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MIN. S. LOZORAITIS ATSAKO HITLERIUI
HITLERIO GRASINIMŲ LIETUVAI 

AIDAI SKAMBA ŽENEVOJE
SIGNATARES VALSTYBES PATENKIN

TOS LIETUVOS PASIAIŠKINIMAIS

LIETUVA ATKAKLIAI KOVOS
UŽ KLAIPĖDĄ

ŽENEVA, rūgs. 16. — Vokietijos diktatoriaus Hitle
rio paskelbti grasinimai Lietuvai dėl Klaipėdos šiandien 
praskambėjo T. Sąjungos suvažiavime. Didžiųjų valsty
bių užsienių ministeriai gyvai susidomėjo Hitlerio grasi
nimais. Jie pripažįsta, kad Vokietijos nusiskundimai 
nieku nepamatuoti, kad Lietuva prisitaiko prie Klaipė
dos statuto.

Hitlerio gi vakar paskelbti grasinimai Lietuvai tikrai 
įdomūs.

Nuremberge jis savo parlamentui tarp kitko pareiškė, 
kad Lietuva — poros milijonų tauta, statanti keterą prieš 
galingąją Vokietiją. Girdi, jei Klaipėdos krašte gyveną vo
kiečiai ir toliau bus “spaudžiami,” tai to pasėkos bus to
kios, ką turės skaudžiai apgailėti visi tie, kurie su tuo turi 
reikalo.

Kiekvienam gali būt suprantama, ką Hitleris galvoje 
turi taip sakydamas. Tas yra aišku T. Sąjungai ir Lietuvai.

Lietuvos užsienio ministeris Stasys Lozoraitis šiandien 
T. Sąjungos suvažiavime gynė Lietuvos poziciją Klaipėdos 

Lozoraitis ap

Muzikos mėgėjai. Dalis 100,000 žmonių minios, kuri praėjusį sekmadienį Gra- 
nt parke klausėsi paskutinio vasaros sezo no koncerto, kurio programą išpildė dvi 
jungtinės simfonijos orkestros. Kad paten kinus klausytojus, ryt. vakare dar bus 
duodama vienas, ir paskutinis šįmet, Grant parke koncertas. (Acme Photo)

KATALIKAI RAGINAMI 
REMTI MISIJAS

Cliicagos arkivyskupijos vi
sose bažnyčiose tikintieji pa- 
įaginti ir pakviesti prie na
mų ir užsienių misijų parė
mimo.

Tikėjimo platinimo reikalas 
yra visados gyvas reikalas ir 
kiekvienas katalikas privalo 
tuo susidomėti ir susirūpinti. 
Misijų rėmimo reikalas yra 
viso pasaulio katalikų darbas. 

Tikėjimo Platinimo organiza

cijos priešakyje yra patsai 
Šventasis Tėvas. Vyriausioji 
organizacijos būstinė yra Ro- 
moję. Ši organizacija turi sa
vo šakas kiekvienoj vyskupi
joj pačių vyskupų žinioje. Vy 
skupų atsišaukimai tuo reika
lu patenka į kiekvieną para
piją ir kiekvienas katalikas 

i raginamas būti šios organiza
cijos — Tikėjimo Platinimo,
nariu.

ANGLIJOS KARALIENĖ i KONST TUC JOS VIKTORIJA BUVUS 1 niriiA
KATALIKĖ UltNA

VYSKUPAS HAYES PA
SKIRTAS NAUJON 

VIETON

VALSTYBĖS TARIASI, KAD 
PASKELBUS BŪIKBTį ITALIJAI

KOMISARUI LITVINOVUI KALBANT, 

LENKAI APLEIDO SALĘ

NAUJAS PAVOJUS BAŽ-, 16 “ ,SXžinota, kad kai kurios valsty
NYČIAI MEKSIKOJ

reikalu. Min 
gaili, kad Vokietijos diktato
rius Hitleris savo pareiški
mu nieko naudinga nenušvie- 
čia, bet tik švaisto grasini
mais ir tuo būdu dar daugiau 
užtemdo taikingųjų tarptauti
nių santykių padangę.

“Me« visais laikais esame 
pasirengę ištikimai pasikeis
ti pažiūromis,” kalbėjo min. 
Lozoraitis, “ir esame pasiry
žę bet kokius pasitaikiusius 
iškrypimus atitaisyti taip, 
kad tas atitiktų sutartims.

“Mano krašto praeitis turi 
^teisingumo žymių, kurie liū 
lija pergyventus kentėjimus. 
Tačiau Lietuva pasilieka sk
aisti savo garbės žodžio są
moningumu.”

tuvos, ir nuolatinė jos propa
ganda prieš Lietuvą Klaipė
dos klausimu. Tuo keliu Vo
kietija yra sukėlusi Lietuvai 
ekonominį spaudimą, o Klai
pėdos klausimu — daug pai
niavos. Dėl Vokietijos propa
gandos dalis pasaulio nežino, 
kam čia dabar tikėjus, ar Vo
kietijai, ar Lietuvai.

Klaipėddos piliečiai, susidū 
rę su gausingos ir galingos 
tautos propaganda, stačiai 
ištrenkiami iš pusiausvyros, 
pareiškia prezidentas Smeto
na. Tokiam atsitikime nėra ga 
limybės nustatyti, kokia yra 
ta mažumos opinija.

Visuotini rinkimai Klaipė
dos krašte įvyks šio rugsėjo 
m. 29 d. Lietuvos vyriausybė 
užtikrina, kad tie rinkimai 
bus pilnai laisvi, tai yra, ne
varžomi, taip kaip buvę pra-

LONDONAS, rūgs. 16. — I 
Anglijos katalikiškas laikraš
tis Universe rašo, kad garsi 
Anglijos karalienė Viktorija 
priėmus katalikybę ir katali
ke mirus. Podraug tvirtina
ma, kad ir Anglijos karalius 
Edvardas, šiandienio kata- 
liaus tėvas, ir gi prieš .mir^jį 
siant atsivertęs katalikybėm *

Anglijoje yra atsitikimų, 1 
kad kai kurie aukštosios kil
mės anglai yra perėję katali- 
kybėn ir tik jiems mirus tas 
buvo iškelta aikštėn.

RAKIETAS SU NEKILNO
JAMAIS TURTAIS

PALANGA, Lietuva, rūgs 
16. — Lieituvos prezidentas 
Antanas Smetona pareiškė i eity. Jei rinkimų proceduifei 

kadassoc. spaudos atstovui, 
Klaipėdos kraštas yra neat
skiriama Lietuvos dalis, kad 
tas kraštas teisėtai ir teisin
gai tvarkomas ir Lietuva vi
sados yra pasirengusi ener
gingai ginti savo poziciją 
tarptautiniam teisme. O jei 
būtų dedama pastangų, kad 
paneigus tą teisėtumą ir tei
singumą, kad kraštą atplėšus 
nuo Lietuvos, Lietuva yra pa 
sirengusi jį ginti stf visomis 
savo jėgomis ir priemonėmis.

Prezidentas Smetona nuro
do, kad šiandien Lietuvos sv
arbiausioji problema Klaipė
doje, tai Vokietijos užimta ne 
pateisinama pozicija, sustab
džius visokį importą iš Lie-

bus reikalingi bet koki pakiti
mai, tas bus padaryta supuo- 
lant su krašto statutu.

Klaipėdos teritorija nėra di 
dėlė, sako prezidentas; bet ji 
yra Lietuvai ekonomiška bu- 
tenybė, ne politiška raida. Lie 
tuva yra per maža, kad ji ga
lėtų imtis kokio nors politi
nio derėjimosi, taip pat per 
maža, kad ji galėtų vesti bet 
kokią kontrpropagandą. Klai
pėda yra Lietuvai vienatinis 
jūron išėjimas ir tokiu būdu 
Lietuvai būtina dalis.

Pagaliau, lietuvių tautai y- 
ra brangiausias daiktas išlai
kyti savo krašto laisvę ir ne
priklausomybę, pažymi prezi
dentas.

Kongreso žemesniųjų rūmų 
komitetas, pirmininkaujant 
kongresmonui A. J. Sabatb 
vakar pradėjo tardymus Chi
cagoj, kaip čia tvarkosi nekil
nojamų turtų likviduotojai, 
trustistai ir bonų savininkai. 
Apie 40 advokatų nemokamai 
patarnauja komitetui. Sako
ma, šiais tyrinėjimais bus iš
keltas milžiniškas rakietas, t. 
y. suktybės.

Nurodoma, kad apie 11,000 
namų vertės poros bilijonų 
dolerių pavesta likviduotoja- 
ms ir visą laiką bonų savinin 
kai negauna nė cento. Visos 
iš tų namų pajamos panaudo-' 
jamos išlaidoms. ’

Būtų pravartu, kad kas 
nors pagalvotų apie uždarytų 
bankų likvidavimus, kur taip 
pat vykdomas milžiniškas ra
kietas. 1 • :

Bet kas iš to. Šie tardymai 
paprastai pasibaigia tik tar
dymais.

■- 4 «? rf. ... -- A- ‘ 1---

Šiandien Chicagoj iškilmin
gai minima krašto konstituci
jos diena. Sukanka 148 me
tai, kaip konstitucija pripažin 
ta. Didžiausios iškilmės įvyk
sta Chicago stadijume. Pa
rengta įdomi patriotinė pro

VATIKANAS, rūgs. 16. — 
Helena, Mont. (U. S.) vysku
pijos vyskupas Hayes paskir
tas Amerikos kolegijos Romo
je rektorium.

Jo Ekscelencija užims mo-

bės šiandien padarė pradžios
_______ sutarimą, kad paskelbus eko-

BALTIMORE, Md., rūgs. nomini boikotą Italijai, jei 
16. — Meksikos prezidentas pakils karau prieš Etiopiją. 
Cardenas, kaip žinoma, pa- šiuo klausiniu daugiausia 
skelbė naujus Bažnyčios var- dirba mažesniosios valstybės, 
žymui įstatymus. Girdi, tas o Anglija ir Prancūzija dar 
nieko daugiau, kaip tik vykdo- netarusios savo žodžio. Ypač

grama.
—

GAL PREZIDENTAS NE
GALĖS APLEISTI WA- 

SHINGTONO
WASHINGTON, rūgs. 16. 

— Europoje karinga situaci
ja, podraug ir savam krašte 
politika gali kartais sulaikyti1 
prezidentą nuo suplanuotos' 
kelionės į Ramiojo vandeny
no pakraščius ir iš ten grįži
mą Panamos perkaso keliu.

Kalbama, kad' jei preziden 
tas vyks į vakarus, tai kelio
nės programa bus žymiai su
trumpinta, taip kad preziden
tas negalėtų per ilgai atsi- 
pkirti su savo raštine Baltuo
se Rūmuose.

ITALŲ SUBMARINAI 
SUEZO PERKASE

LONDONAS, rūgs. 16. — 
Žiniomis iš Port Said, Egip
to, du italų nardantieji laivai 
įplaukė Suezo perkasan. Plau 
kia į Eritrea kolonijos pa
kraščius.

KOVOJA PRIEŠ BENDRUS 
TRANSFERIUS

Chicagos gatvėkarių kom
panija vakar pradėjd kovą, 
kad į transferių Rubendrini- 
mą neįsileidus Chicago Mo
tor Coach kompanijos.

___

ns. E. Burke iš Newark, N. . i ±
J., vyskupijos vietą. Mon^ statymų ‘^skinųnas. Anglija šiandien yra daugiau 

;Baltimorės arkivyskupijos užirtita pasirengintu saugoti 
konfederacija ginti’ religijos »avo posesijas, kurių ribos 
laisvę Meksikoje, kurios pir- sus’(‘>na su italų, kolonijomis.' 
mininku yra J. E. arkivysku- iduržemių jūros ap> linkėse 
pas M. J. Curley, tame prezi- turi didelius intere-
dento Cardėnaso “išaiškini- SU8, Tad,Italijai bausmės nu- 
me” mato naują religijai pa- stat\iną atidėlioja, 
vojų Meksikoje. Sov. Rusijos komisaras Lit

Burke grįžta Amerikon ir uE- 
ims jam skirtą parapiją.

