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MŪSŲ SPORTININKAI RUNGTYNĖS
POPIEŽIUS PER 

EUKARISTIN)
iCLEVELAND, O., rugp. 

15. — Eukaristinio kongreso 
rengimo komitetas painfor
muotas, kad Šventasis Tėvas 
Popiežius Pijus XI šio kon
greso laiku per radiją iš Gan 
dolfo rūmų sveikins ir lai
mins kongreso dalyvius. Ma
tyt, tas įvyks paskutinę kon
greso dieną —< rugsėjo 26,
11.00 ryto.

Taip pat sužinota, kad kar
dinolų kolegija ir gi per ra
diją sveikins Eukaristinio 
kongreso dalyvius.

RADIJĄ LAIMINS
KONGRESĄ
National Broadcasting kom 

panija padarys reikalingus 
tam tikslui parengimus.

CLEVELAND, O., rugp. 
15. — Columbia Broadcasting 
sistema rugsėjo m. 15 d. pra
dės transliuoti naują “Oro 
bažnyčia” seriją.

Tuo pasinaudos Clevelando 
vyskupas Sclirembs ir per ra 
diją pakvies katalikus ko gau 
singiausia suvykti čia į ren
giamąjį krašto Eucharistinį 
kongresą rugsėjo 23-26 d.

HOPSON IŠSISUKINĖJA LIUDYDAMAS KOMITETUI

•X 1

TIKISI LAIMĖTI PLAUKIME IR 
KITUOSE SPORTUOSE

LINKĖTINA, KAD JIE VISI PELNYTŲ 
PAŽYMIUS

Kublegramas iš Kauno ALOK pirmininkui.-
KAUNAS, rugp. 14. — Sportininkai yra vaišinami 

kai k iki karaliai. Vfei yra linksmi ir gerai jaučiasi. Šian
dien popiet jvyks plaukimo rungtynės. Tikimės išlošti. 
Basketball (krepšiasvydžio) ir kumštynių rungtynės jvy
ks šeštadienj, rugpiūčio 17 d. Siunčiam visiems širdin
giausius linkėjimus. Jonas Juška, sportininkų vadas.

ANGLIJA ĮDAVĖ ITALIJAI TAIKOS 
PLANĄ

I

Kongreso žemesniųjų rūmų taip vadinamas “koridorinis” komitetas iš
klausinėja Associated Gas and Electric finansinį ekspertą H. C. Hopsoną (Jis 
nurodytas su vilyčia). Hopson išsisukinėja. Nenori pasakyti savo pajamų di- 
<ftuno ir kitų dalykų. (Afcme Photo.)

Yra vilties, kad1 mūsų sportininkai pasižymės visose 
sporto šakose ir tuo pelnys garbės sau ir Amerikos lietu
viams. Yra pagrindo tikėtis, kad ypač čikagiečiai atletai 
grįš namo pelnę aukštus pažymius iš pasaulio lietuvių 
kongreso. “Draugas“ nuoširdžiai linki jiems ko geriausių 
pa vykimų.

NACIAI UŽDARĖ KATALI
KU ORGANIZACIJĄ

PARYŽIUS, rugp. 15. —
Šiandien Anglija įdavė Itali
jai galutiną savo planą, kad 
sulaikius Mussolinį nuo karo 
Afrikoje. Tikinusi, kad Mus- BERLYNAS, rugp. 15. — 
solini rytoj (juos atsakymą. Arti Bavreuth katalikų lab-

Jei Mussolini nebus paten- darių organizacijos 34 vaikai 
kintnas Anglijos pasiulymu,! savo stovykloje dalyvavo gim 
tada, sakoma, bus imtasi kitų nastikos pamokose. Už tai už 
griežtesnių priemonių, kad iš daryta organizacija, 
laikius taiką Afrikoje. | Vyriausybė pareiškia, kad

Rytoj, čia atidaroma konfe- į į k nacių jaunimui yra leista
rencija svarstyti Italijos Et
iopijos ginčų klausimą. Kas 
nors bus nutarta tuo reikalu, 
kurs daug didelių nesmagumų 
daro Anglijai.

turėti viešąsias gimnastikas.

KOLUMBO VYČIU SUVA
ŽIAVIMAS NEW YORKE

LONDONAS, rugp. 15. —
Etiopijos reikalu britų opini
ja yra suskilusi į dvi skirtin 
gas dalis. Taip vadinamieji 
izoliacionininkai, kurie visą
laiką reikalauja, kad Anglija . .

.y. . t-, . , ,ie. Al Smith bus vvriausiunesikn-tų i Europos rietenas, , „ , .kalbėto u pokylio laiku.

NEW YORKAS NEŠELPS DALINA TURTUS, KAD 
BEDARBIU STREIKININKU NEMOKĖJUS MOKESČIUv v i v

NEW YORK, rugp. 15. — 
Čia įvyksta Kolumbo Vyčių 

i organizacijos suvažiavimas 
'šio rugpiūčio mėn. 20 iki 22 
d. AValdorf-Astoria viešbuty- i

NEW YORK, rugp. 15. — 
Miesto majoras LaGuardia 
vakar pareiškė, kad miestas 
nešelps bedarbių streikininkų, 
kurie atsisako dirbti viešuo
sius darbus dėl per mažo 
atlyginimo.

Bet kiek pirmiau to pareiš
kimo vienam streikininkui 
duota pinigų, kad jis įsigytų 
maisto. Ė.l'č

Majoras atsakė, kad mais
tu šelpimas nesąs tikrasis 
šelpimas.

Savo keliu pradėtas strei
kas ir toliau vykdomas.

SAKO, ATLYGINIMAS 
BUS PADIDINTAS

šiandien krikštauja, kad vy-
usvbei‘ -nesiseka palaužti . ,, , _ . ~ «.. ... . tas po pamaldų Šv. Patriko — Senatorius Pat McCarrantatoriaus Mussolinio atkak , . * 5 , . ,, . .„. , ,Katedroje. J. E. vietos vysku (dem. is Nev.) pareiškia, kad

Suvažiavimas bus atidary- AVASHINGTON, rugp. 15.

lumo. Jie pažymi, kad seniai
vyriausybei nurodę, kad ne- ,

» ,. • , . bue celebruos iškilmingas sv.sikistų į pasalinius kurių nors ,r.v. , , ,, . , . , Misiąs. Šios katedros rekto-valstybių nesutikimus, kadan . __ _ , „. .y , .. .» ... , 1 nūs, mons. M. J. Lavelle, sa-gi iš to negalima išeiti “sau- , ’ , ,
sai.” Kitų britų dalis yra T. 'S Pamo P 
Sąjungos šalininkai. Jie rei
kalauja, kad vyriausybė be ' 
atodairos vykdytų T. Sąjun-1 
gos statutus, nežiūrint Mus- !

pas pagalbininkas S. J. Dona AVorks Progress administraci
ja (WPA) greitu laiku padi
dins atlyginimą dirbantiems 
viešuosius darbus darbininka
ms, kurių dalis kai kur pro
testuoja su streikais.

Anot senatoriaus, atlygini
mas bus arčiau to, koks mo
kamas unistams privačiose į- 
monėse.

DAUGIAU ASMENŲ 
SUŽEISTA

LIURDE IŠGIJO PRANCŪ
ZĖ VIENUOLĖ

solinio grasinimų, kad Itali
ja apleisianti T. Sąjungą, jei 
ši pastaroji parodysianti sa
vo griežtumų.

Šie britai tvirtina, kad T. 
Sąjunga netekusi Italijos, 
kaip netekusi Japonijos ir Vo 
kietijos, pasiliksianti ideališ- 
kesnė ir stipresnė, negu šian
dien su palaužtu autoritetu.

Pagaliau, kad dėl Mussoli
nio grąsinimų ir reikėtų T. 
Sąjungai nukentėti, tai ver
čiau garluingai žūti, negu gy
venti pažeminime ir panie
koje.

Su apvirtusiu liusu Oak 
Lawn sužeista net 33 asme
nys, bet ne 20, kaip iš pra- NACIAI PRIPAŽINO KAL 
ožių buvo pranešta. Iš jų 8 
sunkiai ir randasi Little Corn 
pany of Mary ligoninėje.

TOMIS 7 VIENUOLES
j BERLYNAS, rugp. 15. —

_ ,.it . Nacių teismas pripažino kal-
, , , , tomis 7 vienuoles, pnklausandemokratu pikniko. Jame bu-l v. ~ n . . ., cias Gerojo Ganytojo kongre- 
vo <0 vyrų.ir moterų. • .. . x . . ...J *' * gacijai, už pinigų siuntimą į

AVASHINGTON, rugp. 15. 
— Prezidento Roosevelto pa-I
skelbta programa didžiųjų lo 
bių “skaldymui” daug bai
mės padarė turtuoliams. Nors 
kongresas reiškė kiek nepa- 

llankumo šiam prezidento su- 
. manymui, tačiau nuo to ne
nurimo ’ turtuoliai. Tik pa
skiau kiek smagiau jiems pa- 

• sidarė kongresui atmetus su
manymą, kad' už dalijamas 
dovanas turtuoliai neturi rei-I
kalo mokėti vyriausybei pa
jamų mokesčių.

Kongresas dar galutinai ne 
išsprendė šio klausimo, vis 

Igi lobininkai jau ima naudo
tis proga — ima dalyti savo 
lobius viešosioms įstaigoms, 
kad apsidraudus nuo didelių 
mokesčių už pajamas.

Štai, federalinei apdraudos 
! komisijai jau rapartuota, kad 
J milijonininkas Rockefelleris 
i jaunesnysis per birželio mene 
sį yra Išdalijęs pavieniams 
asmenims ir labdaringoms or 
ganizacijoms apie 25 milijo
nus dol. įvairiais Šerais.

Bus didelio nusivylimo, jei 
kongresas galų gale nutars, 
kad ir už tas dovanas reikės 
mokėti mokesčius.

Lobininkai randa priemo
nių, kaip išsisukus nuo mokės 
Čių. Visa mokesčių našta vi
sais laikais daugiausia užkrau 
la ant darbininkų ir visų ki
tų vargšų. Gal taip ilgiau 
nebus.

LONDONAS, rugp. 15. —
Universe laikraščio specia

lus korespondentas, kurs kar 
tu su škotais maldininkais 
aplankė stebuklingą vietą 

'Liurde, praneša, kad tenai iš
gijusi jauna prancūzė vienuo
lė — sesuo Margarita, pri
klausanti augustiniečių kon
gregacijai.

Per du metus ją kankino 
nieku būdu nepagydoma Ilga 
vardu “tubercular peritoni- 
tis.” Turėjo tris įsigalėjusias 
ir pūliuojančias žaizdas. Gy
veno vienuolyne, Jardone, Pr 
ancūzijoje. Gavo specialų lei- 

idimą vykti į Liurdą. Tenai po 
išsimaudymo staiga išgijo. 
Žaizdos sustojo pūliavusios, 
ir pradėjo dengtis nauja oda.

Medikalinis biflras Liurde 
paskelbė, kad tai aiškus ste
buklas.

Antrąją dieną po išsimau
dymo sesuo Margarita pati 
vieua pradėjo vaikščioti, o pr 
ieš tai su nešyklais buvo ne
šama.

