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SPORTININ

I
A. L. 0. K-TO PIRMININKAS SIUNČIA 

SPORTININKAMS LINKĖJIMUS
(Kablegrama iš Kauno)

KAUNAS, rugp. 9, 1:36 vai. popiet. — Atvykom į 
Kauną sveiki ir linksmi. Buvome iškilmingai priimti | 
Širdingiausių linkėjimų Olimpiados komitetui ir mūsų 
brangiems tėveliams, giminėms ir draugams.

Sportininkai.

ninkas ir neprastai pasirodys, , 
Plaukime, niekas nesusilygins . 
su mūsų čampione, Ennna Še- Į 
maieiūte, ir neblogiausiai pa
sirodys keli kiti mūsų sporti
ninkai toje srityje. Apie ki
tas sporto rungtynes pakai-' 
besiu kitąsyk.

Sportininkų vadui, Jonui

Šią labai linksmą žinią pri
ims nuoširdžiai visi amerikie
čiai. Labai malonu, kad mūsų 
jaunuolių sportininkų kelionė 
buvo taip sėkminga, be jokių 
kliūčių, ir kad jie pasiekė 
Kauną tokiam geram ūpe.

Dabar pageidauju, kati mū
sų sportininkai, nukeliavę Juškai, tapo pasiųsta kable- 
tiek daug mylių už vandeny- grama su įsakymu, kad kas- 
no, taptų pergalėtojais visose dien praneštų apie svarbiau-; I 
sporto rungtynėse ir grįžtų sius įvykius sporto rungtvnė- 
tokiam pat kilniam ūpe, kaip se ir kongrese, taip kad eika- 
kad ten nuvyko. Galima pil-! giečiai kasdien būtų pitnai 
nai tikėtis, kad jei jiems ne- Į informuoti kas dedasi Kaune, 
pavyks nuveikti savo brolius Tėmykit “Drauge”, 
lietuvius Lietuvoje visose į Mūsų jaunuolių sportininkų 
rungtynėse, tai bent didžiu- nuvykimas į Kauną sužavėjo 
moję. Iš kalno galima tikrin- ' visus Lietuvos gyventojus, ku- 
ti, kad amerikiečiai išloš bas- rie su nekantrumu laukia su- 
ket
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Milžiniškas masinis susirinkimas įvyko Madison Square Ganien, New York. Protes
tuota prieš žydų persekiojimus Vokietijoj. Taip pat padaryta rezoliucija, kad Amerika 
nedalyvautų olimpinėse žaismėse Berlyne 1936 metais. (Acme Photo.)

GERIAUSIOJO PA VYKIMO 
L. VYČIŲ SEIMUI!

Rytoj, rugp. 13 d., prasideda L. Vyčių organizacijos 
23-asis seimas Hartford, Conn. Seimas tęsis tris dienas.

“Draugas” siunčia š'am seimui nuoširdus linkėjimus, kad 
vyčiai pasiryžtų visados vaduotis Dievas ir Tėvynė šūkiu.

i BARA KUNIGĄ UŽ
HITLERIO NEGERBIMĄ
BERLYNAS, rugp. 11. — reikšti pagarbos Hitleriui. 

Buvęs Saksonijos sosto įpėdi- Atsižvelgus į tai, distrikto 
nis kunigas Jurgis, S. J. (jė- nacių vadas Zitzmann paskel-
zuitas), kalbėdamas karo ve- v*e‘^ nubarimą kunigui
, ia j • princui dėl jo “apsileidimo”teranams Dresdene' ragino d

reikšti pagarbos tautos vadui 
juos, kad jie būtų ištikimi Hitleriui

Naciai jau seniai nepalei
džia iš savo akių kunigo Jur-

PRANCŪZIJAI GRASIA KATALIKAMS NEGALIMA WPA DARBININKAI NE- 
DIKTATŪRA - LAVALIS DALYVAUTI PRIEŠSO- MANO PASIDUOTI 

CIAUAM VEIKIMEPARYŽIUS, rugp. 11. — 
Premjeras įgavai i s pareiškė 1
sušauktiems konferencijon de
partamentų prefektams, kad
Prancūzija gali sulaukti dik- 

ball (krepšiasvaidžiobsirėmimo. Nemažiau yra už- tatūros, jei kairieji elementai
rungtynėse ir kumštynėse. Mū , interesuoti ir Amerikos lietu- 
sų boksininkai, Jonas Knasas j viai. Lauksime naujų kable
ir Kazys Šedvilas, paguldys 
savo svorio oponentus trum
pam laike, apdaužys jiems 
antausius tiek, kad nenorės 
amerikiečių matyti daug me-. 
tų. Mikas Lukas kaipo boksi-

gramų, naujų žinių, o tuo 
syk, geriausio pasisekimo mū
sų sportininkams.

Adv. J. Bagdžiūnas-Borden,
Olimpijados komiteto 

pirmininkas.

SUOMIAI NENORI SUSIDĖTI SU 
LENKAIS IR VOKIEČIAIS

iš toliau kovos prieš atlygi
nimo mažinimą valstybės tar
nautojams ir darbininkams.

Premjeras nurodė, kad at
lyginimo mažinimas yra gj^ 
vas reikalas. Be to, nėra ga
limumo vaduoti franką.

Jis ragino prefektus, kad 
jie visomis galimomis priemo
nėmis gelbėtų centro vyriau
sybei vykdyti išleistus naujus 
ekonomikos įstatymus ir mal
šintų nepasitenkinančius gai
valus. Kitaip gi gali būt pa-

ST. PAUL, Minn., rugp. 
10. — St. Paul arkivyskupas 
J. G. Murray įsako katalika
ms, kad jie nieku būdu nepri 
sidėtų prie vedamos gimdymų 
kontrolės ir sterilizacijos pro 
pagandos, o kurie yra prisi
dėję, kad apleistų tas pozici
jas. A risi vyskupas pareiškia, 
kad minėta propaganda yra 
demoralizuojančio karakterio, 
ty., pati savyje nedora ir pr- 
iešsocialė veikla.

Arkivyskupas nurodo kuni
gams, kad jie bažnyčiose ti
kintiesiems išaiškintų to pr- 
iešsocialio judėjimo kenksmui 
gumą žmonijai. Šis visas ju-

t HELSINKIS, rugp. 11. — 
Suomijon atvyko Lenkijos už- 
ienių ministeris Beckas. Suo

mijos užsienių ministeris 
Hackzell su savo štabu pasi
tiko atvykusį vizitorių.

Suomių spauda padavė il
gus straipsnius apie ministe- 
rį Becką ir jo politinę kari-

NEGRAI KATALIKAI J. A. vojaus ne tik frankui, bet" ir :dėJimas yra pneškatalikiškas

VALSTYBĖSE
į laisvei.

NEW YORK, rugp. 10. — 
Interracial Review žurnalas į 
paduoda, kad J. Valstybėse I 
gyvena apie 13 milijonų neg-

. , . . . Irų, iš kurių apie 250,000 yra
jer». Pazynn, kokiais tikslam kata|ikai js Ukusiyjy gi apie
jis čia atvyko, būtent, kad pa 
traukus Suomiją lenkų vokie
čių paktan, kurs yra yra kon- 
tradikcijoje su padarytu Pran 
cūzijos, sovietų Rusijos ir Pa
baltijo valstybių paktu.

5 milijonai protestantų ir ap
ie 7,750,000 nepriklausančių 
jokiam tikėjimui.

Negrai katalikai visam kr
ašte turi 210 bažnnyčių, 205
mokyklas ir jose 35,092 mo- 

Suomių spauda mandagiai, kiniai N misijose dirba 
bet griežtai pareiškia, 1 -11
Suomija nereikalinga 
prie jokių sąjungų. Ji nori

Į 300 kunigų ir 1,100 seserų vie 
| nuolių.

SANKALBIS PRIEŠ MEK
SIKOS PREZIDENTĄ

MEXICO CITY, rugp. 11. 
— Iš militarinių šaltinių pa
tirta, kad susektas ir sukone- 
veiktas sankalbis prieš pre
zidentą Ijazaro Cardenas. Su
imta 5 asmenys.

Patirta, kad tarp areštuo
tųjų vienas yra Reuben Go- 
mez Prado iš Michoacan val
stybės. Pas jį rastas ginklas. 
Jis išpažino, kad pasiųstas 
nužudyti prezidentą.

ir kai kuriais atvejais jis ve- 
j damas, kad pakenkus katali- 
' kų įsitikinimams.

St. Paul arkivyskupija ap
ima Minnesota, North Dako
ta, So. Dakota ir dalį Monta 
na plotus.

NEW YORK, rugp. 11. — 
NeW Yorko darbo federacijos
prezidentas George Meany pa
reiškia, kad unistai bedarbiai 
nepasiduos prez. Roosevelto 
sprendimui, kad jie sutiktų 
dirbti viešuosius darbus už 
menką atlyginimą.

Prezidentas pareiškia, kad 
jei kurie bedarbiai nepaten
kinti skirtu vyriausybės atly
ginimu, tegul nedirba, jie ne
gaus kitokio šelpimo.

Bedarbiai gi unistai reika
lauja, kad jiems būtų moka
mas unijų nustatytas atlygi
nimas. Linijų viršininkai re 
mia jų reikalavimą.

Vyriausybės pradėti staty
bos darbai šiame mieste sulai
kyti, kadangi daug darbinin
kų išėjo streikan. Numatoma, 
kad rytoj įvyks kas tokio ne
paprasto. Bus atnaujinti dar
bai su norinčiais dirbti be
darbiais.

Dievui ir krašto vėliavai.
Naciai labai pasipiktino to

kia kunigo kalba, kadangi jis'gio. Visa nelaimė jiems, 
neminėjo “ištikimybės” Hit-^kad tas kunigas per savo pa- 
leriui. Tai, esą, nusikaltimas mokslus nekliudo krašto po- 
garbinti Dievą ir podraug ne- litikos.

U. S. SENATAS PRIEŠ
i • Ar 77 * *'' -t . r»-t. — . ■ / - -------------- - i

PREZIDENTĄ

PRADEDAMI VIEŠIEJI 
DARBAI ILLINOISE

WPA administracija Illin
ois valstybėje paskelbė, kad1 
šią savaitę bus pradėti kai 
kurie viešieji darbai šioje 
valstybėje. Darbininkai be
darbiai palaipsniui bus ima
mi iki 3,000 vyrų.

Kaip New Yorko mieste, 
taip ir čia numatomi nesma
gumai. Vyriausybės nustaty
tas per mažas bedarbiams at
lyginimas. Unistai tuo nepa
tenkinti ir kovoja prieš tai.

Tačiau vyriausybė nusista
čius nekeisti plano. Tai šelpi 
mo darbai. Jei bedarbiai ne-

WASHINGTON, rugp. 11. 
— Senato komitetas, kurs 
svarsto lobininkų mokesčių 
klausimą dar daugiau nusi
suko prieš prez. Rooseveltą. 
Komitetas gina turtuolius ir 
mokesčių didesnę naštą nori 
užkrauti ant visų darbininkų 
ir vargšų. Nutaria, kad visi 
žmonės, kurie per metus turi 
daugiau kaip 800 dol. paja
mų, mokėtų vyriausybei nu
statytus mokesčius. Ikišiol 
buvo 1,000 dol. išimtis.

Tas nesuderinama su prez. 
Roosevelto programa. Aiškus 
dalykas, kad senatas sugriaus 
šį komiteto sprendimą.

ETIOPIJA SIŪLO ITALIJAI 
ŽEMĖS PLOTA

PARYŽIUS, rugp. 11. —
Žiniomis iš Addis Ababa, E- 
tiopijos imperatorius nuspren
dęs Italijai pripažinti žemės 
plotą. Už tai jis reikalauja,

nori dirbti, pareiškiama Wa-
New Yorko miesto r-ajoras I ^'ingtone, jie nereikalingi 

dar nėra paskelbęs, ar jis yra 
palankus šelpti atsisakusius 
dirbti viešuosius darbus uni- 
stus bedarbius.

Sužinota, kad Amerikos dar 
bo federacijos prezidentas 
William Green yra priešingas 
bedarbių streikui. Jis sako,

pasilikti neutrali. Pagaliau 
jau yra viena sąjunga rytų 
Europoje, tad kitai negali būt 
vietos.

