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U. S. SPAUDA SMERKIA NACIU 
TERORĄ VOKIETIJOJE

SCHACHTAS SKELBIA ĮSPĖJIMŲ 
NACIAMS RADIKALAMS

NEW YORK, rugp. 1. — 
Amerikos pasaulinė spauda 
smerkia nacių vedamų prieš- 
įeliginę kampanijų Vokieti
joje.

Štai, New Yorko Times 
tarp kitko rašo:

“Vokietijos katalikai visa
dos aukštai yra gerbiamas gy 
ventojų elementas. Jie yra 
gabūs atstovai parlamente, 
taip pat didieji vadai politi 
koje ir parlamentiniai orato
riai, 'kai kad AVindhorst, kurs 
kitados atkakliai laikėsi prieš 
patį Bismarkų. Jei Bismar
kas neturėjo pajėgi} palaužti 
katalikų, jie neprivalo bijoti, 
"kad juos išnaikintų Hitleris.

“Kokiais sumetimais H it 
leris sukėlė smurtų prieš ka
talikų Bažnyčių, stačiai sun
itu išaiškinti. Juk jis padarė 
taikos sutartį su .Vatikanu. 
Jis pripažino konkordatų, ku 
riuo katalikų teisės ir privile 
gijos • Vokietijoje užtikrina
mos. Šiandien gi Hitleris dra
sko ir atmeta šalin tų doku
mentų.

“Jei Hitlerio režimas iš tik 
rųjų yra pasiryžęs gaivinti 
pagonizmų reiche, tai jis. nu
sisuka kovoti prieš Katalikų 
Bažnyčių, gerai nusimanyda
mas, kad ši Bažnyčia jfa ga 
brigas kūnas Vokietijoje. Gal 
jis ir mano, kad jam pasiseks 
paveikti katalikus, kad atitr
aukus juos nuo krikščionybės. 
Tai tuščia svajonė. Katalikų 
Bažnyčios ir katalikų pavei
kioms neįmanomas. Vokieti
jos gyven tojai tiek daug su
spausti, kad jie, kaip rodos, 
netekę pajėgų pakelti savo 
balsų prieš diktatoriaus šėli
mų.”

Kiti laikraščiai čia ir kituo 
miestuose ir gi panašiai 

itsiliepia apie Hitlerio šėli
mų.

BERLYNAS, rugp. 1. — 
Vokietijos ekonomikos dikta
torius ir valstybės banko pre 
zidentas dr. Hjalniar Schacht 

[ įspėja nacius, kad jei ir to- 
i bau bus vedamas prieš žy
dus ir katalikus teroras, žlugs 
visa Hitlerio atstatymo pro
grama ir daug nukentės rei
chas.

Anot dr. Scbachto, kurs a- 
nadien kartu su karo ministe 
riu gen. Blombergu atlankė 
vadą Hitlerį Bavarijos kal
nuose, visam krašte turi būt 
nutrauktas išėjęs iš ribų są
jūdis prieš žydus ir katali
kus.

“Mes neturime įkimšti sa
vo galvų į smiltis, kad nema
čius gyvenamų sunkybių. Pri
valome žiūrėti atvirai ir ma
tyti savo darbų pasėkas,” pa 
reiškia ekonomikos diktato
rius.

KOVA PRIEŠ VANDEN- 
SAIKIUS CHICAGOJ

Yra sumanymas įvesti van 
densaikius (vandens mete
lius) į visus perdėm namus, 
išėmus bažnyčias ir mokyklas, 
visoj pietinėj Chicagos daly 
pradėjus Persbing road.

Miestas planuoja toj daly 
statyti vandens košimo stotį 
ir šiam tikslui nori gauti iš 
vyriausybės 20 milijonų dol. 
paskolos. Vyriausybė sutinka 
duoti paskolų su sųlyga, kad 
į visus namus būtų įvesti van 
densaikiai. Randama, kad su 
vandensaikiais žmonės turėtų 
daugiau mokėti už vandenį, ne 
gu kad šiandien mokama.

Vandensaikių įvedimo prie
šai renka piliečių parašus pe 
ticijai, kuri bus įduota miesto 
majorui, kad jis paneigtų šį 
sumanymų.

IEŠKOMAS ĮTARIAMAS 
ŽUDIKAS

Chicagos ir aplinkinių val- 
tybpų policija stropiai ieško 
Ariamo žudiko Mandeville 
V. Zenge, kurs sužalojo ir 
užudė dr. W. J. Bauer, ėjų- 
į priedinius mokslus WiscotV 
ino universiteto medikalinėj 
lokykloj Ann Arbor, Mich. 
Yra žinių, kad įtariamasis, 

asi, pasidaręs galų Michigan 
žere. Bet policija nelabai no 
ėtų tikėti. Vienam Chicago 
axicab įtariamasis paliko sa 
o kruvinų švarkų, skrybėlę 
r raščiukų savo tėvui, Can
on, 0. Sakosi, kad pasiryžęs 
msiskandinti. Pripažinta, kad 
ai jo rankos raštas.

Policija mano, kad, rasi, į- 
ariamasis tuo keliu nori su- 
daidinti policijų.

PAIMA KONTROLEN KŪ
RĄ IR METALUS

ROMA, rugp. 1. — Paskelb 
tu ministerių kabineto nuo
sprendžiu Italijos vyriausybė 
paima savo kontrolėn kuro 
ir įvairių metalų priemones. 
Tas daroma karo sumetimais.

MIRĖ JĖZUITAS 
ORATORIUS

DETROIT, Mich., rugp. 1. 
— Mirė plačiai žinomas ora
torius kun. J. A. McClorey, 
S.J., 61 m. amž.
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ŽUDIKAS G. THOMPSON NUBAUSTAS MIRTIES BAUSME

Žudikas Gerald Thompson, Peoria, lll., pripažintas kaltu ir nubaustas mirties bausme. Vaizdas rodo, kaip 
valstybinis kaltintojas kalba į jury, reikalaudamas, kad žudikui būtų skirta mirties bausmė. G. Thompson kri- 
minališkai užpuolė ir nužudė Miss Mildred Hallmark, 19 m. amž., taip pat iš Peoria.

DANCIGE PASKELBTAS 
NEPAPRASTAS STOVIS

DANCIGAS, rugp. 1. — 
Dancigo miesto ir jo teritori
jos senatas šiandien paskelbė 
miestui ir teritorijai nepa
prastų stovį ir to vykdymų pa 
vedė senato prezidentui A, 
Greiserui.

Šis stovis nėra miiitarinis, 
bet importuojamo maisto rei
kale. Dancigo sienos bus ati
darytos maisto įvežimui iki 
bus susitaikinta su Lenkija 
tarifo reikalu. Mat, bijoma, 
kad Dancigui nepritrūktų rei 
kaling-o maisto.

MOTERIŠKĖS 
“NEKALTOMIS”

Mrs. Blanche Dunkel ir 
Mrs. Evelyn Smith (Jung) va 
kar pašauktos teisman ryšium 
su Ervin Lango, 28 m. amž., 
nužudymu.

Abidviem leista pasisakyti 
“nekaltomis.” Tokiu būdu jų 
byla bus nagrinėjama su pri 
siekusiais teisėjais (jury).

NUBAUSTAS MIRTIES 
BAUSME

PEORIA, Ilk, rugp. 1. — 
Teismas nubaudė mirties 
bausme Gerald Thompson, 26 
m. amž., už Mildred Hallmark, 
19 m. amž., kriminališkų už
puolimų ir nužudymų. Prisie
kę teisėjai paneigė ginėjo tvir 
tinimų, kad kaltinamasis yra 
beprotis.

NACIAI NUBAUDĖ ABATĄ

PASKIRTAS KOMITETAS
EUKAR. KONGRESUI 

MANILOJE
MANILA, Filipinų salos, 

rugp. 1. — Paskirtas komite
tas 33-iajam tarptautiniam 
Eukaristiniam kongresui, į- 
vyksiančiam čia 1937 m., va
sario mėn. 3 iki 7 d. imtinai. 
J. E. vietos arkivyskupas M. 
J. O’Doherty paskelbė komi- 
leto sąstatų. Pildomojo komi
teto pirmininku yra Manilos 
vyskupas pagelbininkas W. T. 
Finnemann.

POPIEŽIUS NUSIKĖLĖ | 
VASARINIUS RŪMUS

VATIKANAS, rugp. 1. — 
Šventasis Tėvas Popiežius Pi

TRYS VALSTYBES RIŠA IMUHMMtt UITO ME * £. “ '
jAlhan kalvų, netoli Romos. 

Tas nėra Popiežiui vasaroj
WASHINGT0N, rugp. L^ima8’ ankStieji I'rela,ai- 

- U. S vvriauRvbe atsakė i1>ai t,k kad aPs'«»>K'>Jus ■>«» 
Vokietijai į' jos protesto no- jdideli« karSfil' Vatikane. Po- 
I, dėl incidento laive Bre- Piežius ir t0J vasarinėj v.loj 
men. Pažymima, kad Vokieti-ibadamas eis sav0 '““"•i™™“

ETIOPIEČIAI NEPARDUOS ė-.- -. . . .  —
___________ ten išbus apie pusantro rae-

WASHINGTON, rugp. 1. nesio>
— Rengiamas Vokietijai atsa
kvmas į jos protesto notų dėl NAUJAS TRAFIKO KODAS
incidento vokiečių laive Bre- .. ■ ikininr
men New Yorko uoste. ILLIRUIuL

Kalbama, kad Vokietijai

ETIOPIJOS KLAUSIMĄ

Taryba saugojasi, kad nepa- 
žeidus Mussolinio

ŽENEVA, rugp. 1. — Ita
lijos diktatorius Mussolini 
pranešė T. S. tarybai, kad jis 
negali pasižadėti, kad iki nu
statyto laiko nesukels karo 
prieš Etiopiją.

ŽENEVA, rugp. 1. — T. 
Sųjungos taryba šiandien pa 
galiau rado “formulų” Etio
pijos klausimu. Visas reika
las pavertas trims valstybėms 
— Anglijai, Prancūzijai ir 
Italijai, dalyvaujant ir Etio
pijos atstovui.

Šių trijų valstybių atstovai 
sutarė privačiu keliu tarpu- 
saviai tartis ir vi3ų reikalų 
baigti iki T. Sųjungos tary
bos paprastojo posėdžio, kurs 
įvyks rugsėjo mėn, pirmomis 
dienomis. Italija bus paragin 
ta iki to laiko nepradėti jokių 
karo veiksmų prieš Etiopiją.

MEN KAPITONAS

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ADDIS ABABA, rugp. 1. 

Į Etiopijos imperatorius Haile 
j Selassie paskelbė, kad etiopic 

‘ [ čiai neparduos už jokius pini
gus savo krašto nepriklauso
mybės. bus atsakyta, kad už inciden-

Imperatorius girdėjęs, ka# tų (Vokietijos/vėliavos išnie
kai kas planuoja Italijai pa 
siūlyti mandatų Etiopijos ap
valdymui. Tas neįmanoma. 
Etiopiečiai nė mažiausios kra 
što dalies nepaduos jokiems 
svetimiems galiūnams, arlm 
eksploitatoriams, pareiškia 
imperatorius.

Taip yra nusistatę ir visi 
krašto karvedžiai, su kuriais 
tariasi imperatorius.

Nors imperatorius deda

kinimų) U. S. vyriausybė įkal 
tins to laivo kapitonų, kurs 
leido lankytojams laisvai lan 
kyti laivų, nors policijos bu
vo įspėtas, kad jis to nedary-

Chicagoj ir Illinoise vykdo 
mas naujas legislatūros pra
vestas trafikos kodas. Svarbio 
sios dalys yra: automobilinin 
kams draudžiama palengva va 
žiuoti, kad tuo būdu nesu- 
trukdžius kitiems važiavimo.

tų. Laivan suplūdo daug ko- Taip pat leista pralenkti ki
munistų ir sukėlė riaušes. tus ir iš dešiniojo šono.

Už nusikaltimus numato-

Susirinkus gi tarybai rugsėjo ’ daug vilties T. Sųjungos ta- 
mėr.esį klausimo sprendimų. ryboje, tačiau čia sparčiai 

| pratęsti toliau, jei iki to lai- vykdomas karan pasirengi- 
ko nebus nieko atsiekta tai- '. mas.
kos reikalu.