REIKALAUJA UNIJOS 
PRIPAŽINIMO

CAMDEN, N. J., rugp. 15. 
— Laivų statyboje streikuoją 
keturioliktoji savaitė apie 
4,000 darbininkų kreipės pas 
prezidentą Rooseveltą, kad 
jis gelbėtų jiems sėkmingai

PREZIDENTAS IŠVYKO J 
HYDE PARKĄ

užsienį. Viena jų nubausta 4 
mėnesius kalėti ir 7,000 dol. 
bauda, o kitų pasigailėta —

AVASHINGTON, rugp. 15. j pasitenkinta jų atkalėtu lai- 
— Šiandien vakarą prez. Roo ku prieš bylą. 
seveltas išvyko į Hyde Par-|’ Be to, nagrinėjama trijų
ką — savo namus. vienuolių vyrų byla.

užbaigti streiką. Svarbiausias 
6 ASMENYS SUŽEISTA streikininkų reikalavimas yra

---------- unijos pripažinimas.
Armstrong Paint and Var

nish Co., 1318-42 So. Kilbou- 
rn avė., vienam name ištiko 
du sprogimai. Sužeista vie
nas darbininkas ir penki ug
niagesiai.

VYSKUPAS MATULIONIS DALYVAVO 
ŠVENTO KAZIMIERO SESERŲ 

GRAŽIOSE APEIGOSE
Vakar Šv. Kazimiero Se

serų vienuolyne J. E. Vysku 
pas T. Matulionis dalyvavo 
seserų iškilmingose apeigose. 
Net 17 seserų padarė pirmus 
vienuolinius įžadus, o 16 sto 
.jant į novicijatą gavo vienuo 
tiškus abitus.

, . t-

Apart J. E. Vysk. Matulio
nio įspūdingų ceremonijų pri
sidėjo daug prie iškilmių pa
gražinimo ir seserų malonus 
giedojimas, kurio ilgai nepa
mirš visi dalyvavusieji šiose 
iškilmėse.

J. E. Vysk. Matulionis ra
gino jaunuoles tvirtai laiky
tis savo pasiryžimo, melstis 
už Amerikos lietuvių tėvynės 
ir visų katalikų reikalus. Vy

skupas ramino tėvelius ir gi
mines žodžiais: “Neliūdėkite, 
bet džiaugkitės, nes jūsų dūk 
relės šventą, kilnų ir svarbų 
darbą stoja dirbti.”

Jaunosios sesutės, matyt, 
visos buvo apsiaustos dideliu 
džiaugsmu. Tėveliai ir gimi
nės, nebegalėdami susilaikyti 
ašaromis liudijo, kad jųjų ši r 
dyse glūdėjo širdingiausi lin
kėjimai savo dukrelėms ir 
Kristaus naujoms sužiedoti- 
nėms.

Tai buvo pirmas kartas Šv. 
Kazimiero Seserims turėti sa 
vo metinėse iškilmėse vysku
pą. Kam, kam, bet naujoms 
sesutėms labai graži atmin
tis.

PASKELBTAS KARO 
STOVIS

BOTSE, Idaho, rugp. 15.— 
Karo stovis paskelbtas Te- 
ton apskrityje gubernato
riaus Ross įsakymu. Ūkiuose 
žirnelius renką darbininkai 
reikalauja didesnio atlygini
mo ir grasina streikuoti. Bi
joma riaušių ir smurto.

Į apskritį pasiųsta 150 mi
licininkų.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
rugp. 15. — Didelis viesulas, 
ištiko šį miestą ir priemies
čius. Žuvo 4 asmenys.

OGLESBY, III., rugp. 15. 
— Uždarytas Lipson Bros. 
drabužių fabrikas. Streikas.

PALEISTAS KANADOS 
PARLAMENTAS

OTTAAVA, Kanada, rugp. 
15. — Premjero Bennetto vy
riausybė paleido parlamentą. 
Parlamentan rinkimai nuskir
ti spalių mėn. 14.

Tuo būdu vyriausybė sut
riuškino opozicinių partijų ve 
damų atkaklią agitaciją.

MINĖTOS SUKAKTUVĖS ORAS
Vakar Chicagoj minėtos 

Fort Dearborn skerdynių 123 
metų sukaktuvės.

CHTCAGO TR APYTJN 
KĖS. — Iš dalies debesuota; 
nepastovus oras; kiek šilčiau.

HOOVERIS TARSIS SU 
VADAIS

Buvęs prezidentas Hoove- 
ris, grįždamas iš New Yorko, 
šiandien sustos Chicagoj ir 
turės pasitarimų su respubli
konų vadais.

Aną dieną jis vykdamas į 
New Yorką puolė prez. Roo
sevelto administraciją. Ma
tyt, jam norisi kandidatūros 
į prezidentus su šūkiu ‘‘gel
bėti konstituciją,” tarytum, 
kad kas kėsintųsi naikinti kon 
stituciją.
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Kedaktorius priima — nuo 4 vai. 11*1 I vai. poptot 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareiaaiavus. 
Bendradarbiams lr korespondentams raktų necrųitna.

tol neprašoma tai padaryti lr neprlslunčlama tam tiks
lui pakto lenkių.Skalbimai sekančiai dienai priimami iki 5 vaL popiet.

Ryklus tui suvo vaikui uždaryti durys lai- 
mingesnėn ateitin!

Lietuvoje tui juu gerui suprato. Ten juu 
tūkstančiais veržte veržiasi ne tik į gimna
zijas (College), bet ir į universitetus! Mat, 
jie gerai žino, jog “kvailį ir bažnyčioje ku
lia!” Taigi ir amerikiečiams lietuviams rei-

2wus Wiew Baitai Lietmje 
Nepriklausomybes Kerim Meta tojums. Š.ų veiksmų vaisius 

buvo tas, kad paskiri bermon-
„ . . . . ------ T------------— , j tininkai liovėsi perdaug atsi-

, Pajutimuoju metu, vokie. va dar nebuvo tiek galinga, (uli[,ti nuo 
čiai visaip plūsdami ir niekiu- kad pradėtą kovą dviejuose

ję išvežti pagrobtą turtą, ki- įpulti Lietuvos kariuomenės 
tur — grobis buvo atimtas Malis .Šiauliuose ir kitur, tai 
bevežant ir grąžintas gyven- ir Lietuvos vyriausybei neli-

“DRAUGAS”
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kia tai suprasti! . .
Tačiau, čia gimsta klausim,v į kokias d“"11 llotuv“< tauh» '*• 'ab frontuose. Vyriausias karino-

mokyklas leisti vaikai mokytis! Klausimas dai“al kad’ gi-!■'“•nūs vadas generolas Žukau-

Btntn Lietiniai, Vaina 
kitę Marrarapolin Kotegijan!

Pasižvalg.us po Amerikos lietuvius, leng
vai galima, pastebėti, jog beveik 99 nuošim
čiai lietuvių gyvena sunku ir skurdų juod- 
rankių gyvenimą: kaikur vienas antras biz
nierius, ir tai daugiausia saliūninkas; dar 
rečiau profesijonalas (gydytojas, juristas, 
vaistininkas ir t. p.)! iš daugiau per 999,099 
lietuvių tik vienas, antras užima valdiškąją 
vietą! Amerikos gyvenime jie nelošia jokio 
politikoje vaidmens!

Argi mes lietuviai būtumėme jau taip 
negabūs, neenergingi, nesumanūs?! Ne ir ši
mtą kartų ne! Ypač nepriklausomybės laiko
tarpis Lietuvoje prirodo, jog mūsų tauta, 
kai dėl gabumų, ne tik nestovi žemiau kitų, 
bet, galima drąsiai tvirtinti, net ir aukščiau! 
Gi taip trumpu metu Lietuvoje pragaišo tūk
stančiai Įžymių profesorių, menininkų, profe
sionalų, kuriais galėtu pasididžiuoti net ir
kultūringiausios tautos! v <

» .
Kodėlgi Aiberikojc, šioj laisvės Šaly,-ku< 

taip lengvai prieinamas mokslas, lietuviai 
dvasiškai taip mažai iškilo? Priežastis glūdi 
tame, kad amerikiečių lietuvių inaža kas su
prato it;sdįhautą šyietiin^reikaląjr naudą.

Iš mažens Lietuvoje negyvendami pri
verstinoje tamsoje ir medžiaginiame skurde, 
mokėdami vien tik sunkiu, vergišku darbu 
sau duonos kąsnelį pelnyti, lietuviai, ir Ame
rikon atvykę, nematė kitoniško kelio dole
riams. krauti. Jiems išrodė, jog vienintelis 
būdas prakusti tai sunkus juodarankių dar
bas. Taigi jie sunkiausiai dirbdavo ir tebe
dirba.

Paprastai lietuviai m/a savo vaikus ir 
rūpinasi jais kuonuoširdžiausiai; tačiau, jie 
žiūri į juos, kaip kad į būsiančius darbinin
kus, kurie tam tikro amžiaus sulaukę, irgi 
prisidės prie krovimo dolerių irgi sunkiau
siu raumenų įtempimu. Ne vienas Ameri
kos lietuvis šiuo būdu sukrovė net tūkstan
čius. Tačiau, kas iš to?! Užėjo, ir tai neti
kėtai, ekonominio skurdo (depresijos) lai
kai. Tūkstančių tūkstančiai taip sunkiai lie
tuvių sukrautų dolerių sutirpo bankuose! 
Dirbtuvėse nebteko darbo! lr, štai, tūkstan
čiai lietuvių jaunimo dyki bastosi po gat
ves, negaudami darbo, ir skursta ir dvasiš
kai ir medžiagiškai!

Tiesa, Amerikoje yru dar tūkstančių 
tūkstančiai įvairiausių ofisų; tačiau, juose 
užima vietas ne lietuviai! Kodėl?! Aišku, 
šitokioms vietoms užimti reikalingus aukš
tesnis už pradžios (public) mokyklų moks
las! Reikalingas tam tikras (specialus) pro
to išsilavinimas! Pelningiausios vietos pa
prastai prieinamos tik universitetą baigu
siems žmonėms! Gi mūsų jaunimas (nebemi
nint jau senesniųjų atvykusių iš Lietuvos), 
baigęs vien tik pradžios mokyklą, netinku 
šitokioms vietoms užimti!

Štai, kodėl mes, lietuviai, pasilikome čia 
užpakaly kitą! Štai, kodėl net č’a Ameri
koje Žiūrima į lietuvius j»er paniekos aki
nius! i 1 VU

Metas juu būtų mums, lietuviams, susi
prasti,, jog mokslas (apšvietimas) yra būti
nai reikalingas ne tik tikslui prilygti ki
toms tautoms, bet ir gyventi lengvesnį iv pel
ningesnį gyvenimą.

.Jau metas įsitikrinti, jog nesiųsti savo 
vaikas (galimybei esant) in aukštesnes mo

rdi, Lietuva jau pamiršusi vo- skas įsakė batąlijonui vykti 
kiečių gerus darbus, nes, esą, į Panevėžį ir toliau kovoti su 
vokiečiai kovoję dėl Lietuvos bolševikais.
nepriklausomybės. Šių Smeiz-* Panaši būtis buvo susida- 
tų proga, verta susipažinti su į-iusi dar anksčiau, kada be
ta “pagalba”, kurią vokie- kovojant su bolševikais buvo 
ciai lietuviams “teikė” Lie- gauta žinia, kad partizanai pri 
tuvos nepriklausomybės atstu.- skiriami prie Šiaulių batalijo- 
tymo metu. Čia papasakosime no ir turės atsitraukti nuo 

likams, jog nepakanka dv.oti vaikui vien i žiaiirius vokief‘ių darbus Siau- fronto. Tada apskrities komi- 
niokslas — reikia jis dar išauklėti kataliku1 rės Lietuvoje 1919 metais. tetas su apsaugos Štabu buvo 
kai lietuviškoj“ dvasioje! Atseit (tai yra):' Vokiečių kariuomenės da-' numatęs tam tikrą krašto vi- 
reikia jaunuolis-lė pripratinti prie katalikiš-] 1Y8» atsikraustę į Lietuvos daus apsaugos sutvarkymo 
kos ir lietuviškos drausmės (disciplinos), j. taurės pakraščius, pirmos pra planą. Šis planas buvo pradė- 
skiepinti į jo protą ir širdį katalikų lietuviu dėjo ardyti lietuvių nustatytą Į ta vykdyti dar batalijonui Jo- 
idealai! t tvarką. 1919 m. balandžio 27 |niškėlyje tebesiformuojant.

