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PRANCŪZIJA BLOKUOJA I. Sį-GOS 
AKCIJJį PR‘£S ITALIJĄ

ITALIJOS ARMIJOS VERŽIAS ETIOPI
JOS GILUMON

Italai lakūnai su bombomis
naikina etiopiečių sodybas

ŽENEVA, spal. 13. — Ang-1 
lijos dominuojama T. Sąjun
ga aną dieną nusprendė imtis 
sankciją (bausmių) prieš Ita
liją. Paskelbta ginklų ir amu
nicijos embargo. Kitą dieną 
imta svarstyti Italijos elcspor-i 
tui boikoto klausimas. Po to • 
iškelta kredito ir paskolų klau 
simai. Daugeliui atris lo, kad 
tai vis sėkmingi žygiai, kad I-; 
taliją palaužus jos žygiuose 
prieš Etiopiją.

Tačiau taip nėra. T. Sąjun- Į 
gos vieningumas yra tik žo- I 
džiais. Kitaip yra su jos dar- j 
bais. Prancūzija pasižadėjo 
Anglijai balsuoti už sankcijas. 
,Ji taip ir daro. Pildo savo pa
reigą kaipo Sąjungos narė. 
Pritaria Anglijai. Bet, iš tik
rųjų, ji dirba Italijos naudai. 
Sankcijų sukėlime ji stato j- 
vairių kliūčių, kad tik neap
sunkinus Italijos. Kad ir gink
lų embargo klausime. Ačiū 
Prancūzijos pastangoms, Są
junga paskelbė ginklų ir amu
nicijos embargo, bet iš to iš
ėmė kai kurias žaliavas, iš ku- į 
rių Italija gali namie pasiga
minti įvairių ginklų ir karo 
medžiagos.

Tas pat yra ir Italijos eks
porto boikoto klausimu. Per
eitą šeštadienį svarstytas šis 
klausimas ir pagaliau atidėtas 
iki pirmadienio. Prancūzija ir 
jos šalininkės stato kliūčių ir 
tuo būdu duoda progos, bu- į 
tams vis daugiau įsigalėti E- 
t iopijoje.

Kai kurie diplomatai yra 
nuomonės, kad iš tų visų T. 
Sąjungos žygių prieš Italiją 
Ims gautas tik nulis. Kai T. 
Sąjungoje vyks ko ilgiausi ko
mitetų ir pakomiteti} su ko
misijomis svarstymais, italai 
su naujoviniais ginklais sunai 
kins visą Etiopiją ir išžudys 
apie trečdalį visų gyventojų. 
Toliau nebus nė reikalingi T. 
Sųjungos pasitarimai. Italijos 
karą Etiopijoje gali sustabdy
ti tik karas. Kas gi šiandien 
norėtų kariauti su Italija.

APIE KARĄ IR IŠ KARO 
LAUKO TRUMPAI

ASMARA, Eritrea. — Ita
lų armijų priešakinės kolium
nos veržiasi Etiopijos gilu- 
mon ir užima vis naujas etio
piečių sodybas. Visur sutinka 
mažą pasipriešinimą, kadangi 
priešakiuose veikia lakūnai. , 
Su bombomis jie griauja sody
bas, žudo ir skaldo gyvento
jus. Tuo būdu atidaromi ke- i 
liai kareivių koliumnoms.

PARYŽIUS, — Čia stipriai 
saugojama Anglijos ambasa
da. Nežiūrint vyriausybės grie 
žto uždraudimo, numatomos 
prancūzų nacionalistų demons
tracijos prieš Angliją.

HARRAR. — Vienuolika i- 
talų lėktuvų bombavo Gerlogu- 
bi. Sprogimas įgriovė vieną 
apkasą. ir ten palaidojo gy
vus 36 etiopiečius kareivius.

NEAPOLIS. — Italijos vy
riausybė vis daugiau kareivių 
siunčia Afrikon. Matyt, užkem 
ša ten spragas, kurias padaro 
daugiausia ligos.

ASMARA, Eritrea. — Itali
jos kariuomenės vyriausias va
das gen. Etmilio> de Bono savo 
vyriausybės vardu šiandien 
formaliai aneksavo (prijungė 
Italijon Adovvą ir Tigre pro
vincijos didesniąją dalį.

ADDIS ABABA. — Iš pran 
cūzų Somalilando Etiopijon 
pristatoma 600 tonų amunici
jos.

LONDONAS. —Patirta, kad 
italų karo laivai neatsako į 
anglų laivų saliutus Vidurže
mio jūroje.

ADDIS ABABA. — Etiopi
jos imperatoriaus įsakymu ka
riuomenė pajėgomis pašalino 
Italijos pasiuntinį Luigi Vin- 
ci-Gigliucci, kurs atsisakė ap
leisti ambasadą ir šį miestą, 
paduodamas įvairių išsisukinę 
jimų.