BERLYNAS, rugp. 1. —' 
Nacių teismas nubaudė pus- 
ketvirtus metus kalėti ir 6,000 
dol. bauda abatų Carl Hei- 
sing už pinigų pasiuntimų į

MIREI BUVĘS TEISĖJAS ui8ienį “ 0,andi«
------------ Teismas nusprendė, kad

bauda turi būt išieškota iš 
Šv. ^arijos Magdalenos vie
nuolynu Laubane, Silezijoje.

Mirė adv. Harry Olson, 68 
m. amž., per ilgus metus bu
vęs Chicagoj žymus teisėjas.

ČIGONŲ KARAS LIE
TUVOJE

KAUNAS. — A. Pamemu-

Ši “formula,” kurių sugal
vojo Anglijos patariama Pr
ancūzija, nepatiko Italijos at-, 
stovui ir jis tuoj susisiekė su nės gyventojai buvo tikro ei-
premjeru Mussoliniu, kad ga-;gonų “karo” stebėtojais. Mat 
vus iš jo reikalingų nurody- ten apsistojo trys didžiausi
mų.

Čia aiškinama, kad jei Mus 
solini pripažins “formulų,” 
tarybos bus laimėta ir ji nu
trauks sesijų. Jei ne, nežinia 
kas bus daroma.

Daugiausia einasi apie tai, 
kad nepažeidus Italijos, o ap
ie Etiopijos likimų mažai pai 

į soma. Tarp diplomatų kalba 
ma, kad pasaulio opinija pra
deda nusisukti prieš Italiją. 
Jei Italija apleistų T. Sąjun
gų, šis pasaulio taikos instru 
inentas nenukentėtų nuo to.

taborai iš Panevėžio, Mari
jampolės ir Kauno1.

Kaip tik tuo laiku čia įvy
ko čigonų vestuvės, kūrių jau 
nasis buvo iš vieno taboro, o 
jaunoji iš kito. Bet gi trečio

Taip pat bus nurodyta Vo
kietijai, kad ji tik tada turė-|m08 Pinigiškos ir kalėjimo 
tų pagrindo protestuoti, jei bausmės.
būtų įrodytas policinių orga
nų, arba valdininkų šaltas į 
tai atsinešimas. Tuo tarpu 
taip nebūta.

NUŽUDĖ INSTITUTO 
VEDEJĄ

Keturi plėšikai užpuolė Kee 
ley institutų alkoholikams, 
Dwight, Ilk, ir mirtinai pašo 
vė instit. vedėjų dr. J. H. Ou- 

HSINKING, Mandžiukas, 8hton- Pagrobę plieninę dėžę 
rugp. 1. - Apskaičiuojama, paspruko su automobiliu Chi 
kad apie 1,(XX) asmenų žuvę caK° ® toj nebuvę
potvynyje Antungo plotuose, P1
Mandžiuke. Vanduo visur imn

1,000 ASMENŲ ŽUVĘ 
MANDŽIUKE

jau slūgti.

KELIOLIKA ŽUVO ANT 
GELEŽINKELIO

ESTAI KVIES LIET. LAKO 
NŪS I AVIACIJOS ŠVENTĘ

Talino aviacijos sąjunga, 
kaip praneša Paewalebt, rug

___________________ , TEMPI,E, Tex., rugp. 1. — 1 d- ren*ia aviacijos šv-
jo taboro Čigonai vestuvėsna Prekių traukinys nušoko nuo 1 kurių ,kviečiami taip
nebuvo pakviesti. Dėl šio jie bėgių ties Bruceville ir dau
labai užsigavo ir karu nuėjo Į gumų vagonų ištiko gaisras 
į vestuves. Kilo didelės muš- Žuvę keliolika žmonių, 
tynės, kuriomis numalšinti

pat lietuvių, latvių ir lenkų 
lakūnai. Aviacijos šventėje 
dalyvaus motoriniai ir bemo- 
toriniai lėktuvai.

prireikė rimtos pagelbos. Bu
vo pasiųstas net būrys karei
vių besipešančius čigonus iš
skirti. Peštynėse dalyvavo 
daugiau 40 čigonų. Tai bent

APIPLEšE STOTI

Du plėšikai apiplėšė Chica
go and Northwestem geležin 
kelio stotį, Dės Plaines, III. 
Pagrobę apie 1,144 dol.

ORAS
CHTCAGO IR APYLIN

KES. — Gali būti lietaus ir 
1 perkūnijų; vėsiau.PLATINKITE “DRAUGĄ” vestuvės su pompa.

.'f
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•DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

(Kubiliūtė) iš Ainstcrdam, N. Y., senelė M. 
Juozapa (Čižauskaitė) iš Cumbola, I'a., se
selė M. Eueliariju (Andrijauskaitė) iš Ma- 
lianoy City, Pa. ir seselė M. Agnietė (Ginai 
lė) iš Anisterdam, N. Y.

Jubiliejaus proga seselėms linkime dar 
daug metelių išgyventi geroje sveikatoje, 
daug pasidarbuoti Bažnyčios ir Tautos labui 
išeivijos tafpe ir dar daug patilti dvasiško 
gyveninio malbnumų.

Lietuvos - Sovietų Rusijos
Taikos Sutarčiai 15 Metų

LAIKAS — TAI PINIGAI

DVASIOS GALIŪNO ŽODIS

“Time is money”, laikas — tai pinigai 
nuo seniai sakydavo amerikonai. Tuo posa
kiu amerikonai parodydavo, kaip laikas pas 

; juos yni branginamas.
Yra labai geras daiktas branginti laiką 

ir jo neeikvoti. Minėtu posakiu amerikonai 
didžiuodavosi ir ne be pagrindo.

feių metų liepos 12 d. su- vos kariuomenė — rytojaus 
ėjo lygiui 15 metų, kai Mask- dienų, būtent liepos 15 d. Nuo 
voje buvo pasirašyta taikos tos dienos Lietuvos kariuo- 
sutartis tarp Lietuvos ir So- menė išbuvo Vilniuje ligi tra- 
vietų Rusijos. Lietuvę, taikos giškos spalių 9 d., kai sinur- 
derybose tada atstovavo šie tu, sulaužant Suvalkų sutar- 
žmonės: inž. Tomas Na ruse- t į, Želigovskis pagrobė Lietu- 
vičius (delegacijos pirminiu- Į vos istoriškų sostinę. Einant 
kas), Petras Klimas (dabar pasirašyta ta kos sutartimi, 
Lietuvos ministeris Paryžių- sovietų kariuomenė iš Vil- 
je), kun. Juozas Vailokaitis, niaus pasitraukė rugpiūčio 2ti 
inž. Vytautas Račkauskas ir d.
Simas Rozenbaumas. ' Svarbiausi Maskvos sutar-

Pirma-

Sidabrinis Jubilie j US

šiandien Sidabrinį Jubiliejų bumus, lavino ir auklėjo vai- 
švuuia penkios šv. Kazimie^ kelius katalikiškoj - lietuviš- 
ro Seserys: Sesuo M. Elzbie- koj dvasioj aukštesniuose sky
ta, Sesuo M. Kazimiera, Se
suo M. Eueliariju ir Sesuo M. 
Agnietė.

Iškilmingas šv. Mišias lai
kys Jo Ekseeiencija vyskupas 
Teofilius Matulionis šv. Ka
zimiero Seserų Vienuolyno ko
plyčioje.

riuose per šešiolikę metų. 
Seselė M. Kazimieru (Kubi

liūtė) iš Anisterdam, Ne\v 
York. Seselė daugelį metų mo 
kytojavo ir vadovavo prad
žios mokyklose rytinėse val
stijose. Ji per dvidešimt vie
nų metų savo ramumu ir nuo
lankumu sėjo vaikelių širily-

Žinių apie katal.kų persekiojimus Vo
kietijoj užtinkame laikraščiuose veik kas
dien. Bet katalikai ten galų gale išeis su per
gale. Taip įvyks dėlto, kad katalikai ten 
turi ir drųsių vadų ir pasiaukojusių žmonių, 
fctai Miunsterio vyskupo žodžiai, pasakyti 
vienos procesijos metu, kur dalyvavo apie 
ii0,000 žmonių:

“Jūs norėjot pareikšti ištikimybę man, 
Dievo paskirtam jūsų ganytojui. Dėkui jums. 
Aš nesirūpinu dėl priekaištų, kurie man da
lomi, nes aš žinau atliekųs savo pareigas. 
Be priekaištų dar girdžiu ir grųsinimų. li
tas manęs nebaido: jokie gręsinimai negali 
nugąsdinti Miunsterio vyskupo ir sutrukdyti 
jam daryti ir kalbėti tai, ką jis laiko savo 
pareiga.

Aš nežinau, kas manęs laukia. Galbūt, 
neteksiu laisvės, gal būsiu kankinamas. Ka
da prieš 60 metų vyskupas buvo pasodintas 
į kalėjimų, visi Miunsterio katalikai pasiliko 
ištikimi savo ganytojui. Aš jus prašau eiti 
savo tėvų pėdomis, o aš stengsiuos sekti sa
vo pirmtako pavyzdžiu”.

_ ! Derybos dėl taikos sutar- į^e8 nuostatai yra šie:
Bet štai ate’na depresija. Visokių prekių ties Maskvoje prasidėjo 1920 įain su^riies straipsny paiei- 

kainos nupuola. Prasideda vertybių perkai- m. gegužės mėn. 7 d. Tuo me- ūkiama, kad Rusija ba at> 
navimas. Laikas ir gi to neišvengė. Milijo tu derėtis buvo kuo sunkiau- dairų pr-pažjsta Lietuvos val
minis bedarbiaujančių žmonių laikas "yra šia, nes tada dar pačiu karš- savarankiškumų ir ni- .

. - . — • i . ii- priklausomybe su viaomis iš brinio Jubiliejaus upvainika-veik tas pat, kaip jų turimos nusprogusių tumu ėjo karas tarp lenkų n ou

Pirm dvidešimt penkių me- se kilnias idėjas ir savo pat- 
tų ši šios jaunuolės paliko tė- riotizmų įkvėpė juose lietu- 
vus, seseris, brolius ir pasi- vių tautos ir kalbos meilę, 
aukojo Kristaus reikalams vos Sveikatai sustipus porų metų
besimezgiančioje šv. Kazhnie- 

Seserų Kongregacijoje.ro
Šiamlien penkios iš jų džiau
giasi savo ištesėjimu ir Sida-

»ankų depozitų knygutės.

NEULAIKĖ DUOTO ŽODŽIO

bolševikų. Šia proga, verta ar
čiau pažinti ir visas kitas po- 
lit nes aplinkybes, kuriose ta
da buvo atsidūrusi Lietuva.

1918 m. rudenį, kilus Vokie
tijoj revoliucijai ir vokiečia-

ilsėjosi, o dabar ir vėl stovi 
darbininkių mokytojų eilėse.

Seselė M. Juozapa (Čižaus- 
kaitė) iš Cumbola, Pa. — Ji 
nuo pirmos jiasiaukojinio di 
nos iki šiai valandai su d’d-, 
žiausiu džiaugsmu ir atsida-

RESPUBLIKONŲ IR flEMOKRATŲ 
JĖGŲ IŠBANDYMAS

Kaip respublikonai, taip ir demokratai 
su nekantrumu laukia jėgų išbandymo, ku
rios įvyks ateinantį antradienį, Rliode lsland 
valstybėje. Pirmame tos valstybės kongresi
niame distrikte bus “ bi-election” koūgres- 
mono į rezignavusio vietų.

Prie šių linkimų, kaip respublikonai, 
taip ir demokratai labai uoliai rengėsi. Rin
kimų rezultatai parodys žmonių kryptį. Jei 
laimės demokratų kandidatas, tai bus daro
ma išvada, kad žmonės užgiria Roosevelto 
administracijų ir padidėja viltis laimėti pre
zidentinius rinkinius ateinančiais metais. Jei
gu respublikonų kandidatas laimės, tai bus 
daroma išvada, kad Roosevelto administra
cija netenka popularumo ir pakįla respubli
konams viltis atsigriebti 1936 metais.