^Vyskupas Hayes bus pirma 
sis vyskupas, kurs eis Ameri
kos kolegijos rektoriaus pa
reigas.

UŽ LONGO NUŠOVIMĄ 
KALTINA PROKURORĄ Meksikos vyriausybė yra pa vinovas šiandien kalbėdamas

siryžusi konfiskuoti kiekvie- davė daug vėjo Lenkijai, taip 
nūs privačius namus, jei juo- ^a<J Jenkų delegatai išsi- 

i se bus rastas bet kokis kata- ne**Ln0 iš posėdžių salės, tuo
BATON ROUGE, La., rug 

sėjo 16. — Vedami tardymai
dėl senatoriaus Hucy P. Long |jkŲ'”|igjnifl aktivumas. Sis pareikšdami savo protestą 
nužudymo. Nužudytojo bičių- l>ktivumaa 1(,Mžiamas tik baž-i 
lis pryčeris Smith nurodė, nj(,knr
kad distrikto prokuroras esąs
nariu juntos, kuri padarė san ' ra pavojaus ir tiems na- 
kalbį nužudyti senatorių. Pro- mams, kuriuose yra apsigyve-
kuroras Odom išvadino pry- 
čerį sąmoningu melagium ir 
kitais vardais.

Nužudytojo senatoriaus pr
iešai nori susekti, kokiais mo 
tyvais be jokios atodairos 
kulkomis suvarstytas senato
riaus žudikas dr. Weiss. Pa
žymima, kad senatoriaus sar
gai galėjo jį suimti gyvą.

PILSUDSKININKŲ GRUPE 
LAIMĖJUS

nę vyskupai ir kunigai. 
Stačiai negirdėtas daiktas,

VAIKŲ PRIEGLAUDA PER 
DUODAMA VIENUOLĖMS

JURBARKAS. — Vaikų 
prieglauda, kurią iki šiol lai
kė Raseinių apskrities valdy-

kas šiandien darosi Meksiko- l»a, nuo spalių m. perima vie- 
je. Meksikos raudonieji valdo nuolės*elzbietietės. 
vai religijos žvilgiu yra pasi
rengę aplenkti Rusijos bolše
vikus.

PANEVĖŽY STEIGIAMA 
DARBO STOVYKLA

ARKLIAI VĖL VEŽAMI | 
DANIJĄ

KAUNAS. — Panevėžy pra 
dėta kalbėti, kad artimiausiu 
laiku Panevėž) būsianti įsteig

KįAUNAS. — Per visą žie-!ta pirmoji darbo stovykla 
mą ir pavasarį specialiu lai
vu kas savaitė būdavo išve
žama po 300 ir daugiau ark
lių į Daniją. Vasaros metu 
arklių išvežimas buvo susto-

VARŠUVA, rūgs. 16. —
Paskelbta, kad pilsudskininkų 
grupė laimėjusi vakar įvyku
siuose Lenkijos senato rinki- jęs. Šiomis dienomis arklių iš
muose.

Tai vienų ponų rinkimai,
vežimas vėl prasidėjo: danų 
laivu “Donro” į Kopenhagą

kuriuose valstiečiai neturėjo Į išvežta 99 arkliai, kitu laivu 
balso. I 22 arkliai.

ORAS
CHICAOO IR APYLIN

KES. — Debesuota; rytą nu
matomus lietus su perkūnijo
mis; vakare vėsiau.

(V akar popiet aukščiausia 
temperatūra buvo 88 laip
sniai.
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llooverio laikais. Tada Konstitucija ištikto 
buvo laužoma. Žmonių t ui to konfiskavimas, 
koks buvo prie pr.z. llooverio, negi derinasi

Federacijos Skyrius Parapijos Gyvenime ni<uotė. Apaštalavimas gali roj ir vadovybė, nes afilijuo- 
organizuotai būti vykdomas ta su NC\VC. Taip Federacija 
tik per draugijas. Bažnyčia yra tikra katalikiškos akcijos

“ D R A U G
ley A ve.,
A S”

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Skelbimų kainos prlsiunOiauios pareikalavus.
Bendradarbiams Ir korespondentams raktų nefrątlna, 

lai neprašomu (ai padaryti Ir neprlslunClama tam tiks
lui pakto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. 11*1 6 vai. popiet. 
Ikeina kasdien, '.fskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valHtybėae: 
Metams — $4.00. Pusei metų — $1.60; Trims mėnesiams 
— $2.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų — $4.00. KepOa — 0»o.

ABISINIJA IR LIETUVA

Jau metai laiko, kai Italija pradėjo reng
tis į karų prieš Abisiniją. Kai tie prisiren
gimai jau baigti, tai, Anglijai vadovaujant, 
kitos valstybės griežtai tam karui priešina
si. Anglija sujudino visų savo milžiniškų lai
vynų, kad pagąsdinus ltalijų ir sulaikius jų 
nuo žygio prieš Abisinijų. Anglijai vadovau
jant arti poros desėtkų valstybių pagrūmo
jo Italijai.

Iš to būt galima daryti išvada, kad pa
galios štai valstybės pradės teisingumo lai- 

' kytis ir neleis stipresniam skriausti silpnes
ni- .

Apsidžiaugiinas būtų ne vietoj. Štai tos 
pačios valstybės, kurios užstoja Abisinijų, 
tuo pat laiku įspėja Lietuvų, kad ji neskriau
stų vokiečių Klaipėdoj.

Matom, Kad tos va Lt y bes viena ranka gina 
silpnų Abisinijų nuo galingos Italijos, o su 
kita ranka siundo žiaurius vokiečius ant ma
žos Lietuvos.

Taip darosi dėl to, kad Italijos žygis 
prieš Abisinijų sudaro pavojaus Anglijos in
teresams. Anglija savo interesus gindama, už
stoja * Abisinijų ir kartu mobilizuoja kitas 
valstybes prieš ltalijų. Kad pakreipti į savo 
pusę ir Vokietijų, tai Aiigtrja su jai prita 
riančiomis valstybėmis palaiko vokiečių pu
sę Klaipėdos klausime.

Tai mat kokia teisybė pasauly.

DYKYNĖS GALI BŪT DERLINGOS

. .(Kun. J. llalkūno puskaita XXV Federacijos Kongrese,., turi teisę taip oiganizuoti a- oiganizacija.
rugp. 21,1935, Philadelphia, Pa.) paštalavimų, kokį laikų dva- B.

Įžanga cijos judėjimų pastūmėjo pir- sia ar viet,J reikalavimai iš-Į Pažvclgkime į kat akcijos
k- v. i irvri,, niyn P°P- Pijus X, kuris todėl kaukia. .programų, š\entasis Ievas pa
Kalbėti apie 1 cd. skyrius .____ ______,_ x ____ ...... ... _..!tsai suglaudė kat. akcijos pro

gramų į tris žodžius: Malda,
veikia, auka.

Malda — arba antprigimti- 
nis pirma. “Jei Viešpats ne-

su Konstitucija.
Demokratų partijos moterų skyriaus pi

rmininkė Mrs. James Ii. Wolt'e štai kų pa-1
reiškė:

"Mes nematome jokio pamato rūpintis ,, vadina,„ag kctvirta _ Mu
Konstitucijos likimu. Daugelio yra pamirs- parapijos gyvenime galima . .. . .
tu,„a, k«d Konstitucijos pakeitimai padaro- dvejopu atžvilgiu: teoretiškų peziunu. K.t Akc.jos judej.- organuuota hierarchišku. Tai 
...i tik piliečiu balsavimu. Istorija rodo, kad ir praktišku. TeoretiSku - ‘»ra*> k*'». «• remkm - pirmoj v.etoj tun
respublikonai‘buvo praeity svarbiausi Kone- kas yra katalikiškoji akcija matškylančms pavojus m pra būt. pmapųmč, klebono pne- 
titueijoj atmainų darytojai”. . ir kaip ji veikia..,. - pildo.,., ėdamuos kdt, deel.r.stmmz.- z,ūroj. Bet po vyskupo d.rek-

J V __ cijos, todėl ir gmV81 perspe.11- cna. — tam. kad “ml sine e-

PATVIRTINA PERSEKIOJIMUS

Nemažai Amerikos vokiečių katalikų šių 
vasarų lankėsi Vokietijoj. Jų tarpe buvo ir 
k

įžę patvirtina katalikų per
jimus Vokietijoj. Jie sako, kad tos žinios P*- ederacija gyvuoja 
ne tik nėra perdėtos, bet ne visos žinios pa
siekia Ameriką,

Vienas Amerikos vokiečių kunigas pra
neša apie šitokj dalykų. Sako, kartų skai
tęs Vokietijoj katalikiškų laikraštį ir ran
dus nekatalikiškų straipsnį. Jisai pasiuntęs 
tam laikraščiui pastabų. Gavęs paaiškinimų, 
kad iš valdžiors katalikų laikančiai gaunu 
raštų su reikalavimu būtinai juos įdėti. Tie 
raštai būna priešingi katalikams, bet, val
džiai reikalaujant, priseina dėti į katalikiš
kų laikraštį. Prie tokių valdžios raštų nega
lima dėti nei pastabų, nei klaidų nurodyti.

Jei katalikiški laikraščiai atsisakytų 
valdžios raštus dėti, tai jie būtų uždaryti.

per Fed skyrius ir koks tu- C,JOM’ todel ir e,wm PersPeJ1’ cija — taip, kad “nil sine e- statys namų veltui darbuoja-
rėtų būti veikimas. Praktiš- mo darbo prieš dvasinę krize. piseopo” (nieko be vyskupo).! si, kurie jį stato. Jei Viešpats
ku_ skyriaus organizmas, jo T* kl'^.uies turime čia pat Ir toliau privalo turėti tau- nesaugos miesto, veltui serg-
veikimas bei nauda. * Amerikos Lietuvoje, kame tū- tinį nurodantį ir koordinuos

Turiu čia pabrėžti, kad ma- kstanfiai k»k«ytų lietuvių1 jautį centrų, kad galėtų ap- 
r- ---- ........................................ . Reikalų

sti, kurie jį laiko”, sako Šv. 
Raštas. Taip katalikiškos dr- 
gijos pirmoj vietoj visada sta-X tL A,,,cX“ kiečiu bau,ikū hu. n» tom. sunki ir nepopuliari. “F?? ™ti visų visuomenę.

ima mmriže patartina kataliku pekėk,o- dabartiniu metu labui o- tapo komumetau., amerikonais atsiranda, liečiamu, ne tikite išganym* sielų, sakramen-
' K ę 1 Ų 1 pį Federacija gyvuoja jau Pa£°n>'8- Daugelis, kad ir ne- parapijas, bet apylinkes, čie- i tus, malda pirmoj vietoj. Del-

29 metai Jos veikimas prieše nietė tikėjimo, het »“«tė kata- i las vyskupijas ir net visų tau- to jos turi mėnesinę komuni 
kariniais' laikais buvo įsisiū- ir P*«ivadin° nezali^ tų.

ninkais. Kaip matosi mūsų Federa
cija atatinka kat. akcijos tik
slams ir ypatybėmis. “Federa

LATVIJOS ATSTOVAS AMERIKAI

Tie, kurie bijo, kad pasaulis nepersi pil
dytų žmonėmis, vis labiau gali nusiraminti.

Jau esame girdėję apie tai, kad žmonės 
pasaulyje gali penkis sykius pasidauginti ir 
tai nebus jų perdaug, tai yra žemė galėtų 
juos išmaitinti. Pasaulyje žmonių yra du bi
lijonai, o sakoma, kad žemė išmaitintų 10 bi
lijonų žmonių.

Dabar štai vienas Prancūzijos mokslo 
vyras pareiškia, kad didžiausia pasaulyje dy
kynė — Saliara, Afrikoj, gali tapti derlin
giausia žemė. Sako, ten reikia tik lietaus. 
O tam lietui padaryti jis jau išradęs maši
nų. Ta mašina būsianti išstatyta parodoj Pa
ryžiuje, 1937 m. Ta mašina vadinsis lietaus 
bokštu. Tai bus milžiniškas bokštas, dūm
traukio pavidale, 2,000 pėdų aukščio. Bokš
to pamatuose būsiu koncentruojami saulės 
spinduliai. Karštas oras veršis bokštu aukš
tyn ir gamins lietų. Vienas bokštas galėtų 
apdrėkinti didelius žemės plotus.