~ORAS”
CHICAGO IR APYUNES. 

— Nepastovus oras; popiet 
kiek vėsiau.

DIRBA UŽ AIRPORTĄ

Chicago majoras nežiūri 
piliečių organizacijų protestų 
ir dirba už airportą ežere. 
Jau padaryti visi planai ir 
braižiniai ir, sakoma, užtik
rinta krašto vy riausybės pa
skola — daugiau kaip 8 mi
lijonai dolerių.

kad Etiopija gautų išėjimą
Kiti suimtieji kol kas nėra jūran *r paskolos savo impe

rijos 'reikalams.žinomi.
Reikia tikėtis, kad šis san

kalbis nėra katalikų darbas.

LA CROSSE, Wis., rugp. 
10. — Automobiliu važiuo
jant sulūžo Municipal tiltas 
skersai Mississippi upės. Du 
asmenys prigėrė ir du su
žeista.

PARYŽIUS, rugp. 10. — 
Paryžiaus arkivyskupijai pa
skirtas, trečias vyskupas pa
galbininkas. Juo yra kan. 
Henri Roger Marie Beaus- 
sMrt, Paryžiaus generalis vi
karas.
56 m. amž.

WASHINGTON, rugp. 10. 
— Senato komitetas 11 bal
sų prieš 8 išbraukė iš didžių- 

selpimo ir kitokiu būdu ne- • mokesčių biliaus
bus šelpiami. | numatytų mokesčių už pavel-

l dėjimus proviziją, su kurios
SUSIDAUŽĖ GATVĖKARIS, lwalba vyriausybė tikisi per

metus surinkti apie 85 mili
jonus dolerių pajamų.

Senato komitetas rado, kad 
mokesčiais už paveldėjimus 
per daug būtų skriaudžiami 
turtų paveldėtojai.

Žemesnieji rūmai pereitą 
savaitę pravedė šį bilių.

20 SUŽEISTA
Vakar įvyko kita gatvėka- 

kad komunistai kursto bedar- rio katastrofa Chicagoje. Ro- 
bius, kad jie nedirbtų už Sel- osevelt road ir Paulina gat. 
piamąjį atlyginimą. skersgatvyje gatvėkaris nu-

Green taip pat sako, kad,Šoko nuo bėgių ir smogė į 
su prezidentu Rooseveltu de-1 plieno stulpą.
rėtis nėra galimumo. Jis ne
keis savo žodžio. Tad strei
kas — tuščios pastangos.

COLUMBUS, O., rugp. 10. 
— Įvykdyta mirties bausmė 
su elektra ūkininkui Roy Sm- 
ith, 34 m. amž., pripažintam 

Vyskupas elektas yra įkaltu už pašerifio Good nu- 
l žudymą.

Apie 85 asmenys važiavo 
ir iš jų 20 sužeista. Trys pa
vojingai. Sis skaičius ant 
greitųjų paduotas.

Gatvėkario motormanas sa
ko, kad tas įvyko dėl suge
dusio iš vienų bėgių į kitus 
išsisukimo.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

CANABAL IŠTREMTAS 
IS MEKSIKOS

MBXICO CITY, rugp. 11. 
— Buvęs Tabasco valstybės 
raudonasis diktatorius išvyko 
į Porto Riko, kur apsigyvens 
visados. Jam išdūmus, tuojau 
panaikinti kai kurie relegi- 
niai varžymai toj valstybėj.

f
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SVEIKINAME VYČIŲ KONGRESĄ

Antradienį rugp. 13 d. Hartforde, Conn. 
prasidės Lietuvos Vyčių kongresas.

Apie Vyčių organizacijos likimų daug 
abejonių buvo kilę, kai joje pradėjo imti 
viršų Amerikoj gimęs ir augęs jaunimas. 
Buyo prisibijonia, kad tasai jaunimas savo
tiškais keliais pradėjęs eiti, iškrikdys Lietu
vos Vyčius. Taip, ačiū Dievui, neįvyko.

Sveikiname kongreso delegates ir dele
gatus ir linkime sėkmingai išrišti organiza
cijos pribrendusius klausinius.

KITO KARO BAISUMAI

Visos Europos valstybės ir Japonija re
ngia prie kito karo ne vien kariuomenę, o 
ir visus gyventojus — vyrus, moteris ir vai
kus. Jau praėjusiame kare buvo aišku, kad 
karo pavojus liečia ne vien kareivius fron
te, o ir visus likusius namie. Kitame kale li
kusių namie padėtis gal bus pavojingesnė, 
negu kareivių fronte. Mat kareiviai fronte 
turės apsigynimo ir apsaugos įrankius. Jie 
turės čia pat prirengiu greitų pagalbų. Ki
taip bus su likusiais namie. Iš padangių į 
juos gali ūžtelėti bombos ir kitokie baisu
mai, o muštro, apsigynimo, apsisaugojimo 
ir pagalbos tokios, kaip kareiviai kad turi, 
jie neturės. Taigi dabar priseina eiti prie 
šitokio tikslo — prirengti karui visų tautų 
ir visų kraštų.

Didieji kito karo baisumai yra orlaiviai 
ir karo dujos.

“Trimitas”, Lietuvos Šaulių laikraštis, 
štai aiškina apie karo dujas, apie jų paži- 
niiiių, apsaugų ir pagalbų. Tame laikrašty 
štai kokios dujos yra suminėtos:

Jaudinantieji nuodai, ašarinantieji nuo
dai, troškinantieji nuodai, šutinantieji nuo
dai, smaugiantieji - paraližuojantieji nuodai.

Jau vien vardai rodo, kad šios dujos 
daug “fonių” gali pridaryti. Kiekviena du
jų rūšis savotiškų veikmę turi. ištai kų daro 
/•jaudinantieji nuodai:

Sprogus artilerijos ar lėktuvų sviedi
niams, staigus nepaprastai smarkus čiaudė- 
jimas, kosulys ir ašarojimas, labai didelis 
Meilėj imas ir tekėjimai iš nosies. Česnako 
kvapas, žalsvai - gelsvi garai ar dulkės. Vė
liau sumi k us odos paraudonavimas ar net 
pūslės. Smarkus akių paraudonavimas. Ne-

gų sumoti tam reikalui išleidžiama. Vien Illi
nois valstybėje išleidžiamu bedarbiams šelp
ti po 10 milijonų dolerių kas mėnuo. Kiek 
tui naudingo dariai gulėtų tie bedarbiai at
likti už gaunamų pašalpų! šiukšliniai mies-1

Ijetms Karo Anadjus Lamejinai i Atetiskt Mšliejiiis (IV) Kongresas
Telšiuose liepos 20 — 21 kybines, bažnytines pareigas,

Lietuvos karo aviacija pra- tų karo akademijas ir speciu-^dd. praėjo su didžiausiu pa- uoliausiai pikio savo vadų (li

tui galėtų būt apšvarinti, netikusiai išgrįs- įdėjo kurtis sunkiais kovų dėl lias mokyklas. Todėl šiandien jsisekimu. Gausingų (2000) da- rektyvas, jie ir veikimo utžvil

tos gatvės galėtų būt naujai išgrįstos ir me- ,Lietuvos nepriklausomybės Lietuvos karo aviacijai savo ‘lyvių įvairus gyvumas ir va- giu stovi pirmoji* vietoje. Jie
dovybės sumanus veiklumas ištikimiausi ateitininkų idea-džiuis nusodintos ir t.t. . < I laikais. Tų metų pradžioje Lie srities žinovų bei specialistų

Kadir neva vedami kokia lai vieši dar- j tuvoi'i nebuvo «* vien« J“u "“rūkaU. Avutajai daug
imi, bet Jš ju nauda menka, ypač plačiajai | «aus’ kuris nuodu8niai P«žb‘- 
vieuomenei. Tai buvo betiksliai darbai ir pi.!*’ av,ac|j«- k*™™'
nigų mėtymas . nės vadovybė, n:eko nelauk-t Š*ŠA- «, J IUMOi J

Jei, kaip .sakomo, bedarbių jėgos būtų,4“"“’ 1919 n,et« Pradži“j«
pavartotos miestams švarinti ir gražinti, tai P"*!® kurti kuo-

pų, iš kunos išaugo šiandie
ninė Lietuvos karo aviacija.

Amerikos miestui būt punušūs į civilizuotų 
šalių miestus, kur malonu ir sveika būt gy
venti.

Lietuvos kraštas nėra toks turtingas, 
kaip Amerika, Lietuvos vyriausybė neturi 
tiekos metų patyrimo, kaip Amerikos, bet 
liedarbių klausimas ten rišamas praktiškiau, 
negu Amerikoj. Ten bedarbiai už pašalpų tu
ri atidirbti.

Vasaros metu, kada prasideda ūkių dal
bai, tai bedarbių ten nelieka. Vieni dirba pas 
ūkininkus pačioj Lietuvoj, kiti išvyksta į! 
batvijų. •I b

Viešieji darbai Lietuvoj eina nuo lap
kričio 15 d. iki gegužės 15 d. Lietuvos vy
riausybė šiemet jau nuo vidurvasario pra
dėjo numatyti darbus ateinančiai Žiemai, lš- 
anksto padaromos sųmatos išlaidų ir padaro
mi darbų projektai.

Pačioje pradžioje Lietuva 
»i neturėjo nė vieno lėktuvo. Pi-

padėjo ir kaskart tobulėjan
čios jos dirbtuvės. Šiandien 
jos atlieka ne tik sudėtingus 
lėktuvų atnaujinimus, bet jau 
nuo 1925 metų stato visų eilę 
plačiai žinomo ir gabaus lėk
tuvų konstruktoriaus pulkini
nko inž. A. Gustaičio supro
jektuotus, ne tik mokomus,

rmasis lėktuvas Lietuvos a- bet ir naujausius kautynių lė- 
viacijai atiteko 1919 metais ktuvus, “Anbo” vadinamus, 
iš bolševikų, kaip karo gro- Kiek tobuli “Anbo”, rodo pra 
bis. Kiek laiko praslinkus, Vo-1 ėjusiais metais puikiai pavy- 
kietijoje buvo nupirkti dar 8 kęs aviacijos viršininko pulk. 
nauji lėktuvai, o po kelių die- inž. Gustaičio vadovaujamos 
nų' Lietuvos kariuomenė iš 1 eskadrilės skridimas aplink 

8, bolševikų atėmė dar 5 nau- Europą. Pagaliau, skraidymai 
jus, gerus lėktuvus. 1919 me- po Pabaltijo valstybes, Sovie
tais "karo aviacijos vadovybė I tų Rusijų ir t.t.