DIRBK ARBA BADAUK

“Catholic Daily Tribūne” užsiminė apie 
sulaikymų paramos bedarbiams tose vietose, 
kur atsirado darbų, o bedarbiai iš retlefo 
gyvendami atsisakė eiti dirbti. Minėtas laik
raštis rašo, kad taip atsitiko South Dakotoj. 
Darbų ant farmų atsirado, o farineriai ne
gauna darbininkų. Toje valstybėje ant “re
ljefo” buvo apie 19.000 šeimynų. Valstybė 
paskelbė sulaikyti pašalpų ir pareiškė kad 
visi pašalpų ėuiusiejt turi eiti dirbti.

So. Lakota tarytum pareiškė savo be
darbiams: “Ve, darbų yra. Ir tai skubūs, 
svarbūs darbai. Eikite dirbti, o jei ne, tai 
badaukite”. «

Ar galima už tai kaltinti valdžių?

SVEIKINAME

“Draugui” yra labai malonu pasveikinti 
penkias Šv. Kazimiero vienuolijos seseles, 
sulaukusias į5 metų jubiliejaus.

Jubilihtėš yra šios: seselė M. Elzbieta 
(Boitlokaitė) j« Mt. Carinei, Pa. Ji buvo pir
mutinė Amerikoje gimusių lietuvaičių įsto
ti į lietuviškųjų šventojo Kazimieto seserų 
vienuoliją. Toliau yra seselė M. Kazimiera

vokiečių frontas, laikomas 
prieš rusus. Vokiečiai ėmė 
trauktis atgal, o paskui juos 
sekė bolševikų būriai, norėda
mi grųžinti Rusijos valdžion

Vokietijos naciai pradėjo persekioti ka
talikus ir Saaro distrikte.

Kaip atsimename Saaras buvo po karo ms paprašius paliaubų, suiro 
atskeltas nuo Vokietijos ir per 13 metų bu
vo Tautų Lygos valdžioje. Sausio mėnesį š. 
m. buvo leista gyventojams balsuoti — grįž
ti prie Vokietijos ar pasilikti po senovei.
Berlyno vyriausybė varė smarkiausių agi
tacijų už grįžimų prie Vokietijos. Kadangi vokiečių okupuotus kaio*nietu 
didelė gyventojų didžiuma katalikai, tai Be- kraštus, tik šį kartų jau ne 
rlyno vyriausybė žadėjo katalikams plačiau- caro Rusijos, o raudonosios, 
šių laisvę. bolševikiškos Rusijos valdžion.

Dabar Saaro nacių komisijonierius pa-' Paniačiusios Rusijos revo- 
skelbė dekretų apie katalikų suvaržymus, liucijas ir pabėgusios raudo- 
Katalikų susirinkimai uždrausti. Katalikų nojo pavojaus ir netvarkos, 
jaun ino organizacijoms uždrausta nešioti u- buvusios pavergtos Baltijos 
niformas ir kitokius savo organizacijos žen- tautos pasiskelbė nepriklauso- 
klus.

Tai mat kų reiškia nacių žodis.

PAKĖLĖ SKOLŲ KLAUSIMĄ

moinis ir ėmė organizuotis gi
ntis nuo besiveržiančių bolše 
vikų kariškų būrių. Suomija,

tokio pripažinimo einančiomis vimo laime ir liūdija žemei 
teisinėmis pasekmėmis ir gura Jėzaus gerumų. Kartu su Jo- 
valia visiems amžiams atsisa- in’K triumfuoja ir šeštoji pul- vin,u sunkius Kongre-
ko nuo visų Rusijos suvereni- helio narė Seselė Marijona, gaujos darbus. Per siuos 2.)
teto teisių, kurių ji yra tn- kuri jau švenčia Amžinąjį Ju-jm€tus’darbavosi Dariose vie
kui lietuvių tautos ir jos biliejų. tose kaipo mokyklų vedėja,

mokytoja ir Generalės Virši- 
Jubiliatė Seselė M. Elzbieta asistentė, šioji een-

(Baidokaitė) iš Mount Car-Ir/Uo|a, encrginga, pasišvenlu- 
, mel, Pa. ■ buvo pi im utinė g- mokytoja per penkiolikų 

Sovietų Rusijos. Vilniaus ir Į i® amerikiečių kandidačių sto- mokė ir kilniai auklėjo
Gardino kraštai, ligi Naruo- ti i Sv. Kazimiero Seselių Ko- vaįkeiįus aukštesniuose skv-

teri tori jos atžvilgiu”.

Antram straipsny yra nu
statyta siena tarp Lietuvos ir

čio ežer<o ir Molodečno gele
žinkelių stoties į rytus, o į 
pietus — lig Nemuno, pripa
žįstami Lietuvai. Kituose strai 
psniuose Rusija pasižadėjo 
grųžinti išgabentas iš Lietu
vos kultūrines vertenybes, nu
ėmė atsakomybę nuo Lietuvos 
už carų Rusijos skolas, paža
dėjo suteikti Lietuvai 100,000 
dešimtinių miško ir sumokėja i 
Lietuvai 3 milijonus aukso 
rublių, kaipo priklausomų Lie- ;

ngregaeiję. Seselė pasidarba- riuose> pabar
vo įvairiose pareigose, kaipo ' Motįn6|ės
naujokių auklėtoju, pradžios
mokyklų vedėja ir mokytoja
ir Seselių viršininkė. Ji ture- •'“u'ikalte> “ Mah»»°y C.ty, 
, ... . Pa. — Per devyniolikų metųdama netik reikalaujamus mo1 . ., . - , - . . , . - pasišventus pareisroma su ka-kytojonis laipsnius, bet taip 1 1
pat nepaprastus auklėtojos ga (Tęsinys 3 pusi.)

Estija, Latvija ir Lietuva 1919 įtuvai dalį iš buvusios Rusijos!
metais su ginklais rankose 
raudonuosius įsibrovėlius iš 
savo kraštų išvarė. KaGungi

Illinois valstybės senatorius Lewis pa
siūlė naujų būdą išlyginti karo skolas su 
Anglija ir Prancūzija. Pareiškė, kad iš abie- Suomija, Estija ir Latvija iš 
jų minėtų valstybių Amerika už skolas gali1 didesniųjų valstybių turi be 
pasiimti žemėmis. ' ndrų sienų tik su viena Ru-

Senatorius Lewis nurodo, kad Amerika ' sija, t®*, išvaliusios savo že 
iš Anglijos gali už skolų imti žemių Kana- nuo raudonųjų burių, jo? 
dos parabeliuose, o iš Prancūzijos galėtų
paimti Martiniko salę.

Skolininkų gero vardo atsteigimui, tarp
tautinių santykių pagerinimui ir moralybė? 
principo pakėlimui tas karo skolas reikėtų 
kaip nors išlyginti. >

negaišdamos sudarė taikos su
tartis su Sovietų Rusija. Atsi
liko tik Lietuva, nes ji, nete
kusi tiesioginės sienos su Ru
sija dėl lenkų įsibrovimo į 
Vilnių, laikinai neskubėjo, lau

NEPAMATUOTAS PRIEKAIŠTAS

Vokietijos nacių viršininkai buvo padarę 
priekaištų katalikams, būk jie sutarę eiti 
prieš nacių vyriausybę išvien su komunis
tais. Dėl šio priekaišto kardinolas Faulha- 
ber išleido šitokį pareiškimų:

Katalikų Bažnyčia yra griežtai nusista-, ir išvyko Maskvon

PROF.

yra Generalės 
pagelbininkė

Seselė M. Eucnarija (Andri-

valstvbės iždo aukso fondo.;
Sutarties abi pusės lojaliai ■
laikosi, nors kai kurie pasi- j
žadėjimai iš Sovietų Rusijos i
pusės ligšiol dar nėra galuti-i
nai įvykdyti, iačiau dėl to pQ SVIETĄ PASIDAIRIUS Jei marės greit nenusispaka-
sutart.es reikšmė nesumažėjo., ---------- | Altasui priseis vėl prašy
Šia sutartim yra padėtas^ pa-. į)abar> tavorščiai, visokių ti aukų šturmogramų ekspen- 
grindas geriems kaimyniškie-i g^moj£sĮ^ čėsai. Daroma sę- sams padengti.
ms santvkiams. mokslai ant karalių, preziden 

Nuo sutarties pasirašymo tų, diktatorių, milijonierių ir 
dienos jokių ypatingi) nesu kitokių aukšto čino asabų. Su
sipratimu su Sovietų Rusija mokslai ant žmonių dabar nė- 

. nebuvo. Santykiai tarp abie- ra jokia navyna. Bet, gaš, ar Į
kdania \ ilniaus atgavimo. Ta jų valstybių nuolat eina pla- jūs girdėjote navynų, kad Niu 
ciau 1920 m. pradžioj jau bu tyn, paliesdami vis gausingo- Jorke daryta “biaurus bu

vo ruošiamasi pradėti taikos snį gyvenimo sričių skaičių, mokslas” ant mūsų antro skr- 
derybas su So\ietų Rusija. Reikia tikėtis, kad taip bus ajaus per mares? Štunnogra 
Pas.ruošimams nusitęsus, atė- ir ateity. nias iŠ Niu Jorko atėjo streit
jo 1920 m. jaivasaris. Balan- Taikos sutarties 15 metų j cicilistų navynas, kad kokie 
džio mėn. pabaigoj Lietuvos sukaktuvės buvo gražiai pa- tai zabuicos norėję pakenkti 
Relegacija jau buvo sudaryta minėtos Kaune ir Maskvoje skrajui! Greičiausia kokie kid 

Lietuvos ir Sovietų Rusijos neperiai norėjo kidnepinti
ciusi prieš komunistų veiklą, yputipgai švie- čia įvyko nenumatytas j vyriausybės, ta proga, pasi- mūsų “Bąltųjų Gullię” ir pa
šoje kruvinų persekiojimų Rusijoj.” j dalykas. 1920 m. balandžio 22'keitė draugingomis sveikini- 8kui pareikalauti didelio ran-

Po šio kardinolo pareiškimo naciai vis-; j Pilsudskis pasirašė sutartį mo telegramomis. Taip pat ir somo. Ba Amerika dabar pil- į 
su Ukrainos atamanu Petliū-
ra, Ukrainai atplėštai nuo Ru-

vien skelbė savo ir tvirtino, būk komunistai 
stoju į katalikų jaunimo organizacijas ir vei 
kių prieš valdžią.

KAIP AMERIKOJ, TAIP IR LIETUVOJ

Su depresija Amerikoj puolė “real es
tate” biznis ir jis vis dar neatsigauna. Ta® 
pat apsireiškė ir Lietuvoj. Tik kę atėjęs 
“Rytas” beturįs šitokių žinelę:

Daug kaa parduoda, namus
Panevėžy paskutiniu laiku yra daug Įiar- 

duodamų namų. Daug kas parduoda pradė
tus statyti, bet nebaigtus namus,-kiti — se
niai turėtus namus su visais sklypaTs. Lais
vai parduodamų namų kainos labai žemos.

• •- *
Tennesse valstybės atstovų butas bal

sais 49 prieš 41 atmetė proliibieijos atšauki
mo bilių. Kitas balsavimas tegalės įvykti pc 
dviejų metų.

abiejų kraštų spauda dėjo na tokių štukų. Ale, ant ščės- 
plačius straipsnius, kuriuose 'ties, sumoksiąs atidarytas ir į

Apie Kupiškį yra tokia žai 
dimui-rateliui daina.

Lupė mama duktery tę 
su žabeliu per suknytę, 
kam mylėjo jį bernelį 
už tvartelio patvorėly.

Lupė tėvas sūnaitėlį 
Tuingaliu per galvelę,! 
kad mylėjo jis mergelę 
ėjo pas jų per laukei}.

Kai aš vyro žmona būsiu, 
aš vedžiosiu jį už ūsų. 
Kai tu mano vyru liksi, 
tol pešiu, kolei nupliksi.