KONSTITUCIJOS MINĖJIMAS

Šiandie visuose Amerikos didmiesčiuose 
yra surengti įspūdingi programai Konstitu
cijos paminėjimui.

jų, užlaiko draugijos regulų, 
dalyvauja bažnyčios pamaldj 
se, laiko rekolekcijas, lt 
paskaitas, gilinasi į tikėjimo’ 
tiesas.

Veikla. Kova yra Bažnyčios 
dalia. Mes tos Bažnyčios na
riai turime grumtis su šio pa
saulio dvasia; kovoti papro
čius; pagonėjimui trukdyti. 
Kard. Bertram (kovo 14, 
1929) štai kokių programų a- 
kcijai paduoda:

a) platinti religinį susipra
timų ir gauti prieš priekaiš
tus tikėjimo tiesas;

b) kovoti nemoralių spau
dų;

c) organizuoti tėvus kovai

bavęs, apėmė mūsų didžias i
kolonijas, ir buvo įtekmingas • ®v- Tėvas Pijus XI, birž. 19
visuomeniniame ir politinis- ^31 m., sekančiai aptarė , „____
me gyvenime. Po karo, Lietu- kat- veikimų: “tai pasauliečių 1^ yra tautinė, kul-

ai atgavus nepriklausomybę, katalikų dalyvavimas bierar- į tūrįn^. katalikų organizacija.
Jos veikimo pagrindu yra Di?- 
vo ir Romos Katalikų Bažny
čios įsakymai” (Fed. Konst 
I sk. Tikslas I pusk). Fede- 
įacijos Konstitucijos pirmas 
skyrius griežtai pabrėžia vie
ningumo tikslus katalikų vei
kime ir bendradarbiavime su 
Amerika ir pasaulio katali
kais. Federacija organizuoja 
katalikus apaštalavimui, to
dėl ji susideda iš bažnytinių 
draugijų. Ji pasauliečių orga-

v
Federacija stoja į atstatymo apaštalairime, kuris y
darbų pašalpa, labdarybe, pa- ra betarpiškai išėjęs iš mūsų
skola ir net politiniu veikimu. 
Žodžiu, jinai dirbo katalikiš
koj ir lietuviškoj dirvoj. Prie

Viešpaties širdies, gyvenime 
ir rankų, ir kuris tęsiasi per 
visas kartas...” Apaštalai ir

jos priklausė visos centralinės Per iuos vyskupai ga\o iš
organizacijos, kat. laikraščiai, 
parapijų dauguma su savo

Kristaus valdžių mokyti visas 
tautas Dievo apreikštųjų tie-

skyriais. Po didelio įsitempi- j 8,b Jakuti Jėzaus Kristaus į- 
mo Federacija atslūgo, suma- sakramentus, Die
žėjo darbai, sulėtėjo veikimas. vo “^onei įgyti ir pašvęsti 

savo sielų. Jie gavo ir valdy-
Latvių Amerikoj nėra daug ir jiems tu

rėti savo atstovybę VVashingtone nebuvo 
taip svarbu, kaip lietuviams. Bet dabar ir nizacija kunigų vadovybėje. Ji | už kat. mokyklų;

nesudaro naujų draugijų, tik i d) rūpintis organizuotai gai 
tveriasi iš jau esančių drau-j lestingais darbais;

Šv. Tėvui paleidus kat. akci
jos šūkius, Federacija pania-'nK> valdžių. Pasauliečiai vai 
žu atsipalaidojo nuo politinių | (D*os negavo. Negavo galės 
painiavų ir-gilėsi griežtai tik sakramentus dalinti. Bet jie 

Latvija paskyrė atstovų į YVashingtonų. Juo veikimą Jau savo jubi- gelbsti Bažnyčiai jos misijoje, 
yra Dr. Alfred Bilmanis. Jisai gimęs 1887 jįejįnįame kongrese So. Bos- Padeda platinti tiesų, pa-
metais Rygoje. Amerikoniškuose laikraščiuo-, to ^£asy, rugp. 24-25 dd deda pašvęsti ir vadovauti pa
se pažymima, kad jis mokslus ėjęs Rygoje, m prjėmė pertvarkyti} vienioms sieloms ir bepdruo-
Vilniuje ir Maskvoj. % konstitucijų^barėiutų tik kat. nienei, Y adinąsjį, ne .tik save

Iki šiol jis Jjatvijų atstovąvtf iSfasfcvojč. akcijos pagSdais. Pertvarky- pasvęstr, saro melas išganyti, 
tų konstitucijų patvirtino NC *r ^dų. Nekatalikiška sa

AUKLĖJIMAS NEPALENGVĖJO

Anglijoj Manchesterio mieste švietimo 
srityje darbuojasi Wm. O’Dea. Jisai yra vie
nas žymiausių Anglijos katalikų švietėjų. 
Jau daugiau, kaip 50 metų jisai darbuojasi 
švietimo dirvoje. Sako, kad vaikų mokymas 
ir auklėjimas, nežiūrint į naivius ir nemo
kamus knygynus, nepalengvėjo. Dabar švie
timo darbas, sako jis, tebėra toks, kok£ bu
vo prieš 50 metų.

IŠVAŽIUOJA Į NESKOLINGĄ VALSTYBĘ

Jungtinių Valstybių Iždo Sekretorius 
Morgentliau išvyko Europon vakacijų. Sakė 
jokių oficijalių reikalų Europoj nevešius. Iš
vyko į Ispaniją. Sakė, kad savo vakacijoms 
Ispaniją pasirinko dėl to, kad ta valstybė 
nėra Amerikai skolinga.

Dabar Europoj nedaug tėra valstybių, 
kurios Amerikai nėra skolingos.

t- * *
Šiemet Amerikos farmeriai įeigų už sa

vo produktus turės $6,700,000,000. Tai dau
giau, negn bet kuriais metais nuo pradžios 
depresijos. 1932 metais farmerių pajamos bu
vo $4,328,000,000, o 1929 m. jų pajamos bu
vo $10,479,000,000.

* * «
Demokratų partija savo kasoj turi $14,- 

890, o skolų turi $417,868. Gi respublikom)
Per daugelį metų nėra buvę Amerikoj • partija kasoj turi $25,000, o skolų visai ne

turi.

Nušautojo Louisianos senatoriaus gabu
mus rodo tas faktas, kad jis trijų metų tei
sių kursų perėjo- per septynis mėnesius.

* * •
Jungtinių Valstybių karo sekretorius 

l)ern vyksta aplankyti Filipinų salas. Pa-

tokio susirūpinimo dėl Konstitueijos, kaip 
dabar. Bei šis susirūpinimas nėra nei nuo
širdus, nei jiatriotiškas.

Konstitucijos dabartiniai gynėjai ir ger
bėjai sujudo tam, kad sukėlus žmones prieš 
prez. Rooseveltų, kuriam prikišama konstitu
cijos laužymas.

Prieš apie porų metų susitvėrė taip va
dinama “Liberty League”, kuri i«sistatė sau 1 keliui jis aplankys Japoniją ir Kiniją 
tikslu “ginti ir saugoti Jungtinių VaLtybių » • »
Konstitucijų”. New Yorko miestas, kad pagerinti savo

Tie Konstitucijos gynėjai su savo darbu finansus, ketina duoti savo darbininkams ne
pavėlavo. Jų darbas turėjo būt pradėtus prez. apmokamas vakocijas.

gijų, dirbančių dvasinį, para
pijinį ar tautiniai kultūrini

e) platinti socialinĮ susipra
timų tarp darbininkų ir darb-

darbų. Ji organizuota katali-! davių; x
kų akcijos charakteristikų Ii- f) rūpintis įvairiais būdais 
ni jomis. Ji vyskupų priežiū (Tęsinys ant 3 pusi A

WC, Apaštališkas Delegatas 
Jungt. Valstybėse, trys kar
dinolai, vigjęis arkivyskupas 
ir vienuolika vyskupų. Fede
racija 1932 ip. įstojo į NCWC

kyti. “Kas man darbo dėl ki
tų, aš save rūpinuos”. Jie ly
ginai esą tie 12 mokiniai, ei
ną pirm Bažnyčios priruošti 
dirvų. Todėl kat. veikimas nė-

ir tapo legate šio krašto Baž- Jra medžiaginis, nėra žemiškos 
nyčios hierarchijoje, jos vie- rilsies, nėra politinis veikimas,
nybėje, ir kfct. akcijų suben
drino su Amerikos katalikų 
veikimu.

Rodos, nieko nebeliko Fede
racijai, tik Vidujiniai stiprėti 
ir dar plačiau veikti. Bet kaip 
ištikrųjų yra! 29 metų veiki
mas neužėmė visų kolonijų vi
sų parapijų. Federacijos Cen
tras stiprus, jos 5 apskričiai 
gerai veikia, bet skyrių maža 
ir silpni. Kodėl? Nejaugi ne
bereikalingas kat. veikimas 
parapijose! Gal Federacija ne 
užsiima kat^ akcija! Ar ne
jungia draugijų tinkamai! Ar 
parapijose kitokia reikalinga 
tvarka ir akcija, nė Federa
cija gali duoti! Kokia pagrin
dinė priežastis, kad Federa
cijos skyriai negali įsigyven- 
dinti parapijose? Gauni įvai
rių atsakymų, užmetimų, pak 
siteisinimų, kuriuos paliesime 
užbaigoje. Tik dabar pirma 
pažvelgkime kas yra kat. ak
cija ir kas yra Federacija. 
Šiuodu suderinę, savaimi iš
siris ir Federacijos skyrių 
reikalas, veikimas ir nauda.

Kaip suprantam! Kat. 
Akcijų?

Kat. Akcija, tai religinis, 
dorovinis, kultūrinis organi
zuotas katalikų judėjimas, ku
ris dabartiniais laikais yra 
įgijęs naujų organizuotumo fo
rmų. Ypatingu būdu kat. ak-

bet grynai dvasinis, dangiš
kas ii religinis. Kat. veikimo 
vyriausias tikslas — gelbėti 
sielas, platinti Kristaus vieš
patavimų atskirose sielose, šei
mose ir visuomenėje.

A.
Centralinis kat. akcijos ele

mentas yra apaštalavimo vei
kimas, kuris turi keturias cha- 
rakteristiškas arba ypatybes:

1. Tikras apaštalavimas. Pi
jus XI laiške į kard. Segurų 
sako: kat. veikimas nėra tik
tai rūpinimasis savo paties 
krikščionišku tobulėjimu, nors 
šitas tobulėjimas turi kiekvie
nam būti pirmuoju ir anks
čiausiu dalyku, bet jis yra ti
kras apaštalavimas, kuriame 
dalyvauja visų visuomenės 
sluoksnių katalikai”. Aišku, 
kad 8v. Tėvas skiria čia du 
elementu: vienų — savęs to
bulinimų, kitų — apaštalavi
mo darbų, ne būtinai vienas 
kitų sekantis elementas.

2. Antra ypatybė, kad jinai

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS skuta! — paklausė Vijurkas.
—7 . . , — Skuta tani, kad iš bai-

Vakar teko būti v.enoj kom vjaadog auMt rįes.
panijoj, kur ėjo šnekos apie javog
nesirflnijamų turėkit kantry- i _ _____
bes antr* akrajų. Vienas .na-1 2y(lai> ,aa|(ia M(,_
no tavorsčių, Peter Vijurkas, jr yjg ne8uls„kiai 0
noriMamaa mane pakompli- ,|enkai jan gu|sukė jr 
...entnoti sako: ,ari triubc|į Cikagog profel

Maiailieo mūsų pašenavotas „ai negeniaį bnvo 8ugilaukę
prapesorius Kampininkas! 
Kad jau šneka ant savo del
no, tai šneka. Cicilistams jis 
baigia nervus suspoilinti. Sa
ko, sk rajaus bosas dėl prap. 
Kampiitinko .šnekų nei vikei- 
Šino negali gauti. Taigi, ir 
drąsa to prapesoriaus.

— O ko jis turi bijoti? Ma
tai, kad jis plikas, — atsilie
pė Topis Nuterka.

