerinimų. Žymiausias pageri
nimas daromas virtuvėje. Da
bar virtuvė padidinta, įtaisy
tas ice-boksis, kaladė mėsai 
kapoti. Taigi auditorijos salė
se bus galima kelti didžiausi 
pokyliai su puikiausiomis va
karienėmis. Dabar salės mana- 
džerius yra Juozas Bubnis, 
kuris kas vakaras randasi au- 
d‘. torijoj nuo 7 iki 8 vai.

Kepykla kitose rankose
Garsioji lietuvių kepykla — 

European Stvle Bakery, 841 
W. 33rd St., perėjo Į naujas

X'
,?.y,£gg,a»

RADIO
DAINUOS H. BARTUSH, 
O. SKEVERIŪTĖ, A. ČIA

PAS IR KITI

Šiandie, 7 valandą, vakare 
bus tikrai gražus ir įdomus 
radio programas, kuriame da
lyvaus operos dainininkė He-

LIETUVIAI ADVOKATAI:

1400 No. Paulina St. 
Phone ARMitage U5tf<

FEROINANO PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

S ui te 1009 - 'FRAnklin 699u
188 W. >Randolph St. 

Chicago

Antradienis liepos 30 d,, 1935

len Bartush, O. Skeverifltė,' 
A. Čiapas, Peoples radio kva
rtetas, duetas ir kiti. Be to, 
bus gražios muzikos lr įdo
mių pranešimų. Nepamirškite 
pasiklausyti šio programo.

Rep. XXX

Laimė ne tik akla, bet 
apakdo ir tuos, kuriuos ji 
glosto. Ciceronas.

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

REIKIA DARBININKES

Reikalinga mergina ar mo
teris prie namų darbo, prižiū
rėti 2 vaikučius, nakvoti ant 
vietos.

5313 Nevada Street
AKIŲ GYDYTOJAI:

LIETUVIS •

ANT RENDOS
AUKSINE PROGA 

Tėslrenduoja 2 fttora!: vienas dėl a-
llnės su barais lr ulstakslats; kitu- 
tinkamas dėl grosernės ar alskrtmC- 
nės. Renda labai pigi ir geroj vietoj 
— lietuvių centre — 45OO H. Paulino 
St. Atsiimkit pas A. Norbiit, #222 S. 
Fairfield Avė. Telef. PROprn 1435.

CLASSIFIED
AITOMOIIIITU AUTOMOBILE^

cijos Biuro lėšomis. Sveika
tos pataisyti buvo išvykęs į 
Floridų pas giminaitį. Bet ten 
nieko gero nesusilaukė. Juo 
rūpinosi plačiai žinomas lab
darių veikėjas Jonas Dimša. 
Jis gelbėjo jam į Floridų iš
važiuoti, pagelbėjo sugrįžti ir 
pagelbėjo į Lietuvų išvykti.

JOHN Br BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2901 W. Cermak Road
(West 22nd St.) 

(Metropolitan Stato Bank namo) 
Valandos kaadlen nuo 9 Iki I 
Paned Alio, Seredos lr Pėtnyčios

vakarais • Iki 9
Telefonas OANal 1178

NAMAI: 8459 8. RockweU St.
Telefonaa REPnblic 8900

OPTOMETRICALLY AKIV 
SPECIALISTAS

• 'u.ien*vlna aklų Įtempimų, kurta 
prUftartunl galvos skaudėjimo,

I t valglmo, aklų aptemimo, nervuotu- 
| no. skaudamų aklų kurėt). atitaiso

-rumparegystp Ir tollregystę. Priren
gia teisingai aklnlua. Vlsuoae atsiti
kimuose egsamlnavlmaa daromas au 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus Kreivos akys atl- 
talaomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
NedėlloJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589

EMIL DENEMARK INC.
”■ Vartotu Karu Bargenai ~~

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK TR 
PONTIAC KARŲ

Rap

Telephone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 SOUTH ASHI-AND AVENUE 
Res. 6515 S. ROCKWEIX ST. 
Telephone: REPublic 9723

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

llįiirukidid Old(f old

TZ" IEKVIENĄ DIENĄ, vis daugiau ir daugiau rūkytojų sako: “Imk

naujų minčių!" kai Old Gold eina is rankų į rankas. Tai tikras
• _

malonumas. Daugiau negu tai! Tie rūkytojai sako, kad Old Gold turi 

specialį patraukimą. Jie veikia kaip malonus stimuliantas kada dva

sia yra nupuolusi. Kokia priežastis? Puikiausia ir lengviausia taba

kas; pasendintas ir įrengtas virs visokių standardų.
OP- tsdllnd Cs.. Inf.

tumi/utoja ... BET NIEKADOS NE ERZINA

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akiniųczFęD

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone OANal 0523

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. LAFayetts 7649

DR. F. C. WIN$KUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.. S—4 lr 7—9 vai. vakare
Res. 2138 W. 24th St

Tel. OANal O4O3

Ofiso: Tel. LAEayette 4017 
Pm: ’o*. HEMiock 4284

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

RosldenriJos Ofisas: 8454 W. 89tb St.
Valandos: 18-18 lr 8-8 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėllomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

X4<! 30. 49th CT.. CICERO. TU- 
Ltar., Ketv., Ir Pėtn. 18—8 vai. 