Viename Maskvos teatre
sijos ir tuojau puolė Kijevu, i buvo keliami tie plačiai išbu-! dabar tiems “biauro sumok- statomas garsaus rusų rašv- 

; Iš pradžių lenkams gerai se-įjoję santykiai tarp Lietuvos slo” darytojams cicilistai už- Čechovo veikalas “Dėdė. , t°j°
J kėši ir gegužės pradžioj len-iir Sovietų Rusijos, kuriuos duos griaudžių verksnių. Lionas.” Pažiūrėti vaidinimo 
kai jau priėjo Kijevu. Tad nustatė ir kuriems davė pta- ( Prieš “Maurų sumoksiu” j atVyj.o pats autorįus su savo 

tų pagrindų čia minimoji su- “Baltę Gulbę” vačino tik vic draugu Gorkiu. .Vaidinimo me 
tartis. T»b. nas, sakoma, vokiško kraujo'

lietuvių sovietų taikos dery
bos prasidėjo beveik tų pa 
dienų, kai lenkai paėmė Ki
jevą. Suprantama, kad tokio
mis sąlygomis sovietų vyriau-

vačinonas. Dabur jau pastaty
tu Gorkis pastebi, kad vienas 
pilietig priešakinėj eilėj snau
džia.Prieš kurį laikų Lietuvoje u du vcemonai. Ale kol štur- 

buvo apie 16,900 svetimšalių, mai Anglijoj nusispakajys, ti-
sybei derybot mažiau rūpėjo, Šiuo metu jų yra apie 10,500. kėkit mano delnui, priseis pr- žiūrėk! sako Gorkis 
negu karas. Galų gale, po Drauge mažėja ir svetimšalių ie “Baltos Gulbės” pastatyti i ^c^ovu*’ T011 '’pnas» tų
dviejų mėnesių, derybos buve ' specialistų skaičius, nes juos net visas pulkas vaisko. žiūrėdamas ta\o veikalą, už
baigtos ir sutartis buvo pasi-1 jau sugeba pakeisti mūsų pi-1 Tuo tarpu šturmai iš An- mi^°
rašyta liepos 12 d. Pažymėti- liečiai. Darbo leidimai duoda- glijos ant Airijos, Lietuvos,
na, kad sovietų kariuomenė 
stumdama lenkus, į Vilnių į-

mi tik tiems svetimšaliams, 
kurie senini Lietuvoje gyvena

ėjo tuojau po sutarties pasi-,ir kurių dar negalima pakeis- 
rašymo, liepos 14 d., o Lietu- ] ti mūsų piliečiais.

Rasiejaus ris eina ir eina. Sy
— Klysti, brangus drauge! 

— atsako Čechovas. — Jia
kiu su šturmais ant marių, iš jau vakar buvo čia pasižiūrė- 
Niu Jorko kasdien eina štur-ti tavo “Nakvynės Namų” ir 
magramos į Čikagos navynas. iki šiol dar nepabudo.

sutart.es


Penktadiehis, rugp. 2 d., 1935 B

Po 10 Meto | Pacifika Maodytis
Rašo A. V.

(Tęsinys)

Prisiminus PhoenLs, kur 
vienmarškiniai vaikščiojom 
gatvėse prie “106 gradusų”, 
karščio, negalėjom ištverti py
kčiu. Ten karščiai, o čia — 
drebuma; nei šalta, nei šilta, 
tik taip sau drebi ir tiek sau
lei nusileidus.

Važiuojam dienų j parodų. 
Laukėm popiečio, ba šilčiau. 
Šį sykį jau buvom drųsesni: 
nebijojom paklysti, nors pa
klysti nebuvo kur. Įžengėm 
vėl per tuos pačius vartus už 
pusdolerį. Šį kartų nemokėjom

I tas, tai California valstybės
“buildingas”. Jame ilgiausiai 
išbuvom. Žingeidu matyti vi
sa valstybė miniatūroj. Ma
tėm raudoni) ir storiausių pa
sauly medžių. Tie medžiai yra 
toki dideli, kad per jų ka
mieno vidurį, gali trokas per
važiuoti. Tokius didelius var
tus iškerta kamiene. Tai bent 
medis!..

Į tokį miškų mes įvažiuosi
me vėliau, o dabar, apžiūrėję 
daugelį dalykų šiame “buil- 
dinge”, žingeidavomės indijo- 
nų būstyne. Indijonai čia gv-

KĄ VEIKIA LIETUVON AT
VYKĘ AMERIKOS LIE

TUVIAI KATALIKAI 
STUDENTAI

riškų stovyklų ir kt. Be Nidos 
dar numatyta iki Ateitininkų 
Kongreso aplankyti Švento
sios uostų.

kvoterio už “parking”. Pasi- veno jau nuo seniai tam tik- 
statėm automobilį gatvėj. Mie! ruošė, jiems pastatytuose, vil-
ste tas “parkingas” stebėti- 

pigus. Toliau nuo centro,
Bri “parkyt” už penkis cen- 

^s dienai. Arčiau — 10 lr 15c. 
Mums atrodė nepaprastas ba
rgenas. Būdami mieste, mes 
“parkydavom” už dešimtukų.

lage (kaime). Virš 150 indi- 
jonų, sudarančių 30 giminių, 
dalyvauja programoje.

Sv. Antano parap., Cicero, Ilk, choras, kuris, vedamas A. P. Stulgos (varg. Mondeika 
yra išvykęs į Lietuvų), Dainų Šventėj, sekm., rugp. 4 d., Vytauto parke išpildys Daukšos 
“Suk savo ratelį” ir Pociaus “Pjauti linksma”.

Mes pataikėm į laikų: skel- 
Mes įbė kad už keliolikos minutų 

nusipirkę po kvoterį tikietų,. prasidės programas. Ir čia,
žengiame į originalų budinkų, 
apmūrytų lyg siena. Indijonų 
kaimai, arba village’s, atrodo*

Prie parodos — 25c. Delio originalūs. Tai priešviduram- 
žiški miestai. Jie nedideli, bet 
apsimūryję iš visų pusių. Be 

pusę mylios, bet veltui “par- kopėčių — anei žingsnio. Jų
kinom”... t statoma trijų ir keturių aukš-

Paroda nesutraukė daug pu
blikos. Atrodė pustuštė. Kiek 
daugiau vaikų ir jaunimo bu
vo apie “amusement”.

šiuokart nutarėm tiek bran
giai nemokėti ir nors ėjom

kaip Tijuana, varo biznį ame
rikoniškai. Indijonai pusnuo
giai vaikšto ir įsakymus pil- Į 
do. Vėsus oras jų kūnų nema-1

LIETUVOS UŽSIENIU 
PREKYBA ŠIEMET LABAI 

PELNINGA

Sudiev Paroda!
Visų popietį mes dūlinėjom 

iš namo į namų ir vis tuos 
pačius daiktus apžiūrinėjom 
kų matėm Chieagoj. Į kai ku
rias, apmokama įžanga vietas, 
mes nėjom. Jus buvom matę.

Popiet 2:30 vai. išklausėm 
simfoninio koncertp Fordo į- 
rengtoj aikštėj. Panašiai kaip 
Swift Bridge, kur klausėmės 
lietuviškų simfonijų. Grojo;
Los Angeles Philharinonic O- 
rkestra. Viso koncerto nebai
gėm klausyti, nes buvo per
daug karšta nuo saulutės spi
ndulių. Jokio pavėsio. Netaip 
kaip Swift Bridge, kame ky
šojo keliasdešimts “umbrelų”! toki mūrai. Kaip parodai, tai 
(pavėsdangčių)... įrengta aikštė jų šokiams ir

Įdomus ir turtingai įreng- [publikai pasisėdėjimo vietos.

Jau rašėme, kad į Ateitini
nkų Kongresų iš Amerikos at
vyko Amerikos Lietuvių Kat. 
Studentų ir Profesionalų Sų- 
gos ekskursija. Svečiai dabar 
ilsisi iki Kongreso Palangoje 
ir susipažįsta su lietuviškuo
ju pajūriu. Pereitų sekmadie
nį vakare Palangoje Kudirkos 
viloj jiems buvo surengta pri
ėmimas, kuriame dalyvavo 
gana daug pajūry vasarojan- 
Čių kat. inteligentų. Vaišes a- 
tidarė Dr. Pr. Dielininkaitis, 
vaišių globėjų buvo prof. St.

Only Fresh 
Pasteurized Milk Is

“First Choice” Milk
Dectors urge everyone to 
prinkMilk daily.The pure nat
ūrai flavor of fresk pasteurised 
milk makes it the “firtt choice” 
milk for every purpose. 
Start today to ūse more milk 
aad promote better hcalth. 

MILK FOUKDATIOK—Chicago

Šalkauskis su ponia. Profeso- 
SIDABRINIS JUBILIEJUS rius ta proga pasakė gana gra

_______ žiu ir turiningų kalbų. Dr. J.
(Tęsinys nuo 2 pusi.) Leirnonas pasveikino svečius 

[“Pavasario” Federacijos var- 
i du. Iš svečių pusės kalbėjo
Dr. Račkus, adv. Sinkevičius, j 
“Studentų Žodžio” redakto
rius Pilipauskas. Vaišių metu 
sutartinai dainuota lietuviškos 
dainos, kurios ypač gražiai 
skambėjo, nes kartu dainavę 
ir keletas mūsų operos sotis- 

|tų.

ntriausiu uolumu skiepijo ne
kaltųjų vaikelių sielose Dievo 
ir Tėvynės meilę. Labai sėk
mingai mokėjo uždegti vaike
liuose meilę, maldos ir pasi-

me** »*****•; i

Augkit Su Mumis! «!
Jai norite BANKĄ turint) 

DIDĮ STIPRUMĄ xn GREITU i, 
ASMENIŠKU PATARNAVI
ME, kviečiama jne ataineati 
aavo PROBLEMAS ir tave 
BIZNĮ čionaiNežiūrint visų sunkumų ir 

loniai glosto. Mes įsitupiamt Vokietijos nepaprastų trukdy 
užvėjoj kad būtų šilčiau. Sė-, mų, šių metų Lietuvos užsie- aukojimo. Pašaukimo tikslui 
dim ir muštom, kodėl čia taip (nių prekyba yra labai pelnin-1 atsiekti nesigailėdama paau- 
šalta. Tokioj Chieagos paro^ga. Per šešis mėnesius Lietu- ;kavo visas savo jėgas ir 8vei.

katu. O dabar nors suimta ne
gailestingos ligos, tačiau nepa-

tų namai, bet į juos kopiama J doj, tai vakarais būdavo tik-j va į užsienius įvairių prekių 
konėčiu nasralba. I pirma au- ras malonumas. Ankstybam išvežė už 74,714,000 litų, o iškopėeių pagalba. Į pirmų au 
kštųl lipti pasistatoma kopė
čios, o užlijus, jos užtraukia-

pavasary, arba vėlybam rude- užsienių įvežta už 61,441,000 ]įau-įa o-elbėjus savo sandrau- • v. Klti* dien* sve*'iai SUS1P®'
ny, tai būdavo vakare šalto- litų. Tuo būdu, šiemet Lie-

ma į viršų, kad nepageidau- ka, bet kad taip būtų šalta i tuva iš užsienių prekybos tu-, aukodama
jamas svečias neįsirepečkiotų* 

Tokiu pat būdu kopiama į 
trečių ir ketvirtų aukštų. Kie
kvienas viršujis budinkas, vis 
mažesnis. Apatinis, jeigu ant 
jo dar trys aukštai statyti, tai

kaip čia — niekas nepatikė
tų. Mūsų ’ žingeiduolių, susi
rinkusių į šių programų, su
mažėjo per pusę belaukiant 
to, “už kelių minučių praside
dančio” programo. Mes visT

yra gana erdvus. Jame yra di
delės salės, ko nėra viršujuo- laukėm
se. Tokiam name dažniausiai; . . . , , , ,

- • - * i Pirmiausiai paskelbta, kadapgyvena viena gimine. Šve-1 ...
i v - , v programas bus labai įdomus,ntese, arba šiaip pokyliuose, . / . .

visi sulipa į žemų jį “ apart - 
mentų” ir ten linksminasi.