— Kų gi čia bendra turi 
plikumas su hpiine?

— Žinoma, turi. Gi žiūrėk 
plikam žmogui iš Imimės nie-

naujų “Christusų Panų,” ale 
po kiek laiko jis kaž kur pra- 
puolėu Bet Anglijoj kitas len
kų zbavcaa dar gyvuoja. Jis 
save vadinas “ksiųze Pawel 
Zbawca Piast Rydelski.” Ta
sai “ksiųže” iš profesijos y- 
ra kriaučius, ale liuosu čėsu 
siuntinėja visokias valdžioms 
notas, davinėja orderius vi
siems, kurie į jį tiki, ir ekti- 
na lig būtų pilnas prošepanų 
karalystės monarkae.

ir pasauliečių akcija, kiek jie'kad plaukai ant galvos nesi-
vyskupų pašaukti ir esu be
tarpiams priklausomybėje. Pa 
sauliečiai patys organizuoja 
ir išpildo programų, bet pri
ima nurodymus ir direkcijas 
nuo vysliupų. Tai reikalinga,

stoja.
Visi pasileido juokais.
— Bet palauk, — atsiliepė 

Katrė Pasaulytė. — Juk ir 
jūsų vadinamas skrajaus bo
sas plikas.

kad išvengti laiciztno, kad — Yes plikas, —• sako To. 
pasauliečiai neužJmtų pozici
jų priklausančių vyskupams.

3. Trečioji ypatybė — argo-

— Žinai kų, mano drauge 
Petrai — sako Jokūbas Blak
stiena, susitikęs gatvėje. — 
iY’isų man gyvenimų baisiai 
nesiseka.

— Na, na papasakok, gal 
aš kame galėsiu padėti.

— Ale kur tau. Pirmoji ma
ris Nuterka. — Ale jis seniau,no mergina mirė, antroji ma- 
turėjo barzdų. - ne apgavo, o trečioji ėmė ir

— T$d kam jis dabar jų; už manęs ištekėjo.
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Lietuvos Laisves Paskolos Reikalai
Liepos 1 dieną. š. m. prino-ims, tai dešimčiai metų. šis

kusių Lietuvos Laisvės Pas- apsireiškimas yra supranta^
kolos bonų išpirkimo darbas 
liepos ir rugpiūčio mėnesiais 
buvo panašus į tikrą, rugia- 
piūtę. Daugelis bonų savimn-

mas ir sveikintinas. Tie bonų 
pratęsimai neabejotinai daro
mi ne vien ekonominiais su
metimais, bet ir patrijotiniais.

kų skubėjo juos iškeisti Į do- j O toks reiškinys yra ypač au- 
lerius tai per bankus, per a-1 kštai brangintinas, nes jis pa- J 
gentūras, tai tiesiog siųsdami [rodo, kad daugelis bonų pir- Į 
į Lietuvos Pasiuntinybę, Wa- kėjų 1920 metais aiškiai su
sliington, D. C. Daugeliui pi
nigai buvo reikalingi, tat ir 
skubinosi nuo bonų atsikraty
ti. Atrodė, kad daugelis galė
jo bonus pasilaikyti pas save 
ilgesniam laikui, imdami nu
statytų 5-tų nuošimtį, bet be
velijo persitikrinti, ar tikrai 
Lietuvos Pasiuntinybė bonus 
su nuošimčiais apmokės.

liai, kurie būtinai reikalingi yra skyriuje reikalo lokalėmis 
kiekvienai parapijai. Nekalti- draugijomis sueiti ir bendrai
nu čia klebonus, tik mūsų ne- 
įsisųmoninimų katalikiškoj a- 
keijoj.

Šia proga iškeikime išsitei- 
sinimus arba užmetimus dėl

veikti. Apskritys derina, ko
ordinuoja kelių parapijų drau 
gijų veikimų, kad apylinkėje 
atremti prieštikybinį veikimų, 
kad suglausti katalikų fron-

Federacijos skyrių. Pirm to tų. Nepaslaptis, kaip įvairia- 
noriu priminti, kad Federaci- plaukiai tautininkai, sandarie- 
jos apskričius yra daug leng- čiadi, socialistai ar beparty- 
viau suorganizuoti negu sky- viai saviems tikslams moka

pranta ir dabartinius Lietuvos 
reikalus.

Yra dar ir trečioji bonų sa- 
ivininkų kategorija: tai tie, ku 
rie prinokusius bonus pas sa
ve tebelaiko ir nesiskubina jų 
nei keisti j dolerius, nei ne- j

siunčia Vašingtonan dėl pia- j rpai lėktuvas, su kuriuo milijonininkas Howard Hughes padarė pasaulinį greičio rekordų, 
tęsimo. Taip darydami jie ei- skrizdamas 353 mylias per valandų. Nusileidžiant lėktuvas sulūžo, 
giasi visai suprantamai ir iš-

. , . . . . nonnstn 'dirbti apaštalavimo darbų pa- venime dažnai nesuprantamas Tik tiek apie skyrius. Nieko
ja ir nieko nerizikuoja; prie- raPl3°3e- Vienos, kitos pavie-Įar nematomas. Kų sako Fede- daugiau apie jų veikimų, kon- 
šingai, jie bevelija sau lais- nės draugD08 darbas gali bū- į racijos konstitucija apie sky- i trolę ar vedimų. Tas palieka- 

ti nevaisingas, arba neatitikti i rius? Ketvirtasis skyrius, pa-'ma vietos klebonui, draugi-

ikrino, kad Lietuvos Vyriau
sybė per savo Pasiuntinybę 
Vašingtone reguliariai apmo vas rankas turėti, kad po me-
ka ir bonus ir kuponus, tai i tų ar po kelių metų, reikalui 
rugsėjo mėnesy bonų keitimo esant, galėtų savo bonus ar 
į dolerius skuba visai atslūgo, išpirkdyti arba ir toliau pra- 
Dabar jau kita kryptis pra- ‘.tęsti, — Lietuvos Laisvės Pa
deda pasireikšti: kas diena skolos įstatymas jiems užtik- 
vis daugian ir daugiau Pasiu- [rina tuos pačius nuošimčius 
ntinybėn atsiunčiama bonų, pilnumoje.
prašant juos pratęsti ilgesniam j Lietuvos Pasiuntinybėj .. 
laikui: tai dviem, tai penkie-1 Informacijąs Skyrius

reikalui; bet visų draugijų, jų1 skirstymas B, sako: 
geriausių darbuotojų pastan- 1 1. “Lietuvių katalikų drau-
gos visada bus našios. Taip
Federacija nepalaidai, bet or- parapijos ribose sudaro Fede- 
ganizatyviai, paklusnybėje kle • iacijos skyrių”, 
bonui, eina apaštalauti. Į 2. “Prie Federacijos sky

li. Federacijos skyriaus pra riaus priklauso vietinė Fede- 
ktiškas veikimas parapijos gy- i racijos kuopa”.

joms ar akcijos reikalavima
ms. Kiek dabar turime Fede- 

gijos ir organizacijos vienos racijos skyrių Amerikoje? Su
nku spręsti. Palyginamai, la
bai mažai. Kodėl jų nesama 
daugiau, arba, kodėl nesama 
kiekvienoje parapijoje? Juk 
tai katalikiško veikimo rate-

FEDERACIJOS SKYRIUS 
PARAPIJOS GYVENIME.

(Tęsinys nuo 2 pusi.)
liaudies lavinimu ir auklėji
mu; .

g) rūpintis patraukti jauni
mų į kat. draugijas;

h) stengtis prašalinti pavo
jus gresiančius šeimos gyve
nimui.

Prie šios defensyvos veik
los kard. Bertram nurodo ir 
ofensyvę veiklų:

1. nereikia naikinti ligi šiol 
buvusių organizacijų, bet tik 
jas suvesti į vienybę, jas iš
tobulinti, planingiau sutvarky

(litiniais ar partiniais sumeti- 
. mais ar siekiais.
I C.
I Priemonės. — Federacija 
, kat. akcijai vartoja ir tinka
mas priemones, kurias nurodė 
Šv. Tėvas. Jos gali būti ant
gamtiškos ir prigimtinės.

Antgamtiškos priemonės y- 
ra malda, sakramentai, kaip 
matėm© charakteristikose. Be 
to individualis tobulinimas.

a). Tobulumas atsiekiamas 
suformavus gerų ir teisingų 
sųžinę. Toliau veiklusis uolu
mas uždegus kataliko širdį, a- 
pimųs visų jo asmenį, kad stu
mia jį pasišvęsti ir dirbti ten, 
kur kunigas negali nueiti ar-.ti;

2. Kat. Akcijai kiekvienoj, ba_ PasiekH- Galop mielaširdy 
parapijoj turi būti rateliai, ku st®s kebai toli veda Kat. ak-
riuos sudarytų, be klebono, 
visų kat. draugijų atstovai ir

cijų visuomenėje.
Prigimtinėse priemonėse ra

kai kurie kiti kat. akcijos va- sinie geriausių būdų — orga
nizacijų. Pijus X sako: “duo
kite man kiekvienoje parapi
joje bent 2-3 gerus tikinčius 
bei veiklius katalikus pasau
liečius, užsidegusius apaštala
vimo dvasia, o aš atgimdysiu 
visų parapijų”. Tik šito ir sie
kia Federacija. Ji nori jung
ti draugijas, burti veikėjus ir

dovavimui tinkami žmonės;
3. Kat. akcijos parapijiniai 

rateliai rūpinasi kat. draugi
jų darbo koordinavimu, kata
likų bendro darbo pasisekimu, 
ypač rūpinasi patraukti prie

it. akcijos jaunimų.
Auka. Aukotis darbu ir 

pinigu yra nuo pirmų amžių 
katalikų pareiga. Katalikas 
žino gailestingų darbų vertę. 
Jo sielos išganymas priklau
so nuo alkano papenėjimo, tro
kštančio pagirdymo, nuogo a- 
pdengimo, keleivio priėmimo, 
ligonio aplankymo ir t.t. Dar 
negana. Rėmimas kat. spau
dos, mokyklų yra jo prievolė. 
Žodžiu, pasiaukojimas yra ry
škiausia žymė kat. akcijos. 
Kitaip kat. akcijos negalima 
suprasti.

Ar ne šiokių programų turi, 
Kat. Federacija? Ar imsim 
parapijines draugijas ar idė
jines kaip moksleivius, SLBK 
A, Moterų Sųjungų, LDS, La
bdarių Sųjungų, vienuolijų ir 
kolegijų rėmėjus, Blaivinin
kus, Vyčius, Spaudos benaro- 

laikraičius, ar šie visi
Federacijos nariai nedirba 
malda, kova bei auka? Taip 
Federacija veda gryną kata
likiškų veikimą nemaišytą po-

SMAGUS
RUDENINIS

rius. Kas sudaro apskritį? 
“Ten kur viename mieste yra 
dvi ar kelios lietuvių katali
kų parapijos, tų parapijų Fe
deracijos skyriai sudaro Fe- , 
deracijos apskritį. Jeigu toje ' 
apylinkėje yra daugiau lietu
vių katalikų parapijų, tai tų 
parapijų Federacijos skyria’ 1 
priklauso prie miesto apskri
ties ir jo vardu vadinasi” 
(Fed. Konst. IV sk., C. persk.
1 ir 2 pkt.). Jei yra reikalo 
ir naudos sueiti bendrai veik
ti apskričiui, tai juo labiau

panauoti atskiras kat. drau-♦
gijas. Nesiseka su vienomis, 
pasiseka su kitomis.

(Bus daugiau)

AKINIŲ IŠPARDAVIMAS

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti: 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI-, 
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St.

Akiniai prirenkami dėl ar
timo ir tolimo regėjimo. 
Trumpam laikui šlipuoti už

*4.95
Patyręs Optometristas 

Dr. AVainoris

BUDRIK OPTICAL AND 
JEWELRY CO.