Tik bonkų šukės bepaliko. Vaizdas iŠ Eigin, III., kur būrys pieno streikerių. 
užklupęs pieno išvežiotoją, išmetė ant gatvės pieno dėžes, sudaužė botikas.

(Acme Photo)

ITALU ARMIJA ŽYGIUOJA! BORAH UŽ “REVOLIUCI-i ALBANIJA - IŠTIKIMA 
NESULAIKOMAI

ROMA, spal. 12. — Žinio
mis iš Eritrea kolonijos, ita
lų armija — apie 120,000 vy
rų, ima žygiuoti pietų link, 
Etiopijos gilumon. Žygiavi
mas yra lėtas, bet nuolatinis.

Ši didelė armija turi apie 
2,500 kulkasvaidžių, 230 pa
trankų ir 92 tankas. Jos prie 
šakyje tūkstančiai darbinin
kų tiesia laikinus vien leng
vesniam žygiavimui kelius. 
ETžpakalvje gi taip pat tūk
stančiai darbininkų tuos keb
lius praplečia ir sustiprina 
taip, kad būtų galima jayr $y 
giuojančiai armijai pristatyk 
ti amuniciją, maistą ir viso
kią karo medžiagą.

Iš Somalilando fronto pra
neša, kad ten italai ir gi pa
laipsniui žengia pirmyn, kad 
pasiekus Harrar miestą.

Vienur ir kitur italams di
džiausi sunkumai yra susisie
kimas Etiopijos brūzgynuose, 
nepaparastai kalnuotuose plo 
tuose, kur nėra jokių kelių, 
kaip tik kai kur išminti take
liai paupiais, pašlaitėmis ir 
šalimais kalnų ir milžiniškų 
uolų. Vienur kitur pasitaiko 
stačiai nepereinamos pelkės.

Dar blogiau tas, kad die
nomis yra stačiai nepakenčia
mas karštis, o naktimis — 
didelė vėsuma.

PAGAUTI TRYS PASPRU 
KĘ KALINIAI

JAPONAI SAUDO Į SOVIE
TŲ KAREIVIUS

PRANCŪZIJA NUMATO 
NESMAGUMUS

PARYŽIUS, spal. 12. — 
Prancūzų kolonijoj Tunise, 
Afrikoje, gyvena daugiau 
kaip 200,000 europiečių ir jų 
didelė dauguma italai, kurie 
\ t a stipriai susiorganizavę.

Prancūzija numato, kad šie 
Tuniso italai sukels daug 
triukšmo, kai Italija bus su
žnybta T. Sąjungos paskelb
tomis sankcijomis.

LONDONAS, spal. 13. — 
Apie 50 japonų kareivių iš 
Mandžiuko perėjo sovietų sie
ną ir pradėjo šaudyti į bolše
viką sargybą. Pastaroji atsa
kė taip pat šaudymais.

Iš Maskvos pasiųstas protes 
tas Tokijon.

KAUNAS. — Ats. gen. 
Daukantui, buv. Lietuvos at
stovui P. Amerikoje, paskir
ta pensijos 528 lit.

J4” RESPUBLIKONŲ 
PARTIJOJE

ITALIJAI
ŽENEVA, spal. 12. — Al

banija, kaip ir visos kitos T. 
Sąjungos valstybės, balsavo 
ir pasisakė prieš Italiją. Ta
čiau Albanijos atstovas pa
reiškė, kad jo valstybė nevyk

AVASHINGTON, spal. 13.-
Senatorius Borah, resp. iš 

Idaho valstybės, parašė laišką 
pulkininkui T. Rooseveltui.

Senatorius ragina puikiniu- dins jokių sankcijų prieš įta
ką, kad jis^Ąfįęirengtų respub- lį.kD Jįs pažymi, kad Albani- 
likonų partijos suvažiavimui J® y*'® poTHiniai susijusi su 
ir gelbėtų sukelti revoliuci- Italija ir jai nėra galimybės 
ją” prieš šiandieninius šios vykdyti kokias nors sankci- 
partijos vadus, kurie, anot se- j®**-
natoriaus kliudo partijai pa-

NORI SUPILIETINTI PA
LESTINOS ŽYDUS

žangią veiklą.

ETIOPIJOS ATSTOVAS
VYKSTA KARAN . JERUZALE, spal. 12. — 

______ Žydų vadai planuoja kampa-
ADDIS ,ABABA, spal. 12. kad ’upilietinus visus

- Etiopijos imperatorius at- Calestiuoje gyvenančius žy- 
šaukia savo pasiuntinį Pran- aus*

! elizijai gen. Tecle Harvariate,' Apskaičiuoto, kart Palesti- 
'kurs gynė Etiopijos reikalus J n°je 5™ aPie 350’000 
,T. Sąjungoje. J° ,S ■» tlk aPie 15O’(1nO >'ra

CHESTER, III., spal. 13. — 
Iš vietos valstybinio kalėjimo 
pabėgo keturi kaliniai, kurių 
priešaky buvo garsus plėšikas 
Basil Bangbart. Šis ir jo du 
sėbrai greitai sugauti, o ket
virtasis dar slapstosi.

atšauktas vadovauti
šio krašto piliečiais.