Šioje parodoje įrengta tik
ras senoviškas, originalus kai
mas. Aplinkui nemaža aikštė, 
kuri apstatyta namais, ir ki-

Skaito sprendimą. — Aukščiausiojo Cook apskr. 
teismo teisėjas James J. Kelly skaito sprendimų, kuris 
duoda galę kun. Coughlinui šaukti masinį mitingų Sol- 
diers Fielde. Parkų boardas, kuris buvo nusistatęs, ne
duoti parko aikštės “politiniam” mitingui, pralaimėjęs 
bylų, ruošias apeliuoti. Teisme kun. Coughlin pusę gy
nė adv. Samuel A. Ettelson. (Acme Photo).

gėms karštomis maldomis ir

Halsted Exchange 
National Bank 

I9th PI. and Halsted St

rėjo daugiau kaip 13 milijo
nų litų pelno. Pernai per tų 
patį laikų pelno buvo gauta 
4,5 mil. litų. Šiųmetinio pelno 
padidėjimas aiškinamas tuo, 
kad Lietuva savo gaminiams

gi iškentėjom, išdrebėjom. Su-1 surado naujų rinkų užsieniuo- 
į se. Be to, daugelis valstybių, 
'matydamos teisingų ir sunkių 
kovų dėl Klaipėdos su Vokie-

nes jame dalyvaus žymiausi 
indijonų artistai, kurie, net 
dalyvavę Chieagos Pasaulinėj 
Parodoj!.. Pamanykite, kų mes 
matysime!..

tija, Lietuvos prekėms pla
čiau atidarė savo vidaus rin
kas. Tsb.

orkestro, nei piano. Dainavo
indi joniškai, ko ir “Dėdytė” 

Pirmas numeris nevyko, nes ... .. negalėjo suprasti.viena artistė išsinarino, popie
tiniam programe, dešinę kojų. 
Tų numerį pildė jos tėvas 
strielaudamas į taikyklį. Ne
blogas buvo strielčius, bet jo 
duktė, beabejo, buvo geresnė. 
“Dėdytė” gyrėsi kad jis ge
riau pataikytų į pūslę, negu 
tas tėvas.

— Žiūrėkit, subadė astuo
nias strielas apie tų’ pūslę ir 
tik su devinta pataikė, — juo
kėsi “Dėdytė”.

— Maža pūslė. Jeigu būtų 
tokia kaip tavo “futbolas”, 
tai iškarto pataikytų, — patai 
sė jam “Tetytė”.

Aš paaiškinau, kad tas 
strielčius turi dvylikų strielų 
jdelkti apie tų pūslę. Jo duk
tė, esu, tų padaro. Jam tepa
vyko tik aštuonias suvaryti, 
o su devinta jau į pūslę pa
taikė. i

— Oho! Aš misliau kad į 

iškarto nepataikė...
“Dėdytė” pakeitė savo nuo

monę. Mes sekėm tolesnį lo-'? 
Simų. Vedėjas įsitraukęs į “o- 
verkaučio” apikaklę, perstati-1 
nėjo žymius indijonų “č.yfus” [ 
ir artistus. Vienas Žymus so
listas gražiai užsuokė indijonų 
dainų. Toji daina žavėte su
žavėjo visus. Nors per mikro
fonų jis dainavo, bet sudarė 
gerų ūpų. Keistos, gregojija- 
niškos meliodijos suokP po vi
sų kaimų lyg kokiu tai atgar
siu. Dainininkui nereikėjo nei

Vėliau, po keletos numerų, 
rinkosi visis giminės į aikštę. 
Kviesliai nuo namų, šaukė gi
mines rinktis aikštėn ceremo
nijoms - apeigoms. Programe 
buvo du žymūs numeriai: ‘Sau 
lei šokis’ ir “Gyvačių šokis”. 

(Bus daugiau)

savo ligos skaus
mus jų sėkmingumui.

Seselė M. Agnietė (Ginai- 
tė) iš Amsterdam, N. Y. — 
Seselė daugel metų, kaip ge
nerolas, lavino mažųjų vaike
lių armijų. Gerai suprasdama 
Kristaus žodžius* “Leiskite 
mažyčius prie Manęs”, su di
džiausiu kantrumu vedė tuos 
mažyčius vis arčiau prie jų
jų Dieviškojo Mokytojo ir per 
savo dvidešimt-tris mokytoja
vimo metus nemažų būrelį lai
mėjo Kristui.

Šiandien Seselių, tėvų, pažį
stamų ir mokinių nuoširdžios, 
džiaugsmo ir dėkingumo mal
dos kyla prie Aukščiausiojo 
už Jubilates. Maldaus Dievulį 
stiprinti jų nusilpusias jėgas, 
kad galėtų toliau tęsti pasi
aukojimo darbų iki neišaųš 
Joms Auksinis Jubiliejus!

I žino su Palanga ir po pietų, 
. vykdami į Birutės kalnų, pu-
šyne susitiko su J. E. Ponu 
Respublikos Prezidentu A.' 
Smetona, kuris labai maloniai 
teikėsi su tautiečiais iš užjū
rio pasikalbėti, nusifotogra
fuoti ir atsisveikindamas lin
kėjo geros kloties būnant Lie
tuvoj.

jfcteU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia jūsų or 

ganiame paeina nuo to, kad jisai ga 
nėtinai neiSsiv&lo ir todėl praplatins 
bakterijas kurios užkrečia jus Ilgo 
mis, susilpnina Jūsų organizmą ii 
Jūs kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo Ir t.t

NUGA-TONE išvaro visus nuodus 
IS Jūsų sistemos. Yra milijonai mote
rų ir vyrų. kurie atgavo savo spėkas 
ir pataisė savo sveikatų su Šiuo pa-

_ . v. stebėtinu vaistu. Jeigu jūs jaučiatfis
Gavome Žinių, kad Šiandien P*v»rge« arba nesveikas, pamėglnki- 

. ,te NUGA-TONE.
čia minimi svečiai išplaukė j ’ R«ikaiauktte tikro nuga-tone. 
_T. . , „. , . , , Parduodamas visose atsakomlngose
Nidų, kur apžiuręs kojas, skla vaistinyčiose.

, , , , . , , , Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOLndvmo mokyklų, studentų ka- — idealų Liuosuotojų vidurių 25c ir

tiMRNUOTI
UCTUMMI

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

K WEDC (1210 kilocykles)

MŠIU<

Parašė
P. JURGELA

TURINYS; Dariaus lr Girėno 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantu- Soldino 
mlfiko paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus tr Glrfino nuo
pelnai aviacijai lr mūsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKA. Skri
dimo rėmėjai ir rėtei. komitetai.

3X4 pusi. su 86 paveikslais, 
tvirti vlrfelial. KAINA *1.50, siu
nčiant paStu |1.65.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO. ILL

EMIL DENEMARK B



T> R A TT O A R Penktadieniu, rugp. 2 d., 1935

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

Šv. Juozapo parap., So. Chicago, choras, vedamas varg. K. Gaubio, Dainų Šventėj, rugp. 4 d., Vytauto par
ke išpildys Naujalio “Jaunino giesmė” ir Pociaus “Palaukėj”.
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Brazilijoje Gyvena 30,000 Lietuviu
Z • - Iii i ifl —

Pasaulio Lietuvių Kongreso Parodai iš Brazilijos 
Atvežta Daug Eksponatų

Į pasaulio lietuvių kongresų na apie 30,000 lietuvių, dau- 
beveik kasdien atvyksta iš į-'giausia paprasti darbininkai, 
vairių kraštų, kur gyvena lie-' bet yra nemaža turinčių savo
tuviai. Jų jau *yra keliolika 
atvykę.

WEST SIDE
Svečiai iš Kanados. Praei

tų savaite Detroite svečiavosi 
A. Urbonas, Padolskių šeima
ir Marcinkevičiai iš Toronto, ...

. . gamzaeijas, chorus ir vadus,Ont. A. Urbonus yra rimtas.; , .
... * i . . , !katrie katalikams vadovaujavaikinas, Šv. Jono tlr-jos kny- ..... J

kių premjerų, šitaip pareiš
kia: ‘ Lietuviai turėjo patį 
gražiausią, šokį, kuris vadina
si “Blezdingėlė” ir kuriame 
šokėjai šokdami sudaro trl-

Laisvaiuaniai savo spuudoje kumpį”. Albert Hali šulėj, 
be gėdos puola katalikus, kad kur vyko šokiai pareina 10,- 
jų radio neremia ir su jais 000 žmonių, Šokių šventėje da- 
nedalyvauja. Ištikrųjų, būtų jlyvauja upie 20 Europos tau- 
didžiausia gėda dėtis prie sau , tų
jalės plikų laisvamanių. Kata-
likai turi savo parapijas, or- LIETUVOJE DAUGĖJA 

GULBIŲ

gyno vedėjas. Pirmų kartų 
Detroite pamatė visus įžymy
bes ir pasitenkinęs grįžo na
mo.

Padolskiai buvo Grand Ra- 
pids, Mich,; Marcinkevičiai 
buvo nuvykę į rytines valsty-

įr įspėja žmones, su kuo ne
puri dalyvauti. Aišku, katali
kai to ir laikysis.

Neseniai buvom pranešė, 
kad Metelių ežere apsigyveno 
gulbių pora. Dabar Birštono 
vasarotojai praneša, kad be- 

\ is plačiau kalbumą ii ny‘I ek^km*yuodaiui už Nemaniūnų 
kunti iai laukiaipa Chicagos į Nemune rudo dvi senas gul- 
Vargonininkų koncerto, kuris bes ir kelet <rUibiukn.
įvyks rugp. 15 d., Lietuvių 

bes. Pasisvečiavę Detroite pas y choras giedos k
gimines, ižvahavo su gerais Sv. Antano bažnyčioj rugp. 151 
įspūdžiais.

Jonas ir Ona Piragiai tė-;šventė. 
! vains kviečiant, išvyko i Lie
tuvą, Piragiai čia luiko biznį,

1 geri parapijos ir tautos rei- į 
kalų rėmėjai. Paviešėję porų 
mėnesių grįš atgal. i

d., 9 vai. ryto. Tų dienų bus 
Šv. P. Marijos į dangų ėmimo

LIETUViy ŠOKIAI 
GRAŽIAUSI

NAUJA PARAPIJA 
KAUNE

Prie Kauno numatyta įstei
gti naujų Petrašiūnų parapi
jų, kuriai bažnyčia jau pasta
tyta.

HITLERININKAMS VYK
DO SPRENDIMĄ

mokyklas visoje Brazilijoje, 
kurias lanko apie 400 vaikų, 
bet ir tiems stinga lietuviškų 
vadovėlių, ypač vaikų litera
tūros. Mokomi lietuviškai ir 
portugališkai. Daugumas lie
tuvių vaikų lanko vietines mo 
kyklas, kuriose mokoma tik 
portugališkai. Bendrai jauni-

NAUJOS PROVOKACIJOS 
VILNIJOJ

Veikius darbuotojas I’. Gry
bas su šeima atostogas pra-. 
leido rytinėse valstybėse, Wa- 
terburv, Conn. Aplankė pla
čių Pennsylvanijų, buvo nu
vykę į Thompson, Conn., gė
rėjosi Marijonų Kolegijos puo

šnumu. Lietuviams, sako, di- mentų. Liepos 18 d. “Times”, 
Vilniaus lietuvių kultūrinis dėlė garbė turėti tokių gražių rašydamas apie liaudies šo

LONDONAS. — Liepos 17 Kar. teismas apyg. teismo 
d. liaudies šokių premjeroje, prokuratūrai jau įteikė vykdo- 
Lietuvos šokėjai nepaprastai mąjį sprendimų, ir visi nutei- 
puikiai pasirodė. Senoviškas I stieji hitlerininkų bylojo iš 
lietuvių šokis “Blezdingėlė” tardymo kamerų perkelti į
sukėlė entuziastiškų aplodis- nuteistųjų skyrių.

gyvenimas lenkų kas kartų .'mokslo įstaigą. \Vaterbury pi- 
vis labiau varžomas ir truk . rmų kartų buvo matęs tokį 
domas. Bespausdami lietuvių ' gausų lietų. Labų dienų de

lnas yra dideliame nutautėji-i visuomeninį veikimų, lenkai' (roitieeiams parvežė nuo kom. 
mo pavojuje. Lietuviai jaučia uždarė ir dabar dar uždari- poz. A. Aleksio. Kelionę tu- ' 
inteligentiškų pajėgų stoką, j n6Ja paskutiniąsias lietuviš- , įėję gerų.
nes į Braziliją yra emigravę kus pradžios mokyklas, varo j .............. I
daugiau kaip 95 nuoš. darbi-'Senus’ lietuv ius kunigus iš v ie- į yygj/ivotu būdu, vienų kitų 
ninku. Jie neturi tinkamų va- tlb tremia į Lenkijos gilumų.1 naįvewlį lietuvį jiems pasisė
du. Tiesa, lietuviai turi kelias *r kita. luo metodu lenkų v>- įstumti į kažkokias avan- 
organizacijas, kurios atlieka: Lnusybč noii nejučiomis u^‘Į tiūriįkas provokacijas ir tuo, 
didelį kultūrinį darbų, bet tų Popinti visas jėgas, kurios •bl-lju iafctĮaniį priežastį mesti 
darbų trukdo tarpusavio ko-Į pasireiškia bet kuriuo nors ge^.Įj ^j-Jems Vilniaus krašto 
vos. Tačiau paskutiniuoju lai-J,ll^u visuomeniškame kultūii- lietuvių kaimo inteligentams.