Amerikoje yru daug katalikiškų lHgb d- i Kriūkus (Šiaulių apskri-j Gavęs įsakymą išvykti su ha- 
scliool ir College; tačiau, jos nevisai tinka ^y) atvyko vokiečių kuriuo-, ialijonu į Panevėžį, bataiijo- 
mos mums, lietuviams: šitokias mokyklas inen®8 kuopa ir įsteigė čia. no vadas karininkas A. ~«.a- 
baigęs lietuvaitis-ė, tiesa, lieka katalikas; už rajoninę komendantūrą. Ko- purioms perstatė šį planą vy 
tat visai istautėja taip, kad mums, lietu- mendantas oberleitenantas UI-[ riausiam kariuomenės vai

lą bai svarbus, kadangi nuo tinkamo išriši- 
ii|O pareina ne tik čionikštis, bet ir amžina
sis likimas!

Be tikybos nėra tikro auklėjimo — tai 
įrodo gyvenimas! Amerikos viešose mokyk
lose nesidėsto tikybų. Jaunuolis-lė, išeina iš 
betikvbinės mokyklos be pagrindinių idealų 
nusistatymų, be tikro patrijotizmo. Taigi, 
visai turi buri aišku mums, lietuviams katu-

ko nieko kito, kaip atkreipti 
prieš bermontininkus savo ka
riuomenę. Prasidėjus kariuo
menės veiksmams prieš ber-

už tai ištisais batalijonais pru- niontininkus, milicija dalyva- 
dėjo lysti artyn prie apskr.- vo drauge su kariuomene, kol 
ties centro. Saločius užėmė bermontininkus visiškai išva- 
Brandiso pulko barono Vilde- rė iš apskrities. Garbingai pa
mano vadovaujamas batalijo-1 atbaigusioms kautynėms su be- 
nas. Į nnontininkais Lietuvos vasa

ros rytuose vadovavo Pasva
lio apskrities komendantas 
karininkas J. Vėgėlis (dabar

Saločių milicija buvo Išvai
kyta ir sustojo Morkūnų kai 
me, Vaškų milicijos būsuni 
buvo perkelta į Paliepių dva 
rų. Būdbergyje bermontinin
kai suėmė valsčiaus komiu T j 
narius, milicijos vadą, ir iš
vežė į Bauskę kalėjimam Už
imtame krašte bermontininkai 
pradėjo daryti manievrus. Žei 
mėlio ir Saločių bermontinin
ką grupės bemanievruodanios 
sudegino Noreiką kaimo ūki
ninkų trobesius. Vienintelė pu 
raina gyventojams prieš ber
montininkus buvo milicija. 

jL -Bet užplūdus bermontininką

) Mažeikiu apskrities komenda
ntas).

Čia yra tik mažytė dalelė 
tą vokiečių (viešai bermonti
ninkų vadinamais) žiaurumų, 
kuliuos jie darė Lietuvoje. O 
jų yra tūkstančiai. Tiek da
bar, tiek tada vokiečiai buvo 
Lietuvos nepriklausoinyt 
priešai. Tad, suprantama, ui 

j savo pašonėje turėdama tolų 
žiaurų ir plėšrų kaimyną — 

i Vokietiją, Lietuva turi nut>- 
1 lat budėti dėl savo laisves ir 
turi būti visados pasirengusi 
vokiečių galimus pasikes?ni- 
nius atremti. Tsb.

ms visą Lietuvą ir ji maža ką 
padėti. Paskutinis 

krašto apsau-

vianis, iš jų jau maža naudos! Žuvęs savu r^1 ištisai atkartojo genero-, kuris jį patvirtino. Taip tvar- ,
, lo von der Goltzo Liepojuje Pantis, krašto vidaus apsauga :^a eJ° v 
balandžio 5 d. išleistą įsaky- perėjo tiesioginėn apskrities, savarank’škas 

Deja, čia Amerikoje katalikiškai lietu- mę Tą diemj j Žeimelį' milicijos vado žinion. I.Igioii- "os Ž!gis PrieS

tėvynei! Tai mums įrodo gyvenimas.
bermonlinm-

vSky mokyklų nebūto pirmiau. Jes sukurta atsigab(.no Tokiečiij nis veikimas prieš bolševikus !kus >v!'ko “P*®* nl5ne“!0 p"
tiktui pinu keieto inelij, būtent: TT. Mari- klM)pa ir į8teig5 ten kolnen.. I parod8. kad IJartiza„a, ypa. moję ir pasibaigė sau
jom, vadovaujamo,: Higli school ir Collegj dantOr?. ,;ngai uol0s yra jų ena. tynėmis prie Kupreliškio nut
(Mariauąpolis College, Thompson, Conn.). .... _____ ____________ |____ sielio.Ši kariuomenės dalis nepri- ' mose vietose. Todėl krašto vi-

Panevėžys nūo seniai vadi 
namas malūnų miestu. Čia, be 
vėjo malūnų, — yra trys mil
žiniški automatiniai garo ma
lūnai. Visi trys didieji malu-

Kadangi tuo pačiu metu be-1 nai gali sumalti per vieną 
rmontininkai pradėjo atvirai parą 7,900 centnerių kviečių.

Ten. kaip jau nekalta buvo paminėta laik-- .. r. . ... l... „ii1 : - i • - - pažino Lietuvos nepriklauso-'daus apsauga buvo suskirsty-
mybės ir visiškai nesiskaitė su , ta tais pačiais būriais, kaip

............... ............... , . . ... jos valdžia. Pirmiausia, su- j susidarė prieš kautynes su
piieziura žinomo pla.-,a, rašytojo ir verkėjo,,^. Maitinil„0 , bolševikais, ir pavesta ty vai-

.didelio mylėtojo jaunuomenes, kun. d-ro .Jo- lnjni6terijo8 J(miik811o s£.,„ milicijos vadams. Apskri-
no Navicko. Ten, be valdžios reikalaujamo - . . . , e;,,., . ri«s ; • •, . . ... . , ties suėmimo komitetui įvyk-, ties komendantas didžiajai mi-
mokslo, bernaičiai mokinasi lietuvių kalbos1 j -u • ___«-i’ .. ..... , dyti Kriukų xr Žeimelio v«- iLcijos daliai išdavė tam tik-Ideratūros, istorijos, įskiepijama tikrai ka-1 y. ... .... .. , /k* •... ... .. .. ... . . .... sciuose arklių mobilizaciią. I nis leidimus (lietuvių y vo-talikiskoji, lietuviškoji dvasia ir idealai; ; .„„.j,, i’j • J • •. ». . . ....................Butkumi kaimui (Krju-, žievių kalba) kanskieim? gni-
gneltai pritfUukotuiM drausmes (disciplnfew):. ... .. Hemu. . , . . . . " , . . .. i kų valsčiaus) priklausyti prie klaniH JuiRvti.
kiekvienas mokinio žingsnis stropiai prizui- L x .. „ ... ... . _A. ', 4i- . A.MU. . . ; J Latvijos. Pradėjo išdavinėtiruna, kontroliuojama! Uz $309 i mokslo me- .... .a. . . , , . , • • , .. .‘ leidimus vežti javus į Latvi- gingiau piadeta kovoti su ber-

ją ir reikalauti, kad valsčių' montininkais. Tuo būdu bu»o

raščiuose, bernaičiai lietuviai baigia užre 
gistruotą valdžiai ll’gb scbool ir College po

tus jaunuolis ten gauna mokslų ir pilną iš
laikymą (knygas, valgymą, kurą, žlugtą 
ctc.);- be šio dar bernaičiai lavinasi sporte, 
muzikoje ir kitose lavybose. Nė vienas, ap 
lankęs Marianapolis College, yra pavadinęs 
rojumi dėl puikiausios, sveikos, įvairiausiais, 
gražiausiais medžiais ir krūmais, gėlėmis ir 
žolynais papuoštos iš milijonieriaus pirktos 
vilios!

Ten visais žvilgsniais patogiausia Lie
tuvos jaunimui mokytis vieta! Taigi, tėvai 
lietuviai! apsitnųstykite ir siųskite savo ber
naičius į Marianapolį. Jau baigias atostogų 
laikas. Nuo rugsėjo 8 d. prasideda ten moks
las. Įstoti pakanka baigti pradžios (public. 
ar parapijinė) mokykla. Nepražiopsokite pro- 
gbs. Pasigailėkite savo bernaičių! Neleiski
te jiems ištautėti, nukrypti nuo tikėjimo ir, 
kas seka, nuo doros, kad neprisireiktų vėliau 
sunkiai apgailestauti! Apie smulkmenas ra
site. plačiau laikraščiuose. Geriausia bus tuč 
tuojau kreiptis į direktorių, kun. d-rą J. 
Navicką (Marianupolis College, Tliompson, 
Conn.)

Mergaitėms panašios mokyklos yra Cbi- 
cagoje ir arti Philadelphijos (SS. Kazimie- 
rietės), Pittsburghe (SS. Pranciškietės), ne
toli nuo Scrantono, Pa. (SS. Gailestingosios). 
Taigi dėl mergaičių kreipkitės į atatinka
mas vietas.

Taigi, lietuviui katalikai! Jei mes palys

komitetai šiuos leidimus tvir

Taip susitvarkius, dar ener

surasta diplomatiškiausia iš PO SVIETĄ PASIDAIRIUS tavorščių Krumbeiną ir kitus,
---------- draugus — juodus ir baltus,

Pas cicilistų navynas taip kurie mučijami už lietuvių 
laikydavo javus vežančius gy-jčių valdžiai, nei santarvės va- ^aip pas labsterį — viskas rū darbininkų rokundas. 
ventojus, tai vokiečiai juos iš Istybėms kaltnti lietuvius pi-Mija atžagariai. Jau nešne- 4. Išimti indžionkšiną prieš 
milicijos atimdavo ir paleis-’ linus paskelbus vokiečiams j;ant apie skrajų, padėsiu ant visus, kurie nori cicilistus iš- 
davo. karą, buvo pradėta su jais deluo kitą priklodą. I rūnyti iš SLA.

kovoti. Tik batalijono išvyki-; Bruklyno pašistų gazietaNutarti pensiją iki smer-

tintų. Kada valsčių milicija, 
kovodama su spekuliacija, su-

Gegužės mėnesio viduryje 
Lietuvos šiaurę užplūdo dar 
daugiau vokiečių, kurie be pa
sigailėjimo pradėjo plėšti gy
ventojus. Valsčių komitetai 
pradėjo skųstis dėl nepakelia
mų, vokiečių daromų maisto 
produktų ir gyvulių rekvizi
cijų, taip pat dėl geresnių ar
klių iš gyventojų atiminėjimo. 
Negana to. Prasidėjo nieku ne
pateisinamas bermontininkų 
užimtose vidtose
žudymas.

eitis iš susidariusios būties 
Neduodant progos nei vokie-.