.100,000 etiopiečių armijai, ku KARDINOLAS KRIKŠTIJO
• ri sudaryta nuo italų atimti KŪDIKĮ
• Adową. _______

Jo Emin. Kardinolas Mun- 
t GRAIKŲ KARALIUS GRĮŠ ()(>iejn> Chicagos Arkivysku- 

LAPKRIČIO MENESĮ pas, pereitą penktadienį Ijew-
---------- i is Memorial Maternitv ligo-

LONDONAS, špal. 12. — ninės koplyčioje pakrikštijo 
Kviečiamas atstatytos Graiki- gimusį šioje ligoninėje 10,000- 
jos monarkijos sostan buvęs Qjj kūdikį, Jurgį Pranciškų 
karalius Jurgis II nuspren- O’Dowd, kurs apdovanotas 
dė, kad jis grįš tik po ple- pinigais ir kitokiais daiktais, 
biscito įvykdymo. Jis nori,

ŽUVO MOTINA SU 
KŪDIKIU

Cicero avė ir 111-os gat. 
skersgatvyje susikūlė du au
tomobiliai. Žuvo moteriškė su 
kūdikiu ir 4 kiti asmenys su
žeisti. Žuvusioji yra Mrs. Sue 
Carroll.

kad graikai formaliai pasi
sakytų už monarkiją ir jo 
grįžimą.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
STALIND0LIN3KE

/Chicago majoras Kelly su 
žmona buvo krikšto tėvais.

MIRĖ PENKIŲ POPIEŽIŲ 
TARNAS

PASITRAUKĖ LENKIJOS 

MINISTERIŲ KABINETAS

Lenkija reikalinga glaudesnių 
santykių su Lietuva

MĖKŠIKOŠVYSKUPAŪIŠ 
NAUJO REIKALAUJA BAŽ 

NYČIAI LAISVĖS

I VATIKANAS, spal. 12. — 
. ' iMirė Eduardo Pezolli, kurs

MASKVA, spal. 12. Di- ppr metų buvo Popiežių 
rtelis žemės drebėjimu ištiko' npartanlĮ,ntų prižiūrėtojo. Vo 
Stalinrtolinsk,, arti Afgania-I ,jnnj, tan,„v„ p(.nki(,ms Po. 
tano. Apturėtomis žiniomis, pjeįjan)g
apie 50 asmemų žuvo ir dau
giau kaip 300 sužeista.

MEN1CO CITY, spal. 12. 
— Meksikos vyskupai pasiun-' 
tė dar vieną prašymą prezi
dentui ’ Lazaro Cardenas, kad 
jis grąžintų Bažnyčiai laisvę. 
.Vyskupai nurodo, kad prezi
dentas panaikintų rugpiūčio 
mėn. 31 d. paskelbtą įstatymą, 
kuriuo konfiskuojamos bažny
tinės ir religinės savastys, 
taip pat šio įstatymo vykdo
mąjį statutą. Toliau nurodo 
pataisyti krašto konstitucijos 
straipsnius 3, 24, 27 ir 130. 
Pagaliau siūlo viešųjų įstaty
mų ir prigimtojo teisingumo 
18 svarstymų.

Tais nurodymais ir siūlo
mais aptarimais vyskupai 
reikalauja, kari privačiose mo
kyklose būtų leista turėti re
ligines painokas ir kad valsty 
binėse mokyklose nebūtų mo
kinama to, kas yra priešinga 
Bažnyčiai ir religijai. Reika
lauja, kad1 religinėms organi
zacijoms būtų grąžinta lais
vė ir būtų leista joms įsigyti 
nekilnojamas ir personales 
savastis, reikalingas išsilai
kymui ir viešąjam Dievo gar
binimui.

Vyskupai pareiškia, kad tų 
įstatymų panaikinimas, arba 
konstitucijos straipsnių patai
symas nebūtų koks tai nepa
prasto pobūdžio žygis. Tai 
būtų vien teisingumo žygis. 
Šio teisingumo laikosi ir kitos 
pasaulio valstybės. Vyskupai 
cituoja ištraukas iš konstitu
cijų Vokietijos, Airijos, Če
koslovakijos ir Lietuvos, taip 
pat Massacliusetts ir Virgini
jos valstybių ir pagaliau Ar
gentinos ir Chile respublikų.

Kiekvienas centrinės ir pie 
tų Amerikos konstitucinis įs
tatymas, pareiškia vyskupai, 
laiduoja švietimo ir religijos 
laisvę.

Vyskupai ir/J>aigia:
“Mes darome šį prašymą 

savaja teise kaipo piliečiai ir 
vardu Meksikos katalikų, ku
rių esame tikrais atstovais — 
vyskupais.”

Prašymą pasirašo 14 arki
vyskupų ir vyskupų ir pri
segti nepasirašusiųjų vysku
pų vardai.