3343 So. Halsted St.
Tel Boulv. 6630

SUKYS - DŪODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Parkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus Baniui Dėl Atnaujinimo arba IAmnkame CaNli 
Vtsokioe Rūšies Insurance — Ognies, Vėmitot*, Automobilių,

Stiklų ir t. L

Marijonų Ūkę 
Sekm., Rugsėjo - Sept. 22 d.,

Hinsdale, III.
EMIL DENEMARKįnI

PDNTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

5848 60 OGOEN 
AVENUE

|O1 IN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE,

Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.
(Not. Ine.)

Retail stotis randasi
2625 West 47th Street

Norint pirkti urmu (whole- 
sale) šaukite

GROvehill 1955 
7000 So. Artesian Avė. Telefonas LAFayette 0376

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

METINIS PRANEŠIMAS
ŽIEMA jau čia pat. Tvai

kas pagalvoti apie kuru. 
Gal ne vienas pats savęs 
klausia, kur reikia pirkti a- 
nglis, kad turėti šiltus kam
barius šaltam orui užėjus.

Abejoti nėra reikalo. Ge
rą patarnavimų ir geras į- 
vairios rūšies anglis galite 
gauti iš:

Grant Works Coal Yards
ADAM BERNADISIUS, Sav.

16th STREET IR 49th OOURT, CICERO, ILL. 
Telefonas Cicero 311
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Konstitucijos dienos paminėjimas. Vaizdas iš praėjusio sekmadienio Lincoln parke prie Chicago Historical 
Society rūmų, kur įvyko dalinis konstitucijos dienos paminėjimas, šį vakarų pilnas - iškilmingas konstituci
jos dienos paminėjimas įvyks Chicago Stadiume, prie Madison ir VV'ood gatvių. (Acme Photo)

CHICAGOJE
ŽINIOS Iš NORTH SIOE
A. Lapinsko su J. Lukošiū

te gražios vestuvės įvyko 1 
d. rugsėjo, Šv. Mykolo bažny
čioj, kuri buvo gražiai palmė
mis išpuošta, o altoriai sken
do gražiose gėlėse. Jaunieji ir 
visas pulkas palydovų-ių per 
Mišias priėmė šv. Komunijų.

Puota įvyko Lukošaičių na
muos. Priplaukė daug svečių 
ir gražiai laikų praleido. Ves
tuvės buvo pavyzdingos.

Laimingos kloties jaunie
siems.

/z, 1
iii

;L

Po 10 Meto | Pacilika Maudytis
Black Hills labai apleista — Supaisysi kų laikraščiai 

vieta. Turistams didelis nusi-1 rašo...

Antradienis, rūgs. 17 į, 1R35
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CAtsirado darbščių vyrų, ku
rie atliko daug darbo dėl pa- 

' rapijos: iš lauko ir vidaus gra 
Uai kur reikėjo išmaliavojo 
d salėje kas buvo reikalinga 

' taisyti — pataisė. Sekantieji į
vyrai dirbo: A. Bacevičius, lionis: laikys sumų 10:30 vai. | notų, prašomas suteikti žinių. 
J. Slauta ,A. Virbalavičius, A. Ruošiamos vyskupų gra- Bent kokia žinia bus brangiai

THING8 WE DONT UNDERSTAND

Slautas, A. Šakys, A. Kuinš- 
lvtis, V. Dumbliauskas, M. 

1 Daugirdas, B. Kizelevičius, J. 
Gaudišius, K. Stankus, K. 
Rauskinas.

(Tęsinys)
Hot Springs

Aliestelis llot Springs anais 
metais atrodė koks tai nepa
prastas, o dabar — nieko to
kio. Tokių miestelių rafome 
daug. Vienas skirtumas tame, 
kad jame yra šiltos, drung
nos maudynės. Tos maudynės

_ minimas ir apsivilimais ke- “Dėdytė”, neradęs argume- , , . .
A- T- • liais, kurie dulkėti. Mums k, >«, nutilo ir užsisvajojo. Die !. Kudenuus, pikmkae parėpi-

i kaip ir buvęs. Už 50 centų tik neteko susidurti sn pora na buvo šilta ir net perdaug. Jos nau a1’ urj vl^s (^augi-
įgali kojų netekti belaipioda- sudužusių automobilių, kalno Į Visur vien rudumą matėsi. jos rei^e 7 d. rugsėjo, V y au-
1 mas po žeme. Matomai kita- užsisukime. Nelaimės alsitin'- Kai kur dar kviečiai buvo ne- 0 Par _au® zmo_

nių atsilankė ir parėmė para
pijos reikalus? Daug svečių ir

pjauti.
Arčiau ‘į loua valst. jau 

radome pakely gražesnius ū- '’“unim0 matSs k H kit« k°-, 
kius ir žalumų. Palei Missouri loniM- «*■>««"» komisija dė 
upę ir-gi buvo ūkių, bet žemė k°> KoosCTelt Purniture Co 
bloga. Prasti laukai...

dos būta šaltinio, ar gerzerio, ka dulkėms sukilus iš po prie- 
o dabar vandeniui išsekus, Ii- kinio automobilio, 
ko keliolikos mylių takai po' 1{apld city yra gražus mie.
zerae- stelis ir prisigyvenęs net 12,-

lš Wind Cave, nusiritoin 000 gyventojų.
dulkėtais keliais į Custer. Lie- į iliestelėnal nusiskundžia

privilioja daug turistų. Klek-! luvtškas miestelis, negrįstom! Wogais keliais> kurfų 
vienas atvažiavęs į Blaek gatvėm, su dulkiais debesų, Dakota ¥a|ijt turi net 
Hills, važiuoja Hot Springs tikrai nustebino. Matėme vi-1 daug Mums ir_gį teko va2iuo.

šokių: didelių ir mažesnių, už v,eml j. bjauriausil) kelilf
•Custer, miestelių, bet tokio .:

pasimaudyti. Už 50 centų ga
lima pūškauti kad ir visų die- įr gavome "flattajerį”. Tai• j {į v v Ui V 11(11
nų. Vanduo pakenčiamai šil- dulkėto, tai neteko užtikti. Cu- j)UV0 vjenįntg|įs
tas. Iš kalnų atbėgdamas, jist ster yra garsus mūšiais su in 
matomai prateka pro žemės 
karštumas ir ten sušyla...

Hot Springs miestelis ne- 
padidėjęs ir nepagrožėjęs. Su 
trims tūkstančiais
Jis nesiskiria.

nej. Čia, savo
dijonais. Gyventojų turi virš rod6 uredyW”.
tūkstančio, bet grįstos, ar as
faltuotos gatvės, neturi. Alie
juotas kelias baigiasi prieš į- 

gyventojų važiuosiant. Aplinkuma labai 
graži: uolos, kalnai ir miškai.

Iš Hot Springs mes ritomės^ 
į kalnus. Pirmiausiai užklydo
me į Wind Cave. Nepažinome 
tos vietos. Gražūs rūmai iš
statyti ir keletas namų. Bai
giama įrengti keltuvas, kuris

Pernakvoję Custery, važia
vome į Rapid City, per Need- 
les. Patekę į debesis, nedaug 
kų teinatėme. Kelias neblogas: 
aliejuotas ir naujai išvestas. 
Sylvan Lake kitados buvo mū
sų prieglauda. Viešbutis, kųiškels iš urvo žmones, šį ru 

denį jau žada kelteliotis. Wind riogsojo šalę Sylvan Lake, bu- 
Cave — vėjo urvas, toks pat • vo gerokai apdegęs. Kadangi
*"■ -----— mus apsupę globojo debesys,
NUGA-TONE SUSTIPRINA! tai ir reginys nekoks: viskas

ORGANUS ! miglota.

visoj kelio- 
1 gabumų” pa-

; už muzikų ir garsiakalbį ir ki-
Ioova valst. gal yra iš tur- , tiems’ kurie «arsina ra’ 

tingiausių. Gerų ūkių visur .dio: svečiams ir darbininkams, 
pilna, o miestų - miestelių, I aukotojams ir visiems atsilan- 
kaip miške grybų. Išsiilgę |». i *•*»“. ir Mie-
luinos ir didesnių miestų, mes ku* ua patarnavimų 
sustodavom pakelėse pasidžiau Rugsėjo 29 d., Šv. Mykolo, 
gti. Nors vakarų valst. daug dienoje mūsų bažnyčioj lanky-

South Dakota yra gražių 
vietų, bet į jas nuvažiuoti, rei
kia daug dulkių suryti. Kai 
kur, užtikom keliolikų mylių 
aliejuoto kelio, bet tik arti 
didesnių miestelių.

— Lietuva, o Lietuva, — 
stebėjosi “Tetytė”. Dulkės, 
duobės, prasti gaspadoriai...

— Na, tai ir nušnekėjai. Pa-1

gražių gamtos reginių, bet 
Iowa, Illinois, yra gražesnės, 
nes žinai kad čia žmogus ba
du nemirsi.

Ūkiai vien kornais (kuku
rūzais) apsodinti. Mažai rasis 
kitokių javų. Vienai dienai 
apsistojom Dės Moines — lo
va sostinėj. Miestas turi virš 
200,000 gyventojų. Maždaug 
kaip Vilnius...

Iš Dės Moines, ritomės vis

sis J. E. vyskupas T. Matu-

žiai pasitikti.

Neužilgo prasidės parap. ba 
žaras. Visi jo laukia. Bazaras 
bus spalių 6, 13 ir 20 dd. — 
sekmadieniais. P. Rap.;'

PAIEŠKOJIMAS NR. 70 I
------------ Ten buvusiam. Apie klieri-

Šie asmenys gyvena Ame-! ko Toliušio išleistuves įdėjo- 
rikoje ieškomi: lne kito mūs korespondento.

(Sajauskas' Antaias.' Išvyko to Tamitos Rorešponden-
Amerikon 1914 m. Gyvenas • • >.., oron 1* t- c,Ja paliks nesunaunota.adresu: 3580 Roosevelt Str.,
Detroit, Mich.

Milerių Juozo, Vinco ir A 
lekso. Kilę iš Tauragės apski 
Tūlų laikų gyveno Chicagoje

Zeleckienė, Mileruitė Ieva 
Kilus iš Tauragės apskr. Gy
veno Chicagoje.

Aukščiau išvardyti asmenys 
prašomi atsilieptu Ir kiekvie
nas, kas kų nors apie juos ži-

įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
100 E. Bellevue Place, 

Chicago, Illinois 
Superior 5619.

RED. ATSAKAI

L1E TUVIAI DAKTARAI:

sakei Lietuvoje daug geresni j į rytus ir į rytus, kol įsiritom
keliai ir ūkės, ar ne mister 
Marguti I

— O taip, — atsakau aš. 
Lietuva dabar ne tokia, kokia 
buvo prieš 20, ar 30 m. Tai

į Cbicagos miestų. Illinois vai. 
ūkiai kiek prastesni už Iowa. 
Matomai žemė blogesnė.

Ir vėl Chicagoje! “Dėdytė 
ir Tetytė” žada plačiau apie

pasakoja sugrįžę iš Lietuvos I kelionę papasakoti .iš Margu- 
Į vakarų, žadėjom nuvažiuo- į tie, kurie šiais, arba pereitais įčio radio programų, ketvergo 

ti į Deadvvood, Sturgis, bet' metais lankėsi. Tenai jūs ne-
Jelęu JOsų organai silpni Ir lūs 

fauClatės senu, priimkit NUGA-TONE 
T *7 J*®^®0*1*“* vaistą, kuria padarė stebuklus dėl milijono moterų ir 
OA^TONV/^ridCda^lujo^'Ueikato. patCkę * ni’glas ir ra<Sę alle'įgysite tokių ūkių be mede- 
U NUGA-rTONEUyI4P vaisai’ korK*“u°* Juoto kelio> nuvažiavom į Ra- lių, su lūšnom, be tvorų... O
mur^tų’v^?? ".b‘P**šsš‘tiS:lpid Apie 12 n,ylių bu'

vakarais. Stotis — W1IFC 
(1420 kil.). Laikas — 9:45 v. 
vakare.

vnlstlnyčlose. Nepriimkite na vaduotojų ne. Joks klu. valais nt 
pavaduos NUGA-TONE “

vo gero kelio ir vis pakalnėn. 
Iš 6,000 pėdų aukštumos, mes

imkit—uga-sol nusiritoine į klonį, su 1,750 - M-I, m stra(^

pliaera Bowl vietų, į kurių 
važiuot pažiūrėti, ima 25 cen
tus. Pakelėse viliojo visokios 

į naujai atrastos “caves” ir net 
su indijonais.