mas iš Joniškėlio labai ap- įdėjo navyną iš Kauno kad 
sunkino kovą lietuviams. Su-Jvįg0 svieto lietuvių kongresui
žinoję apie kariuomenės išvy- rūnvti valdybon išrinkta: pra' bibliją tlumočijo ir apieras 
kimą ir palikusias silpnas vie įlotas Krušas, L. Šimutis ir ei-’rinko, o dabar tų pačių ei
tos krašto apsaugos jėgas, o; kitų. Navynų delegatas paJeilistų pamestas ir painirš- 
rmontininkai labai įsidrąsino dėtas netoli galo — maršai- tas sausą plutą graužia, 
ir ūmai paplito po visą Šiau-'Į kos činui. (Gi navynos, pasi- 6. DULR, užuot spendinus 
Iių - Biržų apskritį. Liepos! ėmusios iš tos pašistų gazie- pinigus ant knygų Amerikos 
mėnesio viduryje susirėmimai tos tą pačią navyną, iŠdrūka- bet. mokykloms, lai stato 
su beftnont’ninkais įvyko net vojo šitaip: “Kongresas iš- varpnyčiose kunigams kaj 
Lamokų kaime, Vabalninko J linko prezidiumą iš “Naujie- ves, ba senis Šliupas jau 

gyventojų i valsčiaus. Komendantūros ski- ’ j,ų” atstovo K. Augusto, S.-Jvalioja to džiabo atlikti.
Ariami sienos apsaugai karei- L. A. atstovo Vitaičio” ir t. 7. Bostono cicilistų Maikui

ties cicilistų kunigui Mockui, 
kuris anais čėsais cicilistanis

Pagaliau, birželio pradžio- viai ir jiems padedantieji nn t. Pralotas Krušas padėtas surasti medicinų, kad augtų, 
je, bolševikai fibuvo išvyti. Mi- licininkai buvo nuginkluoja- paskutinėj vietoj. 11-a kitaip jis visą amžių bus
licija sugrįžo'iš fronto su bo!- mi, suiminėjami, mušami ii Tikri labsteriai tie navynų; liliputas, o jo tėvui nupirkti 

rūnytojai. t naują uniformą, ba dabarševikais ir atsigręžė prieš be
rmontininkus. Paskirus plėši
kaujančius bermontininkus ir

tai bent vaikams paga- j toti „paudini^. ištisiem, kai-
minkime progos apsišviesti, kad galėtų nn

kalinami.
Rugpiūčio mėnesį bennon 

tininkų plėšimai i>adažnėjo ir Kongresai be rezoliucijų, 
nedidelius jų būrelius prade- pasiekė toliausius Pasvalio a-j tai kai žmogus Ik* vožnaus 
ta suiminėti. Atsakydami į tai,' pskrities užkampius. Berniuii-1 člunko. Taigi dedu ant savo 
bermontininkai pradėjo var- tininkai nuginklavo ir apiplė- i pašenovoto delno viso svieto

šė iš Pasvalio į Linkuvą va-. kongresui priimti šitokias re-
nianis, kurie šaukdavosi mi- žiavusį Krinčino vals?. komi-

„Įkratyti tuo „kurdu ir vargu, kuria iki SM ,,(.ijoH ])aKalb<)8 prieS vokic. t,.to pirll,inįnk,. Apiplėšė Cu
taip slegia mus lietuvius katalikus Amerikoj!

Kun. Al Būblys, M. I. C.
ljaikinai pavaduojąs kun. J. Inčifuą 

Kingstone, Pa.

čių plėšikus, buvo dedamos 
kontribucijos. Vaškų, Saločių

zoliucijas:
L jvesti visam sviete laisvą

kai kada jis išeina į paradą 
lig su šunų sudraskytu.

8. Finansuoti Čikagos cici
listų poeto šulnį aliejui var
vinti ir Bostono cicilistų iš
radimą — kumpanės elektra 
dykai naudotis.

9. Vieną Čikagos daktarą
stuonių kaimą, Joniškėlio vai- meilę, kokios aną dien užsi- nors prieš sinertį
sčiaus, Kriklinių bažnytkaimi,

ir Žeimelio valsčių komitetai Pumpėnų valsčiaus, Kiemelių 
ir milicija buvo ne kartą iš- vienkiemi, Pasvalio valsčiai:.*,
vaikyta.

Tokiai būčiai esant, baigėLiepos 28 d. Rygoje buvo didelė latvių 
darbininkų šventė. Dalyvavo daugiau, kaip susitvarkyti Joniškėlio parti 
190,000 žmonių. Buvo pašventinta 43 darbi
ninkų organizacijų vėliavos. Po pamaldų kal
bėjo ministerių pirmininkas ir užsienių rei 
kalų ministeris. > • ■

Gulbinų, Dandžgirių ir Bark- 
lainių dvarus, Krinčino valsč..

geidė navynos. Ba kaipgi 
žmogus gali visą amžių gy- 
Aenti su viena pačia.

2. Išimti indžionkšiną pr
ieš prof. Kampininką, kad jis

Iėktinti į
8>LA. prezidentus.

10. Navynų redaktoriui par
vežti medalį už rekordinį 
skrajaus per mares išrūniji- 
mą.

Usnionių kaimą, Pabiržės vai.,'nieko nerašytų apie skrajų | 11. Adv. Rasteniui, “J>ir-
zanų batalijonas. Jis, be abe-1 ir kit. Milicija, kiek išgalė- ir nuinalšyti šturmus ant ma-H<>»” Karpiaus patnočnikui, 
jo, tuojau būtų atsikreipęs dama, kovojo su jais. Vienur rių. , parvesti lietuvišką gramati-
prieš bermontininkus, kaip ar-/milicininkų apšaudyti bermo- 

i|Gi taniausius priešus. Bet Lietu- • ntininkai atsitraukė, nesuspė-
3. Paliuosuoti iš Amerikos ką. 

kapitalistų džėlos balšavikųi Ant to ir baigiu.

I
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Nekalto Prasidėjimo P. Šv. Par. Piknikas
Sekmadienį, Rugpjūčio (August) 18 d., 1935 m.

VYTAUTO DARŽE
115TH ST. TARP C'RAWFORD IR CICERO AVĖS.

Pradžia 11 valandą ryto.

Šiame gražiausiame piknikų darže visoj Chieagoj bus visokių prašmat
nybių ateinantį sekmadienį, k. t., base bąli žaidimai, lenktynes ir t.t. Valgių 
neužsimoka vežtis, nes čionai gausite skaniausius valgius ir gardžiausius gė
rimus prieinama kaina. Širdingai kviečia visus,

VIKARAI ir KOMITETAI

A.LR.K. Feder. 25 Kongreso Programa
Kongresas Įvyksta Rugp. 21 ir 

22 dd., Philadelphia, Pa.
Pirmoji diena — rugp. 21 d. — Posėdis I »

9:30 vai. ryto iškilmingos pamaldos Šv. Kazimiero baž-

Stud. J. Kaželionis

ATEITININKAI
Ateitininkai Vokiečių 

Okupacijoj
Ateitininkai likusieji vokie- 

nyėioje. Jo Ekscelencija Vyskupas Teofilius Matulionis celei.-1?. ok, toje i,ie,uv„j, bū- 
ruoš pontifikalines sv. Misiąs ir pasakys pamokslą. U • , 1 . . .

2. 11:00 vai. Kongreso atidarymas Šv. Kazimiero parap. jdami okupantų smark:ai per
galėj, 324 AVIiarton Str. Kongresą pradės vietos klebonas di- sekiojami, tačiau vedini karš

ti gerb. knn. I. VaJančiūnas ir rengimo komisijos p rm. įos> krikščioniškai suprastos 
įas Pūkas.

a) Maldą atkalba J. E. Vyskupas T. Matulionis.
b) Pirmininko dr. A. Rakausko kalba.

Mandatų priėmimas.
4. Kongreso prezidiumo ir komisijų rinkimas.

Posėdis II.
1. Sveikinimai.
2. Centro Valdybos raportai.
3. ‘ Federacijos skyrius parapijos gyvenime", kun. Jono 

Balkūno iš Maspeth, L. I., N. ¥., referatas.
\ Diskusijos

* 4. "Iš mokyklų išėjusio jaunimo organizavimas", kun.
Jono Kripo iš Waterbury, Conn., referatas.

Diskusijos
Vakare 7:30 vai. gražus koncertas.

Antroji diena — rugp. 22 d.— Posėdis III.
•9-tą vai. ryto du atskiri moterų jr vyrų posėdžiai.

Moterų posėdyje
1. “Gimdymo kontrolės klausimas’’, dr. Antano Rakaus

ko iš Chicago, III., referatas.
Diskusijos 

Vyru posėdyje
2. “Vyras šeimoj ir visuomenėj", magistro Juozo Kriš

čiūno iš Chicago, III., referatas.
Diskusijos

Koreferentai diskusijoms bus pakviesti laike Kongreso.
Posėdis IV.

1. Kongreso komisijų raportai.
2. Rezoliucijų svarstymas.
3. Nauji įnešimai.
4. Valdybos rinkimai.
5. Kongreso uždarymas.

Vakare Kongreso bankietas.
Trečioji diena — rugp. 23 d. — gerb. atstovai bus vežio

jami po Philadelphijos istorines vietas ir į seserų Kazimie- )va ir 
rieč.ių aukšto mokslo įstaigą “Vilią Joseph Maria’’. *!bet nespėjęs savo darbo vai-

Apsistot Vietos Įsiais pasidžiaugti, mirė. Apie
Atstovams rekomenduojama Adelphia vieSbutis. 13tl, and-' - , vokiežiai sakyda.

Norintieji apsistoti pas žmones, turi kreiptis į.p-lę Oną tvo> kad jei Lietuva turėtų 
Unguraitę, 333 \Vharton St., Philadelphia, Pa. daug tokių vyrų, tai jie neil-

Kelrodis: Nuo Pennsylvanią ir Reading stočių imti gat-' gai šiltų padus Lietuvoje. Stu- 
vėkari No. 9 ant Arch St,^kuris eina i pietus South 4tli St.- j , ....... r,-
ir vn žilinti iki Whn.rtnn St ( Arpli St vrn vipnns hlnknc i deiltlĮ Ateitininkų Pirminin-

1

o«).

rtėvynės meilės, nesiskyrė nuo , 
lietuviškos liaudies, bet kar
tu vargdami ją guodžia, joje 

; palaiko lietuvišką ir katali-’
' kišką dvasią, jie sulig savo 
i išgalių pagelbsti visuose jos 
sunkumuose ir neduoda jai vi
sai sugniužti sunkioje vokie
čių okupacijoje. Ir čia ateiti- 

i ninkai steigė mokyklas, kūrė 
I slaptas lietuvių organizacijas, 
j Jie ragino lietuvius kovoti 
• prieš svetimųjų priespaudą. 
Jie žodžiu, raštu ir visais sa
vo darbais žadino lietuvių 
tautoje nepriklausomybės idė
ją.

Šie sunkūs tautai darbai rei

kimais. Jie ieškojo Lietuvai 
draugų. Jie ypač daug nusi
pelnė šelpdami ir globodami 
lietuvius tremtinius ir karo 
belaisvius Vokietijoje. Jų or
ganizuota pagalba ne vieną 
nelaimingąjį išgelbėjo nuo ti
kros mirties ir suteikė paguo
dos. Jie parūpindavo tremti
niams ir belaisviams maisto, 
drabužių, maldaknygių, roža
nčių, škaplierių ir knygų. Jų 
varomo darbo platūs barai nu
manomi ir iš to, kad padary
toji šiems darbams apyvarta 
skaitant mūsų pinigais siekia 
apie milijoną litų.