VARŠUVA, spal. 13. — At
sistatydino premjero Slaweko 
ministerių kabinetas. Nanją 
kabinetą sudaryti pakviestas 
buvęs vidaus reikalų minis- 
teris Marjan Zvndram-Kosci- 
alkowski. Slawek atsistatydi
no dėl rinkimų reformų nepa
sisekimo.

Užs. reikalų ministeris Bec- 
kas skubiai parvyko iš Žene
vos. Kol kas nėra žinoma, ar 
jis ir toliau pasiliks savo vie
toje. Prieš parvyksiant min. 
Beckas užsuko Berlynan, kur 
turėjo pasitarimų su nacių 
viršininkais.

Lenkų opizicijos spauda puo 
la min. Becką. Pažymi, kad 
Beckas pablogino Lenkijos san 
tykius su Lietuva ir Čekoslo
vakija. O Lenkija daug reika
linga draugingų santykių su 
minėtomis gretimomis valsty
bėmis.

PERU PRIEŠ KOMUNISTŲ

LIMA, Peru, spal. 11. — 
Peru respublikos vyriausybė 
griežtai uždraudė krašte viso
kią komunistų propagandą.

Uždrausta importuoti ko
munistiškas knygas, žurnalus, 
laikraščius, atsišaukimus, nuo 
traukas ir krutomuosius vaiz
dus, kuriais būtų skleidžia
mos raudonosios idėjos.

RELIGINIS PAJĖGUMAS 
IR TAIKA

VOKIETIJA ATSILYGINO 
SU T. SĄJUNGA

TVASHINGTON, spal. 12. 
— Alaską ištiko didelis vie
sulas, kokio nebūta ten per 
50 metų.

DARBDAVIAI, norėdami 
naudotis svetimšalio samdo
muoju darbu, turės gauti lei
dimus

ŽENEVA, spal. 13. — Šio 
mėnesio 21 d. Vokietija visiš
kai apleidžia T. Sąjungą. Vo
kietija išmokėjo Sąjungai pri
klausančius užtrauktus mokes-

CLBVELAND, O., spal. 11. 
— Žydų rabinas B. R. Brick- 
ner tomis dienomis kalbėda- 
mas per radiją sakė, kad pa
sauliui yra reikalingas vadas, 
kurs sukeltų sąjūdį už taiką. 
Tai esanti vienatinė priemo
nė sustabdyti vykdomas sker
dynes Etiopijoje.

Rabinas mano, kad šiam 
sąjūdžiui yra tinkamiausia 
žmonių religinė pajėga. Ir 
jis yra nuomonės, kad tuo 
parinktiniausiuoju visos žmo
nijos sąjūdžiui sukelti vadu 
yra Popiežius Pijus XI.

Anot rabino, religinė pa
jėga yra galinga. PrieS ją 
turi suklupti visi diktatoriai, 
kurie svaigsta! nuo imperija- 
listinių svajonių, ši pajėga 
tegali užtikrinti pasauliui pa- 

i stovią taiką.

ORAS
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DĖL KOMUNISTŲ VEIKIMO

Savo laiku Chicago Herald Examiuer 
plačiai rašė upie komunistų veikimų Jung
tinėse Valstybėse. Tas laikraštis nurodė pa
vojus, kokie gali kilti iš koiiu.nislų puses. 
Buvo pasakyta, kad jie dienų ir naktį dilba 
sugriovimui viso to, kas buvo pastatyta pra
dedant 1787 metais.

Herald E.\uniintT pažymėjo, kad dabar 
Jungtinėse Valstybėse raudonųjų, priklausa 
učių komunistų partijai yra šešis kartus dau 
giau, negu jų buvo Rusijoj caro nuvertime 
laikais> Esu čia dabar yni dvigubai daugiau 
organizuotų komunistų negu pačioj Rusijoj, 
nes esu G1G komunistų organizacijų su sky
riais visame krašte. Komunistai spausdinu 
virš trijų šimtų laikraščių visokiomis kalbo
mis. Milijonai komunistinio turinio knygų 
išplatinama kasmet Jungtinių Valstybių gy
ventojams. Mokyklose, kolegijose ir visur 
kitur veilc.ua komunistine propaganda. Esu 
apskaitlii.ojama, kad šiame krašte kasmet 
praleidžiama šeši milijonai dolerių darbinin
kų kurstymui streikuoti, skiepijimui neapy
kantos, vedimui krašto prie civilinio karo 
nuvertimui vyriausybės ir įsteigimui tokios 
valdžios, kokia dabar yra Sovietų Rusijoj.

Dėl šių visų faktų visi Amerikoj gyvenų 
žmonės turėtų susirūpinti. „

Herald E.\aminer pabrėžia, kati kur tik 
įvyko sugriovimai demokratinės valdžios su 
visoms jos institucijoms, įvyko dėl to, kad 
ir žmonės ir jų išrinktoji vyriausybė laiku 
nesusiorientavo, neišvystė savo akcijos. Ko- 

\tiipnizmas — tai vėžys. J r jis augus. Tų au
gimų reikia sulaikyti. To darbo reikia im
tis tuojau. Prieškomunistinė akcija turi eiti 
visu frontu.