, Lietuvos karo aviacijai oro
pino lėktuvams degamos - te
pamos medžiagos ir atsarginių 
dalių. Aviacijos techniškas a- 
prūpinimas žymiai pagerėjo,

_ . x - kai Lietuvos kariuomene pa-L.etuvos bedarbiai daugumoj statomi . _ „ , . T1 y.. ...... ... r . v . Radviliški. Po šio, sian-prie keliu tiesimo ir taisymo. I viesus dar- ... . », .... - .... dien labai garsaus ir žymausbus bedarbiams įeina žemes nukasnnai, ak- _x. , ........ . , .... mūšio, Lietuvai teko didelismenų rinkimas, jų sutvarkymas ir jų skal-j, ... ,. .j Į karo aviacijos grobis, ls jo ve-
• . v , ..... • I linu pavyko atnaujinti ir su-Veik visose a«jo tok. tatkotorpui ^ . 1Sk.

kad atsirado tiek bedarbių, kad privatinės . m . ...tuvų. lai va, kokiais sunkiais

tarsi užantspaudavo vyr. va- lams — tui tikrį išminčiai, 
do prof. K. Pakšto mestų šū- karžygiui, šventuoliui. Su jais 
kį: “Pavaryti Lietuvos laik- bendrauti, juos remti ir pa- 
rodj šimtmečiu pirmyn!’’ .Jei laikyti — švenčiausia pareiga 
ikišiolinis ateitininkų gyveni- ne tik ateitininkų sen-drau 
mas buvo daugiau brendimas gių, bet ir kiekvieno tikro ka- 
ir stiprinimasis, tai dabar jis taliko.
turi tapti daugiau veikimu ir Paties kongreso iškilmin- 
stiprinimu. guino žodžiais neišreikši—tik

Pirmasis mūsų veiklos eta- jį matę gali suprasti jo didin- 
pas, pirmieji 25 orgunizueijos gumų. Ant gražaus Vilniaus 
metui, buvo organizavimosi, kalnelio prie gražaus Masties 
sųmoniniinosi, įsitikinimo eta- ežero tūkstantinė idealiosios 
pas, o antrasis bus kūrybinis, inteligentijos minia su savo^ 
asimiliavimo, veržimosi į vi- garbingais vadais priešakyj* 
sas žmogaus kultūrinės veik- galingai už giedu Tautos ii
los sritis, pasakė Dr. Jasai
tis savo gilių minčių paskai
toje “Lietuvių tautai ir mums 
į ateitį besiveržiant”, kuri bu

Ateitininkų himnus, kurių ai

dus užgirsta plačioji Žemaiti

ja ir kartu traukia: “Tilkit, 
nutilkit, kurie prieš Dievybę

vo nuolat pertraukiama gar- bandot kovoti viešai ar slap
tai...” Toliau nesibaigiantyssioiius ovacijomis.erdvė sunkiai pasidavė. Per 

nepriklausomybės karus žuvo 
1 lakūnas ir 2 buvo sužeisti, 
transatlantiniame skridime žili Būti Lietuvos visokiariopo Kalbos, paskaitos. Laisvų va- 
vo 1 lakūnas (kap. Darius), Į progreso pionieriais — tai a- landėlių draugiški pašnekė- 

teitininkų svarbiausia tolesnio šiai, linksmos dainos. Meniš- 
gyveninio uždavinys. Akivaiz-j koji dalis. Religinės muzikos 
doje mūsų tautos vidaus try-! valanda (išgarsintoji Dubois 
nimosi garbus prelegentas Dr. oratorija “Septyni Kristaus 
Jasaitis suformulavo tokį po- 
zitingų ir kūrybingų ateitini
nkų nusistatymų: ateitininkų 
giliausias noras, kad mūsų 
krašte vykstu tikybiniai trv-

Ateitininkai privalo būti'sveikinimai, linkėjimai, net 
Lietuvos druska ir cementas.! dovanos (brolių amerikiečių).

25 lakūnai žuvo įvairiose lėk 
tuvų avarijose. Šiandien Lie
tuvos karo aviacija, turėda
ma 16 metų patyrimų ir daug 
skaudžių aukų, drųsiai raiže 
plieno sparnais oro erdvę ir 
šviesia viltimi žiūri į ateitį,įmonė, j,I nugali .ui,nti. Kiekvienoj žalyke|jai6 didalėffiis aukwids --- ■ --

vra viešų naudingu darbų, kuriuos gali be-1, , T. . , nes J1 turi glaudžius santy♦ . . ’ . buvo sudaroma Lietuvos karo kius su plačiųja visuomene,darbiai atlikti už gaunamų panamų. Gerai, ... „ Ar , ----- — t------- -ru- ------------ >
kad Lietuvoj einama tuo keltu ir gaila, kad kod pinnieji Lietltvai atite. kurl » ,u> h ir taktą visokia- 
Amerikoj taip nepradėta daryti nuo pat de- kusie- lmuvai buvo * ir
presijos pradžios.

DAR APIE RIAUftES AIRIJOJ

krauju paimti iš priešų, per
; Lietuvos laisvės karus.
J Stingant savų lakūnų, 1919 
m. kovo 12 d. buvo įsteigta 
karo aviacijos mokykla. Ji pa-

nopos paramos. Ypatingai 
toks darnus karo aviacijos ir 
visuomenės • bendradarbiavi- 

I mas pasireiškia per metines i aviacijos šventes. Tada visuo
menė pati savo akimis turi

žodžiai”) maloniai nuteikė vi
sus kongresantus, lyg tuo at
silygindama už visus patirtus 
sunkumus.

Organizuotas dalyvavimas

Šiaurinėj Airijoj, kur gyventojų didžiu
ma yra protestantai, katalikams buvo su
rengtas pogromas ir tas buvo vadinama “re
liginėmis” riaušėmis. Kaip jau buvo aiškin
ta, tas įvyko Anglijos karaliaus sidabrinio 
jubiliejaus proga, kada protestantų ūpas bu
vo pakilęs. Protestantiškosios Airijos dalies 
vyriausybės atstovai per iškilmes pažeminan
čiai užsiminė apie katalikus. Protestantų 
juodašimčiai iš to gavo įkvėpimo surengti 
pogromų katalikams, o tuo metu vyriausybė 
nesiėmė priemonių pogromui kelių užkirsti.

Dabar paaiškėjo, kad per pogromus žu
vo devyni žmonės, tarp kurių penki buvo 
katalikai. 309 šeimynų Jiko be pastogės ir 
be duonos, nes jų namai buvo sudeginti ir 
turtas išvogtas.

. ... , progos įsitikinti ir pamatyti
rengė ir išleido karininkus Ia-1 j , • •• , • -® v . . didelius karo aviacijos laimė
kūnus, žvalgus ir lakūnus pi
lotus, puskarininkus pilotus, , ............................

, . . ,. , T> pažiūrėti įvairių pavojingųmotoristus ir mechanikus. Pa- 1 -e r o t

jimus, gali pati paskraidyti ir

mažu augo ir eskadrilių skai- j akiaidymų oie, kuriuos taip 
čius. Gabesnieji karininkai bu I meistriškai atlieka Lietuvos 
vo siunčiami'lf svetimų kraš-: lakūnai.

KAIP LIETUVOS DARBININKAI GYVENA LATVIJOJE

žo į Lietuvų. Čia jie pasako
jo, kad Latvijoje yra labai 

Hie pogromai šiaurinėj Airijoj negalėjo sunki laukų darbininkų būk- 
nesukelti pasibiaurėjimo katalikiškose Airi- lė, kurios niekaip negalima

nimaisi greičiau baigtus ir pamaldose ir eisenos per mie- 
kad būtų atstatytas religinis stų (ir lietaus nebijant), y- 
tautos vieningumas, is kurio pač vakare su fakelais sutrau 
išplauktų sintetinė konsolida- )<§ minias žiūrėtojų ne tik iš 
cija viso krašto pajėgų, ku- pa£ų Telšių, bet ir iš plačių 
rias galima būtų paaukoti tau- apylinkių.
tos prisikėlimui ir išvedimui j 0 yakare didžiulis Iau2as 
į krikščioniškosios kultui os an^ daliojo kalno priminė se- 
virsunes. novės lietuvių-žemaičių pavo-

Ateitininkų Kongresas Tel-ĮjaUt: ženklų, kada reikėdavo 
šiuose tai buvo garbingosios gjntį kraštų nuo atėjūnų iš
katalikų šeimos vieningumo 
ir susiklausymo pavaizdavi-

T.t»i,nas- Net (ir atoi-dike 6irdyBeir nAie
tininkų nedraugų) buvo gėri
masi tuo jaukiuoju ateitinin- 
kijos sugyvenimu. Čia tikrai

vakarų.
Gauti įspūdžiai ilgai pasi-

nų paragins arčiau susigyven
ti su ta kilniųja katalikų or-

, , “A ganizacija. Jei norime, kad
broliškoje draugystėje jautėsi Lietuvos kaata,lkl| ateitis bfl.

. - i . | ir tituluotas profesorius, ir vos
Šiais metais vasaros laukų!kiuose darbininkai, daugiau- kelias klases išėjęs jaunylis, ir

darbams į Latviją iš Lietu- šia, nereiškė jokių nusiskun- 3al^ingas Lietuvos veteranas, ... ... . ......... _________
vos išvažiavo apie 5000 darbi- dimų. Tiesa, kai kur buvo vie ’1 pirmametis studentėlis. į ateitininkų Federacijų, ku 
ninku. Iš jų apie 300 jau grį- nas kitas nusiskundimas. Bet ^alP galingai \eikia jaunimą Į rios vyriausiu vadu ateinan-

tai daugiausia tik ten, kur 'a<-lJ nuosir urnas, parodė ne- Įjeins penkerienis metams vėl 
pats ūkis kiek vargingesnis, Paliaujamos ovacijos didžia- Į išrinktufj prof R. Pakštas> vy< 

ar ūkininkas netvarkingesnis. • J®111 ateitininkuos globėjui J. į tary,)Os! pirmininku ministe?
Lietuvos darbininkai reika-:vy»kuPm K. Paltarokui, f.g K Bizauskas, gen. sekre-

nors Ekscelencija savo kailio- , . . r i l4 tonumi—J. benauskas, buv.
Moksl. Atcitin. S-gos pirmin.

. .. .Su ateitininkais į gražesnę
ninku yra atskiri kambariai *"8^“’ nuo vadl< ,r «"»>«»« ateitįI ’ A. L.
su baldais. Viename kitallie direktyvų nueikreipimams ir,
ūkyje pastebėta, kad butai tu- į 5la,l’ aP«‘tadi,„aius. Ateitim- j -------------------
ri būti duoda,,,! geresni ir šva nki> tlirHlJ Mtt l»' y»ly» ka- 
resni. Dėl duodamo darbinio- ta,ik» ’“«kla«»!™o ir jų va
ka,,,s maisto kiek daugiau nu- j dl) ir iiaiP ka‘al‘-
eiskundžiama dėl to, kad Lat-|kiika“w veiki,“e ir “įbrėžtų,

pergyventi. Kadangi buvo ke 
lūisdešiuit tokių nusiskundi-

jos dalyse. Ten pradėta užpuldinėti protes
tantai. Bet kaip katalikų dvasiški ja, taip
ir svietiškoji vali/žia griebėsi priemonių, kad tai Lietuvos vyriausias

Mliirn atsimerkti. kūno skaus,na., vė- ' IleprikisU pl.ie riaušių. Dvasiškija ragino'darbo inspektorius V. Akelai-
,niurni, bai,nė .„irt.es, sųn.onės nelekiu, u b I žmor(w taoWli nuken
alpimai. 4 ,

Tai jau ne baikos su tokiomis dujomis. 
Kai panašūs dalykai gali dėtis, tai bu

vo žinių, kad Berlyne po žeme statoma ar 
jau pastatyta buveinė visam ministerių ka
binetui. Karui kilus ten ministeriai gyvens, 
posėdžiaus ir iš ten įsakymai eis.

Prancūzijoj karo pramonė yra išsklaidy
ta po visų kraštų, kad priešininkai sėkmin
ga ataka negalėtų tos pramonės supuraii- 
žuotL

tėri.
Matosi, kad protestantiška vyriausybė i šiaurinėj Airijoj pro pirštus žiūrėjo, kada 

protestantiški juodašimčiai terorizavo kata
likus. 1

tis, kartu su konsulu Rygoje 
A. Varnausku, ištyrė pešiojo 
Latvijoje Lietuvos darbininkų 
gyvenimų ir darbo sąlygas. Į 
Kauną sugrįžęs V. Akelaitis 
sako, kad laatvijoje, be anų

lauja tik geresnio maisto ir
švaresnių butų. Lietuvos dar- > ^pagailėjo tieeos žodžių 
Uniokams pas kiekvienų ūki- i vi*ien‘H nuo ateitininkų ideo

NEDARBO KLAUSIMAS LIETUVOJ

Prancūzija suteikė Bostono kardinolui 
G’GonnelI augščiausių ordenų. Yra tai Gar
bės Jjegiono Didysis Kryžius. Dovanų įteike 
PraneOz jos ambasadorius. Prancūzija pager
bė kardinolų už palankų atsinešimų į pran
cūzus Bostono vyskupijoj.