Stokime Drąsūs į Kovą 
Garbingą

O beauštant Lietuvai lais
vės rytui, ateitininkai ir čia 
pirmieji stoja į darbą su vi
sišku pasišventimu. “Jie vai
kščiodami po žmones, per su
sirinkimus, leisdami atsišau-

vo direktorius šaulys ateiti
ninkas Kazimieras Bizauskas. 
Tik pirmoje karininkų laido
je panevėžiečių priskaitoma 27 

.Į ateitininkus. O šaulių ir sava
norių eilėse jų priskaitoma a- 
pie 75. Pavarčius tų laikų do
kumentus pastebima, kad pi-,Panevėžį, ne tik patys ateiti-1 
rmieji sargybiniai mieste, su Tulikai perbėga jų frontą, net 
vanoriai Į frontą, šauliai -- jie susiorganizavę visus kai 
vis ateitininkai. Daug ateiti ! kurių kaimų pav., Statiški.}
ninku buvo net kariuomenės 
vadų tarpe. Tik “pirmoje ka-

į kalavo aukų. Tačiau ateitinin- Į. k į mus, per laikraščius ugdo 
kai parodė didvyriško pasi-, tautiečių tarpe nepriklausomy- 
šventimo. Štai ateitininkasaĮ|)ės mintį, organizuoja slap-
mokytojas klier. J. Dailidė, 
kuris už lietuviškų mokyklų 
organizavimą buvo ištremtas 
į Vokietiją. Ten vargo ir al
kio nukankintas apsirgo džio- 

nors sugrįžo į Lietuvą,

ir važiuoti iki Wbarton St. (Arch St. yra vienas blokas į 
Šiaurius nuo stočių}.

Kviečiama Visi į Kongresą
Kadangi Kongreso .visuose posėdžiuose gali dalyvauti į 

kaipo svečiai ir ne atstovai,, todėl kas tik yra liuosas nuo 
pareigų gali ateiti ir pasiklausvli įdomių,Turiningų svarbiais 
visuomeniniais klausimais atstovų kalbų ir sykiu būti da
lyviais šio istorinio organizuotoje Amerikos lietuvių katali
kų visuomenėje įvykio — A. L. R. K. Federacijos 25 Kon
greso.

Dr. A. Rakauskas, Federacijos pirm.

SUCH IS LIFE—

“Pop. lf you your wcl<ht frau, don’t you thlnk thov ou«ht 
to pay »i for mlaaf*

kas kun. Dr. J. Galdikas (da
bar kanauninkas) sėte nusėjo 
Šiaulių apylinkę lietuviškomis 
mokyklomis. Užtad buvo vo
kiečių ištremtas į baudžiamą
jį liogerį. Kun. Dr. Bakšys, 
kuris Vilniuje jo išlaikomos 
prieglaudos gyventojams ne
beturint kuo maitintis, pats i 
maišą užsikoręs ant pečių ei
davo rinkti aukų, už lietuvy
bę persekiojamas, kaip Dovy
daičiai, Bizauskai, Dodeliai, 
Stulginskai ir ištisos eilės ki
tų ateitininkų.

Šiuos vyriausius ateitininkų 
vadus sekė gausūs būriai jau
nesniųjų, kurie taip pat kruo
pščiai darbavosi visuose Lie
tuvos kampeliuose. Jie orga
nizavo slaptus kursus. Jie stei- j 
go draugijas, platino atsišau- | 
kimus ir dirbo kitus Lietuvai į 
naudingus darbus. Pavyzdžiui 
panevėžietis ateitininkas a. a. Į 
K. Taruška tyčia gyveno na- ■ 
mieje kaime ir kasdien gana I 
iš toli vaikščiojo į gimnaziją, | 
kad tik galėtų darbuotis žmo- ' 
nių tarpe juos šviesdamas ir į 
organizuodamas.

Tuo metu ateitininkai gy
veną vakarų Europoj, pav., 
Šveicarijos Friburge taip pat 
uoliai darbavosi. Jie stengėsi 
svetimtaučius supažindinti su 
Lietuva, jos reikalais ir sie

negalėjo būti pakelti kariniu- teikė saviesiems. Pav., bolšc- 
kais”. '. \ikams užėmus Biržus, ateiti-

Kai kurias sritis užėmus bo- ni»kai įsisteigę slaptą bolše- 
lševikams ateitininkai perbė- vikams sekti biurą, kurio ži- 
gdavo net priešo eiles Ir sto- riomis pasinaudojant Biržai 
•Javo savanoriais ginti savąjį buvo išvaduoti.
kraštą. O bolševikams užėmus! (Bus daugiau)

vyrus, eina į savanorių eiles. 
Kiti, kartu su jaunaisiais, dar

re mokyklos laidoje iš 96 bai- į kuriam laikui pasilikę mokyk- 
gusių buvo 60 ateitininkų, ku- Jos suole, turėjo čia atlikti ki- 
rie šiandien pavyko aiškiai tus įvairius tėvynei reikalin- 
nustatvti, tvirtina Alb. Gra- gus darbus. Jie platino patri- 
ževičius rašydamas apie atei-1 jotišką literatūrą. Jie verbavo 
tininkus, kad buvo ateitinin- savanorius į Lietuvos kariuo- 
kai, o reik manyti kad yra menę. Jie rinko aukas, atkal-(
ateitininkų ir tarp likusių. A- 
teitininkų nesulaikė nei jau
nas amžius, nei jokios kliūtys. 
Daugelis jų baigdami jau ka

binėjo lietuvius nuo bolševikų 
ir ragino grįžti, jei ne prie 
“baltųjų", tai bent namo. Jie 
susirašinėdavo su fronte esan-

ro mokyklą tebuvo 18 ar 19 .čiais ir siuntinėjo jiems knv- 
metų amžiaus. Buvo net to- gas. Jie steigė slaptuosius blu
kių, kad dėl jauno amžiaus , rus,'rinko žinias ir jas per-

tas draugijas,’ nes dar tebe
valdant vokiečiams neleido 
kurti savo draugijų, imasi ku
rti slaptas karo organizacijas, 
supirkinėja ginklus, o pradė
jus kurtis lietuvių kariuome
nei ištisais būriais stoja sava
noriais patys ir veda propa
gandą tarp lietuvių jaunimo, 
kad stotų, kurių kuopų jau 
buvo spėję įkurti visuose Lie
tuvos kampeliuose" (op. cit.).

Kaip gausiai ateitininkai 
stojo savanoriais jau galima 
spręsti iš kelių čia pat patie
kiamų pavyzdžių. Juk tik iš 
Šiaulių stojo per 30 ateitinin
kų, o kiek iš Marijampolės, 
Seinų, Rokiškio, Kauno ir ki
lų miestų? Tačiau į kovos lau
ką gal daugiausiai ateitinin
kų išleido Panevėžys. Pane
vėžio gimnazijoj tuo metu bu-

J Mezgalaičio grosernę aną 
rytą atėjo Vištalakienė kiau
šinių nusipirkti. Išgirdus, 
kiek tuzinas kiaušinių kai
nuoja /Vištalakienė sako:

— Mai gudnis! Kokie lwan 
Deprešino laikais tai 

negirdėtas dalykas! Seniau 
galėjai tris tuzinus už tiek 
nupirkti.

— Misiuk, — atsako jai 
groseminkas. — Teisybę sa
kai, ale gaila, kad gerųjų lai 
kų kiaušiniai jau seniai iš
parduoti.

gfls!!

PLATINKITE "DRAUGI”

T*“DRAUGO 
Labor Day

PIKNIKAS
• . .• • r* • • ••

Rugsėjo-Sept. 2 d., 1935 m.
VYTAUTO DARŽE
115th Street tarp Cravvford ir Cicero Avės.

EMIL DENEMARK Įnč

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848 60GGDEN
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SV. KAZIMIERO
ĮVYKS

AKAD. REM. SAUNUS IŠVAŽIAVIMAS
PRADŽIA 1-mų V AL. PO PIETŲ

Sekmadieni, Rgptio (Aipst) 18 diena, 1935 m.
______ M ARQUETTE PARKE L2&

Bus koncertine muzika, draugiški pasikalbėjimai, žaidimai ir skanaus 
užkandžio. Viskas už 25c. Bus ir dovanų dalinimas. 25 dol. teks tiems, ar 
toms, kurie turės giliukį. “Good time” visiems užtikrina ir kviečia

SV. KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJŲ DR-JA.
■ •~~~ 4- ■ fl ..-e .Į n ■ 4-— —

AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTININKAI IR OLIMPIKOS KOMITETAS

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
EAST SIDE “Neprapuls mūsų tėvyne“ 

be to, pasakė kalbų.
ir

Pirmoje eilėje iš kairės: J. Petrulaitis, J. Knašas, Ed. Kraučiūnas - Kiauše, Am. L. O. K-to pirm. ariv. "ag- 
džrūna^ - Borden, P. Barskis, V. Yanzanaitis, A. Lauraitis, antroje eilėje iš kairės: Am. L. O. K-to iždininkas adv. 
bankininkas ,J. Bronza, B. Budrikas, K. Šedvilas, plaukikė E. Šemaitvtė, adv. K. Savickas, M. Lukas, Am. L. 0. K-to 
sekr. kun. A. Valančius; trečioje eilėje iš kairės: K-to nariai: O. Kirienė, S. Mažeika, B. Petkevičius — transportaci- 
jos komisijos pirmininkas, sportininkų ekskursijos vadas J. Juška, J. Eudeikis, adv. J. Zuris, pramogų komisijos 
pirmininkas, d-ras S. Biežis — sveikatos komisijos pirmininkas; ketvirtoje eilėje, iš kairės: K-to nariai: J. Juozai
tis, S. Kelienė, 1. Lukošiūtė, S. (iapševičienė, V. Insodienė, E. Prosevičiūtė, P. Šaltiinieras; penktoje eilėje iš kaires, 
K-to nariai: S. Š mulis, J. Felavičius, A. Valonis — finansų komisijos pirmininkas, Lietuvos žurnal. Arėjas Vitkaus
kas, J. Viskontas; šeštoje eilėje iš kairės K-to nariai: M. Baigo, Metrikis, K. Kriščiūnas, J. Barškietis. Sportininkai 
šiame atvaizde yra su ženklais ant krūtinių. (Photo Precin Studio)

Mūšy SPORTININKU 
BIOGRAFIJOS '

Petras Barskis, 24 metų a- 
mžiaus, sveria 200 svarų, gi
męs Chicagoje iš tėvų Petro 
ir Ievos Barskių gimusių Lie
tuvoje. Baigęs DePaul univer
sitetą. Dalyvaus basket bąli 
rungtynėse arba kaip Lietu
voj vadina krepšiasvydy ir 
plaukime.

Benediktas Budrikas, 25 me 
tų amžiaus, sveria 179 starų,

time ir bėgimuose (liurdles). , Julius Petrulaitis, 24 metų gimęs Lietuvoje, iš tėvų An- 
Edvardas Kraučiūnas, rkl. amžiaus, sveria 198 svarus, tano ir Rozalijos Savickų. Bai

Kiauše visoj Amerikoj pagar-' gimęs Chicagoje iš tėvų Ju- gęs Northwestem universite- 
sėjęs futbolininkas ir basket- liaus ir Zosės Petrulaičių. Bai tų su jurisprudencijos dakta- 
bolininkas, 21 metų amžiaus, gęs aukštesnę mokyklų. Daly- ro laipsniu. Dalyvaus 1500 
sveria 225 svarus, gimęs Chi- vaus krepšiasvaidime. metrų bėgime, plaukime 50

.cagoje iš tėvų \ aclovo ir Te- Kastas Savickas, 26 met i metrų ir krepšiasvaidime.
,resės Kriaučiūnų gimusių Lie- amžiaus, sveria 145 svarus,- Kazys Gedvilas, 24 merų a- 
Į-tuvoje. Baigęs Notre Daine u----------------------------------------------- ---
niversitetų. Dalyvaus krepšia
svaidime, sliot put, jėties me
time (javelin tlirowing).