Iš prigimties svetimos lietu- ■ 
Maža to. Griebiamasi ir ki- vių būdui įvairios trejukės ir ' 

mo sąjunga “Viltis” ir spor- tų įvairių nepadorių priemo- kita žinoma, negalės pavilio-( 
to sąjunga “Lituania”, jos nių. Lenkai, norėdami pagi- ti susipratusių lietuvių, ta-’ 
turi po kelis skyrius. Veikė linti Ir iššaukti didesnį lietu- čiau mažiau susiorientuoja Į 
dvi komunistinės organizaei- vių persekiojimą, yra sumanę žmonės ant tos meškerės iri 
jos, bet jas, dėl priešvalsty-1 savotiškų provokacijų. Mikliai gali pakliūti.
binės veiklos, valdžia uždarė.
Lietuviai turi kelis laikraš
čius. Visa kultūrinė Brazilijos 
lietuvių veikla koncentruojasi 
Sao Paulo esančiuose Lietu 
vių Namuose.

Ekonominė padėtis kiek pa
gerėjo. Uždarbių atsiranda 
vis daugiau, ypač padidėjo 
statyba. Jaučiama didelė sto
ka amatininkų. Kas nori dirb
ti dabar Brazilijoje, gali gau
ti darbo, iš kurio bent pra
gyvenimui gali užsidirbti. Jau 
čiamas didelis pagyvėjimas 
prekyboje.

Vancevičius atvežė daug e- 
ksponatų pasaulio lietuvių ko
ngreso parodai: visus Brazili
joje išleistus lietuvių kalba 
spausdinius, kelis tūkstančius 
fotografijų ir kit. BĮ.

didelius ar mažesnius ūkius.
Apie 100 lietuvių Sao Paulo

,, .... i- , , . mieste turi namus, apie 40Brazilijos lietuvius atsto- . . . .
, . • • „ prekybos įmonių, esu siek tiek vaus 3 asmenys: mokytojai Pa 1 ; . , . .

v- i- -i • i • . r i amatininkų. Vienas lietuvis zera, Nahvaika ir Lietuvio re-’ *
daktorius Vancevičius. Pasta- ^uo L’au'0 niieste viename ruo- 
rasis jau atvyko, o du pirmie- že turi autobusų susisiekimo
ji yra kelionėje. Į koncesijų.

IKaip pasakoja redaktorius• Kultūrinė lietuvių padėtis 
Vancevičius, Brazilijoje gyve- apverktina, nes teturi vos 4iku nesUgyvenimas pradeda maine lietuvių gyvenime 

" nykti. Stipriausia yra jauni-:

$v. Kazimiero Akademikių Daine
Kontestas “Draugo" Radijo Valandoj

KONTESTO TVARKA
L 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 blankų “Drau

ge” ir galės balsuoti už 3 kontestantes: o trys gavusios dau 
giausiai balsų gaus dovanas.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

2225

Dain. K. Sabonis, Dievo Apvaizdos parapijos varg., ku
rio vedamas choras Dainų Šventėj išpildys Talat-Kelpšos 
“Kur giria žaliuoja” ir kun. Cižausko “Kaip gi nemylėti”.

/ Amerika dalyvavo pasauli
niame kasė 584 dienų. Tas jai 
kainavo 30 bilijonų dolerių. 
Reiškia, kiekvienų dienų kai
navo daugiau kaip 5l milijo
nas dolerių, štai, kiek turto 
netiksliai išeikvotai

/ Bostonas savo požeminį trau 
kinių linijų pasistatė 1898 m.

Jau Galima įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldų Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa« 
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

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

BARSKIO DIDŽIAUSIAS 
SUKAKTUVIŲ PAMINCJIMi

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 puikią dovaną dykai.

Būkite gudrūs — pasinaudokite šiuo didžiuliu 31 me
tų Sukaktuvių Išpardavimu

BARSKIS FURNITURE HOUSE, k
1748-50 VVest 47th St.

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

šeštadienio vakarais iki 10 vai.

S
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Prie Dariaus ir Gira Paminklo
(Adv. C. Kai kalba, pasakyta 

paminklo atidengimo iš- , 
kilmėse, liejaos 28 d.,

1935 m.)

Mano brangūs tani iečiai!
Žmonijos istorija yra labai se-' 
na. Žmonijos civilizaėija žen
gia pirmyn, vystosi, tobulina
si sykiu tu žmonijos gyveni
mu. Ji eina nuo pat primity-' 
viškojo žmogaus gyvenimo net 
iki pat šių dienu, dvidešim-- 
tojo amžiaus, kurį mes vadi-1 
name didvyrių narsumo ir pa-' 
sišventimo epoka, kurių vai
nikuoja didvyrių darbai, nu
veikti žmonijos labui.

Mes šiandien čia susirinko
me,kad įrašyti nauja lapu i . .v, ,’ . J “ uos ir iškilmių tvarkos pir-
didvynų epoką, kuri ir lie- . . ,. . ., alininkas.
tuvių tautai davė du dlivy- ___________________
rius — Darių ir Girėną. Su
sirinkome čia, kad tuos did
vyrius įskaityti į eiles kitų

vybę, kad įvykdyti žmonijoj 
taikų ir ramybę. Paskui jie 
buvo kaip ir misijonieriui su- 
artinimui mūsų krašto, Jung. 
Valstybių, su mūsų Motina 
Lietuva, ir toje misijoje jie 
tragiškai žuvo 1933 m., 17 d. 
liepos. Tuo jie pelnė garbę, 
kurios aš negalėčiau apsaky
ti ir išaiškinti net turėdamas 
Šekspiro gabumų, AVilsono ta
ktų ir Cicerono iškalbų. Nėra 
tokio saiko, į kurį tilptų toji 
pagarba, kurių mano jausmai 
reiškia Dariui ir Girėnui šio
se iškilmėse, dienoj jų vardo 
įamžinimo.

Garbės saikas yra taip ap
likuotas, kaip ir Žmogaus gy
venimas. Mes užbaigėme dar-

A,dv. C. Kai, Dariui - Gilti- bų Dariaus ir Girėno garbei 
nui paminklo atidengimo die-, Tas paminklas prieš jų nuo

pelnus yra tai tik menkas ta
škelis. Nėra tokio skulpto
riaus, kuris sugebėtų Dariaus

me kad mumyse dar liepsnojai Girėno nuopelnus atsverti
dvasia didžiųjų Lietuvos kar-

didvyrių, kurie išvedžiojo vi
sokius žeme, vandeniu ir 
kelius. Visa tai galima jrnva-

niarmuriniu tvariniu. Joki tu
rtai negali atlyginti už jų bra- 

į ngiausių aukų, kuria jie auko-
žygių ir didvyrių, kokiais bu
vo Gediminas, Kęstutis ir Vy
tautas.

'ainiai! Mes esame karžygiai,'žmonijos pažangos aukuro. Jie
okius žeme, vandeniu ir I ! j„ ant mokslo, civilizacijos .r

dinti stebuklais, sutvertais tų, 
kurie savo dvasios stiprybe,

aukojo branginusį ir vienatinį 
savo turtų — gyvybę. Tai au-

6v. Jurgio parapijos alumnų orkestrą, kuri Dainų Šventėj, rugp. 4 d., Vytauto parke atidarys 
programų. Orkestrai vadovauja komp. A. Pocius.

laimėję sunkias kovas, be plie
..... . .. ninio ginklo, apsiginklavę tik

pasišventimu ir pasiryžimu a-1 , . i-.„ „« v,,.;.,. nmi-oe_ .... i savo protėvių dvasia. j ka, uz kulių atlyginti niekas
tidengė Atlanto ir Pacifiko 
slaptybes, atrado naujus kon
tinentus, išnešiojo civilizacijų 
į tamsiuosius pasaulio kam
pus ir ten pakvietė žmones 
iš barbarizmo žengti į naujų 
erų. Tai buvo mokslo kanki
niai, tokie pat, kaip ir tie, 
kurie dienomis, mėnesiais ir 
metais tyrinėdami gyvenimo i

Žmogaus gyvenimas ir ene
rgija turi savo ribas, bet dva
sios stiprybei ribų nėra. Dva
sios stiprybės vedami žmo
nės nesiliauja tyrinėję žiau
riuosius elementus, nesiliauja 

i kovoję su viesulomis ir aud- 
I romia. Dvasios stiprybės ve
dami jie per metų eiles statė 

! tobulesnius

negali. j
Kų mes čia šiandien susi

rinkę veikiame ir kalbame, 
gal būt, bus greitai užmiršta. 
Šis paminklas, kurį šiandien

sius amžius, kaipo laisvės si
mbolis. ,

Gerbiamas konsule Antanai 
Kalvaiti, atstovas Lietuvos 
valstybės, priimk šių trispal
vę Lietuvos Respublikos vė
liavų, taip mielų ir brangių

slaptybes, gamino ginki,, ko-, perauk.-
vai su baisiomis ligomis. Jie jmul okeano; KaloP’ l“sldart 
savo gyvybę statė i pavoju tu- dirbtin'' IIK'kaniiki> Pa“k8t! "

juo užvaldė orų; tuo mekaniš 
ku paukščiu žmogus šiandien 
skrisdamas virš okeano nerei
kalauja tilto ne pervažo. Skrai 
dydamas ore gali perskristi 
visas ribas ir už jų gyvenan
čius žmones artinti vienus su 
kitais, kad jie geriau vieni 
kitus pažintų, o susipažinę 
greičiau susiprastų, gi susi
pratę greičiau užmegstų ge-

dėl, kad žmonės galėtų lais
vai gyventi, savo gyveniniu 
gėrėtis ir už visa tai dėkoti 
augščiausiai Apvaizdai.

Tų kankinių ir pasišventė
lių pasiryžimas ir pastangos 
puošia žmonijos istorijos la
pus. Į tų kankinių ir pasišve
ntėlių eiles šiandien mes iškai
tome vardus ir dviejų Ame
rikos lietuvių — Daliaus ir 
Girėno. Didžiuojamės mes 
jais, lygiai taip, kaip didžiuo
jamės laimėtomis kovomis, ku
rias vedėm šimtmečius su sve
timąja priespauda, siekusia j Taigi šiandien oru skraidan- 

tis žmogus, lakūnas, darosi 
geros valios žmogum.

Tie du vyrai, kurių garbei '

taip iškilmingai atidengėme ir mūsų širdims; mažų Lietuvos 
pašventėine, laikams bėgant, valstybė Pabultijoj, tegul ji 
subyrės į dulkes. Bet Dariaus būva laisvės švyturiu rytinei 
ir Girėno nuopelnai pasiliks Europai.
amžiams. Jie bus atmenami Ir JOs_ Lictuv-Os Kankiny) 
ta,p ilgai, kaip ilgai žmonės’ garbingas UanytojaUi vysku. 
mokės įvertinti didvyrių pa 1
siaukojimą. Jie bus neužmirš-.
tami kankiniai. Mes jų nie
kad neužmiršime! Ilgai atmin
sime kų jie reiškia šiam ne
ramiam pasauliui. Juos užmi
ršti mums neduos šis menkas 
taškelis, šiandien jų garbei a-
tidengtas ir pašvęstas pamin-ĮvI II

pe Teofiliai!, priimk šių auk- 
sinspalvę popiežiaus vėliavų.