Nors gal Imt ir perdėta apie komunistų 
jėgų Amerikoj, tačiau ji jau tik išaugo, kad 
akių užmerkti prieš jų negalima. Gal būt 
jie neturi tiek daug organizuotų žmonrų ir 
leidžiamų čia laikraščių, kaip kad Herald 
Esaminer paduoda, bet vis dėlto komunistų 
veikimas yra gyvas ir pavojingas. Kalbant 
kad ir apie lietuvius komunistus Amerikoje, 
jie nėra taip stiprūs, kaip kad pasigiria, ta
čiau dirba daug ir nemažai mūsų tautiečių
suklaidina. Jų atstovai, nuvykę į Viso Pa
saulio Lietuvių Kongresų Kaune, pasigyrė, 
kad jie atstovauja 55,000 organizuotų lietu
vių. Tai buvo netiesa. Jie tiek pasekėjų ne
turi ir tiek nereprezmlavo, bet jų pasekėjai, 
i ųd ir negausingi, vi* vien pajėgė keletu at
stovų į kongresų pasiųsti.

Tai.,., gal būt kati tokiu bū.'n »r apie 
visų Amerikos komunistų jėgų yra perdeda
mą. Jie yra veiklūs ir įkyrus, dėl to kai 
kada ir susidaro tokio įspūdžio, kad komunis
tai yra galingi.

Nežiūrint to viso, būtinai yra reikalin
ga išplėsti prieškomunistinį veikimų, nes jis 
yra pavojingas visais atžvilgiais. Apie tai 
plačiau parašysime kitu atveju. • ■

jį ginti. Kuro fronte matome ue vien vyrus, 
bet ir moteris.

Spaudu pranešu, kad viena karališkom 
kilmės motelis Wuizero Sbuinergo Gaby va 
dovauju kariuomenės pulkui karo fronte 
Kuomet jų norėję sulaikyti nuo vykimo į ka
ro frontų, ji taip atsakiusi:

“Mes, moterys, visuoihet gelbstime tų, persekiotų ir visokiais bft- 
karo įnelu. Karo tunte mes juučianiės ,|ai6 žemintų kunigo vardų, tai 
kai namie. Alano šeima mažiais kariavo, to|<įy visur pilna. Tam daly
kini išlaikyti Etiopijos nepriklausomy- į-yj atsiranda ir vadai ir ur
bę. Dabar aš esu šeimos galva ir nesu
prantu dėl ko aš neturėčiau sekti tų tra
dicijų”.
Taigi, ji kariauju ginklu rankoj. Anot 

jos, elijopiiėiui imlų nebijų, nes žilių, kad 
jie prasti kareiviai. Gi kariauti afrikiečiui 
esu taip paprasta, kaip valgyti.

Kita afrikietė Waizero Asagedicli, vie-1 
no kariuomenės vado žmonų, net karaliaus' 
neklausydama, išvyko j karo frontų. “Ko
dėl mums, moterims, nevykti į karo frontų, i 
kad lindėti vyrams ir juos puakstinti” —• ! 
kalbėjo afrikietė. ‘Daug praeityje buvusių j 

karų laimėta dėl to, kad moterys buvo karo1 
fronte... Tai yra mūsų pareiga, taip kaip ir 
vyrų, gelbėti savo kraštų”. Kuomet impera
torius jų raginęs jmsilikti namie, ji atsakius, 
kad tai yra jos dalykas nuspręsti, ar palei 
ga ginti tėvynę ja šaukia, ar ne.

Tai yra gražus tikrosios tėvynės meilės 
pavyzdis.

Naujas Dalykas

LIETUVĄ APLANKIUS
. Rašo L. šimutis —____ —__

ORAS IR MOTORAS

Kauno juokų laikraštyje “Kontaplyje” 
buvo plėtos eilės, pavadintos “Oras ir mo
toras ’. Jomis pašiepta antrojo transatlanti
nio skridimo organizatoriai ir lakūnas Vait
kus. Pasijuokta, kad skridimui jau antri me
tai trukdo oru* ir motoras.