Antanas Lauraitis, 25 me
tų amžiaus, sveria 170 svarų, 
gimęs Chicagoje iš tėvų Ka-

gimęs Chicagoje iš tėvų Jono zimiero ir Marijonos Laurai- 
ir Burhoros Budrikų, gimusių čių gimusių Lietuvoje. Baigęs 1 
Lietuvoje. Baigęs aukštesnę DePaul universitetą. Dalyvaus 
mokyklą. Dalyvaus plauT.tme, krepšiasvaidime.
nardyme, 100 metrų bėgime, j Mykolas Lukas, 22 metų a- 
tolumo šokime (broad jump). mžiaus, sveria 175 svarus, gi

jomis Knašas, 22 metų am- ( męs Chicagoje iš tėvų Vaelo- 
žiaus, sveria 207 svarus, gi- vo ir Onos Lukošių gimusių 
męs Centralia, JU. iš tėvų Jo- [Lietuvoje. Baigęs Armour u- 
no ir Rozalijos KnaSų ganu- niversitetų. Dalyvaus krepšia- 
slų Lietuvoje. Baigęs Normai svaidirne, kumštynėse 175 sva 
universitetą. Dalyvaus sunkio'rų svorio, kirstinhikuose (fe-
svorio kumštynėse, diskos nie- ncing) ir tenise.

|O1 IN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2,790 arha 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
KAŠTTNFJF

■ --------  —
/A

■■■i■■■■■■BBSBBSS== ■■SSI

6MRNUOTI
UCTUMMI

Rugp. 4 d. kun. J. č'ižaus- 
kas buvo išvykęs į Cli*cagų, 
kur buvo vienas žymių svečių 
pirmoje dainų šventėje, Vy
tauto parke. Dirigavo jungti
nį chorų giedant Amerikos ir 
Lietuvos himnus ir jo paties 
parašytų tai šventei damų

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

rrllnuun Lirtnviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokamo Cash 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vėsulos, Automobilių, 

Stiklų Ir Lt.

Mltlllf 
I* 6IHCNJM

Parašė
P. JURGĖLA

TURINYS; Dariaus ir Girėno 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlanta. Soldino 
miško paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus Ir Girėno nuo
pelnai aviacijai Ir mflsu tautai. 
Poezija apie. LITUANIKA. Skri
dimo rėmėjai Ir rėkt. komitetai.

184 pusi. su 86 paveikslais, 
tvirti viršeliai. KAINA 11.60. siu
nčiant paštu 11.85.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO, ILL

į tai ir patogiai pasiektų Nca- 
i polį ir išvengtų kelionės že- 
jine per Europą.

Nors kelionės tikslas yra 
atitaisyti sveikatų, bet Palan- 
dech tuo pačiu laiku užsiims 
eksporto ir importo reikalu, 
kuris, jo nuomone, bus nau

8 d., važiuojant pa
keliui į New Vorkų, J. Il vy
skupas T. Matulionis buvo 
sustojęs Šv. Jurgio parap. pas \ larp žymesnių asmenų, 
kleb. kun. J. Cižauskų. Vaka- rie New Yorke palinkėjo

Rugp. dingas Amerikai ir kitiems 
Europos kraštams.

re Ekscelenciją pasitiko dide
lė minia žmonių ir vaikelių i procesija, kuri iš klebonijos 

I lydėjo į bažnyčių. Svečias pa- 
nižiaus, sveria 135 svarus, gi- sakč gražų pamokslų ir sutei- 
męs Chicagoje iš tėvų Prano
ir Onos Šedvilų gimusių Lie
tuvoje. Dalyvaus 135 svorio 
kumštynėse. Minėto svorio če-1 
nipijonas Chicagoje.

Eninia Šemaitis, 24 metų a- 
mžiaus, sveria 136 svarus, gi
mus Chicagoje iš tėvų Domi-

landechui laimingos kelionės, 
buvo ir Nikola Tešla, Žynius 
išradėjas. Kartu su Palandecb 
Rex laivu išplaukė ir keli pa
sižymėję amerikiečiai - jugo- 

’slavai. Mano grįšti tuo padų,' 
laivu rugsėjo mėnesį. >

Šeštad., rugp. 17 d., Soldjers 
Fielde bus metinė Chicago Tri
būne dainų šventė.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULĮ 

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia jūsų or

ganizme paeina nuo to, kad jisai ga 
nėtlnai neišsivalo ir todėl praplatins 

' bakterijas kurios užkrečia jus ligo-
__________ 1 mis. susilpnina Jūsų organizmų tr

1 jūs kenčiate nuo svaigulio, galvos 
VfiRtC T, Ui n T? skaudėjimo ir t.t.1'1J " įvriviv. .juiiii lu. i NUGA-TONE išvaro visus nuodus

Palandecb skelbimu ae-entū- 1S JQsų slstemos. Yra milijonai mote- uaiaiiueui, SKeioimų agentu rų Jr kurte atgavo savo spėkas
ros vedėjas Chicagoj Išplaukė
iš New Yorko laivu Hex dvi 
savaitės atgal.

kė palaiminimų.

Po pamaldų žmonės suėjo 
į svetainę, kur vyskupas apie 
valandų laiko kalbėjo.

Pas savo mamytę Dainaus- 
kienę, sesutes ir brolius atva
žiavo atostogų praleisti dvi 

įlinko ir Eminos Šėmaičių gi- j sesutės iš Šv. Pranciškaus vie- 
niusių Lietuvoje. Baigus Ame nuolyno.
rican College of Physical E-
ducation. Dalyvaus plaukime. 
Šemaičiūtė yra gabi plaukike, 
laimėjusi virš 300 medalių ir 
15 vazų (tropliies).

Viktoras Yanzanaitis, 22 
metų amžiaus, sveria 195 sva
rus, gimęs Chicagoje iš tėvų’ 
Stasio ir Onos Yanzanaičių gi
musių Lietuvoje. Baigęs hukS- 
tesniųjų mokyklų. Dalyvaus 
krepšiasvaidime ir 500 metrų 
bėgime.

JOHN R. PALANDECH 
IŠVYKĘS EUROPON

Palandecb, užsipelnęs pasil-; 
sėjimo, praleis keletu savai
čių Italijoj ir Jugoslavijoj. 
Važiavo Rcx laivu, kad grei-

ir pataisė savo sveikatų su šiuo pa
stebėtinu vaistu. Jeigu jūs jaučiatės 
pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Parduodamas visose atsakomingose 
vaistinyčiose.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Lluosuotojų vidurių 25c ir 
50c.

ūse

Jr-'t

'dkt
brittle

(4 STREAKEDC1MRM HAm
Wbatever your hair color problem—CLAIROL 

Shampoo Oil Tini tvill correct ii.

This remarkable, scientific prod- 
uct has delighted thousands by 

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

in one simple treatment; dry hair 
becomes iustrous; streaked hair 

is smoothly blended with the na
tūrai tone of your own hair. Ūse 

CLAIROL for greater hair beauty.

Mari tUi conpon tehb a tbrer-ineb itfni tį yonr 

bair and «rr Imi ii and ratnrn it, pattpaid, 
witb aar rtetmmenJatitnt f ar CLAIROL traahaeat.

BEVFRLY KING, Cotitaltam
HAIR BEAUTY GUILD
I1O*I}2 Vnt 46ih Street, New York City

Addrtsi..............................................................................

City........................................................t............................................

My Basuty Shop o ooroo •<••••• • ••••••••••• • eocene

Buy gloves with whof 
it savęs

Neveik mokėti 50c. ui 
dantų mostj. Llsterlne To- 
oth Pašte gaunama po 15c. 
Tėmyk. kaip gerai JI vei
kla. Jų vartotadama< pet 
"netua sutaupai f-l 00.

USTERIHE 
TOOTH PAŠTE

25c

TOLOSEFA'
Ml.a M. Kaine. ef Braoktyz, K. T. 

vrltm: 'tto. tt.ed Krn.eh.ti fer Ui. 
p*H * tnonUi. *nd hev. zot nnty Imt M 
poanOs bet tael w math hetter In Mery 
w«y. Bv.tt r.r tteopl. who (en't e.r. te 
redee., Kreeah.n I. trondcrfel to kw, 
the >y«tM henlthy. I belny * tterM 
• hoeild httow Tnr I*vw trleit M m«n. 
tblay. hat etily Kroieb.ll ooitratoe *11 
psrpeM.." (May U, IMtI.

TO loee f.t BAFTLY and HARMUBft- 
LY, take a heli tetMpoonful of KruMhcn 
Salta In a tise. of hot tr.ter In the 
morntnc before braakfut—don't mlu a 
mornlng—a bottla that laat. t »Mki 
coata būt a trlfle—t»t Krmohen Balt. at 
any drugatora In Amartea. If not joy- 
fulty aattafted aftar the flm botu.— 
tnonty back.

This deticious cheese food is
D1GESTIBLE AS M ILK 

ITSELF!

nMdtm in Vclvecta’s 
Ckeddar Chccae flavor are I 
peoteetive elementą of many toaia.

It’t tronderful for children. Serve 
Ira/t VehreeU—is santbricbee, ta 

• oAviZ

—-■"□fe
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Baigiasi Dyklaikis r P BAXTER’S ĄDVENTGRES

(Dr. J. Poškos kalbu per radio škia ir pablogėja užėjus ne- 
“ Draugo” radio programoj) |tikusiam orui ir tuomet prasi

Baigiasi vaikučių lankančių 1 
pradžios mokyklas ir tų, ku-1

deda mokslo trukdymas. Už

rie eina aukštesnius mokslus, 
dyklaikis, arba atostogos. Ne- 
poilgo atsidarys mokyklų du
rys ir vėl prasidės mokslas. 
Su mokslo perijodu, ateina 
rudens ir žiemos šaltos ir šla
pios sveikatai kenksmingos 
dienos.

tai vasaros dyklaikio metu 
reikia bėdinai patikrinti vai
kučių ir studentų sveikatų.

Lankantieji mokyklų dau
giausiai sergu Įvairiomis kai- 
štligėmis ir gerklės arba lon- 
silų uždegimu, ypatingai kuo
met ateina šlapias ir šaltas 
oras. Minėtos ligos dažnrau- 1 
šiai paeina nuo sugedusių ar
ba gęstančių tonsilų, nuo iš
kirmijusių dantų ir nuo neti
kusio viduriu virškinimo. 5lo

ONE OF THE PtRATES SNEAKS UP 

ĮCN BJFF AND DANNY WITH A B 0MB
f

i HERE COMESFGET SĖT
SOME BODY J TO GI VE THEM 

THE V7ORKS/

Mokslo pasiekimas reikalau 
ja daug energijos ir daug ge
ros sveikatos. Mokslų einan
tieji, nežiūrint ar jie bus dar 
maži, ar jau augę, visvien vi
si privalo būti sveiki, jeigu 
nori sėkmingai tęsti mokslų 
ir laimingai jį baigti.

Vasaros dyklaikis yra pa
togiausias mokinių bei stude- ^4 ii* gundo ligas, 
ntų sveikatų sustiprinti ir pri Dabar, kad dar yra

rNOW ALL'
WE HAVE TO 
DO IS WAIT FORl 
'EM TO COME 
OUT SHEDDIN

TEARS /

YEHZ ~
PRETTY 
SOFT//

By Bob Bart
fwe;ve got 
TO GET OUT OF
HERE / THAT'S A 
TEAR GA

)MB.'