* * •
Kaip Italijos prisirengimai prie karo A-

Mes negalime atsistebėti iš to, kaip pra- bisinijoj rodo, lai ji vartos naujausius karo 
ktiška Amerika, taip nepraktiškai riša ne- J ginklus ir būdus. Dabar daug šnekama apie
darbo klausimų. Kaip tik atsirado minios 
bedarbių ir kaip tik pasimatė, kad jų į dar- 

nebus galima greit suimti, tai pradėta
MarfeUms pašalpą duoti. Milžiniškos pini-

nežinomus ginklus. Jei kž/as s J Abisinija 
kils, tai pasirodys tos naujos karo baise
nybės.

tų tikrai graži, šviesi, visu at
sidėjimu, visomis išgalėmis tu 
rime remti ir palaikyti triju-

PANAIKINTI FEUDAU- 
NIAI TITULAI

MASKVA, rugp. 10. —
5000 žmonių, dar dirba daug vijoje iš viso ūkininkai kiek tikall< skk!me uždavinul! Persijos ministerių taryba nu
Lietuvos pasienio gyventojų, 
kurie į Latviją patenka su

kitaip maitinasi ir šiuo at- Nevieningunas yra

vūju turi kitokius papročius,
sienai pereiti kortelėmis. Jam nes daugiau valgo pieno pro-
pavyko sužinoti, kad iš ’viso 
Latvijoje dirba apie 10,000 
Lietuvos darbininkų.

Inspektorius Akelaitis ap
lankė Valmieros, Ciesio, Jel
gavos ir Bausko apskričių ū- 
kius, kuriuose daugiausia yra 
darbininkų iš Lietuvos. Ben
drai imant, Lietuvos darbi
ninkų būklė Latyijoje yra pa- 

' tenkinama. Aplankytuose ū-

duktų ir mažiau vartoja įnė-

sekimosi duobkasys
Jsidėmėtitias kongreso metu 

kalbėtojų atvejų atvejais iš-
sos. Lietuvos darbininkų rim- keltas reikalas kuo artimiau- 
ti ir pamatuoti nusiskundimai *ia bendrauti su jaunMni&i-

sprendė panaikinti visus fe-u- 
dalinius titulus.
ATSISTATYDINO KINIJOS 

PREMJERAS

NANKINGAS, rugp. 10.— 
Atsistatydino Kinijos minis-buvo ištirti ir latvių valdžia ateitininkais, kuriems,

savo ūkininkus privertė dar- kaip žinoma, šie laikai yra terių premjeras — ir užs. mi- 
bininkams padarytas skriau- labai nepalankūs, nors tai juos nisteris Wang ČingAVėi. Kiti 

Tsb. dar labiau stiprina, gausina, vyriausybės nariai ragina jj, 
J. E. vysk. Paltarokas juos kad jis atšauktų atsiBtatydi- 

i nurodė kaiirn pavyzdingiau- (nimų. Jis sakosi, kad esųs 
p sius organizacijos narius, nes silpnos sveikatos.

jie sąžiningiausiai atlieka ti- Į ---------------- -

das atitaisyti.

PLATINKITE “DRAUGĄ

%25e2%2580%259eirt.es
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Vandens lelijos žydi. — Chicagos parkuose šiuo laiku vandens lelijos yra pačiam žydėj.me. Lelijų yra virš 
60 rūšių. Šis atvaizdas iš Garfield parko. (Acme Photo)

T. Adomonis
Nuo Klaidos Iki Beprotybės

(Tęsinys)
V

Saulei leidžiantis, plėšikų vai Pusias koja’’ kad PradSt’ vai‘ 
das Rasinskas, po pirmosios,
kvotos sėdėjo kalėjime. Jo Į ^°’ . . .

pradėjo keltis alkūnėmis ir

riedėti ašaros plėšikų vadui. 
Domėsi Supraskim tik tų per
mainų, plėšikų vadas, kuris 
diena anksčiau nesuprato, kas

—-------- _ . itai yra gailesčio ašara, kas
ti, bet tartum tūkstančiai a- yra pagįgaįigjįmo jaUsmai, 
dat.) badė. Ėmė trinti nutir- šlandieną verkia.

— Teisingi paskutinieji mo
tinos žodžiai: ten, laisvėj, ne
galėjau rasti tiesos kelio, vi
sų gyvenimų klajojau... Ši ka
mera, šios keturios pelėsiais 

mūro sienos, su-1 
varžytos kojos bei rankos ir 
motinos liūdna laidotuvių pro-: 
cesija, davė progos surasti tie-; 
sos kelių. Šių valandų’ nore-,

kščioti kraujas. Po kiek lai- 
prišl iaužęs prie sienos,

rankos aplaistytos žmonių ne . . .
kaltu krauju,' nesivaržiusios P”'“18 Pna.la.kydamas, Kuo. ____

• gamtos ir visuomenės įstaty- ■ me‘ a‘.sla“*> tie8 aptrauktos
mų, dabar buvo surakintos. eJ° Pr0 P»t kalėj!-
Keturios mūro sienos skyrė J11’- Pama,ė juod» mottoos 

karstų, pamatė pažįstamus sej j nuo pasaulio. Nuo to pasau
lio, kuris matėsi pro geležimi 
apkaustyti) langelį.

— Ach, kodėl nužudęs mo
tini) ir sau neatėmiau gyvy-

niai matytus veidus širdžiai
kadaise buvusių artimų žmo- ... ... , .. ........ ciau didžiausias kančias ken-mų. Į šių procesijų žiūrint, jo
širdy kažkas nepaprasto atsi
tiko. Nutirpusios kojos ilgiau

j tėti, kankintis ir jose tikiuos 
rasčiau didžiausį malonumų.

bės! Būčiau ir miręs laisvas, b ,-. iglaikvti Kodėl taip jaučiu — nesupra____ • t neDegaiejo įsiaiRyu, jis par- __
kaip visų gyvenimų laisvėj 

praleidau. Ne, čia uždarytas 
negyvensiu, čia ir nemir-

Aš drąsus, manęs kančios
Trebaido. Vėl turiu pamatyti 

laisvę, aš išbėgsiu iš čia!.. — 
Tvirtai įsitikinęs, kalbėjo Ra
sinskas.

— Bijau žmogui į akis pa
žvelgti, bet nebijau, nors ir 
nekaltai, gyvybę atimti. Din
go manyje žmogiški jausmai.\
Tai aš suprantu, bet negaliu 
Suprasti, kodėl man miela ga
mta? Gal, kad mane priglau-

krito ant žemės. Galvoje, taip 
pat didžiausia lioasa virė. 
Žiaurūs gyvuliški jausmai ko
vojo su atgimstančiais žmo
giškais jausmais.

— Ji mano motina, — pra
tarė aprimęs — ar tai gali 
būti?

— Taip, ji tavo motina — 
vidutinis balsas atsiliepė ja
me. — Dėl tavęs ji būtų vis
ką iškentėjusi, viskų paauko
jusi, kad tik sugrįžtum prie 
jos. Tu nejutai šitų jos norų,

ntu. Tik širdis nebekenčia sa
vęs, ji nori keršto sau, kru
vino keršto... O gal ir motinos 
minėtosios atgailos?!

Nurimsta. Kankinusios jį 
mintys pasikeičia kitomis. At
sistoja prieš jį gyvenimo pra
eitis ir bėga vaidentuvės ek
rane. Ji pradeda vaidentis, 
nuo pirmųjų vaikystės atsi
minimų ir bėga tais pačiais
takais, kuriais praskrido ma- niai patekėjusios saulės spin- liai geležies užraktai. Prasi- kur turėjo mirti Rasinskas, drauge gyvensim. Aš ta vęs... 
rgos jo gyvenimo dienos. Ir dūliai, prasiskverbia pro ma-veria girgždančios durys. Du įbuvo tiršta žmonių. Žmonėms da-bar... klau-sy-siu...
vėl išmetinėjimai kyla širdy,

zdavo savo glėby, paslėpdavo nepaklausiai tu jos... Maža to, 
slaptingiausiose vietose ir ne-i tu jai gyvybę atėmei: švino 
bauzdavo už mano blogus dar- ikulipka pervėrei tų širdį, ku

ri visuomet tave mylėjo. Ly
giai ji tave mylėjo, kuomet 
tu bandų ganei, lygiai ir tuo-

bus.
— Pikti ir biaurūs mano

darbai! Tai aš suprantu ir su
prasdavau, bet negalėjau at
sisakyti nuo jų. Prie jų ne
suprantama jėga traukte trau
kė mane.

Rytų, varpo garsas pažadi
no iš miego Rasinskų. Varpas 
skambėjo kapinių koplyčioje.

— Kieno čia balsas?
— Ach, tai varpo. Seniai jo 

balsų begirdėjau. Miškams jis 
svetimas. 1 , Ijį ' -i|'

Su varpo garsais pradėjo 
maišytis ir žmonių giesmės 
garsas. Giedantieji artėjo prie 
kalėjimo.

— Gal mano motinų lydi? — 
pašoko jis. — Lyg nujaučia 
širdis. Pažvelgsiu dar kartų, 
bent į jos karstų. —

Jis pasijudino. Tik dabar 
pastebėjo, kad jo kojos ir ra-

met motiniški jos jausmai ne
išblėso, kuomet tu atiminėjai 
iš žmonių gyvybę ir turtų. 
Beširdi!.. Tas žodis taip aš
triai ir taip griausmingai su
skambėjo jo viduje, kad net 
jis visas sudrebėjo ir virpan
čios lūpos pakartodamos iš
tarė “beširdi”.

— Taip, jau aš nebeturiu 
širdies! Ne tos širdies, kurių 
plakant jaučiu krūtinėje, bet 
meilės simbolio — širdies. Ma
no širdis tolima tai meilei, 
kuri vaikystės amžiui krūti
nėj liepsnojo.

— Nužudžiau aš jų, nužu
džiau visus tuos, kurie dabar 
mano vaidentuvėj stojasi su 
kruvinomis širdimis, su bai
siomis žaizdomis padarytomis

nkos nutirpę. Mėgino atsikel- mano rankų. — Ir pradėjo

Karnai auga. — Korno stiebas išaugęs iki 12 pėdų 
netoli Wichita, Kas. valstybėj. Šįmet komų derlius toj 
valstybėj geras. (Acme Photo)

kuomet prieš jį atsistoja pir
ma nelaimingoji naktis. Jam 
rodėsi, kad jis vėl toks pat 
nekaltas jaunuolis privyliotas j 

prie plėšikų gaujos, eina pir
mų kartų į baisųjį žygį. Jaudi
nasi peilį laikydamas ranko
je, virpa priverstas jį pakel
ti prie nekaltos krūtinės. Tų 
valandų, kaip jis atsimena, 
daug greičiau būtų sutikęs pe
rverti sau krūtinę, negu ne
kaltai gyvybei. Tik savigar
bos jausmas, “vyriškumo”, 
privertė jį atmesti tų valan
dėlę pasireiškusius jausmus, 
vidujį balsų, užsimerkti ir 
smeikti kerštingai, kad į tų 
žaizdų sulįstų ne tik peilis, 
bet ir jo svyravimai bei pa
sipriešinimai tam žygiui. Tuo 
nesibaigia vaidentuvės ekra
nas, jis tęsiasi toliau. Dabar 
mirga jame herojiškas plėšiko 
gyvenimas. Jis nebetiki tais 
atsiminimais: “argi visa tai 

“buvo?” — klausia savęs. Bet 
tas gyvenimas priveda jį prie 
tikrovės kurioje dabar jis y- 
ra. Supranta, kad visa tai 
buvo, kad tai ne sapnai.

Nuo šito vidujo kankinimo
si, matyt pakyla jame tempe
ratūra. Jo akyse pradeda vai- 
dintis įvairūs vaizdai. Atsi
stoja baisi šmėkla prieš jį. 
Atsiraičius kruvinas rankas, į 
laikydama peilį slenka prie; 
jo. Poros žingsnių atstume su
stoja. Iškelia baisų peilį, pasi
rengus atkeršyti už visas jo 
kaltes. Jis persigųsta. Nori 
šaukti pagalbos, bet žodžio 
negali ištarti, nori pabėgti 
nuo jos, bet jo kūnas nejuda, 
lyg akmens biustas, kuriame 
įlietoji menininko siela daug 
jausmų, idėjų norėtų išreikš
ti, bet joms išsiveržti nelei-1 
džia akmuo.’ Neradęs kitos iš- 1 
eities, užsimerkia laukdamas i 
mirtino smūgio, bet nesulau- į 
kia. Praveria akis, bet tuo' 
pačiu momentu krinta peilis 
ant jo. j

Tas šmėkliškas smūgis taip j 
jį išgųsdino, kad jis išeina iš . 
proto.