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

Office Tsl. HEMiock 4848 
Res. Tel. GROvehill 0817

6924 S. TALMAN AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2422 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

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

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANal 0482

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

Nedėlioję pagal sutartĮ

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki t popiet — S Iki 8:80 vakaro. 
Nedėllomls nuo 11 ryto tki 1 p.p.

TtT’TPK *35. Club Sedan su trunk. garantuotas ..................... ts’S
BUICK *85. 5 Sodan 47, garantuotas ....................................... 8795
BTUCK *33. 5 Sedan. 6 drat. ratai, tobulas.................................... 8*95
BUTCK. *33. 3 Sedan 6 7. f drat. ratai, labai pulkus 8*75
BUTCK *31. 5 R«dan 67. geroj tvarko! ...........   9395
BTTTCK *30. 5 Sedan 61. mediniai ratai, graliam stovy .... 8225
BUTCK ’20. 7 Limo. SeSl drat. ratai, eina O. K..................... 8225
CADILLAC *31. 7 Sedan. tobulam stovy ...........................  8«95
CADILLAC *30. 7 Sodan, pertaisytas ....................................... 9«85
CADILLAC *30, 16 cilindru 7 Sedan. lahal puikus....................8595
CADILLAC *3(1. 7 Sedan, labai puikiam stovy .......................... 8495
CADTT.LAC *29. 5 Sedan, Svarus karas.......................................  8225
CADTT.LAC *29. 7 Sedan. gerai bėga .....................   8275
CADILLAC *28. 5 Sedan. gražiam stovv ............................... 8125
CATiTT.LAC *29. 5 Sedan, gera vertenyhė ............................... 8100
CHEVROLET "33. 2 duru Sedan. radio, hpaterla, tobulas . . 8a»5
CHEVROLET *31, Soort Coupe, geros motoras ..................... 8235
CHRYSLER. *30. 6, 5 Sedan. 5 drat ratai, O. K.................... 8245
FORD, *35. Sport Counc, kuone naujas ....• ... HPECTV.
FORO *8T, Business Coupe. Svarus ............................................ 8225
FORD *30. Soort Coune. gera vertenvbė ................................... 8175
LA SALLE *31. 5 Sedan. Juodas, drat. ratai ........................... 8345
I,A SALLE *30, 5 Sedan, 6 drat. ratai........................................ 8345
LINCOLN *8fli. 5 Sedan, labai puikus ........................................ 8295
OAKLAND *30. 2 Duru Sedan. gražiam stovy..........................8175
PACKARD *32, 7 Custom Sedan. tobulam stovy................. 8845
PACKARD *81. 7 Custom Sedan’. gerai bėgantis.................. 8395
PIERCE *30. 2 Coupe. labai pulkam stovy...............................8105
PLYMOTTTH *33, 2 Coupe. Rumble seat. Svarus ................. 8395
PONTIAC *34. 2 Durų Sedan su trunk, kaip naujas............. 8595
PONTIAC *34. 4 Duru Sedanf. kaip naujas ............................... 8595

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Rea. and Office
PROapect 1O8H 2859 80. Leavitt St

OANal 0709

DR. J. J. FOWARSK AS
PRYRTCTAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel. GANal 0287
Rea. PROspeet 9959

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHTRURGA8

1821 SOUTH HALSTKD OTREld 
Rmlrienetja S9O0 Oo. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto IM t popiet
4 Iki 8 v. vakaro

Tol CANal 9128

DR, G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas lAavltt 8t.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 19 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro
8eredoJ pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo S iki 4 lr nuo 8 Iki 8 vak 
Nedėllomls pagal sutarti

Ofiso telef. BOUIevard 7880 
Namų tel. PROapect 1980

Tel CANal 4122

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

Seredomis Ir Nedaliomis pagal sutarti
REZTDENCIJA (

6631 S. California Avė. ’
Telefonas REPublic 7868

Tel. ROUlevard 7048

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland A ve.
arti 47tb Street

Vai.: nuo 9 iki S vakare
Seredoj papai sutarti

Ofiso Tel.: PROspeet 0370
Ree. Tel.: HEMiock 0141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: S Iki 4 Ir 9:80 Iki 8:80 
Seredomis lr nedaliomis pagal sutarti 
Res. 8818 W. 88th St. Pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnia 0086

Ofiso vai.: 2—4 lr 9—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDUNSKIS
Dantistas

Gas X-Ray
4148 ARCHER AVE., Oor. Franciam 
Tai. Office Laf. 8888; roa Vlrg. 9489

Tel. Ofiso BOUIevard 8818—14
Roa. VIOtory 8848

DR. A. J. BERTASH
Ofiao vai. nuo 1-8: nuo 8:80-8:88

756 W«rt 85th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4739 So. Ashland Ars.
__ 1 labos
CHICAOO. ILL

OFISO VALANDOS:
Nuo 19 IM 18 vai. ryto, ano 8 IMI 4 

vai. po plotų lr nuo 7 Iki 8:89 vai. 
vakaro. Nedėllomls nuo 19 IM 18 

valandai dienų W4e8naa« MTDvvav tano

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. YARda 0994 

Raa.1 M PLAsa 8488 
▼alandos:

Nno 19-18 v. ryto: 8-8 Ir 7-8 V. y. 
Nodėldlenlala nno 19 IM lt diena

Į CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run “ $7.00 I