Važinėdamas po Amerikų ir ne iš pasuulio, kuip ir aš nt 
Lietuvoj, lubai ratai radau iš pasaulio. Pašventink juosi 
žmonių, kud melstųsi už ku- tiesoje. Tavo žodis tiesa Kaip 
nigus, bet kati keiktų, niekiu- tu mane siuntei į pasaulį, taip 

ir aš juos siunčiu į pasauli 
Už juos aš pašvenčiu pats sa 
ve, aad ir jie būtų pašventin
ti'tiesoje” (Jon. 17).

ganizacijos, lyg visas praga-i Nuo |>at krikščionijos pra į 
ras skubinasi į pagalbų, o ke- džios mes matome, kiek daug ! 
rštas tiek išlnijoja, kad net melstųsi už kunigus. Kada šv. 
žmogaus dantys grikši, kai Petras buvo įmestas į kalė- 
išgirsta kunigo vardų. Gi jei- jinių, “Bažnyčia gi meldėsi 

1 gu kunigas kų bloga padarė, nesiliaudama už jį Viešpačiui’ 1 Jose 
! ar jiapiktino savo elgesiu, tai (APD. 12, 15), taip randama 
gyvu ir rašytu žodžiu išpila- užrašyta Apaštalų Darbų kny- 
ma pauiuzgos ant viso kimi- goję. J r išmeldė, nes angelas 
gystės luomo. j išvedė Petrų iš kalėjimo.

Bet jeigu kiekvienas žmogų* Mūsų laikais kaip tik rei- 
šultu protu apgalvotų, kieti kia daugiausiai melstis už ku- 
kunigas jam bloga padarė ii nigus, nes daugybė jų sėdi 
kiek gera, tai baisiai išsigųs- Rusijos, Meksikos, Vokietijos 
tų, jeigu užsiėmė kunigo nie-1 kalėjimuose. Gi silpnesni ku- 
l ininui. Dažnai paklaustas, — nigai susvyruoja ir pereina j 
pusakyk: Kų tau kunigas ir priešų pusę, pasidaro lyg Ju- 
Bažnyčia blogo padarė f— nu- dai - išdavikai. Yra ir iš lie- 
nukčioja ir nieko negali atsa- tuvių kunigų atpuolusių, išsi

žadėjusių kunigystės dėl šil
tos valdiškos vietelės, ar kilų 
silpnybių, tik ačiū Dievui, kad 
nedaug, nes sulyginant su 12 
Apaštalų, kurie prie paties 
Kristaus išėjo mokyklų ir ma
tė stebuklus, o ne visi pasili
ko ištikimi, ir užėjus persi 

kė mirties valandoj. Visi tie klojimams, net visi kai kuriai 
dalykai bus labai brangūs Die ; valandai Jį apleido išskyrus

i

Ryti. Bet, žmogeli, ant Dievo 
Teismo gal nė vieno neturėsi 
draugo ir jiieteliaus, o kuni- 
,as kaip tik pasirodys did

žiausias geradaris, kuris ne 
kurtų tave išrišo iš baisiau
sių nuodėmių, padalino Komu 
ni.ią, atlaikė šv. Mišias, atlan

vo Teisme. j Sv. Jonų, tai šiais negirdėtai
Dėl to, vietoj keikti kuni ! baisiais Bažnyčios persekioji- 

gus, pradėkime už juos mels- mo laikais, džiaugkimės ir dė-
tis ir dėkoti Jėzui už kuni- Rokime girdėdami Dievui, kiek

• .iv,, . k ,, •» v i 'gystės luomo įsteigimų, kada-ii Aoiiiiamlie is New lorko . *’_ ...: i_  i__ :_  _ u-a.. __ • i*Važiuotum
į Havre (nuo liepos 31 d. ligi rugp. 
turėjome labai gražų orų. Visos dienos 
saulėtos, o naktimis gražiai žvaigždės mir
gėjo. Nei vėjų, nei audrų, nei miglų neuž
tikome. Susirinkę būreliais kalbėjomės, kad 
šiuo laiku, kuomet oras taip gražus ir oke 
anas taip ramus, mažu laiveliu būtų galima 
persiirti. “Bet Vaitkus vis dėlto neskren
da” — kažkas pastebėjo. Tuomet visų kal
bos ir nukrypo apie skridimų. Jos buvo įvai
rios, tačiau visi pripažino, kari kur nors

j ngi be kunigo nebūtų nei Ko-
buvo ' ,nun*-i°s’ ne* išpažinties, nei 

Krikšto, nei puūiop Bažnyčios, 
km i veda žmones prie išgany 
mo. Štai ateina j Bažnyčių iii 
Imi graži praktika: “Pirma
sis mėnesio Šeštadienis”, .šis 
Šeštadienis yra skiriamas kaip 
tik melstis prie Marijos už 

'kunigus. Jau dešimtimis tūk
stančių paiualdesnių katalikų 
dedasi prie tos palaimintos or-

EUCHARISTINIO KONGRESO 
ĮSPŪŪ21A1

RUGS. 26 D., KETVIRTA
DIENĮ — MISIOS MOTE- 

RIMS. GYVOJI MONS 
TRANCIJA. PROCESIJA

Dalis III

Mišios, kurios originaliai bu 
vo paskirtos laikyti Public 
Auditorijoj, dėl daugybės svie 
to buvo laikomos sykiu dvie- 

vietose: Auditorijoj ir 
Stadiume. Abi vietos buvo pi
lnos žmonių. Daug buvo šei
mynų, kų. išėjo rytmetį 7 vai 
ir grįžo namo 7 va!, vakare.