44o. Ir

ir žemė geresnė!...
— Kų jau čia girti! Argi 

aš nežinau, nebuvau, nema
čiau!!... I

— O kada jau tu buvai Lie
tuvoje! — užklausė Dėdytė.

— Nebuvau, ale kiti pasa
kojo. Agnieškoj Antanuko, kri 
kšto motkos, sesers pusbrolis 
buvo dar gerais čėsais, prieš

AKIŲ GYDYTOJAI:

ALVVAYS UNIFORM 
DEPFNDABLE

Iš Rapid City, kuriame bu-' depresijų, tai grįžęs pasakojo* 
vome tris dienas, ten pat, kur ' — Tai prieš septynis metusi
prieš dešimts metų nakvojom,
dar pasižvalgėm kalnuose. Vie 
nų dienų nuvažiavom į Mt. vo iš viso pasaulio lietuviai

Dabar viskas kitaip. Žiūrėk 
Lietuvon šiais metais suvažia-

PUUMCK
MON.ACK
FIILINO

uHBrrem

Ru8hmore pažiūrėti kalamų 
akmenų kalnuose veidus — sta 

i tūlas Washingtono, Jefferso- 
no ir Lincolno. Wa«hingtono 
veidas jau iškaltas ir baigia
mas kalti Jeffersono.

kongresų daryti! O, ten dabar 
bagočiau gyvena!..

— Bagočiau gyvena, o poli
cija su gaspadoriais šaudosi. 
Juk jau prasidėjo revoliuci
ja!..

25 METĮI 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
Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
■kirti) valandų. Room 8.

Phone CANal 0623

AMERIKOS LIETUVI? DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI*.

Ofiso Pbone Res. and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St

CANal 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 9URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel. CANal 0367
Rea. PROspect «69

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1831 SOUTH HAJJ3TED STREET 
Rezidencija 1440 8o. Artealan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 1 popiet
4 iki t v. vakaro

Tel. CANAL 0122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St)

Valandos: Nuo 9 iki 18 ryto 
Nuo 1 iki 8 vakaro
8eredoj pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso tolef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso Tel.: PROspect 4278
Res. Tel.: HEMlock <141

Resld.: 2616 W. 69th St.

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 4:30 Iki 1:34

TeL CANsU 4123

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

Šaradomis Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7848

Tol. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal šutant •

Tel. Ofiso BOUlevard 6818—14
Res. VICtory 2843

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; auo 4:20-8:30'

756 WEST 35th STREET

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Tel. VTRgtala 0480

Ofiso vai.: 3—4 Ir 4—S p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
ToL YARda »»44 

Roa.: Tol. PLAaa 1444

Tol. LAFayotto 7460

DR. F. G. WltlSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 Ir 7—9 va.1. vakare
RES. 2136 W. 24th ST.

Tol. CANal 4403

Ofiso: ToL LAFayetto 4017 
Roa.: Tol. HEMlock <244

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: 3-4 ir 4-4 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 24S4 W. «9th St
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Berodomis ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1444 SO. 49tk CT., CICERO. ILL
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10-9 vai. 

3147 80. HAU3TED 8T., CHICAGO 
Paned., Serod. ir Subat. 2—9 vai.

Office Tat HEMlock 4843 
Res. Tol. GROvehiU 0617

<934 8. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS.
3433 W. MARQUETTE ROAD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 3-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktlmlo Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAYOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 6 popiet. 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
oriSAB

4729 So. Ashland Avė.
I luboa

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo It iki 11 vai. ryto. nuo I Iki 4 
vai. po plotų Ir nuo T iki l:io vai. 
vakaro. Nedėllonalo uao 14 Iki lt Nao 14-11 v. rytoj t-S Ir T-4 v. v.

IW 11 04 U

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

6558 So. Western 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

OFtSAS IR RHB.
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nuo 4 Iki 14 rytais w 1(U t >og404 - 1 ttri 4tM vakar, veddftomig aae u irto Dft i aa.
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DIXON

buvęs vedėju Waterbury Cou- 
ntry Gult Club. Jis taipgi ne- 

Į menkas artistus (tapytojas). 
Turi parašęs ii- poezijos.

WATERBCRY, Conn. — Buvo parvažiavęs pas 
Jau buvo rašyta, kad Latvy- tėvus
nas, kuris nužudė S. Gružų, Atostoguln6 į Vatetburį pus 
ir kuris dabar gyvena Kai.- Wvus buv<)
fomijoje, bus .muitas dviejų kita kino arUst5 sir]ey Abro. 
Waterburiu detektyvų: Stev- lnavičibts (Shirley White). ji 
ens ir balandos. Jie jau .švy- Jirba Warn<įr Bros j. Ja 
ko Kalifornijon. Kitas deiea- )yvav„ on parade„
tyvas J. Bendleris galėtų kny- Jr veikaluose Jos
gų parašyti ap.e savo nuoti- SU() Mar5 Abl.„n,avifiat6 da. 
kius su kriminalistais. Kurių bar Waterbul.y.

LEIT. M, BALANDA IŠ
VYKO KALIFORNUON

dienų gal jis teiksis papasa
koti visa jaunesniam žmogui, 
kuris parūpins spaudai. Sykį 
jau buvo jo papasakota Tr ki
to parašyta į “Modem Detec- 
tive Magazine”.

Grįžo iš Lietuvos
Mūsų grab. J. Dielininkas 

grįžo iš Lietuvos, kurių šių va 
sarų lankė su savo žmona. Gi
ria Lietuvos kultūrinę pažan
gų. Kai kuriuos savo prlete- 
lius apdovanojo gintariniais 
daiktais, tarpe tų laimingųjų 
ir aš buvau. Vietos anglų lai

kraščiuose tilpo jų paveiks
las ir gražus aprašymas kelio
nės įspūdžių.

Grįžo is atostogų
Prof. Aleksis neseniai grį

žo iš Pennsylvania, kur pra
leido savaitę atostogoms. Sa-

Lankėsi ir Jonas Kaukas 
(Mato Kauko brolis) iš De- 
troit, Mieli. Jis ten dirba For
do kompanijoje. įdomių daly
kų teko išgirsti iš lietuvių 
oetroitieeių gyvenimo. Jo bro
lis Matas dabar serga. Linki
me sveikatos.

IAvačiavo į mokyklas

Šie lietuviai išvažiavo mo
kytis: Vincas Urbonas ir Al
binas Gurklis į lietuvių kole
gijų Marianapoly, o Jurgis 
Vileiauskas į St. Bemard’s 
seminarijų, Rochester, N. Y., 
J. Stokniūtė su Girdzijauskai
te į Mt. Providence, seserų 
Pranciškiečių akademijų. Vi
siems kloties.

Antanas Mažeika, naujas’
graborius balsamuotojas baigė

. , .. . a graborystės mokslus McAlisterke, aplankęs įžymesnes vietas, i” .. ,/ .... * Sehool of Embalmmg, N. Y.
kam “Garso ’ redakcim. Se-1 .. . ..

.Naujam profesijonalui lin
kime kloties.

Scoville’s ir Waterburv 
Į Vaterburį bavu.^pąrvykę ciock Shop priima daug nau- 

pasisvečiuoti broliai Dulskiai jy jaunų darbininkų. Matyt, 
iš Cleveland, O.

Baranauskaitė fiaratoga 
Springs

Vaterburietė dain. Julė Ba
ranauskaitė (Juditb Barron) 
dabar darbuojasi Saratoga 
Springs, N. Y. Ji yra daina-

kaip “Garso” redakcijų, Se 
serų Nukryžiuotų prieglaudų, • 
Elmhurste ir t.t. |

Clock Shop ketina padirbti 
daug Mickey Mouse laikrodė
lių, kurie taip pagarsėjo pra
eitais metais prieš Kalėdas.

C. L. C. Field Day
Rugsėjo 7 d. prie Lake Qua- 

ssapaug, suvažiavo tūkstanti-
vus visoj Amerikoj, įnimant' ngs minios lietuvių iš visos 
Miami, Kaliforniją, Chicago, (jynn. valstybės. Daugiausiai 
New York. i

Ii garsaus Hollywood ir 
Grand Canyon

Broliai Račiai (Antanas Ir 
Kazys), kurie užlaiko Little

buvo iš AVaterbury. Buvo pla
ti sporto olimpiada. Tai ketvi
rta iš eilės viso Conn. valsty
bės lietuviško katalikiško jau 
irimo olimpiada.

Rungtynėse dalyvavo šie
Snacė valgyklą, JJeW Yorke, . Waterbury; Bnstol>
dabar lanko vakare ir ! New Brilain, Bridgcport, Hari 
linėja atvaizdu* iš ty garny, fon|j New Ha 
vietų. Gabus vaikinai, geri lie m ,)augialwiai punktų lai. 
tuviai, katalikai. Antanas yra. mJj(( New Britain

jonas saulys
mirė Rugsėjo 13, 1935, 5 vah 
po pietų, pusamžiaus.

Kilo ift Tauragės apakr. Ei
mantų pa ra p Paftaltunėa kal
ni o. Amerikoje išgyveno 38 mė
liu.

Paliko dideliame nullfldltne 
dvi podukra* Ma
rijonų Dervinsklenę Ir Agotą 
Dolklenę Ir jų ftelmae. O Lie
tuvoje ueaerj Marcljoną Ilemle- 
nį, du brolius Motiejų Ir Izido
rių Saulius,

Kūnas paAarvotas I. J. Zolp 
koplyčioje, 1*4( W. 4*th Htr.

laidotuvės įvykę trečiadieny. 
Rugsėjo 18 d., 1985 H koply. 
člos 8 vai. bus atlydėtas I Ne
kalto Prasidėjimo ftvenč. Pane
lė* parapijos bažnyčią, kurtoje 
įvyks gedulingos pamaldos ui 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J Av. Kazimiero ka
pines

Nuoilrdžlal kviečiame vlsue
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-ma* dalyvauti itose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Podukterya Ir daug 
kitų Giminių.

Laidotuvėms patarnauja laido 
tuvių direktorius I, J. Zolp. 
Tel. BOUlevand 5208.

A. *f* A.
LIUDVIKAS JUCIUS
Mirė rugsėjo 14 d. 1935 m., 

11:15 vai. ryto. sulaukęs 48 
metų amžiaus. Kilo ii Taura
gės apskričio, Allalėn parapijos, 
Falokjstės kaimo. Amerikoje Iš
gyveno 28 tnetus.

Paliko dideliame nuliūdime 
brol| Petrą tr brolienę Oną Ju
cius. 2 anūkus: Petrą Ir Juo
zapą, brolvaikius Antaną Mika
lauską. Magdaleną Ivoskevlc Ir 
jos vyr< Andriejų, Oną Bra
zauskienę Ir jos vyrą Rlinoną; 
o Lietuvoj 4 brolius; Juozapą, 
Joną. Pranciškų Ir Kazimierą, 
4 seseris: Konstanciją fletkle- 
nę Ir Jos vyrą Juozapą, Oną 
KatzAiskienę Ir jos vyrą, Kazi
mierą ir Aleksandrą.

Kūnas pašarvotas Butkaus 
koplyčioj. 710 W. 18th Kt. lai
dotuvės įvyks trečlaxllenj, rug
sėjo 18 d.. Ii koptyčto* 8 vai. 
bus atlydėtas J Dievo Apvalz 
dos parapijos bažnyčią. Kurioj 
(vyks gedulingos pamaldos ui 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas , ftv. Kazimiero ka
pines. • .

Nuoilrdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus-gee Ir pai.vs- 
tamus-lna* dalyvauti itose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Brolis, Brolienė, A- 
nūksl, Brolvaikiai ir Olmlnės.

Laidotuvėm* patarnauja gra- 
boriu* Butkua Telefoną* CA- 
Nal 3181.

tų užėmė IVaterburys. Bristo- 
liečiai du kart paeiliui buvo 
laimėję. Dabar nevbritaniečiai 
turi didelę gražių sidabro tau
rę.