TELLING
ME.Z I M 

tRYlNG LIKĘ 
BABY?“

CAN THEY ESCAPE 2?

jų šeimos. Jie minėjo 25 me- visiems biznieriams ir profe-
kiniams privalo būti taiko- Hų sukaktį vedybinio gyveni- s i jonu lams; jis bus užvardin-; 
mas tinkamas valgis, kuris,1 mo. Po to, Šimkui sukvietė tas “Business Mens’ Nlgiit”. 
lengvai virškinamas ir nt-.ie- savo gimines ir artimus drau-' Karnivalo vedėjai yra varg.
tina vidurių. Sėdėjimas Jau gus-es Į išpuoštų namų ir is-'J. Rakauskas, Jonas Labžen- *'* ne<lHleli.s skaičius, bet poli- 

i savaimi kietina vidurius, o kėlė puotų, per kurių jubilia- tas, Antanas Vaitkus ir Juoz. t’^ai yra gerai susiorganiza-
! kieti viduriai silpnina sveika- tams sudėta daug linkėjimų 1 G ronskis ir parap. komitetas. '<~'a ran^a8^ net ^u politi- 

! ir dovanu. ! _______ 8^i klūbai. Vienas jų vadina-

NORTH SIDE ŽINELĖS Ruoši*, prie Central Avė. lvlū- sirodė, pelno liko $19.75c. Ko
lio piknike vaišės visiems bus misijai už pasidarbavimų pa- 
dykai. Klūbietis

Northsidiečiu lietuviu nors

WEST SIDE ŽINELĖS

aiko, Jubiliatai išauklėjo dvi du 
sifcuopti energijos mokslo lai- būtinai reikia patikrint: mo- kieles, Jadvyga ir Magdale
, • t • i • . I __i-.................. ... I . *•. ?liy,
sudėjimo, tai kad ir nuvarg
sta per mokslo perijooj, va
saros dyklaikio metu vėl at
gauna išeikvotų sveikatų. Bet 
jei randasi kūne kokių nesvei
kumų, jie dažniausiai pasi rei- sveikatų.

Moterų Sujungęs 55 kuopa 
Mūsų aldermonas Artinu-G. isi Ibimboldt Parko Liet. l’oljlaikė susirinkimų rugp. 13 d. 

L indeli yra priešingas "vau-'lil,1,,as’ kuriame darbuojasi .Nesant kp. pirm. S. Sakalie- 
dens moterų” įvedimui į pri- •lumboldt parko apylinkės lie nei, sus-mų vedė vice pinu.

dėkota. Nutarta su rengt: pa- 
gerbtuves kuopos pirm. S. Sa- 

j Ralienei, jai grįžus iš M. S. 
[seimo. J pugerbtuves pakvie
sti ir Centro raštininkę M. Vai 
čūnienę bei Centro iždininkę 
J. Čepulienę.

J komisijų įėjo Klikūnienė, 
S. Balčiūnienė, M. Aitutienė.

Jar- 
W.

VIETINĖS ŽINIOS
'Maldos Tretininku. Yra

Prane. vien. rėmėjų seimų, ku- 
Surengta “surprise party” 'ris jvyks ru„.p ls ,,, i»įtts- 

Onai Stakauskienei ii jos du- j)Urg]le> Laimingos kelionės 
veikėjoms ir geriausių seimuikrelei Onytei, jos varduvių 

proga. Susirinko daug gimi 
nių ir draugų ir įteikė dova 
nas.

Stakauskas

sėkmių.

pr.-
ivyzdingi parūpi,jonai ir gau- 
1 sus aukotojai, taipgi ir ‘Drau- 
’go’. skaitytojai.

Linkini Šimkums ilgiausių 
metų, kad sulauktų auksinio 
jubiliejaus. Reporteris

mis narėmis ir geromis veikė- nuteista kalėjiman iki gyvos 
jomis. galvos už nužudymų marčios.

Raportų iš įvykusio Rūtos namas liko be rakandų. Juos
_______. yra pripažintas demokratų darže piknikėlio išdavė Kotui- nupirko ir išsivežė A. Roma

Venckus yra Išvykęs ll,al'tijos politikierių. I sijos narė S. Balčiūnienė. Pa- no.
l’asidėkojant Lietuvių Pilie

dienį išvvko į Varg. Sujungus ^viuu, negu pumusis, 
winui, kuris įvyks rugp. 20turi dau« itckl"5s l’ollt1' 
.k, Pliiladclplua, Pa. koJ’ dauSel d“1'1"-1 11

Šv. Kazimiero Akad. rėmė- 
yra parapijos j jų 1 skyr. rengia kauliukais 

komiteto narys. Viena jų du- žaidimo pramogų rugp. 30 d., 
krelė yra Šv. Kazimiero vie- Visi kviečami atsilankyti.1

KARNIVALAS RUGP. 
20 DIENA

J llOZUS

į L. Vyčių seimų, Hartford,
Conn., kur atstovauja Hose- čių Demokratų klūbo xvaldy-1 
lando kuopų. Rap. bos darbuotei, virš 370 lietu

vių tapo piliečiais, kurie klu
bui nemažai dėkingi. Antra, , 
kadangi šio klūbo nariai ne-(PASKUTINIS Šlį VASARĄ

PIKNIKAS
BRIDGEPORT. — Rugpiū

čio 25 <1., Vytauto darže bus 
ROSELAND. — Visu Sven- r,

ų jų pa ra Į), metinis karniva- 
nuolyne sesuo M. Geneio- Bus gražių dovanų, \aipu- prasidės antradienĮ, rugp. 
sa. ičjnskienė aukojo daugiausiai op d. ir tęsis 13 dienų iki rūgs.

Vakarų rengė S. Šimkienė dovanų. Vakaro pavykimui j j Karnivalas bus Įrengtas 
ir Mickeliūnienė. darbuojasi pirm. E. Gedviliė- prie 108.tos gatv6s ir Wabashi

- nė, L. Ogentienė, P. Lurskie-, ^Ve. Visas pelnas skiriamas
Šv. kryžiaus paiap. antias nė, B. Kahatė, E. Ogentaitė. nupirkimui naujų vargonų ba- 

didžiulis piknikas rugp. 18 d., Bunco įvyks parap. salėj, 7 v

,Šv. Jurgio parajiijos paskuti
nis šios vasaros piknikas. 

Kviečiami visi atsilankyti į
šį piknikų.

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Mito Vadovėlis
snauie,, >e \<ii c po ., i g. nftuja rna|(Įaknyge yra nedidelė. 256 pusk, gražini iš-

o<< 1M n 1 11 )K‘‘lul UU įleista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas,
miesto darbus. Ateity t. <uu°s litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa- 
ir daugiau darbų gauti. Tik- nialdų subendrinimui visose lietuvių bažnyčio*se Amerikoje, 
tai daugiau veiklumu, o sek-.Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.
mes bus geros. I Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c;

odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO”KNYGYNAS
Rugpiūčio 18 d. klūbas re- 

Rap. įngia piknikų Jefferson miš

Birutės darže, 79 ir Archer vak.
Avė. Komitetai darbuojasi Į -.-----------
kad piknikas pavyktų visais; Rugp. 10 d. žaista kauliu- 
žvilgsniais. E. Gedvilienė ir kais Sudeikių name; pranio- 
B. Kalvaitė eina per biznie- ‘ gų surengė Šv. Prane. vien. 
rius rinkdamos valgomuosius 1 rėmėjų 3 skyr. Pelnas paskir- 
produktus. Be to, bus visokių tas dovana seimui, 
žaidimų, įvairenybių. Kurie Į Sudeikienė visus gardžiai 
atsilankys, nesigailės. Tat, vi- pavaišino. Reporteris
si į piknikų.

znyciai.
Pirmas vakaras skiriamas

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

Trokai eis kas valandų. Lau Rugp. 10 d., 7 vai. ryto įvv-
ksim svečių iš kitų kolonijų. Į ko šv. Mišios Šv. Kryžiaus 

----------- - i parap. bažnyčioj intencija An-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAb

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

HEPublic 8340

UdizMjai BBUtaoM rūiiw sulak
tą Ir

Diditaoda pakaktą dlrbtuvi 
Okleago]

Bnviri 60 metą prityrimo

------------- o -
Pirkite tiesiai ii dirbtuvės lr 

taupykite pinigus

o ■ - ■

lies atlikome darbą daugeliui 
iymeenią Chicagos Lietuvią.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Šv. Pran. vien. rėmėjų 3 tano ir Stanislavos Šimkų ir

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

Sudegė ir nuskendo. — Britų garlaivis Prineess Ena, kurį šiomis dienomis 
ištiko gaisras. 350 keleivių ir 39 įgulos žmonės tapo išgelbėti. (Acme Photo)

ROSELLI BROTHERS, INC.,paminklų dirbėjai
Specialistai iškalimo ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
aamių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešios kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbčjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas 1 rytus nuo 
dkltlųJe rartu

HILLSIOE, ILLINOIS
Trys telefonai t

Re*. PBNSAOOLA MII 
BKJLMOlfT B4HH

Oftloe, BILialDI SMk 
Vlaomt KnaeUi.

J. liitaiidiK
S. P. Mažeika
fl. Masalskis 
APetkns
i. F. Radaus 
S. M. Skndas
I. J. Zalp
J. E. Emteifo_ _
LaMcz ir Šok

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANaI 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 We8t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

2314 West 23rd Plaee 
Phone CANaI 2515 Cicero 59271

AMBULANOB PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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SV. KRYŽIAUS PARAPIJOS PIKNIKAS
Ateinanti Sekmadieni, Rupiom (August) 18 d., 1935

Birutės Darže, 79th ir Archer Avenue, Justiee, III.
Pradžia 11 vai. ryto. Įžanga 25c.

■ B~ B 4. .— g , -į.- 7^7 , . .  —4.—.... -4.. . --7Z:

Bus virvės traukimas, motery ir merginų lenktynės su dovanomis, ir kiti 
pamarginimai. Maloniai užprašome visus mūšy parapijomis, kaimynus, prie 
telius ir gerb. biznierius į mūšy parapijos pikniką.

KLEBONAS ir KOMITETAI 

a —S -Lt-.-- ■ -E . :.į -j- ■ ■■ 4—s-
ta

VIETINĖS ŽINIOS
PIKNIKAS PAVYKO

SO. CHICAGO. — Šv. Juo
zapo parapijos piknikas pa
rapijos darže gražiai pavyko 
11 d. šio mėnesio. Svečių at
vyko iš Krigliton Parko, Town 
of Lake, Koselando ir net iš 
tolimo Cicero, laidotuvų di

rektorius Petkus su šeimyna. 
Buvo atvykęs ir svečias iš 
Kauno O. Vėjelis su kap. P. 
Jurgėla. Svečiai džiaugės? gra 
žiu parapijos daržu ir gražia 
parapijos pikniko dalyviu lie
tuviška nuotaika.

Piknikas parapijai davė a- 
pie du šimtus dol. pelno. Pik
nike daug ir širdingai darba
vos P. Grigalaitis, D. Gudai
tis, J. Baltuška, Telecinas, vV. 
Cickevičius, S. Vasiliauskis, 
L. Grigalaitienė, A. Stabuiio- 
nis, O. Kalzanauskienė, Jul. 
Živatkauskienė, VištartlenC ir 
kiti parapijos komiteto nariai 
su pagelbininkais.