VI.
Klajojo visų naktį, tik į ry

tų nuvargęs užsnūdo. Auksi-

žų kameros langelį ir vėl jį įėję policininkai mėgina 31
pabudina bučiuodami į veidų, kelti, bet nutirpę kojos nebe-
Saldžiai nusišypsojo pabudęs, išlaiko jo. Nuima pančius kad

, . ... . kraujas pradėtų vaikščioti ir— Mamyte,, tu atėjai pas J 1 1
mane? Sėsk šalę manęs. Ma-*';Pa*tato. .

Išvedus, prie kalėjimo du-tai kaip čia gražu, kaip gera 
karvutės ganyti. Žiūrėk, ko
kių gražių dainelių išmokau. 
Paklausyk:

Edro ralio, karvutė, po tra- 
kelį, po trakelį —

Nešk pienelio po puodelį, 
po puodelį....

reikalaujant, jis turėjo būti 
nužudytas viešai. Atvedę jį, 
pastatė prie stulpo ir pririšo.

Tuo laiku kaip tik saulė te- Į 
kėjo.

— Mamyte, tu ir vėl ateini! 
Matai, aš karališkam soste 
sėdžiu. Priimsiu ir tave šalę

T. Adomonis

KLAIPĖDOS UOSTE PRA
KTIKUOJASI STUDENTAI

SUOMIAI

Nuo tos dainos, išsiveržu
sios iš galingos krūtinės, su
skambėjo ir paniurusios ka
meros sienos. Tik kalėjimo sa
rgas nebedavė toliau jos tęsti. 
Netrukus suskambėjo didžiu-

rų sutinka jį žmonių minia, 
visaip keikdami. Jis juokėsi 
žiūrėdamas į juos. Eidamas savęs, 
gatve įsivaizdavo esųs kara- j
lium, kurį sveikina H minia. mas k, apkabintL „ &

Teisme, einant bylai buvo laiku kelių šautuvų vamzdžiai tlieka proktikos darbus Sl,
vasarų uoste jau praktikuoja 
iš viso 10 asmenų. Praktikos 

— Oi motin, tu nužudei ma- • darbams prašėsi du suomių 
ne!... O aš tave anų tamsiųjų studentai, kurie šiomis dieno- 
naktį, juk atsimeni. Eikš vė) mis turi atvykti. Tsb.

Klaipėdos uoste kas vasarų 
Išskėtė rankas, lyg norėda- gtiidental ir Kauno aukšt. te

ramus tik kartais nusijuok 
davo. Parkaičius teismo spre- 'šauta, 
ndimų, pagal kurį rytoj turėjo 
mirti, nusijuokęs tarė:

— Ach, tai dar tik dabar 
jūs mane pakeliate karalium!

Ant rytojaus, toje vietoje,

buvo nukreipti prie jo ir iš-

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknyge Ir Pamaldg Vadovėlis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš

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

tfMUNUOTI
UCTUUIAI

MllIUj 
IR GlfeCIMfi

Parašė
P. JURGĖLA

TURINYS; Dariaus lr Girėno 
gyvenimo lr veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą.. Soldino 
mlfiko paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus lr Girėno nuo
pelnai aviacijai ir mflsu tautai. 
Poezija apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai lr rėtot. komitetai.

384 pusi. su 86 paveikslais, 
tvirti vlrSellal. KAINA 31.60. siu
nčiant paštu 31-65.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. (Jakley Av.

CHICAGO. ILL.

EMIL DENEMARK lEl
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Pasikalbėjimas Perint lietmi- 
Lenke Šiem

Gedulu dėl Pilsudskio mirties. Vilniaus vyskupas prašė žmo
nių padainuoti: "Kur bėya Šešupė”. Dalis ūkininkų laukų vie
noje pusėje sienos, dalis — kitoje. Kapinėse duobę iškasė 

taip, kad pusė Lietuvos dalyje, pusė — lenkų okupuotoje.

— ĮAr jau yra leidimas man katns dalyvauti laidotuvėse, 
vykti j Vilniaus kraštu? — Kapinės gi buvusios kaip tik 
paklausiau lenkų sargybinį, ant rubežiaus. Tada iškasę 
Tas buvo Linkmenyse, šių va- duobę taip, kad per vidurį 
sarų. Nuo vilniečių mane te- kirstų lenkų lietuvių siena, 
skyrė tik baltai — raudonai Tik taip padarius galėję visi 
(lenkų tautinėmis spalvomis) giminės dalyvauti laidotuvėse, 
dažyti vartai. Lenkų kareivis! Man belaukiant kareivis 
apie leidimų nežinojo. Teko ' praleido keletu moterų. Kaip 
pasiųsti žmogų pas jų buri- kartas grįžo plutunovy ir tų 
ninku — vadinamų plutunovy’. pastebėjo. Kad gi ims tų ka-

Atsakyuno ilgokai teko lau-jreivį plūsti! Lietuvių sargy- 
kti. Kalbėjomės su lietuvių biniai ėmė juoktis iš to. Bū- 
sargybiniais, pasienio gy-1 rininkas nusivylė savo karį 
ventojais. Per sienų nuolat' už grįčios. Pasakojo, kad jį 
vaikščiojo žmonės — mat jų mušęs. y
žemė Lietuvos pusėj. Jiems ' Kai būrininkas nuvažiavo, 
leidžiama eit dirbt laukų, ga-( lenkų karys, iškišęs galvų iš 
nyt gyvulius irt.t. Tuo būdu .budelės — šūktelėjo: 
per sienų kasdienų pereina* — Cholera pięc dni!... Mat, 
arti poros šimtų žmonių. f jis gavo penkias paras da-

— Lenkai labai gailisi mar- Į būklės.
šalo Pilsudskio. Valdininkai Tų dienų įvažiuoti negalė- 
nešiojo gedulu. jau. Tik sekančių dienų Vil-

Pasirodo, kad tų dienų bu-J nijoj gyvenantiems pažįsta- 
vo Linkmenyse ir vestuvės,' miems pavyko išrūpinti leidi-

(Acme Photo.)
Ne visiems tas pasitaiko. — V. Boanta anų dien 

buvo laimingas. Paplūsta meškere su slieku Chicago 
upėje, prie Michigan Avė. tilto, pagavo šių dviejų pe
lių ilgio karpę, kuri svėrė 17 svarų. (Acme Photo)

SIDNĖJAUS LIETUVIAI SUCH IS LIFE—

tačiau dėl maršalo mirties ne
leido nė šokių. Žmonės pa
pypkiavo, pasikalbėjo ir išsi- 
•kirstė.

— Nesenai buvo Linkme
nyse vyskupas Jalbžykovskis, 
pasakojo kitas, lietuviams jis 
šiuo kartu buvo palankus. 
Linkmenyse pasakė lietuviškų 
pamokslų. Aplankė net lietu
viškųjų skaityklų. Skaitykloj

mų. Atsisveikinęs su lietuvių 
sargybiniais nužygiavau su 
lenkų būrio vadu į lenkų pu- 

esančių klebonijų. Čia pa
darė gana smulkmeningų,

KAIP PALAIDOTA 
DARIAUS MOTINA

Mažas Žemaitijos miestelis 
Judrėnai, š. m. liepos 7% d. 
matė nepaprastas iškilmes. Tų

ir Nalsonienė, sūnus Balys, žu
vusiojo lakūno Dariaus žmo
na, giminės ir minia žmonių. 
Kapuose Įspūdingų gražių ka
lbų pasakė vietos klebonas

Australijoje, Sydney mies- ■
, te, iš kur laiškas Lietuvų pa- 
j siekia per 30 dienų, jau nuo 
11929 metų gyvuoja lietuvių 
draugija. Draugijai priklauso 

’ 26 nariai. Valdybų sudaro: A- 
ntanas Bauža — pirmininkas, '

1 Jonas Vedrinaitis — iždinin- 
| kas ir Akseveras Skėrys — 
sekretorius. Draugija turi sa
vo knygynų ir gauna iš Lie
tuvos įvairių laikraščių.

I
Spėjama, kad pirmas lietu- 

J vis, kuris apsigyveno čia, bu
vo Jonas Mickevičius, atvykęs 
į čia šio šimtmečio pradžioje. 
Jis kilęs iš Kalvarijos, dabar 
jau miręs. Vienas iš čionykš- 

i čių lietuvių, Jonas Zemantra- 
vičius, kilęs iš Mariampolės 'į 

I dabar gyvena Naujoje Zelan- , 
• dijoje. Tačiau ir ten gyvenda- 
■ mas, su lietuviais palaiko ry- 
! sius.

Sydney lietuviai visuomet 
iškilmingai mini visas ''Lietu
vos valstybės šventes, o šiais 
metais vasario 16 dienų ypa
tingai gražiai atšventė. Jau
nutė lietuvaitė, 4 metų Irenu- 
tė Baužytė, tautiškais rūbais 
pasipuošus, įspūdingai dekla
mavo eiles — “Aš lietuvaitė,

THE OPTIMIST
let me forget neit time to put on tl..-

Šventieji 1935 m. Pusi. 214. 
Jau ne pirmų ascetinę kny

gų išleidžia Lietuvos Šv. Ka-

vienuolinis gyvenimas tikru
moje.

Šių knygų galima įsigyti
zimiero Seserys. Kas įstabu, prie šv Kazimiero seselių Lie

darbšti mergaitė”. Vietos Au- j 
stralijos spauda labai gražiai

kad jų tarpe yra kurios ir 
negyvenusios angliškai kalba
nčiame krašte, tačiau anglų 
kalbos tiek pramoko, kad lie-

tuvoje, ar Amerikoje.

nors nevisiškai nuodugnių kra :diena Judrėnų parapijos ka
tu. Būrininkas gan manda- pinėse iškilmingai palaidotaI
gus. Vėliau teko pastebėti y- a. a. lakūno kapitono Dariaus 
patingai didelį kaikurių len- motina. Laidotuvėse dalyvavo 
kų valdininkų mandagumų. be vėliavų organizacijos ir a-

Pasisamdžiau vežikų. Būri-> pie 6000 žmonių minia. Lėk-
prabilo į žmones lietuviškai, ninkas davė kareivį, pilnai ap- i tuvu atskrido iš Kauno kapi- 

siginklavusį, kad1 mane nuly- tonas Mitalas ir kapitonas Geragam mylėti savo tautų ir 
savo kalbų. Paprašė net pa
dainuot “Kur bėga Šešupė”.
Tačiau lietuvių jaunimas kad ’ — Ar pultum lietuvius, jei 1 Laike pamaldų karstas buvo
gi užtrauks tautos himnų. Vy-ibūtų karas, — pusiau juokais bažnyčioje, po pamaldų į ka-

dėtų į vietų, kur važiuoju. 
Visi trys šnekučiavomės:

marka, kurie atvežė karo a- 
viacijos viršininko vainikų.

skupas ramiai išklausė, bet Į paklausiau lenko.
lenkų karys net išbėgęs iš sa-! — Na, o kaip gi.
lės. Vyskupas pagyrė lietuvių 1 Patylėjęs pridūrė:
Šv. Kazimiero draugijų, pa-— Koks čia karas. Lietuva 
tarė į jų rašytis. Išvykdamas maža, Lenkija gi stipri, 
vyskupas pasakė “Garbė J ė- j — Tiesų, Tamsta, sakai,

pines velionės karstų su Ame
rikos ir Lietuvos organizaci
jų vainikais griežiant Bieta- 
vo dūdų orkestrui, lydėjo: ve
lionius dukterys Stulpinienė 

pinėjimų’ Lietuvos pilietį J

zui Kristui”. Visi atsakė lie-,kalbėjau. Po to, kai lietuvis • Norkūna. Ligšiol jis laikytas
tuviškai. Į lenkiškai pasakytų 
— nieks neatsakė.