Auditorijoj Pontifikalės Mi 
šias laikė J. E. arkivyskupas 
Joseph F. Rununel iš New Or
leaną. Kas atnašavo Stadiume, 
neteko sužinoti. Giedojo du 
moterų chorai. Vienas susido 
dantis iš 3,giedojo Music 
Hali, o kitas iš 10,000 moterų kunigų, o su jais ir dar 
I- giedojo Public Auditorijoj, fc'yhf' vyskuP«< i kuriuo, 
i papunkčiui. Pauiok.iij temoje. Jaka* pamažėl po baldakrnn. 

‘ Išv. Eucharistija ir kataliko) Itu Monstrancija rankoje ėjo 
moterų akcija” sakė J. E. ar pata brantas J. E, Kardė 
kivvskupas John J. Oiensou 1,olaB L<‘Satas. Atėjus vieton 
iš Ėt. Louis. Klierikų choru-,ir įmones paskel
giedojo Wittc “Ecce Saccr-1 bta- kad už P°r08 ““““‘h Sv. 
.los”. Per Offertorium: ••<;lT?vas lai,n,ns Eucharistinio 
Ataria, Virgo l>ia”. į Kongreso dalyvius per radio

Mišios užsibaigus, | Visi '“klaupė. UžvieSpatavr.
tyla. Štai, pasigirsta balsas iš 

: Romos. Po palaiminimo minia 
pradėjo skirstytis, o choras ir

su įvairiomis giesmėmis apmą
stymu tarpuose. Buvo tai ne
apsakome gražumo vaizdas 
matyt maršuojant įvairių - į- 
vairiausių spalvų ir grupių iš
sirikiavusius būrius su vėlia
vomis arba parašais pryšaky 
je ir besigrupuojant į tų di
delę Monstrancijų. Čia ėjo į- 
vairių mokyklų studentai, be 
nai, policija ir įvairių tautu 
reprezentantai. O visų tų pu? 
kių grupių tarpe atm&rša'o 
ir du Alaskos atstovai su kai
liniais ir vienas indijonas ku
nigas apsikaišęs plunksnomis. 
Alaskiečiai nustebo pamatę 
tiek svieto ir rankas i ranko
ves susii.arinę dairėsi aplink 
ir žingeidžiai stebėjosi iš to
kios minios

Ant galo pasirodo tūkstan

Abejom Mišios užsibaigus, 
apie pirmų vai. popiet prasi
dėjo iškilminga Euęharistinio 
Kongreso užbaigimo procesija,! 
kuri ėjo nuo devintos ir Su-I 
perior gatvių į Stadium. Apie

kunigų drųsiai gina Bažnyčių, antrų vai. popiet nuėjus į bta- ; 
ir tikėjimų. Ir mūsų tautos, dilini sunku buvo dasiniusti į 
vysk, T. Matulionis su daugy
be kunigų yra gyvas Kristui 
ir Bažnyčiai ištikimybės pavy
zdys. Dėl ko taip/ O tai dė.' 
to: “Kad Bažnyčia meldžia
si už juos nesiliaudama!’ 
(APD. 12, 5).

htai dėl ko įvedama šiais 
baisiais suspaudimo laikais 
“Pirmasis mėnesio Šeštadie
nis”, melstis už kunigus. Įmašuniukas yra pakastas, jei Vaitkus nesinau

doja šiuo puikiu oru ir neskrenda”. Nei bent Man,za('*Jori
Kalėdų laukia” - pasigirdo balsas. "Siųs- :T‘jU31.X1,’.pemai “CtaL' »vč. :ni.ausios Jč-zaus Širdies pirmo 

Rime jam kablegramų” — atsirado pasiūly

klina šv. Tėvas ma šeštadienis tuojau po Šve-

mas.
Kad tuo laiku oras buvo gružus, liūdija 

kitu laivu keliavęs p. Vituitis, “Tėvynės” 
redaktorius. Savo. redaguojamam laikrašty 
rašo:

' Panelės Marijos Paaukojimo 
dienoj, labai užgyrė ir ragino

mėnesio penktadienio, dėl tą 
kad šeštadienis yra skiriama

kad kuodaugiausiai tikinčiųjų i Marijos garbei, o Marija, yra
prie jos prisidėtų.

Prie tos organizacijos nėra
ypatingo prisirašymo, paduo
dant savo vardų, bet daugiau 
padaroma savo širdyj pasiža
dėjimas melstis už kunigus ir, 
jeigu pareigos nesutrukdo, a

šeštadieniais išklau- , Kalvarijos kalno, 
syti Šv. Mišių, priimti šv. Ko
muniją, o kas negali atlanky
ti bažnyčios, tasai namie pa
daro intencijų ypatingai tų še

TIKROJI TĖVYNĖS MEILĖ

Kas myli savo tėvynę, ta* nuoširdžiai 
jai dirba ir pasišvenčia. Jei tauta pareika
lauja, jis savęs išsižada ii gyvybę ant jos 
aukuro paguldo.