Kaip ilgai visos trys šios 
vėliavos plevėsuos, taip ilgai 
žmonių laisvė bus užtikrinta. 
Išauš diena, kurios rytmečio 

,saulei tekant prasidės amžins* 
žmonių taika ir ramybė ant

klas. jI
O dabar, ponas Edvardas 

Kelly, kaipo vyriausias Jung. 
ruosius santykius ir tuo su- Valstybių valstybės, priimkite 
naikintų visus iki šiol buvu- šių dryžų - žvaigždėtų vėlia- j 
sius nesusipratimus ir nesuti- vų. Tegul ji plevėsuoja ilgiau-
kimus, o sutvertų broliškų ----------------------------------------- į

j vienybę ir žmonijos santalkų.

sunaikinti mūsų tautų, mūsų 
kalbų, kad jos ir ženklo ne
liktų. Ilgai mes kovojome, bet 
ir laimėjome, ir tuo laimėjimu 1 šiandien atidengiame pamink- 
džiaugėmės ir didžiuojamės.']^ kovojo už demokratiją po 
Didžiuojamės dar labiau tuo, i dryža . žvaigždėta vėliava .Jie , 
kad už savo tautos vardų ir įosp kovose aukojo savo gy- 
savo kalbų ilgai kovojome ir 
kovų laimėjome be plieninio 
ginklo, kad kovų laimėjome 
tik apsiginklavę dvasios stip
rumu, pasiryžimu ir pasišven
timu.

Ir dabar čia susirinkę mes 
jaučiame, kad v.ame labai 
daug pasiryžę, nes prie sun
kiausių aplinkybių įstengėm 
nuveikti didelį darbų, kurio 
užbaigimų šiandien čia šven
čiame. Mes ir šiandien jaučia-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

JONAS RADAVIČIUS
Mirė rugplūčlo 1 <1. 1935 m. 

5 vhI. ryto, sulatikęH ptisAa a- 
mžlaus. Kilo IS Kairinių aps
kričio, Kairinių nueito. Ame
rikoje išgyveno 25 metus

Paliko dideliame nullfldime 
moterj Oną, po tėvais Beržin- 
ekaltč, S sunus: Jony Ir mar
čią Sofiją, Vladislovą Ir I’ran- 
Clikt), 3 dukteris; Oną, Meni-* 
ką ir .Eleną, brolį Prancišką 
ir brolienę Prancišką, pusse- 
• erę Kazimierą JesKinlenę Ir 
Rimines; o Vokietijoj brolj Ka
zimierą.

Kūnai pašarvotas 1513 Ko, 
48lh (.'t.. Cicero, III. Laldotu- 
vCh jv.vks plrmadlcnĮ, ruąplfl- 
člo 5 d., IS namą S vai, bus 
atlydėtas ] Av. Antano parapi
jos bažnyčią, kurioj Įvyks ge
dulingos |>u mnldoa už velionio 
Stalą, Po pa maldą bus nulydė
tas i kv. Kazimiero kapines.

Nuollrdžlil kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažya- 
tanius-inas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse

Nuliūdę: Moteris, Nfinili, Du
kterys, Brolis, Brolienė, Pus- 
SB'serė Ir <»U*Mnes.

Laidotuvių direktorius A. Pe
tkui Telef. Cicero 2109.

PETRONĖLĖ 
PRANCKETItS 

(Po tėvais Orbaitikė)

Mirė liepos 31 d. 1935 m. 
7:30 vsl. vakaro, sulaukus 43 
metų amžiaus. Kilo IS Pane
vėžio apskričio, Aeduvos para p. 
Itaginėnų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Povilą, sflną Povilą, 2 
dukteris: Petronėlę ir Adelę, 
4 seseris: Oną KatnoSkienę,
švogerj Juozapą, Agotą KrlkS- 
člflnlenę, Svogerj Joną, raitei- 
Joną Krlvlcklenę, SvogerJ Juo
zapą, Veroniką bevėnas. Ir jų 
Šeimynas, brol) Kapotą OrbaitĮ, 
pusbrolį Izidorių OrbaitĮ, pus
seserę Elzbietą Draugeli ir jos 
Šeimyną, Ir gimines: o Lietu
voj 2 seseris, 2 brolius Ir gi
mines.

Kūnas paftarvn'os 2439 \V st 
«9fh St. Tel. HEMlock 5570. 
Laidotuvės Įvyks pirmadieni, 
rugplūčlo 5 d., iŠ nam,ų 8 vai. 
bus atlydėta Į Gimimo Panelės 
Avč. Marllss parapijos bažny
čią, kurioj Įvyks gedulingos pa
maldos už veliones stelą. Po 
pamaldų bus nulydėta Į Kv. 
Kazilnlero kapines.

Nuoftlrdžial kviečiame visus 
gimines, drsugua-ges Ir pažys- 
<amus-mas dalyvauti i loto lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, KAriis, Dm. 
kterjrs, Seserys, švog.-rtnl, Bro
lis INihbiolis, Pusseserė Ir Oi 

■ ės.
Laidotuvių direktorius K. P. 

Mažeika. Telef. YARds 1188.

kompanijos gydytojas, bet ai 
turiu ir savo privatį gydyto
ja. Ar aš galiu savo gydyto-

gus gali užsiregistruoti į CC'CI s’skait.?. K'«nP<‘-
iKiek mėnesinės algos vyrai

Ateivių Problemos

Didumas ir vertė ūkių 
Suv. Valstijose

KLAUSIMAS. Kokis yra 
paprastus didumas ir vertė 
ūkių Suv. Valstijose?

ATSAKYMAS. 1930 m. ce
nzu, paprastas ūkis Suv. Val
stijose buvo iš 156 akrų. Jo 
vertė, žemės ir namų, buvo 
$7,614. AVyoming valst. ūkiai 
yra didžiausi; paprastas ūkis 
susideda iš 1,469 akrų ir jų

gauna?
ATSAKYMAS. Daugumoj

nsacijos Biurui ?

ATSAKYMAS. Nuo liepos 1 
d., sužeisti darbininkai New

valstijų aplikacijos į CCC pri- ' Yorko valst. turi teisę reika- 
i mamos tik per “Home Reliet jauti savo gydytojo, jeigu no- 
Biurus”. Priimami jauni vy lri. Jeigu tas gydytojas bus 
rai, tarpe metų 18 ir 28, šei- !užregistruotas apskričio medi- 
mynose, kurios gauna pašai- 1 kalėj draugijoj ir Industria- 
pą. Mėnesinis mokestis yra lio komisijonieriaus patvirti- 
$30, iš kurių vyrai gali pasi—ntas, galima prašyti, kad jis 
likti tik $lS sau. Kitus $22 tu- gydytų.
ri atiduoti šeimynai. Įsirašy J -------------------- -

vertė yra $12,919; Misslssippi 1 Jnaį j)Ug prjįintį tik jj-į rugsėjo
valstijoje ūkiai mažiausi, iš 
55 akrų ir jų vertė $1,819.

.. Kaip galima prisirašyti 
prie CCC

KLAUSIMAS. Kaip žino

VENETIAN MONUMENT C0„ INC.

KAUNAS. — Didėjant ra
dijo aparatų užpirkimui, gru- 

Medikalė pagalba kompen- pė Kauno pirklių, kurių tar- 
.. sacijos atsitikimuose pe yra keli žinomi veikėjai. 
KLAUSIMAS. Buvau sužei susitarė Kaune pastatyti ra

stas darbe, Buffalo, N. Y. ir (lijo aparatų fabriką. Radijo 
padaviau prašymą dėl kompe- 'aparatų gamyba yra susirūpi 
nsacijos. Mane dabar gydo nūs ir vyriausybei

1 d.

UdizMJal ankitenėe rūiiee pamišk
ių b •nboaaių

--------- •
DldilauU pamiškių dlrMuI

Oklcafo]

Buviri 60 metų prityrimo
o------------

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės ir 
taupykite pinigai

o
Mes atlikome darbų daugeliui 
iymeanių Chicagoe Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

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

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas Mokas | rytus nuo 
didžiąją varta

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Re*. PKV8AOOLA >011 
BKLMONT S4SS

omas, HiLiminm 
Vlneent Roaelli,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—17421. f. Emleikis 

Lachamicz ir Suims 2314 Wegt 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271

I. Liulevičius
S. P. Mažeika
A. Masalskis

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

A. Petki1* 1410 So. 49th Ct., Cicero|Q Phone Cicero 2109

1 r D0H7IIIC Weet 18th Streeti. 1. ItalklIlU Phone CANal 6174

O |U| OL|||L|0 718 West 18th Street0. m. OlMIudd Phone MONroe 3377

1.1. Zol ■a 1646 We8t 46th Street
|| Phone BOUlevard 5203

AMBULAN0B PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

YARds 1741-1742
J. F. EUDEIKIS

4 gd • * »> •.«*
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Pirmoji Chicagos Lietuvių Parapijų Chorų DAINOS ŠVENTĖ
H

įvyks

Sekmadienj, Rugpiūeio 4 dieną, 1935
VYTAUTO PARKE

Programas - Dainuos 3000 choristų - Šokiai - Žaidimai - Pasilinksminimas 

ĮŽANGA 25c SU DOVANOMIS
■ a b ■■ " ■įi»J -rį i. a—z: E3E

VIETINES ŽINIOS
POBCINKULMATLAIDAI
ROSELAND. — Visą Šven

tųjų bažnyčioj rugpiūeio 2 d. 
bus poreinkulio atlaidai, ku
rių pelnymas prasidės rugp.
1 d., 12 vai. dieną ir tęsis iki 
penktadienio 12 vai. nakties. 
Atlaidų pelnymui reikalinga 
atlikti išpažintis ir priimti šv. 
Komunijų. Poreinkulio- atlai
dai yra visuotini ir galima 
juos daugel kartų j dienų pe
lnyti, nes už kiekvienų baž
nyčios atlankymų ir pasimel
dus Šv. Tėvo intencija, sukal
bant po 6 poterius, gaunama 
visuotini atlaidai, kuriuos ga
lima vienus sau, o kitus sie
loms skaistykloje pelnyti. Per 
atlaidus visų dienų bus įsta
tytas Šv. Sakramentas žmonių . 
adoracijai. Atlaidams baigti 1 
atvažiuos J. E. vyskupas Teo
filius Matulionis, pasakys lie
tuviškų pamokslų ir suteiks Į 
Šv. Tėvo palaiminimų.

Poreinkulio atlaidai Chica-Į 
goj visiems katalikams ran-! 
dasi tik dvejose lietuvių baž
nyčiose, t. y. Visų Šventųjų, 
Roselande, ir Gimimo Šv. Pa
nelės, Marąuette parke. Tre
tininkams panašūs atlaidai ra
ndasi dar ir kai kuriose kito
se bažnyčiose.

KUR ŠĮ SEKMADIENĮ?
Visi Chicagos ir apylinkės 

lietuviai šį sekmadienį, rugp. 
4 d., suvažiavę į Vytauto pa
rkų girdės gražių ir galingų 
lietuviškų dainų. Dainuos vi
si Chicagos lietuvių parapijų 
chorai bendrai ir skyrium. 
Grieš didelė ir pasižymėjus o- 
rkestra, o šokiams grieš dvi 
didelės orkestros pasivaduo- 
damos be nustojimo iki vidur
nakčio. Visiems bus gražu, li
nksma ir smagu “Dainos Šve
ntės” parengime pasidžiaugti, 
pasigerėti ir maloniuose įspū
džiuose praleisti dienelę.

Visi kalba, visi rengiasi, vi
si atvyksta, net iš toli į “Dai 
nos Šventę” ir jos piknikų.

AL.

VILKAI IŠVAŽIAVO 
LIETUVON

A P. Stulga, “Draugo” be
ndradarbis iš muzikos meno 
srities, A. Mondeikos, varg. 
Šv. Antano parap,, Cicero, pa
vaduotojas; Dainų Šventėj di
riguos Cicero chorui. P-as Stu
lga neužilgo baigs dentisteri- 
jos mokslų Lojolos universi
tete.

Visi katalikai turėtų tose 
dienose naudotis gausiomis 
Dievo malonėmis.

Kun. J. Paškauskas

Liepos 30 d. iš La Šalie 
j stoties su Amerikos lietuvių’ 

sportininkais du dr-jos “Lie-- 
tuvos Ūkininko” atstovai: Po
vilas ir Antanas Vilkai išva
žiavo Lietuvon “Normandie” 
laivu į Viso Pasaulio Lietuvių 
Kongresų Kaune.
—aRių GYDYTOJAI:—

SUGAUTAS BAŽNYČIOS 
VAGIS

NORTH SIDE — Užvakar 
sugautas John Panfil, 19 m., 
1644 Keenon Avenue, kuris 
kaltinamas bažnyčios apvogi
mu. Policija pradėjo vytis 
John Panfil, kuomet policija- 
ntas Raymond Davidson ir 
kiti pastebėjo lipant per Šv. 
Mykolo bažnyčios kiemo tvo
rų. Suimtas Panfil turėjo $6.- 
80. Šoninis bažnyčios langas 
huto išdaužytas. Manoma, kad 
vagis per tų langų įlindo į 
bažnyčių.