Mums taip bekalbant atėjo 
ir lenkų būrininkas — plutu
novy. Tas pasakė, kad leidi- salas mirė, ar kad jis buvo 
mo dar nėra Linkmenyse, bet lietuvis. Aš gi paskendau sva 
teiriausis toliau. , jonėse.

maršalas Pilsudskis Lenkiją Tilžės kalėjime, dabar buvo 
aptvarkė, ji sustiprėjo. išgabentas net į Berlynu. Tai

Lenkas nuleido galvų. N.e- vienas iš daugelio tos rūšies 
žjnau, ar jis gailėjo, kad mar- pavyzdžių. Vokiečiai nekaltus 

Lietuvos piliečius suiminėja

Būrininkas Jiuvo geriau ap
sirengęs — ant galvos valtu-
kė su ereliu. Ant rankos — ' šiose vietose buvo 
gedulas dėl maršalo mirties, kruvinos kovos.
Kareivių drabužiai menki. Y- • Kiekviena1* šilas man liū- 
pač neįpratusiam biaurius ke- dnų pasakų sekė. Stebėjaus1 
purės: labai didelės “kazir- smiltingais laukais. Saulėlv-

— Juk jau perėjau sienų. 
Aš jau vilniečių pusėj. Gal 

kitados

ne už “šnipinėjimų”, bet ker
šydami už valstybės išdavikų 
nubaudimų. Tsb.

kun. Knipavičius. Ant veliu-'šį įvykį aprašė ir pastebėjo, 
nės kaĮ>o sudėta 11 vainikų, 
nes tai yra kapas brangus ne 
tik žemaičiams, bet kiekvie
nam lietuviui kur jis begy
ventų. .

Gražios, tiesa, buvo iškil
mės, bet jos galėjo ir turėjo 
būti dar gražesnės. Koks įspū
dis būtų buvęs, jei organizaci
jos būtų dalyvavusios su vė
liavomis? Kaip būtų buvę kil
nu, jei būt apjuosusi karstų 
grandinė organizacijų vėlia
vų. Bet deja, taip nebuvo, nors 
turėjo būti. Tiesa, Rietavo pa
vasarininkai ir jaunieji ūki
ninkai norėjo iškelti savo vė
liavas, bet “kaž kas” nelei
do. Judrėnų’— vietos pavasa
rininkų vainikai rikiuotėn į- 
leisti (už tai ačiū nesakysi
me), gi vėliava sulaikyta ir 
išvesta iš rikiuotės prie šven
toriaus vartų (klausiame ko- 
dėlf).

Jei ponai naujalietuviai ne
turėjo kų po savo vėliava pa- ■, 
statyti, tai juk pavasarininkai j 
čia nekalti ir jiems už tai k> Į

kad pirmų kaitų čia malė lie
tuvių tautiškus rūbus.

KNYGOS ATSIŲSTOS 
PAMINĖTI:

Iš anglų kalbos vertė S. M.
D. Lietuvos Švento Kazimie
ro Seserų leidinys. Pažaislis.' artjmuį

tuvina sudėtingo turinio kny
gas.

Ši, naujai išleistoji, knyga 
yra skiriama vienuolėms. Pir
moje dalyje rašoma apie vie
nuoliškojo gyvenimo prigim
tį: tikslų, santvarkų, reikala
vimus, nauda, sunkumus, lai
mingumus. Antroje dalyje dė
stoma vienuolių luomo prie
dermės: Dievo mylėjimas ir 

pasiaukojimas (mo-
■ ! tyvai, charakteris, pratvba,
li.j pastoti nereikėjo, nes jie ativginin,as). 
neieškojo sau garbės, o tik ‘
mirusiai didvyrio motinai no
rėjo pareikšti kuo didžiausių

Knyga tikrai vertinga ne 
tik vienuoliams, bet ir norin-

pagarbų. Jurbys čiam arčiau pažinti, koks yra

MIRT YOUR HOME 
WITH BLIE STAR!

LOWB BROTHERS BLUE STAR 
LIQUID PAINT costs far lesa than 
ordinary house paints, yet gives re
sults equal to those obtained by using 
many higher priced paints. It covers 
aveli, hides well and stays new and 
bright looking for a long time. Let us 
tell you more about the unusual value 
offered by BLUB STAR UQU1D 
PAINT.

Galionas paint’o už

97c.

los. F. Mik, Ine.
3417 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705-8167

kos”, su skarda apkaustyto
mis briaunomis.

Būrininkas, davęs kaž kodėl 
parėdymų neleisti per sienų 
tų dien moterų, nuvažiavo į 
sargybos būklę — stražnicų. 
Reikia pastebėti, kad nors lei
džiama pasienio gyventojams 
eiti į savo laukus, bet daro
ma kartais suvaržymų. Pav., 
vienoj vietoj nustatytos va
landos ir tik tomis galima pa
reiti. Vargas, jei užmiršai ko-

džio dažyti Vilnijos ežerai 
taip žavingi! K. J. Prunskis.

VOKIEČIAI SUIMTA LIE
TUVĮ IŠGABENO 

Į BERLYNU

JO1 IN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mon.gičto. arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo. etc., atsišauk 

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
l.’As'l !\ Ui L

__ y

Jau buvo rašyta, kad vo- 1 
kiečiai suiminėja Lietuvos pa- 1 
sienio gyventojus, juos išga
bena į Vokietijų, apkaltinda- į 

kį įrankį ar jei reikia grįžt tariamu šnipinėjimu. Ta
čiau iš tieRų tokio šnipinėjipažiūrėt mažų vaikų

B *

Palei sienų iš Lietuvos pu
sės patruliuoja policija, iš len 
kų — kareiviai. Slaptai perei
ti sienų nėra taip sunku, bet 
jau oficijaliai, tai — blogai. 
Pasakojo, kad mirus lenkų 
pusėj tėvui nebuvo leista vai-

mo “svetimos valstybės nau
dai” visai nėra, neg suimtieji 
nemoka vokiškai. Taip, šių 
metų kovo mėnesį ties Kudir
kos Naumiesčiu vokiečių pa
sienio policija suėmė ir nuga
beno į Tilžės kalėjimų už ‘šni-

Millions prefer it to 
mayonnaise-

ca&b f
• Mlracle Whip to difftruU—dėli- 
ciousl The time-honored ingredi- 
enta ot meyonnaiae and old-faeh- 
ioned boiled dreasing are combined 
in a nevv, ikillful way. Given the 
long, thorough beating that French 
chefa recomtnend for ideal flavor 

and amoothneM - ln 
the Mlracle Whip 
beater that'a etelu- 
stM vrith Kraft.

zdry
BRITTLE 

u„ oi STREAKED

CI&tBtU HA1IV
Wha t e per your hair color problem—CLAIROL 

Shampoo Ori Tint urill corrtct it.

This remarkable, scientihc prod- 
uct has delighted thousands by 

its never failing results. Brittle 
hair is made soft and manageabte 

in one simple treatment; dry hair 
bccomes iuscrous; streaked hair 

is smoothly blended with the na- 
, turai tone of your own hair. Ūse 

CLAIROL for greater hair beauty.

A4«/f M»» rvapa* «v»7A thrt-i*tk /tmd tf yatrr 
btir tft u>ill imt it tntd rtttnt it, 
witb tr rtcomtHtttJtitSotit ftt CLAIROL i

MVERLY KING. Coflralmm
HAIR BEAUTY GUILD
12S-IS2 V«m 4«tb SttMt. N«w York Chy

Na

Cit,.
M, Sha».

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUM 

SILPNIEMS
Zmon8s. kurte dėl senatvės arba ki

tokios priežasties jaučiasi silpni lr - 
nesveikus, atgauna savo Jėgas, svei
katą lr pasidaro stipresni lr gyvesni 
jo to kaip jie vartoja NUGA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų lr vyrų, kurie susi
laukė senatvės. Jis padaro juos svel- 
kesnlals, Pvirtesntats lr priduoda Jiems 
naujų spėkų darbui. Jeigu Jfls esate 
senas arba silpnas, pamėginkite NU- 
OA-TONE. Po keletą dienų Jūs pa
stebėsite didelį pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinyčlose. Nepriimkite pamSgdžlo-

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
Jimų. Niekas kitas Jums nepagelbės 
taip kaip NUGA-TONE.
— Idealų l.tnosuotoja viduriu 25c tr 
Kftn

COULD NOT DO HER

HOBSEWORK
WHEN avery- 

thing you at
tempt is a burden 

—when you are 
I nervous and irri- 
table—at your 
vrit’s and—try 
this medicina. It 
may he iujt what 
you need for aitra 

energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, Nevv Jersey. sava, "After 
doing just a little tvora I had to lie 
dovvn. My mother-in-lavr roeom- 
mended the Vegetable Compound.- I can see a vvonderful change oow,’!

Zty C.

vrc*TH'.e roM’T.Nn
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Is šv. Pranciškaus Seserų Mokytoju 
Seimelio

PITTSBURGH, Pu. — A n- dvasiniu ir moksliniu utžvil- 
trasig Sv. Pranciškuus seserų giais; dėkojo rengėjoms ir {ki
lnok y to jų seimelis įvyko rugp. reiškė džiaugsmo, kad mūs 
2, 3 ir 4 dienomis. Seimelio vienuolynas jau gali surengti 
tikslas buvo pareikštas gerb. tokius seimelius. Taip kitko 
Motinos Aloizos kalboje, bū- I prašė, kad utsižiūrėtumėm į 
tent: Dievo garbė, mokytojų vaikučių pasišventimus ir at- 
pažanga, mokinių nauda. O- sižadėjimus apleidžiant viešų- 
balsis — Praneiškietė moky- sius mokyklas ir stengtumė- 
toja, persiėtnusi Sv. Pranciš- mes kuo geriausiai juos pa-
kaus dvasia, turi tapti pana
ši į Kristų, Didįjį Mokytojų, mokyklas.

p K A tr O A S

tenkinti, kad pamylėtų mūsų

________________By Bob Dart
rPOWN INTO THE HOLO
MEN/ BRIN6 'EM OUT 

ALIVE , AND DON'T SHOOT 
UNLESS VOU HAVET

Sesuo Angelą skaitė refera-'sias būdo lavinimas. Prašė, 
tų “Lietuvių kalba ir mes”, kad stengtumėmės išnaikinti 
Jame iškėlė ištautėjimo pavo- melų ir suktybę iš vaikelių 
jų ir nurodė būdus, kuriais širdžių, kad įdiegtumėm mei- 
galime su juo kovoti. 4ę prie Šv. Sakramentų, kad

Toliau sekė Sesers Lueilles !paragintumėm vaikelius prie 
referatas “Lietuviškų vadovė- apaštalavimo. Apaštalavimas 

liūs, žmonių katekizavimo rei- Jių vartojimas”. Išaiškinusi sukels vaikeliuose tokį ūpų ir 
kalu. Svečias gerb. kun. A. būdus, kuriais tinkamiausia l tikėjimo meilų, kad niekas iš

Pirmoji Diena
Seimelis prasidėjo šv. Mi

šiolais, per kurias celebran 
tas gerb. kun. J. Skripkus iš
aiškino Šv. Tėvo laiškų į vy
skupus, kunigus bei vienuo- 
1

Valančius suteikė palaiminimų 
Sakramentu. Posėdį atidarė

tie vadovėliai gali būti var-' jų negalės to tikėjimo išplėš- 
tojami mūsų mokyklose, ma-; ti.

W. Schubert iš Duąuesne 
universiteto skaitė referatų

gerb. kun. Valančius malda, legentė- dėkojo Motinai Dovy- 
Toliau sekė Šv. Pranciškaus Jai ir Motinai Aloizai už pa- 
vien uolyno himnas. rūpinimų mūsų mokykloms tų

Seimo vedėja sesuo Klari-1 vadovėlių.
na pakvietė svečių Manviller, Dr. B. Confrey, Acting Dean

“Gamtos mokslo reikalingu- 
Savo įdomia kalba ra- 

dėstyti gamtos mokslų
mas
gino

Direktorių Research Bureau Mercy kolegijos ir auto- visuose skyriuose, įrodydamas
of Pittsburgh Public Schools. 
Savo kalboje apie demokrati
ją jis pabrėžė reikalingumą 
diegti ir ugdyti vaikų širdy
se gyvų supratimų reikšmės 
žodžio “demokratija”, jeigu 
norime susilaukti geresnių pi
liečių.

Kun. A. Valančius savo kai

rius knygos

COOKO APSKRITIES 
PARODA

i už puikiausius eksponatus.

ŠĮ šeštadienį atidaryta de 
vynioms dienoms Cooko ap
skrities paroda, North avė. 
ir River vieškelio. Parodoje

LOS ANGELES, Gal., rug 
piūčio 10. — Mūsų žemė pa
kliuvo į kosmiškių dulkių mil 
žiniškų sukurį — Perseido 
meteorų rinkę.