Vakare buvo šokiai. Žodžiu, 
Field Day jtavyko. Ir pelno 
padaryta. Grojo Tinunie Cro- 
w’s Colonial orkestrą. Dienos 
sėkmingumų sudrumstė tiktai 
nelaimė. P. Bilijonas, kuris 
prie Shot Put sulaužė rankų. 
Dabar jau sveiksta.

Komisijos priešaky buvo 
kun. Gradeckas.

LIP metinis “clam lake”
AAA Sporting Club darže 

prie Middlebury tų pačių die
nų LIP (Litliuanian Iniiepen- 
dent Political Club) turėjo 
metinį “cląm lake”. Ir aš, kai 
po laikraščio raporteris, bu
vau, nes klubas labai įtakin
gas. Vieta puikiausia. Išvažia
vime dalyvavo visi lietuviai 
profesijonalai, biznieriai, po
litikieriai. Buvo atsilankęs ir 
miesto majoras Frank Hayes. 
Pramoga buvo sėkminga.

Lietuvis golfo čempijonas
Kazys ‘Jiggers’ Jurkonis 

šiomis dienomis laimėjo Wa- 
terburio amateurs’ golfo čem- 
pijonatų ir didelę sidabrinę 
taurę. Valio, Jurkoniui!

Waterbury turim Ir dau
giau gerų golfininkų, kaip bro 
liai Labučiai, Baranauskas ir 
visa eilė kitų.

Holy Name Drum Corps 
gavo taurę

Mūsų vaikučių (Holy Na
me) fife and drum corps ga
vo puikių didelę sidabrinę tau
rę nuo New Britaino lietuvių 
už tai, kad gražiai pasirodė 
New Britaine su lietuviais, 
kuomet buvo Conn. valstybės 
300 metų apvaikščiojimas. To- 
ji taurė, kurių laimėjo golfi- 
ninkas Kazys Jurkonis, ran
dasi buvusio šerifo Jenušaičio 
krautuvės lange.

Valio, vaikučiail Keep it up!
Lietuvis Navai reeruiting 

oficieris
Šiomis dienomis J. Brizius 

tapo išrinktas Waterburiui lai 
vyno “reeruiting officer”. Wa 
terburv Sunday American til
po gražūs aprašymas to lietu
vio.

GUŽO KUN. JMBOUS

-PASU_____
0DOT HAS DONE AWAY WITH 
ONE OF THE AOOSIANS AND IS 
now in PURSurr of the other 
ONE, WHO HAS KIDNAPPED DASt

^ o-oh/ they are 
[LANOING ON THE ADOSIAN 
3HIP'/ I MUŠT HURRY 

L iLL BE TOO
LATe/,

'ANOTHER EARTH OEVIL
HURRY, OPEN <

oar/ ,,
BE CAREFIIL."J

Bv Dean (La r r
DOT, IN HER HURRY TO 
FREE DASH, GETS TOO 
CLOSE TO THE ADOSIAN 
AND -------

V/t\
DOT IS CADGHT IN THE 

GRIP OF THE ADOSIAN / 
IT LOOKS MIGHTY
BLACK FOR DOT AND DASH.'

2Wiy - ŽINELĖS
Baigės sezonas. Praeitų sek- 

iinadienį baigės sezonas vasa
rinių koncertų Grant parke. 
Sezono uždaryme dalyvavo a- 
pie 100,000 žmonių.

$4,500 vertės grobis. Iš Ne-
wton C. King namo, 501 Bri- 
ar PI., plėšikai išnešė brangių 
indų $4,500 vertės.

Piknikas baigės nelaimingai.
Pereitų sekmadienį vienas tro- 
kas grįždamas namo su links
mais piknikieriais ant Roose
velt Rd, susikūlė su automo
biliu. Iš piknikierių 10 m. vai
kas užmuštas ir 10 sužeistų.

Kų padaro pašalpa. Sakoma, 
kad federalinė ir 'valstybinė 
pašalpa bedarbiams daugelį 
išpaikino. Kiti bet gi tam neti
kėdavo. Ethel Benson’ienė, 
3636 N. Waslitenaw, patrau
kė į teismų savo vyrų už žiau
rų su ja elgesį. Jie gyvena iš 
valstybinės pašalpos. Matomai, 
moteris primindavo vyrui a- 
pie savarankiškų gyvenimų, o 
vyras atsisakydavo, kad ge
riau jam gyventi iš pašalpos, 
negu stengtis gauti darbų.

Gausime instrukcijas. Du
milijonai pampletų - instruk
cijų, kaip vartoti transferų 
tarp gatvėkarių ir viršutinių 
geležinkelių bus išdalinta Chi 
cago gyventojams. 12,000 ga
tvėkarių ir 2,300 viršutinių 
geležinkelių darbininkų taip, 
pat gaus instrukcijas. Nauji 
transferai įneis galfįn ateinan
tį sekmadienį.

Nauji “parkingai”. Lapkri
čio pabaigoje saugojamuose 
miškuose (forest preserves) 
bus gatavos dar šešjos aikš
tės automobiliams statyti (pa-

Dalyvavo pasaulio lietuvių ko
ngrese, žiūrėjo sporto rungty
nių tarpe amerikiečių ir lies i 
tuvių ir pervažiavo ekskursi-į 
jomis beveik visų Lietuvų.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPA*

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių tųlygoe

REPublic 8340

rkinti). Aikštės bus padirbtos 
CCC fondo lėšomis.

Papigino tikietus. Gliicago 
Motor Coach ir Grey Lines 
busų kompanijos papigino ti
kietus aukštesniųjų mokyklų 
studentams-ėnis, iki 17 m. a- 
mžiaus, kuriems reikia važi
nėti į mokyklas. Papiginti ti- 
kietai parduodami knygutė
mis. 50 tikietų už $2.50. Ti- 
kietų galima gauti Stevens ir 
La Šalie viešbučių ofisuose. 

Farmoj munšainė. Netoli I
Mc Cartby Rd., Leomante, fe- 
deraliai agentai užtiko mun- 
šaino varyklų, kurioj išsyk ga
lima pagaminti į dienų 5,0(X) 
galionų munšaino. Suimta fa
nuos savininkė McCue, dvi jos 
dukterys ir keli vyrai.

Mokslo dienos. Vakar vie
šose Chicagos mokyklose pra
sidėjo mokslas. Apie 342,000 
vaikų, manoma, užsiregistra
vo į pradžios ir 134,(XX) stud. 
į aukštesnes mokyklas.

Dar vienas koncertas. Ry
toj bus dar vienas, Ir pasku
tinis, Grant parke koncertas, 
kurį išpildys tie patys jung
tiniai simfonijos orkestrai. Tai , 
daroma dėl to, kad dar sykį, 
patenkinus l(X),000 minių, ku- į 
ri praeitų sekmadienį klausės !

paskutinio koncerto. Pradės 
dant vakar diena iki rugsėjo 
21) d. tokie put koncertai bus 
duodami Navy Pier.

E. STRELKAUSKIENE 
SUNKIAI SERGA

Elena Strelkauskienė sun
kiai apsirgusi išvežta vakar į 
ligoninę: American llospital, 
850 Irving Park Blvd ir Bro- 
adway, kur šiandie turėjo bū- 

• ti padaryta operacija.
Linkime ligonei kuogrei- 

j čiausiai pasveikti.

This delicious cheese food is
DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELF1

Z'

dr mild
Cheddar Chceze flavor are hcalth- 
proteetive elementą of many food*.

It’a vronderful for children. Serve 
Kraft Velveeta—in aandvriehea, in 
eooked diihea ... ofien!

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink

lų ir Orabnamių
— o ’

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

-------- o---------
Suvirš 50 metų prityrimo-------- o---------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus 
----------- o------------

Mes atlikome darbų daugeliai 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

HARTFORD, Conn. — Se
nas lietuvių išeivijos veikėjas 
ir dabartinis Hartfordo lietu
vių klebonas kun. J. Ambotas ) 
jau grįžo iš Lietuvos. Parsi-j
vežė gražių įspūdžių. Be to, ir, Laidotuvių Direktoriai

EŽERSKIS IR SŪNUS
pats atrodo sveikesnis ir rau
donesnis. Matęsis su Ijietuvos 
prezidentu ir kitais aukštais 
valdininkais bei dvasiškiais.

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

NADIOS NADIOS
ZENITH
PHILCO

GENERAL ELECTRIC 
CROSLEY 
R. C. A. 

ARCADIA
1936 Modeliai yra tiek 
pagerinti, kad yra ma
lonu ir klausytis radio 
programų.

Priimame jūsų seną ra
dio mainais.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotum 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKr 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. F. Radaus
S. M. Skadas
1.1. Zolp

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

I. F. Eadeikis 
LaMcz ir Saaas

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

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

J. Liuleviciiis
S. P. Mažeika
A. Masalskis

les. F. Budrik, Ine. A. Petkus
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705-8167
Didžiausieji Radio Par

davėjai Chicagoje.

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ TR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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VIHINĖS ŽINIOS
J. E. VYSK. T. MATULIONIO VIZITACIJA LIETUVIU 

PARAPIJŲ CHICAGOJ
Nekalto Pras,Rūgs. 17 d.

P. Šv. parap.
Rūgs. 22 d. — Šv. Kazimie

ro parap., Gary, Ind.
Rūgs. 29 d. — Šv. Mykolo

parap.
Spalių 6 d. — Šv. Pranciš

kaus parap., Indiana Harbor,
Ind.

Spalių 13 d. šš. Petro ir 
Pauliaus parap., Chicago.

Spalių 20 d. — Šv. Kryžiaus
parap.

Spalių 27 d. — Šv. Antano 
parap. Cicero.

Lapkr. 3 d. — Šv. Onos pa
rap., Spring Valley, 111. ir 
Šv. Antano parap., Kewanee,
m.

Lapkr. 10 d. — Šv. Antano 
parap., Omaha, Neb.

Kitos parap. Cbic. apylinkėj 
prašomos pasirūpinti pasiski
rti dar neužimtas dienas, (pa
tartina apie vidurį savaitės) 
iki lapkričio 10 d. ir tuojau 
pranešti šiuo adresu: kun. A. 
Linkus, 12259 Emerald Avė., 
Chicago, III. (Tel. Pullman 
1200).

Kun. A. Linkus

/ ŠIANDIE RENKASI 0R-
GANIZACIjy ATSTOVAI
Šį vakarui, rūgs. 17 d., 7:30 

vai. vakare Aušros Vartų pa
rap. salėn kviečiami atstovai 
(jei nėra išrinktų atstovų tai 
valdybos) šių organizacijų: 
Federacijos Chicagos apskri
čio, Labdarių Sąjungos centro,

R. McCormick, Chicago Tri
būne leidėjas, Frank Knox, 
Chicago Daily News leidėjas 
ir J. A. Reed, Missouri vai. 
senatorius.

Brangiau mokėsim už van
denį. Kad padengus lėšas nau 
jos vandens filtravimo stoties, 
kuri bus pastatyta ežere ties 
76 gatve, iš majoro ofiso pra
nešta, kad gyventojai už van
dens vartojimą turės mokėti 
10 nuoš. daugiau, negu iki 
šiol mokėjo. Nauja vandens 
valymo stotis kainuosianti 
$20,000,000. Toji suma bus pa
skolinta iš PWA. Washing- 
tone. Nauja stotis aptarnaus 
110 kvadr. mylių plotą, ku
riame gyvena 1,200,000 žmo
nių.

Šiandie įdomi paskaita. Šia
ndie 3 vai. popiet, Fieldo mu
ziejuje, Grant parke, bus įdo
mi, iliustruota paveikslais,

ŠERIA PRIJAUKINTUS ŠEŠKUČIUS

Miss Nellie Peterson iš Crete, Ilk, turi aštuonis 
prijaukintus šeškučius, kurių tris, kaip čia matome, 
šeria. (Acme Photo.)

gi pasižymėjo grabortus La- m*. muauuvia pavciaoicun, . v , T, •• « on ,„v. v • , ., „ , . . * i -i klausyti gražaus Peoples bu- \parapijos salėj, 7:30 vai. va-ehavičius, rožių cigarų išdir-] paskaita. Rytoj tuo pat laiku vi™ ™
bėjas, St. Vaiskia, J. Dobro-lbus paskaita apie Kiniją
valskis, U. Abaravičius, den- Tibetą, o penktadienį apie el- 
tistas dr. F. Zubas, namo sa- nius ir antilopas. 
vininkas P. Skirmantas, eks-
presininkai St. Fabijonas, A.
Tiekus, J. Liesis ir daug kitų.
Ačiū jiems ir kitiems atsilan
kiusiems svečiams.