Onos ir Marijonos savo or
ganizuota darbuote daug gra
žių dovanų piknikui surinko. 1 
Taigi mūsų klebonas širdin-i 
gai dėkoja Onoms, Marijono- | 
ms ir visiems piknike daly
vavusiems bei darbu prisidė- 
jusiems.

i aiškinimui. Policininkai kal
tinami dėl “fainų” ėmimo nuo 

i automobilistų, o teis. Braun, 
' kad suimtų vienų automobilis- 
' tų, dėl pervažiavimo raudonos 
j šviesos, nubaudęs 15 dol. už 
netvarkos kėlimų.

Moterims veido raukšlės di
džiausia baimė. Taigi Ir Mo
rta Smitli iš Fontaną, Wis., 
atvyko j Chicago pas d-rų- 
plastikų Fernel, kad prašalin
tu veido raukšles. D-ras pada
rė operacijų. Dabar Morta pa
traukė daktarų į teismų rei
kalaudama 50,00(1 dol. už su
gadinimų veido.

National Electric Manufac- 
turers Ass’n suvažiavime įš- 

1 kelta sumanymas, kad J. A. 
V. vyriausybė saugumo atžvil

giu šviesas ant vieškelių (lii- 
i glnvays). Tas duotų ir darbo 
daugeliui elektrikininkų, ku
rių daug randasi be darbo.

Vakar paminėta 123 metų 
sukaktis nuo Dearborn sker
dynių. Paminėjimas įvyko Lo- 
ndon Guarantee and Accident 
bute, kuris dabar stovi toj 
vietoj, kur prieš 123 m. fiuvo 
Dearborn tvirtovė.

MEILĖS ANGELAS DAK
TARU TARPE

ANTANINA VAITKIŪTĖ

NELEIDŽIA ĮSTOTI Į KA
TALIKŲ ORGANIZACIJAS

BERLYNAS, rugp. 15. — 
Iš žemės ūkio ministerijos ofi 
cialiai paskelbta, kad ūkinin
kų vadai neleistų ūkininkų 
vaikams įstoti į katalikų or
ganizacijas. Sako, vaikai pri
valo įstoti į Hitlerio jaunimo 
organizacijų.

STREIKININKŲ RIAUŠES

Daug southchicagiečių ren
giasi vykti į Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų piknikų 
kuris įvyks Marąuette Parke 
šio mėnesio 18 dienų.

PLATINKITE “DRAUGĄ’ 

AKIŲ GYDYTOJAI:

Parapijos trustisas F. Pau- 
likas su šeima porai savaičių 
išvyko atostogų į AVisconsino 
valstijų. Raporteris

Lietuvos Vyčių seime, Hart
ford, Conn., Bronė Rimkiūtė 
atstovauja 14 kuopų. JI yra 
viena veikliausių narių, visuo
met pavyzdingai darbuojasi.

Laukiame jos sugrįžtant, 
nes tikimės, kad daug naujie
nų parveš. Rast.

ŽINIŲ ŽINELĖS
25 delegatės iš įvairių Chi

cagos moterų draugijų atlan
kiusios majorų Kelly parei
kalavo, kad būtų vykdomas 
Riesto statutas, kuriuo drau
džiama ant telefonų stulpų, 
tvorų ir namų sienų lipdyti 
visokius posterius — skelbi
mus.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMF'l'KIfut • • v AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvinu &Klų jiempinn, kuriu 
| erti priežastimi galvos skaudėjimo, i svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 

mo, skaudama aklų karftt), atitaiso 
I trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Rpectalė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
talsomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
NedėlloJ nuo 10 Iki 12. Daugely at- 

i sitlktmų akys atitaisomas be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

Valstybės prokur. pad. Cro- 
wley šiomis dienomis pašau
kė eilę Chicagos priemiesčių 
policininkų ir teisėjų, o Dix-' 
mooro teisėjų Braunų net sn 
visais teismo rekordais pasi-

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastehėkit 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 CANai 0523

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

Iš WEDC (1210 kilocykles)

KAUNAS. — Spaudos ži

niomis šiemet uždaroma Lin
kuvos gimnazija. Numatyta 
Linkuvoje atidaryti amatų 
mokyklų.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

REIKIA DARBININKŲ
Reikalingi 4 patyrę mūrini

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

“DRAUGAS” 
MARIAN BROTHERS

Meilės angelas šių karštą i 
vasarų dirba išsijuosęs mūsų1 
daktarų tarpe.

Dar visai neseniai dr. J. Ši
mkus, dentistas, apleido ber
nelių draugijų, o čia rugp. 18 
d., 3 vai. popiet, Nekalto Pra-

ras susigiminiuoja su popu- 
liare šeima.

Po vestuvių vyks sykiu su 
dr. J. Šimkum ir jo jauna 

i žmonele į rytus aplankyti sa-

PUBUQUE, Iowa, rugp. 
15. — Keletas šimtų streiki
ninkų su šalininkais sukėlė 
riaušes priešais Carr, Ryders 
and Adams kompanijos rėmų 
ir durų fabrikų, kada norėta 
šių atidaryti ir pradėti darbų 
su streiklaužiais. Streikinin
kai užpuolė automobilius su 
streiklaužiais. Daug sužeis
tųjų-

LIETUVIAI DAKTARAI:

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Snite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

Reikalinga vedusi pora ar
ba maža šeimyna prižiūrėti li
gonę. Renda, šviesa ir šiluma 
kaipo mokestis už darbų.

1417 So. 50th Avenue 
Cicero, Illinois

1-mas aukštas, iš priešakio

..... ,, , v ivo kolegas Clevelande, Niaga-sideiuno Paneles Šv. bazny- ® °v. . x , -v. ! ra, New Yorke ir AVasbington,cioj tapo iškilmingai suristas I
JJ. L/.

Sugrįš po Labor Dav. 

Linkėtina laimingiausio gy

Tel. LAFayette 76 50

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Tel. CANai 0402

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank sami)
Valandos kasdien nuo 9 Iki I 
Panedėllo. Seredos ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CAMal 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPubllc 9900

Reikalinga mergina baigu
si Commercial Course ir TTigb 
Sebool ar Business College ir 
mokanti lietuviškai * rašyti. 
Kreipkitės šeštadienį, Aug. 17, 
nuo 2 iki 5 vai. poniet raštinėj.

J. P. VARKALA
3241 South Halsted Street

ni ūsų jaunas dr. Jonas Russell 
su Antanina Vaitkiūtc, lakū
no Felikso Vaitkaus sesyte.
Ta:gi mūsų mėgiamas (lakta- veninio. Rap.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI'
Ofiso Phone Res. and Office

PROspeet 1028 2339 S. Leavltt St
CANai 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYRICIAN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel. CANai 0257
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
6 Iki 8 v. vakaro

Tel. CANai 8123

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt Bt.)

Valandos: Nuo 2 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutart)

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nue 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutart)

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Nltmų tel. PROspeet 1930 Tel. CANai 6122

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal šutant)

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

Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutart) 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubllc 7868

Ofiso Tel.: PROspeet 6376
Rez. Tel.; HEMIock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojau Ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 iki 4 ir 6:30 Iki 8:30 
Seredomls Ir nedėliomis pagili sutart)

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla 0036

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

Rez. 2515 W. 69th St. Pagal sutart). DR. J. E SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. V. E SIEDLINSKIS
Dentistas

Gas X-Ray
4143 ARCHER AVĖ., Cor. Franclsco 

Tel. Office Laf 3660; res. Vlrg. 0669

Tel Ofiso BOUIevard 5913—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3: nuo 6:30-3:30
756 WEST 35tli STREET

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

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

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir 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. 

Seredomls ir Nedėliomis pagal sutart)

OR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

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

Office Tel. HEMIock 4848
Res. Tel. GKOvehlll 0417

4924 S. TALMAN AVĖ.

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

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANai 0402

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

Nedėlioję pagal sutart)

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto. nuo 2 tkl 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 

valandai diena 
Telefonas MTDway 2880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Res.: Tel. PLAsa 2400

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 v. v, 
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 diena

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 

OFISA8 IR REZ.
2519 AVest 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 3 popiet — 6 Iki 8<30 vakare 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

Telephone: BOUIevard 2 809

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

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

Res. 1227 S. 60th AVĖ.. CICERO 
Telephone: CICERO 5395

PARDAVIMUI NAMAI
Pardavimui 2-4 kamb. fle- 

tų frame cottage. Labai pri
einama kaina už cash. Pui
kiam stovy. Labai geroj vietoj

1732 South Ruble Street 
CANai 1539

Pardavimui mūrinis namas, 
dviejų fletų po 5 kambarius. 
Atsišaukite tuo jaus.
6833 South Artesian Avenue

CLASSIFIED
AUTOMOBILIS ACTOMOBII.E8

EMIL DENEMARK INC-
= Vartotų Karų Bargenai —

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BITICK '35. 5 Sedan 41, Trunk, garant. kaip naujas............... $895
BUICK '85, Club Sedan su trunk. garantuotas ...................... $825
BUICK '85, 5 Sedan 47, garantuotas ....................................... $795
BUICK '34. Club Sedan 61, kaip naujas, garant................... $995
BUICK '34, 5 Coupe 58, mažai vartotas, garant. .... — . $895
BUICK '34, 5 Sedan 57. puikus karas, garant......................... $795
BUICK '33, 5 Sedan 67, tobulas, garant.................................. $995
BUICK '32, 5 Coupe 96, labai pulkus, garar.t...................... $495
CADILLAC '32. 7 Sedan V-12, gražus karas ...................... $1395
BUICK '30. 7 Limo. fleSl drat. ratai, eina O. K..................... $225
CADILLAC '31, 7 Sedan. tobulam stovy ................................... $995
CADILLAC '30, 7 Sedan. pertaisytas ........................................ $395
CADILLAC '30. 16 cilindrų 7 Sedan. labai pulkus ................. $595
CADILLAC '30. 7 Sedan. labai puikiam stovy........................... <49.5
CADILLAC ’29, 5 8edan. Svarus karas ........................................ $225
CADILLAC '28, 5 Sedan. gražiam stovy ............................... $125
CADILLAC '28. 5 Sedan, gera vertenybė ............................... $1«O
CHEVROLET '27. 5 Sedan, bėga O. K............................................ $ 50
DODGE '2 8, 5 Sedan, žemai apkainuotas ............................... $ 85
ESSEX '30, 5 Sedan. Svarus mažas karas ............................... $125
FORD. '35, Sport Coupe, kuone naulas .......................... 8PECIAL
FORD '21. Business Coupe. Svarus ............................................. $225
LA SALLE '31. 5 Sednn. pulki vertybė........................................ $495
LA SALLE '30. 5 Sednn, 6 drat. ratai ........................................ $545
LA RALLE '29, 6 Sedan. drat. ratai ........................................ $195
LINCOLN '80. 5 Sedan. labai pulkus ........................................ $295
NASH '32. 5 Sedan, gems mažas karas .......................... , , $295
OLD8 '30. 5 Sedan. 2 durų, geroj tvarkoj................... ........... $225
PACKARD '32, 7 Custom Sedan. tobulam stovy ................. $945
PACKARD '21. 7 Custom 8edarf. gerai bėgantis ................. $895
PACKARD '30. 7 Sedan. puikiam stovy ............................... $525
PIERCE '30. 2 Coupe, labai pulkam stovy............................... $195
Pl.TMOUTH '29. 6 8edan, motoras O. K............................... $ 75
PONTIAC '24. 4 Durų Sėdant. kaip naujas ............................... $595

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ni rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4*100

[ CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run ~ $7.00 1