VIETINES ŽINIOS
UŽ LAPIUKUS J TEISMĄ

Taip vadinamas

mobiliui į garadžių, du plė
šikai norėjo padaryti hobdapų. 
McGall greitai iš vidaus už-

, trenkė duris. Kai plėšikai ha- 
“žvmg-1 Kaiie eounty, viena.,, urvo ra- n(K McCaJ1

Farmerys May Wertii\vein,»

yra daugiausia žemės ūkio' ždžių kritimas” bus matomas do šešis mažus lapiukus. Par-
produktų ir gyvulių ekspona žiemiuose po vidunakčio šian 
tai. Skirta 12,000 dol. dovanu, dien.

“Katalikiškoji jo reikalingumų dabartiniais 
Akcija” išdėstė, kas tai yra laikais.
Katalikiškoji Akcija. Savo 
kalba padarė didelio įspūdžio 
visiems seimelio dalyviams.

I Trečioji Diena

Antroji Diena
Kun. F. X. Foley iš Mt. Mer

cy kolekijos skaitė referatą
boję kvietė mus vesti jauni- “Delinąuent Child”, kuriame 
mų prie Kristaus., ypatingai 1 patarė mokytojoms būti sim-

Sesuo Klara skaitė referatų 
“The Junior lligh Scbool of 
Today”, o sesuo Juozafina 
“Muzika mokykloje”.

Sesuo Fides Shepperson, 
Ph. D., žymi istorikė ir auto- 
rė, kalbėjo apie “Asyžiaus

atsižvelgiant į Šv. Tėvo pra- patingomis vaikučiams, nes Į Dvasių; Kapucinas Tėvas Jo-
šymų katekizacijos darbe. Re
ligija turi būti įgyvendinta

nepilnai težinome visus jų bu- nas kalbėjo apie “Pranciško-
dų painumus bei aplinkybes,

mūsų jaunuolių širdyse kol i kuriose jie gyvena. Turime
jie dar yra po mūsų globa, 
jeigu norime dorų jaunimų tu
rėti. Tik tada galime tikėtis, 
kad mūsų jaunimas bus pri
rengtas į piliečius netik šios 
garbingos respublikos, bet ir 
dangaus karalystės.

Kun. Skripkus sveikino ir 
linkėjo sekinės seimeliui.

Toliau kalbėjo gerb. Motina 
Aloiza, sveikindama ir linkė
dama pasisekimo seimeliui

mėginti, kiek galime, prisitai-

nių istorijų’
Po referatų sekė Šv. Kazi

miero mokyklos vaikučių pro-
kinti vaikučių norams, nes tai gramas, kuris susidėjo iš dai-! 
jiems daro daug malonumo įr.nelių, muzikos, šokių bei de- 
daugel kartų išgelbėja juos klamacijų. Akademijos orkes- 
niio susikrimtimo, kuris galijtra per visų seimelį linksmi- 
nuvesti į krimalinį gyvenimą, no seseles ir svečius.

Gerb. kun. J. Vaitkevičius 
savo kalboje pabrėžė reikalų 
Kat. Tikybos mokslo pedago- 
kijoje, jeigu norime duoti vai
keliams idealus visam gyve
nimui. Idealai — tai tikriau-

Malda ir palaiminimu, ku
rį suteikė Tėvas Jonas, bai 
ges seimelis.

Sesuo M. Gabrielle,
Seimelio raštininkė.

SU

IZIDORIUS POCIUS
m. 3:15 vai. ryte sulaukęs 56 metų 

Balandžių

1935ųilrė rugplūčlo 9 d., 
amžiaus.

Kilo iš Tauragės Apskričio, Eržvilko 
kaimo. Amerikoje iSgyv -no S5 duetus.

I’aliko dideliame nuliūdime moterj .Marijonų, ix> tėvais Ma
žeikaitė, 3 sūnus: Izidarių, Antanų Ir Petrą, dvi dukteris; Oną 
ir Marijona šv. Juozapo vienuolyne, seserį Oną, brolj Juozapų, 
4 pusbrolius: Pranciškų ir Juozapa suknios, ir Antanų ir Izi
dorių Slaponaičius, pusseserj Antaniną Deėiulskienė ir jos vyrų, 
i.r pusseserj Rozaliją č'ernausklenę; o Lietuvoje motinėlę Pran
cišką, 4 seseris: Prancišką, Julijonų, Marijoną ir Kotryną, du 
švogerius: Liudviką Mažeiką ir Juozapą Baranauską.

Kūnas pašarvotas 903 No. 20th Avė. Midrose Park, Iii Lai
dotuvės j vyks plrmadlenj, rugpjūčio 12 d. Iš namų 1 n vai. ryto 
bus atlydėtas i Our Lady of Mt. Carinei parap bažnyčių. Mel- 
rose Park, III., kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. I’o pamaldų bus nulydėtas j Mt. Carinei kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pužysta- 
įn.us-as dalyvauti šiose luldotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Sūnūs, Dukterys, Si-snio, Brolis ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis. Telefonas YARds 1741.

parap.,

. . a _ gaisro gesytuvų ir vienam
„nesfs para™ valstybes .p- j pUsikui 
saugos departamentui praay- raikall( 1<itas plKikas 
damas kirkino auginti lapių- pataikydanias į auto,llobilio 
kas. Atsakydamas departame-ipadangi} Paskui paWg0
litas įsakė l'armeriui paleisti ___________
lapiukus, kaipo laukinius gy
vulius. Werthweinas nepa
klausė.

Šiomis dienomis P. Erio, 
medžioklės deputy inspekto
rius ir llarry Daveler, medžio- Eleonora Ahrens iūtė, 23 m. 
klės prižiūrėtojas Elgin dis- al!’ž-, moterų te.snie teisėjo E. 
trikte, nuvykę pas Werthwei- A' JoRas I)adėta i Bridewell 
nų paėmė lapiukus ir nuga- dienų. Jos namuose dete- 
heno Į Elgin žvėrineių. Kad iado vogtų iš vidu-
taip, Wertlnveinas pasiuntė ,nie*č*o krautuvių drabužių 
Kane eounty prokurorui rei
kalavimų varento Erio ir Da- 
veleriui suimti už ūkio min
džiojimų, o pastarieji patrau
kė į teismų fermerį už nelega
lų lapiukų laikymų.

VAGILIAI 30 DIENU 
KALĖJIMO

vertės 275 dol.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

GAISRO GESYTU VU ATSI- 
į GYNĖ HOLDAPERiy

Charles F. McGall, 1258 Ar- 
dmore Avė., įvažiavus auto-

POLICMONUI NEVALIA 
MUŠTIK}

Teisėjas llarry II. Porter 
municipaliniam teisme Evans- 
tone, nubaudė 100 dol. Jobą 
Mahar, 606 Douglas Avė., spe
ciali Northwe»tern universite
to policiuoną už apmušimą 
John Kerr, kuris norėjo pe
reiti per universiteto campus.

(Acme Photo.)

Daržovių ir javų paroda. — Praėjusį šeštadienį prie 
North Avė. ir River road atidaryta metinė kauntės dar
žovių ir javų paroda. Gražaus derlio pavyzdžius atvaiz
de rodo Dorothy Laahacy.

5 KITAIS ŽUVO 2 
VIENUOLIAI

MONTREALIS, Kanada, 
rugp. 11. — Netoli čia trau- ( 
kinys sutriuškino automobilį, ' 
kuriuo važiavo septyni asme
nys ir trap jų buvo du bro- | 
liai vienuoliai. Užmušta visi 
septyni. , i f Į

WATERV1LLE, Me., rugp.
11. — Spėjama, kad automo-

! bilio aukomis Kanudoj ar tik 
j nebus vietos Talbotų šeimos 
1 penki asmenys, kurie buvo iš- 
• vykę Kanadon, kad iš ten 
, parsivežu# į atostogas du bro- 
Įlius vienuolius.
’ Chicagos policijos kapito
nams specialiai įsakyta kovo
ti prieš dižiuosius gamblerius.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAb

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

UdizMJal aukitania rūšies pamlak- 
lų U

DldUaasU Mialakli) dlzMarl 
OhleafoJ

Snviri 60 metų prityrimo
------------o

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

------------o------------
Mes atlikome darbą daugeliui 
iymeanių Chicagoe Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,pamutelų dirbėjai
Specialistai iškalime ir išdirbime 
visekių rūšių paminklų ir grab- 
aaroių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 

Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbčjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas J rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

lln PKMiAOOLA MII 
BKLMOMT MM

ooiMt itellmdb mm 
Vtaoent RoseUl. seor.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotai 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Lachawicz ir Suims 2314 West 23rd Place 
Phone CAN ai 2515 Cicero 59271

I.

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
I. F. Radžas
S. M. Skudas
1.1. Zolp
I. F. Eudeikis

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1136

3307 Lituaniea Ava. , 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct.. Cieero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

▲MBULAMOB PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARda 1741-1742' j

J. F. EUDEIKIS
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VIETINES ŽINIOS
Pirmndipnis, rugp 12 d.
mii m i ■ i -a. j

TRADICINIS A. R. D. 
IŠVAŽIAVIMAS

Jvyks rugpiūčio 18 d., Mar
ąuette parke. Visas pelnas eis 
Šv. Kazimiero Vienuolyno nau 
dai. Įžanga už vakarienę ir 
skanų lemonadų tik 25c. Be 
to, dovana $25.00 bus paskirs
tyta j 4 dalis: 1 $10.00 ir trys 
po $5.00.

Gerb. visuomenė jau žino, 
kad po kiekvienos sesučių įvi
lkimo dienos, rugp. 15 d., pir
mame sekmadienyje įvyksta 
mūsų draugijos piknikas Ma
rąuette parke.

Per atostogas seserys netu
ri įplaukų nei tos menkos al
gos, kurių mokvtojaudamos 
gauna. Tat prietelių ir rėmė
jų pareiga joms padėti. Tam 
tikslui ir rengiamas šis meti
nis išvažiavimas.

Lauksime su gražiomis vai
šėmis, kaip ir kas met, skait
lingų svečių. Rėmėja

BRIDGEPORTO ŽINELĖS

SOFIJA ČEPELIOTĖ KEI
ČIA SAVO PAVARDĘ
Gim. Pan. Švenč. par. cho

ristė, Sofija Čepeliūtė, rugp. 
17 d., pakeis savo pavardę. Tų 
dienų jos gyvenime bus did
žiausias įvykis: kun. A. Bal
tutis su V. Giržadu suriš am
žinuoju moterystės ryšiu.

Kugp. 5 d., Gėriko namuo
se Čepeliūtės giminės ir drau
gės surengė “bridal shower 
party”, o praeitų ketvirtadie
nį choristės surengė “kitchen 
utensil lawn shower”. Choris
tės susirinko į F. Stogiūtės 
gražų gėlių darželį. Laukiant 
būsimos jaunosios, choristės: 
Macikaitė, Prosevičiūtė, Ribi- 
kauskaitė ir Bardauskaitė nu
pynė gražų rūtų vainikų.

Po skanių vaišių visos pa
dainavo. Ant* galo choristės 
įteikė Sofijai atminčiai gra
lių “ Bride ’s Book’*.

Ieva Lukošiūtė

Rugp. 2 d. A. R. D. 2 sk. 
susirinkiman susirinko gražus 
būrelis narių.

Išklausyta pranešimas api? 
būsimų metinį išvažiavimų ru- 
gpiūč.io 18 d., Marąuette par
ke.

Rėmėja V. Baturienė čia 
pat paklojo pinigus už paduo
tus 10 bilietų piknikui. Kitos 
irgi neatsiliko.

Skyriaus pikniko komisija 
C. Petraitiene ir E. Ežerskie- 
nė išdavė gražų raportų, kac 
visa gerai sekasi.

J pikniko šeimininkes pasi
kvietė A. Vaicekauskienę, 0. 

[Sekleckienę, V. Lukas ir ki- 
, tas. .

Tur būt, A. R. D. 2 skyr. 
savo skanumynais subytins vi 
sus.

Bridgeportiečiai, važiuoda
mi tų dienų piknikan, važiuo
kit “ant tuščios širdies” nes 
ten tokių užkandžių gausite, 
kud net iš tolo kvepės.