Kalakutas liko miške, nepa>-

RADIO

rniture Co. krautuvių, 2536 
W. 63rd Str. ir 4183 Archer 
Avė., programo. Programe da 
lyvaus Ona Skeveriūtė, A. Čia 
pas, kalbės d-ras K. Drange- 
lis, bus “Galis Kepurė” ir ki
ti. Nepamirškite pasiklausyti.

Rap. XZX

kare. Visų dr-jų atstovai pra
šomi susirinkti.

V. Rėkus

Moterų Sąjungos centro ir Chi ^au^as-
cagos apskričio, Susivienymo 
apskr. ir Vyčių centro bei Chi
cagos apskr.

Bus svarstoma mūsų atstos 
vų į pasaulio lietuvių kongre-,

Visi “Draugo” darbininkai 
ir darbininkės, svečiai ir vie- i 
šnios ir rėmėjai ir biznieriai 
buvo pakviesti į Marijonų ū- 
kį, rugsėjo 22 d. į didžiulį pi-

KALBĖS DR. DRANGELIS, 
DAINUOS SKEVERIŪTĖ 
ČIAPAS, BUS “KEPURĖ ” 

IR T.T.
Šiandie 7 valandą vakare iš 

stoties WGES galėsite pasi-

Pranešimai

NORTH SIDE. — Federaci
jos skyriaus susirinkimas į- 
vyks šį vakarą, rūgs. 17 d.»

CICERO. — Lietuvių Im- 
provement klubo susirinkimai 
perkelti iš Liberty svetainės 
į Šv. Antano parap. svetainę. 

'Šis susirinkimas įvyks šį va
karą, rūgs. 17 d., 8 vai., jau 
Šv. Antano parap. svetainėje, 
ant 49th Court ir 15 gatvės. 
Visi nariai, ir kurie norite į- 
sirašyti, kviečiami atsilanky
ti. Valdyba

■■ r.-*”-; "II R) ________

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

Iš WEDC (1210 kilocykles)

BRIDGEPORT. — Vytauto 
draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks šiandie, rugsėjo 17 
d., 7:30 vai. vakare, Chicago 
Lietuvių Auditorijoj. Susirin
kimas svarbus, todėl kiekvie
nas narys privalo būtinai at
silankyti. Kurie narių negavo 
likietų metinio baliaus, lapk
ričio 10 d., būtinai priduokite 
savo tikrą adresą. P. K, sek.

MARQUETTE PARK. — 
Gimimo Panelės Šv. parapijos 
mokyklos rėmėjų susirinkimas 
įvyks antradienį, rugsėjo 17 
d., 7:30 vai. vak. Labai svar
bu. 11 ' | ^

Nut. rast. O. Gricienė

Londono lietuvių klebonas 
kun. A. Petrauskas. Jis paskn 
tiniu laiku buvo ten pakeitęs 
kun. VI. Mažoną, šiam išvykus 
Harbino misijon. Dabar gi į 
Londoną vyks kun. dr. K. A. 
Matulaitis, ligi šiol vadova
vęs centraliniam Lietuvos Ma 
rijonų kongregacijos, namui 
Mariampolėje.

Naujasis provincijolas kun. 
A. Petrauskas dabar gyvena 
Marijampolėje. Šiomis dieno
mis ten gyvena ir Marijonų 
Kongregacijos generolas kun. 
A. Cikoto. Jis vedė 8 dienų 
rekolekcijas broliams ir tiek 
pat dienų rekolekcijas kuni
gams.

są sutikimas ir priėmimas, ir ^niką. Ten bus lietuviškas ve
ngras ir J. A. Janušauskas iš 
Cicero ir sudarys gražią or
kestrą. Visi Chicagos ir apy
linkių Marijonų Rėmėjų sky
riai prašomi sujusti, gausiai 
atsilankyti ir uoliai pasidar
buoti.

Praėjusis “Draugo” darbi
ninkų suvažiavimas buvo tai 
užbaigimas vasarinio piknikų 
sezono. Seniau tokios pramo
gos būdavo rengiamos salėj. 
Šiemet panorėta padaryti at
mainą ir tas gerai pavyko. 
Visiems geriau patiko, negu 
parengimai salėse. Kadangi 
pramoga įvyko Labdarių ūky-* 
je, tai visų I/abdarių kuopų

padaryta pranešimas, kur ir 
kaip šįmet minėsime Vilniaus 
gedulą, Spalių 9-ją. Išvardin
tų organizacijų atstovai arba 

. jų valdybos būtinai turi da
lyvauti.

Federacijos Komisija

“PINAFORE” LAPKRI
ČIO 3 D.

L. V. “Dainos” choras 1935- 
6 m. sezono darbą jau pradė
jo. Sezono atidarymo vakaras 
įvyks lapkričio 3 d., Sokol 
Hali, 2345 So. Kedzie avė. su
operete “Pinafore”. Ši ope- atstovai toje pramogoje daly- 
retė bus pakartota, nes po pi- vavo> Bridgeporto kuopa su 
rmo perstatymo daugelis to
pageidavo, sykiu bus proga 
pamatyti ir tiems, kurie jos 
nėra matę. Taigi žavinčią vi
ens operetę “Pinafore” vėl 
pamatysime lapkr. 3 d. Rap.

PASILINKSMINO
Dienraščio “Draugo” pikni

kų, spaustuvės ir kiti darbi
ninkai praėjusį sekmadienį ru
gsėjo 15 d. turėjo smagų ir 

..linksmą išvažiavimą Labdarių 
ūkio žaliojoj girelėj. Dienelė 
pasitaikė giedra ir šilta. Tai 
visi darbininkai, svečiai ir 
“Draugo” rėmėjai buvo labai 
geroje nuotaikoje. Buvo Tel
šių, Palangos ir žemaičių or- 
kestros, kurias tvarkė lietu
viškas vengras iš Cicero. Nuo 

muzikos visas miškas ska
lbėjo. “Draugo” darbininkų 

ir svečių tarpe matėsi gerb. 
rklebonas kun. I. Albavičius ir 
gerb. klebonas kun. AI. Skry- 
pko. Iš biznierių buvo giliu-

veikėju J. Dimša priešakyje 
ypač gerai pasirodė. Tai bri- i 
dgeportiečiai, northsidiečiai, 
cicerieciai, brightonparkiečiai | 
ir westsidiečiai labdariai sa-j 
ko, kad kasmet “Draugo” da
rbininkai tokias pramogas tu
rės rengti, o jie pasižada at
silankyti. Toliau labdariai sa
ko, kad į tą judėjimą galima 
ir bus įtraukta kitų organi
zacijų kuopos ir draugijos. Tai 
gi susidarys nauja metinė la
bai smagi dienraščio “Drau
go” darbininkų rengiama pra 
moga Labdarių ūkyje kasmet 
pirmą sekmadienį po Labor 
Day. Rap

PERMAINOS MARIJONU 
KONGREGACIJOJE 

LIETUVOJE
MARIJAMPOLE. — Buvu

sį paskutiniu laiku Lietuvos 
Marijonų kongregacijos pro
vincijolą kun. V. <Gergelį jau 
pakeičia parvykęs iš Anglijos

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais B Iki 9
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPublic 9900

Telepbone: BOUlevard 2809

Joseph J. Grish
h*

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

4981 SOUTH A8HLAND AVENUE 
Mes. <516 S. ROCKWELL ST. 
Telepbone: REPublic 9728

ROS. 1227 8. BOth AVĖ., CICERO 
Telepbone: CICERO R89R

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui 2 pagyvenimų medinis 
namas po 4 kambarius. Kartu parsi
duoda ir vieno lieto rakandai. Prie
žastis. savininkas įvažiuoja j Lietuvą.

1 1416 SOUTH 50th COURT 
Cicero, Illinois

REIKALINGI DARBININKAI

Reikalingi laisniuoti Steam 
Fiteriai ir Plumberiai. Atsi-I
šaukite tiesiog į

Marian HIHs Semlnary, 
HInsdale, III.

Rev. Br. Vitkus.

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pilone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Snite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

CLASSIFIED
AUTOMOBILE8 ACTOMOBILE8

EM1L DENEMARK INC.
■ ” Vartotų Karų Barbenai -----

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUIOK IR 
PONTIAG KARŲ

Jos

2INIŲ - ŽINELĖS
Šiandie konstitucijos diena 

Ohicagoj. Chicago šiandie pa
minės konstitucijos* dienos 148 
m. sukaktį. Iškilmės įvyks

"IMTES PRIPAŽĮSTAM, jogei rūkymas Old Golde nėra garantija dėl 
buvimo gražaus oro. Bet daugelis rūkytojų suranda specialį 

malonumą rūkydami Old Golds. Stimuliojanti ypatybe, kuri sukelia 
dvasią, net ir prastam orui esant. Tas malonus rūkymas paeina nuo
Old Gold puikiausio tabako. Tabakas yra parinktas labai lengvas; 
pasendintas ir išpurentas virš paprastų standardų.

BTTTCK **6. 5 Reda n 41, Trunk. garint. kaip nauja*............9*95
BUICK *86, Club Sedan bu trunk. garantuotas ........................ 1828
BUICK *85. 5 Sedan 47, garantuotas........................................... »795
BUICK '84, 5 Coupe 58, mažai vartotas, garant........................ 9995
BUICK ’84. 5 Sedan 57, pulkus karas, garant. ...................... 9995
BUICK '88, B Sedan <7. tobulas, garant ............................... 9895
BUICK *82, 5 Sedan 98. tobulam stovy ............................... 9495
BT’ICK *82. 5 Coupe 94. labai pulkus, garant..................... 9495
BUICK '81, Sedan 91, geroj tvarkoj............................................. 9895
BTTTCK. '29, Z-4 Coupe, žemai apkalnuotas .. «.................. t 98
BTTTCK ’29, 6 Sedan 47, gražus mažas karas ...........................998
BUTCK '80. 7 Limo. keži drat. ratai, eina O. K..................... 9228
CADILLAC *20. 7 8edan, pertaisytas .................................... SM5
CADILLAC *19. 7 Sedan. labai puikiam stovy.......................... 9495
CHEVROLET '84. 5 Sedan, kaip naujas ............................... 9495
CHEVROIJCT '80, 2 durų Sedan, įvarus mažas karas .... <195
HTTDSOK, *1«. 5 Sedan. bėga O. K...........................................  9 95
LA RAI.LE '11. 7 Sedan, toobulam stovy .............................. 9595
LA SALLE *21, B Sedan. pulki vertybė ........................................ 9495
LA SALLE *19. B Sedan. « drat ratai .................................... 9845
LA SALLE *29. B Sedan. drat. ratai .................................... |1N
LDfCOLM *89. B Sedan. labai pulkus .................................... 9999
KASK '82. B Sedan. seras malas karas ....................... . .. 9285
OAKLAND *81. 1-4 Coupe taroj tvarkoj .77...................  *178
PACKARD ’8I, 7 Custom Sedan, tobulam stovy ................. 9875
PACKARD *11. 7 Custom Sedan, gerai bėgantis ............... 9898
PACKARD *89, 7 Sedan, puikiam stovy ............................ 9818
PIERCE *19. 8 Coupe, labai pulkam stovy........................... 9198
PONTTAC *84. 4 Durų Sedan. kaip naujas............................ 9498

Chicago Stadiume, dalyvauja
nt įžymiems miesto, apskri- 

kingi Ad. Bernadišius, P. Pu- į ties ir valstybės atstovams, 
trimas ir kiti iš Cicero. Taip- Principaliai kalbėtojai bus R.

tiniuliuoįa ... bet niekados ne erzina

į TAIPGI DAUGELIS KITŲ tEMBSNĖMIS KAIN0MI8

Jūsų dabartinis karas priimamas ui rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

į 3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cr>awford 41OO

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run