EŽERSKIS ROSELANDE
Graborius A. Ežerskis, ku

ris vedė biznį Town of Lake, 
4603 S. Marshfield Avė., pra
šo pranešti per laikraštį, kad 
atidarė biznio vietų Roselan
de adr. 10734 Michigan Avė. 
Telefonas PULlman 5703.

PLATINKITE “DRAUGI”

1. - General Motors Frigidaire - Peoples Furniture Mfg. Company

2. - Westinghouse Drabužių Plovykla - Jos. F. Budrik, Ine.

3. - Fedelco Vacuum Cleaner - Roosevelt Furniture Company
ė

4. - Abro Rankinis Laikrodis - R. Andreliūnas.

Bus 3 orkestros. Dvi šokiams, tr ečia simfoninė. Šokiai eis be sustojimo.
ū' B

Į stotį juos palydėjo dr-jos 
“Lietuvos Ūkininko” teisėjas 
Ben Kazanauskas ir Sim. Dau 
kanto Spulkos pirm. Jonas 
Kazanauskas.

I. Lukošiūtė, fin. rašt

WAUKEGANO LIETUVIŲ 
VEIKLA

Šių metų antrųjų Velykų 
dienų Stasys AVilliams iš pro
testantų perėjo į katalikus. 
Jasukaieiai užaugino dukterį 
Bronę, gražių, baltų lelijėlę. 
Stasio ir Bronės vestuvės į- 
vyks su šv. Mišiomis šešta
dienį.

Parapijos susirinkimas į- 
vyks sekmadienį 2:30 vai. po
piet, draugijų salėje. Parapi
jonai susirinkę tarsis, kaip 
greičiau sukėlus kuodaugiau- 
sia pinigų naujai bažnyčiai.

Į bažnyčios statymo fondų 
aukojo: Šv. Juozapo draugi- 

Broliai Vilkai yra seni drau- ja $200.00; po $100.00: J. M.
■ gijos nariai. A. Vilkas yra ' Mantvilas, P. M. Jasukaitis, 
Sim. Daukanto Spulkos (Fe-į J. M. Buksas ir M. H. But- 
deral Assoc.) direktorius ir kus. Fonde jau yra $15,000. 
žymus biznierius. - ' ’ ' Bėglias

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
HPkMJlALIHTAS

Palengvins aklų (tempimų, kurta 
erti prteJaMtmt raJvos skaudljlmo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karttj. atitaiso 
-.rumparerystp Ir tollregyst*. Prlren- 
<1* teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egtamlnavlmas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki S v 
Nedilloj nuo 10 Iki 1J. Daugely at- 
aldkjnių akys atitaisomas be akinių. 
Kainos pigiau kaip ptrmiao.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių Ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTA8

1801 9. 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

:35E ii

ŠV. MYKOLO PAR. CHORUI nu, nes jis yra aukščiausios Laimė ne tik akla, bet 
kokybės pienas. Prie aukšto' apakdo ir tuos, kuriuos ji 
skaičiaus vitaminų piene, jū«Į ,osto Ciceronas,
pilniausiai apsaugoti pasten

NORTH SIDE. — Penkta
dienį, rugp. 2 d. įvyks svarbi 
choro praktika “Dainų Šve
ntei”, rugp. 4 d., Vytauto da
rže. Per praktikų bus išdali
nti įžangos tikietai. Prašau 
visų skaitlingai dalyvauti.

N. Kulys

ŠVIEŽIAS PIENAS DUODA 
NATŪRALŲ SKONĮ

Šeimininkės išrado, kad švie
žias pasteurizuotas pienas pa
laiko natūralų skonį sriubose, 
desertuose ir daržovėse su 
grietine.

Moterys visur randa, kad 
tiktai šviežias pasteurizuotas 
pienas duoda tų natūralų sko
nį, kuris patinka visai šeimy
nai, visiems valgiams. Jie va
dina jį “pirmo rinkinio” pie-

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. LAFayette 7H0

DR. F. G. WINSKUNAS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
▼ai.: 1—4 Ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St

TeL OANal 0401

rizavimu, kuris užlaiko pienų 
grynų ir šviežių.

GARSINKITĖS “DRAUGE”
LIETUVIAI ADVOKATAI:

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki B 
Panedėllo. 8eredos Ir Pėtnyčloe

vakarais 8 iki 8
Telefonas OANal 1178 

NAMAI: 6459 8. Rockwell Bt. 
Telefonas REPublic 9900

PLATINKITE “DRAUGĄ*

i PARDAVIMUI ŪKIS
I 40 akerln ūkė, gera žemė. su bu-
'dinkais, ant cementinio kelio, elekt- 
| ros šviesa. Parduosiu pigiai arba mal-\ 
Inyslu ant mažo namo be skolos. Taip 
i pat 80 akerių, kuriuos mainysiu arba 
'parduosiu už pigia kainą.

LOUIS ANDREKUS 
Pentwater, Mich. 

PAIEŠKOJIMAS

Padeškau Vaclovo Žebrausko ir jo 
tnotinos, kurie 1926 m. gyveno 1 8051 
Mitchell St., Detroit, Mich. Turiu 
labai svarbų .reikalą aptarti. Malo
nėkite atsisaukt!:

FR. ŽEBRAUSKAS 
2222 Vest 23nl Place 

Chicago III.

REIKIA DARBININKŲ

Reikalingi 4 patyrė mūrini
nkai, plasteminkai, 2 karpen- 
teriai. kurie galėtų iš planų 
dirbti prie namo statymo. 
Kreipkitės į:

“DRAUGAS” 
MARIAN BROTHERS

ANT RENDOS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1028 2359 8. Leavltt St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

TeL CAMal 09*7
Rea. PROspect 9069

OR. P. 1, ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1991 SOUTH HALSTKD HTREHT 
Rezidencija 9900 bo. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 8 popiet
8 Urt 8 v. vakaro

Tel. CANal 8189

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Talandoe: Nuo 9 Urt It ryto
Nuo 1 Urt 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos
Nuo 8 Iki 4 Ir nuo 4 Iki 8 vak. 

Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso telef. BOUlevard 7190 

Namų tel. PROspect 1990
Tai. CANal <121

DR. S. BIEŽIS
GYDTTOJA8 Ir CHIRURGA8
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutart) 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7848

Tel. BOUlevard 7O4S

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki S vakare
Seredoj papai sutarti

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

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 9 iki 4 Ir 9:90 Iki B:1O 
Seredomis Ir nedaliomis pairai sutarti 
Rea MIS W. Utb St. Pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
OTDTTOJAS Ir CHIRUROA8

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTllglnla 0088

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

DR. J. E. SIEDUNSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDUNSKIS
Dantistas

Oas X-Ray
4149 ARCHER AVK, Oov. Fnmctoco 
Tsl. offles Laf. 8419; rea Vlrg. 9888

Tel. Ofiso BOUleeard >919—14
Hm. VIOtory 9949

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-9; noo 9:80-8:89

756 Wert 35th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Res.: .’el. HEMlock *114

DR. A. G. RAKAUSKAS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 1-4 Ir <-S vai. vak. 

Resldencljoa Ofisas: 1884 W. 89tb St.
Valandos: 18-19 Ir vai. vak. 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

14 4 ( SO. 4ttb CT.. CICERO. ILL.
Vtar., Ketv., ir Pėtn. 18—9 vai. 

1147 80. HAL8TED ST.. CHICAOO 
Paned., Bered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel. OKOvehlll 0417

4924 8. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

Telephone: BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

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

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

AUKSINE PROGA 
ISslrenduoja 2 Storai: vienas dėl a-

llnSs su barais ir aisbaksiais; kitas 
tinkamas dėl grosernės ar aiskrim;- 
nės. Renda labai pigi Ir geroj vietoj 
— lietuvių centre — 4500 S. Paulina 
St. Atslšmiklt nas A. Norbut, 8222 K. 
Fairfield Avė. Telef. PROspect 1435.

Ant rendos kambarys, tin
kamas dėl vaikino ar mergi
nos, su valgiu ar be valgio, 
pirmas pagvvenimas iš prieša
kio. Mrs. P. čebeteriūnienė - 
Krencius, 4523 So. Fairfield 
Avė., Chicago, UI.

f

CLASSIFIED
AUTOMOBILKS AUTOMOBILKS

EMIL DENEMARK INC.
■— Vartotų Karų Bargenai ~

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAO KARŲ

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutarti

DR. CHARLES SEGALonaAJi
4729 Bo. Ashland Ava.

9 labo*
CHICAOO. ILL. 

onao VALANDOS:Mm lt Iki 11 vaL ryta. «M 9 iki 4 
vai. po plotų ir nao 7 Iki 8:14 vai. 

vakaro. Nedėliomis nuo 18 Iki 19 
valandai diena

MITMav 99M

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
TeL TARAI

Hm 14-19 v. ryto: 9-9 Ir T-l T. V. 
NodėMionlals noo 18 Urt 19 dleae

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

Valandos: 9 A, M. iki 8 P. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Dr*. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvų 

Sugrįš

Rugsėjo Menesyje

Tel. LAFayette 3061

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 9 popiet — 4 Iki 8:10 vakaro. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p

BUICK '35, Club Sedan su trunk. garantuotas .................... 9825
BUICK '35. 5 Sedan 47, garantuotas ........................................ 87.5
RITTCK ’SS. 5 Sedan. 6 drat. ratai, tobulas ............................ 8595
BUICK '28, 5 Sedan. bėga O. K..................................................... 8 75
BUICK '27, 5 Sedan, pigus karas ................................................ 9 25
BUICK *27. 7 Sedan. duos garą patarnavimą ..................... 9 50
BUICK '30, 7 Limo. flefil drat. ratai, eina O. K.................... 9225
CADILLAC '31. 7 Sedan. tobulam stovy ..................................  8«95
CADILLAC '30. 7 Sedan, pertaisytas ....................................... 93415
CADILLAC '30. 16 cilindrų 7 Sedan. labai puikus................... 9595
CADILLAC '30, 7 Sedan. labai puikiam stovy.......................... 9495
CADILLAC '29, 5 8edan, Svarus karas ........................................ 9225
CADILLAC '29, 7 Sedan, gerai bėga ............................................ 9275
CADILLAC '28, 5 Sedan, gražiam stovy  .................... 9125
CADILLAC ’28. 5 Sedan. gera vertenybė ........................... 91OO
CHEVROLET '31, Sport Coupe, geras motoms..................... 9235
CHRYSLER '80, 0. 5 Sedan, 5 drat ratai, O. K..................... 9245
FORD, '85. Spmt Coupe, kuone naujas....................... SPĖČIAU
FORD '81, Business Coupe, Svarus ............................................ 9225
FORD '80. Sport Coupe, gera vertenybė ................................... 9175
ORAHAM *29. 5 Sedan. motoras geras ................................... 9 75
LA 8ALLE '31, 5 Sedan, pulki vertybė .............................. .... 9495
LA 8ALLE '30. 5 Sedan. 8 drat. ratai ........................................ 9345
LA 8ALLE *29. 5 Sedan. drat. ratai ........................................ 9195
LINCOLN 'S O, B 8edan. labai pulkus ........................................ 9295
NASH '32. 5 Sedan, geras mažas karas ..................................... 9295
NASH '28. R Sedan, bėga O. K............................................. .. 9 45
OAKLAND '30. 2 Durų Sedan, gražiam stovy.......................... 9175
PACKARD 'St. 7 Custom 8edan. tobulam stovy.................. 9945
PACKARD '81. 7 Custom 8edarf, gerai bėgantis ..... ■ ■ ■_ 9395
PIERCE '80. 2 Coupe, labai pulkam stovy .....................77^^9195
PONTIAC '34. 2 Durų Sedan su trunk, kaip naujas............ 9595
PONTIAC '84. 4 Durų Sedart, kaip naujas .............................. 8595

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawfov*d 41 OO

l CRANE