2 sk. savo kvotų pikniko ti
kietų išpardavė. Mat joms at
nešė “luck” gerb. kun. J. Šau 
linskas, kurs pats pirmas pi
rmų bilietų nupirko.

Valio rėmėjos! Koresp

NESPYDINKIT DAUGIAU 
KAI 35 MYLIAS

SODALIETĖS CICEROJE

v
V V V ’

• '' t
V

č

t

»•«,

•a

MUS
(Acme Photo.)

Vestuvės ant laivo. — Kinietė Virginia Wong (vidury) su savo pamergėmis 
ant S. S. Roosevelt laivo. Susituokė su Crarles Pang. (Acme Photo)

BRITŲ MEDIKAI 
CHICAGOJ

50 britų gydytojų pakeliui 
į Melbourne, Australijoj, į 
metinį Britų Medikų Sųjun
gos suvažiavimų, buvo susto
ję Chicagoj. Apžiūrėjo įdome
snes vietas.

NEI NEBANDYKIT GIRTI 
VAŽIUOTI

$17,500 Už SUŽEIDIMĄ
Lake county Circuit teis

mas 10 m. amž. Robertui Mit- 
ta.ll, 1604 Alexander St., Wau- 
kegan, III., priteisė $17.500 
nuo Ray Eveus Tromas už 
sužeidimų automobiliu. Tho
mas yra teisių studentas Chi
cagoje.

PLĖŠIKŲ “DŽENTELME
NIŠKUMAS”

UNIJISTAI TRUKDO 
REMONTĄ

Buvusiam Insulo ūky, neto
li Libertyville, kurį prieš ke
lis metus nupirko Allen’as, 
prezid. Brinks Express Co., 
reikėjo remontuoti klojimai ir 
kiti triobesiai. Unijos vadai 
Lake county pasiuntė grųsi- 
nimus, kad darbininkai būtų 
unistai. Darbas tačiau pradė
tas su neunijistais darbinin
kais, kurių apsaugai pasiųsta 
Lake county policija.

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

Iš WEDC (1210 kilocykles)

NEVAŽIUOS DAUGIAU 
GHICAGON MAUDYTIS

park lagūne sužys Sacred Lo
tus.

Pranešimai

Nauju patvarkymu Cbicagoj 
automobilistams draudžiama 
važiuoti greičiau kai 35 my- ’ 
lias Į valandų.

Ana, Bernice Best, 22 m., 
Lake Forest kolegijos studen- 

I tei panoro Western Avė. pas- 
i pydyti 45 m. į valandų. Prie 

103 gatvės kaperis pagavo ir 
trafikos teisme už tai nubaus
ta.

Užvakar teisėjas Frank M. 
Padden So. State teisme 1000 
dol. ir 30 d. į Bridewell nu
teisė John Pilotų, 5124 So. 
Talman Avė. Pilotas, kuris y- 
ra taksi draiveris, geg. 30 d. 
susikūlė su kitu taksi prie 
54 ir S. Morgan gatvių. Poli
cija rado, kad jis buvo girtas.

Į daktaro St. Bolstead ofi
so rezidencijų, 2447 Jackson 
boulevard, užvakar įsikraustė, 
plėšikai. Kada daktaro žmona 
nusigandus pradėjo alpi, plė
šikai jai padavė vandens. Be 
to, šeimininkams prašant pa
liko nenušovę šunį. Pagrobę 
64 dol. pabėgo.

LIETUVIAI DAK7ARAI:
Tel. LAFayette 76 50

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare
RES. 2136 W. 24th ST.

Tel. CANal 0402

AKIŲ GYDYTOJAI:

DB. VAITUSH, OPT.

Charles Lay ir Paul Max 
iš St. Louis automobiliu at
važiavo į Chicagų Michigan' 
ežere pasimaudyti. Drabužius 
ir pinigus palikę automobiliu- 
je nuėjo panardyti North Avė. 
maudyklėse. Grįžę nerado net 
automobilio nei drabužių. Hu- 
dson St. policijos stoty jiems 
duota šiokie - tokie drabužiai. 
Sugrįžimui namo turėjo šau
kti, kad tėvai atsiųstų pini
gų kelionei.

LELIJOS ŽYDI
Chicagos parkuose dabar 

vandens lelijos yra pačiam 
žydėjime. Jų daug žydi Gar- 
field, Douglas ir Humboldt 
parkuose. Neužilgo Humboldt

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos ekstra susirin
kimas įvyks rugpiūčio 13 d., 
7:30 vai. vakare, Šv. Kazimie
ro Akademijoj.

Visų A. R. D. skyrių pra
šom atsiųsti delegates su ra
portais, kas nuveikta būsimam 
metiniam piknikui, kurs įvyks 
rugpiūčio 18 d., Marąuette pa
rke. Prašome visų skyrių at
stovių būtinai dalyvauti.

A. Nausėdienė,
A. R . D. Centro pirm.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

PARDAVIMUI NAMAI

Našlė priversta parduoti 
dviejų flatų medinį namų. Ge
ram stovy. Pigiai.

4230 So. Fairfield Avė.

REIKIA DARBININKŲ
Reikalingi 4 patyrę mūrini

nkai, pi astern inkai, 2 karpen- 
teriai, kurie galėtų iš planų 
dirbti prie namo statymo. 
Kreipkitės į:

“DRAUGAS” 
MARLAN BROTHERS

PARDAVIMUI BIZNIAI

Bes. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki B 
Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčios

vakarais 8 Iki 9
Telefonas OANal 3174

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPnblic MOO

Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Švenčiausios sodai ici jos 
praeitas susirinkamas, įvykęs 
rugsėjo 5 d., gal, buvo vienas 
įdomiausių. Į susirinkimų bu
vo atsilankęs svečias iš Lo
veli, Mass., gerb. kun. Stra- 
kauskas, kurį perstatė kun. P. 
Juškevičius. Svečias suteikė 
gražių pamokinimų, kurių me
rgaitės klausėsi ir dėjosi į 
dėmesį. Ačiū kun. Strakaus- 
kui už aplankymų.

Vasaros metu mintys dau
giau krypsta prie išvažiavi-į 
mų, tat kitokiai darbuotei so- 
dalicija taupo jėgas. Sodalici- 
4<x energingai dirbs rudenį pa- 
rnpfjos bazare, vakarų, pra
mogų rengime ir t.t.

Vasaros metu sodalietės bu 
vo suruoSu8ios “Riverviev 
party”, “Morning hike” ir k

Užėjus Sakesniam orui, dau 
giau atsiras pramogų. A. J.

LIETUVIS
OPTOMETRICALLY AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvina aklų {tempimą, kuria 

e**.l priežastimi galvos skaudBjlmo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų karžt|. atitaiso 
trumparegystę lr tollregystę. Priren
gia teisingai aklnlua Vlauose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speetalg atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akya atl- 
talsomoa Valandos nuo 10 Iki I v 
Nedalioj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomas be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Elkspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

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 CANal 0523

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROapeet 1028 2339 S. Leavitt St.

OANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSTCIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel. CANal 0257
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezldeneila 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
6 iki 8 V. vakaro

Tel. CANal <131

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

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

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVR.
Ofiao Valandoa

Nue 2 Iki 4 lr nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėllomls pagal sutarti

Ofiao telef. BOUIevard 7820
N Amų tel. PROapeet 1930 Tel. CANal <122

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVL 
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRUROAS
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—S lr 7—8 vak. 

Seredomis tr Nedaliomis pagal sutarti 
REZTDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

•Ofiso Tel.: PROapeet 6376
Rez. Tel.: HEMiock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Oydvto)na Ir Ch|r.ir<ma
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:30 Iki 8:30
Seredomis lr nedėllomls pagal sutarti 
Rez. 2815 W. 69th St. Pagal sutartĮ.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRflnla 0038

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

DR. J. E. SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

DR. V. E SIEDLINSKIS
Dentiatae

Gas X-Ray
414 3 ARCHER AVE.. Cor. Franelseo 

Tel. offlco Laf 3660; res. Vlrg. 0669

Tel Ofiso BOt'levard 5913—14
Res. VICtorv 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3: nuo 6:30-8:80

756 WEST 35th STREET

Į V AI B Ū B DAKTARAI:

DR. CHARLES SEDAI
OFTRAfl

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Iki 12 

valandnl dieną 
Telefonas MIDway 2880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 2400
Valandos: \

Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 lr 7-8 v. v. 
Nedėllomls nuo 10 Iki lt dieną

Ofiso; Tel. LAFayette 4017 
Rez.: Tel. HEMiock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St.
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėllomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO. ILL.
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai.

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMiock 4848 
Res. Tel. GROveblU 0817

<924 S. TALMAN AVE.

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

Vai. 8-4 lr 7-8 vak.
Ketv. lr Nedėllomls susitarus

Dienomis Tel. LAFayetts 4798 
Naktimis Tel. CANal 0498

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: t Iki B popiet, 7 Iki t vak. 

NedSIloje pagal sutarti

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Westem Avenue

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

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 AVest 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki S popiet — 6 Iki 8:30 vakare 
Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

Parsiduoda bučernė ir gro 
cernė. Biznis išdirbtas per 5 
metus. Einam į kitų biznį. Su
žinoti:

901 West 33rd St.

Telephone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

4881 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 8516 S. ROCKWELI, ST. 
Telephone: REPublic 9723

Red. 1227 S. BOtb AVE.. CICERO 
Telephone: CICERO 6395

CLASSIFIED
AUTOMOBILES AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC.
■■■ Vartotų Karų Bargenai ===

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUICK '35, Club 8edan su trunk. garantuotas .................... 3815
BTTICK '315, B Sedan 47. garantuotas ......................... ............. 3795
BUICK 'SS. 5 Sedan. 4 drat. ratai, tobulas ..............................88915
BUICK *32, 5 Coupe, labai putkun karas .................................. #445
BUICK '28, 5 Sedan. bėga O. K................................................... 8 75
BUICK '27. B Sedan, pigus karas ............................................... 8 25
BUICK '27. 7 Sedan, duos gerą patarnavimą .................... t RO
BUTCK '30. 7 Limo. fteSl drat. ratai, eina O. K. ............... 8225
CADILLAC '31, 7 Sedan. tobulam stovy .................................. 8695
CADILLAC '30. 7 Sedan. pertaisytas ....................................... 8KM5
CADILLAC '30. 16 cilindrų 7 8edan. labai pulkus...................8595
CADILLAC '30. 7 Sedan. labai puikiam stovy......................... 9495
CADILLAC '29, B Sedan. Rvarus karas ....................................... 822R
CADILLAC '29. 7 Sedan. gerai bėga ...........................................  827R
CADILLAC '28. 6 Sedan, gražiam stovy .............................. 8125
CADILLAC '28, S Sedan, gera vertenybė .............................. 8100
CHEVROLET '81. Sport Coupe, geros motoras .................... 9285
CHEVROLET '27. 5 Sedan, bėga O. K.......................................... 8 50
CHRYSLER ’SO. 4. B Sedan. B drat ratai. O. K...................  9245
DODGE '28. S Sodan, žemai apkalnuotas .............................. 8 85
ESSEX *30. 2 door Sedan. bargenas ....................................... S 85
FORD. '35, Spert Coupe, kuone naujas ......................... RPECIAL
FORD '31. Business Coupe. įtvarus ........................................... 9235
GRAHAM '29, 4 Sedan. motoras geras .......................... .. 8 75
LA SALLE '31. S Sedan. pulki vertybė.....................................  9495
LA SALLE '88. 4 Sedan. 8 drat. ratai ...................................... 8845
LA SALLE '29. 5 Sedan, drat. ratai ....................................... 8195
LTNCOI.N *10. S Sedan. labai pulkus ....................................... 8295
NASH '28. R Sedan. bėga O. K..................................................... s 45
PACKARD '81. 7 Custom Sedan. tobulam stovy................ 8645
PACKARD ’81. 7 Custom Sedart. gerai bėgantis ................ 8.395
PACKARD '80. 7 Sedan. puikiam stovy ............................. 8325
PIERCE '88. 2 Coupe, labai pulkam stovy .............................  9195
Pl.YMOUTH '29. B Sedan. motoras O. K.............................. 8 75
PONTIAC '94. 4 Duru Sedart. kaip naulas ............................. 8595

TAIPGI DAUGELIS EITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ui rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

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