Etiopija, kurių italai užpuolė ir nori j»a - 
vergti, yra primityviškas kraštas. Jo gyven
tojai dar laikomi laukiniais žmonėmis. Ta 
čiau reikia stebėti*' kokia gilia savo krašto 
meile jie gyvena, kaip moka jam aukotis ir

“Dėl Grigaičio pykčio, kad “Tėvynė
je” buvo įdėta į svetimženklius laukia
mas geras oras skridimui, tai galima tiek 
pasakyti: šių žodžių rašytojui keliaujant p,,na;na 
šiauriniu Atlantiku į Švedijų ir atgal 
nei vienos valandos laiku nebuvo ma
žiausių audrų — Atlantikas buvo nepa
prastai ramus visu keliu į abi pusi ke
liaujant, išskiriant tik v ienų pusdienį jųadienį paaukoti už kunigų 
grįžtant atgal, kuomet laivas įplaukė ji 
24 valandomis pirm to praėjusio Flori
dos ciklono kelių. Todėl ir laukimas ge- 
ro oro skridimui, keliavusiam tokiu ra 
mių Atlantiku po kelias dienas dviem 
atvejais, išrodė gana keistu pasiteisini
mu skridinio atidėliojimui. Jei per kelias 
dienas plaukiantis laivas nesutinka jo
kių audrų, tai juo lengviau galima vie 
nuolikai valandų skridimo tinkamų orą 
rasti”.

Ištikro keista ir nesuprantama, kodėl 
Vaitkus nesinaudojo gražiu vasaros oni, o 
laukė lietingo ir audringo rudens. Į tai tur 
būt tik ALTASS pirmininkas tegalėtų atsa
kyti.

(Beje, k ai skridimas šiaip taip užbaig' 
tas, jau ne.ie Kaftanas ALTASS pirminin 
kas, bet Grigaitis. Dabar paaiški kam buvo 
reikalinga Knrtano “pirmininkystė”).

paties Kristaus per kunigų at
stovų šv. Jonų apaštaių pas
kirta kunigų Motina. Ji irgi 
buvo ta pirmutinė kunigus, 
kuri savo rankomis aukojo 
Kristų - Ostijų Jeruzalės baž
nyčioje, o vėliau taip pat ant

Tat eikime, kiek galėdami 
visi pirmais šeštadieniais į 
bažnyčių, klausykime šv. Mi
šių, priimkime kunigų inten
cijomis šv. Komunijų, kulbė 
kime Marijos garbei šv. Ro
žančių ir dėkokime Dievui už 
kunigystės luomų, kartu mal
daudami, kad pasigailėtą nu
puolusių ir apsileidusių kuni
gų.

Pako, mukia nėra atspaus
dinta maldaknygėse galima iš 
sikirpti ar išsirašyti, kas se
ka. (Kas norėtų tuo klausimu 
daugiau žinių ir moka vokiš
kai, tegul rašo: Salvator - V«r- 
Ing, YVarsehauer str. 57, Ber
ibi, Germany).

luomų, taip pat ir už tuos, ku 
rie dar ruošiasi būti kunigai.

Malda už kunigus yra pra 
dėta paties Viešpaties Jėzaus 
lūpomis Paskutinės Vakario 
nė s kambaryj. Jis gerai žino- 

kunigų silpnybes ir 
pramatydamas, kad užėjus p<>- 
r.*eklojimams, viri Jį apleis, 
o vyriausias kunigas Apašta
lų pirmininkas Petras Jo už 
sigins, gi Judas Jį net išduos 
į priešų rankas, — pakėlęs a 
kis < dangų pradėjo taip mels
tis: “šventasis TėvĄ išlaikyk 
dėl savo vardo tuos, kuriuo® 
man davei, kat’ jie būtų vi • 
ra, kaip ir mes. Aš neprašau 
atimti juos iš pasaulio, bei 
apsaugoti juos nuo pikta, Jis ' niains kunigams, aukoju tau

Dieviškasis Išganytojau, Jė
zau Kristau, kuris visų Atpir 
kinio ir žmonijos Išganymo 
darbų pavedei suvp įgalioti

vidų. Bet, galop, prasiverti 
vienos durys ir žmonės mane į 
nešė pečiais į vidų. Apie ga
vima sėdynės nebuvo nei kai 
bos. Džiaugiasi žmogus gavęs 
kur nors per petį matyti mar- 
šuojančių procesijų ir besigru-; 
puojant į milžiniškų Gyvų Mo
nstrancijų viduryj Stadium 
ant pievos. Čia jau senk i bu
vo išbraižyta Monstrancijos 
forma, o dabar visais kraštais 
braižiniu buvo iškelta 50,JOG 
gėlių. Paroda, susidedanti it 
20,000 maršuotojų, ėjo būriai* 
ir pagal patvarkymų stojo pi 
rnuausiai pakraščiais Mons 
trancijcs. o pankui pripildė ic

Procesijai besirenkant į Sta 
dium atkalbėta per garsiakal 
bį visos trys dalys Rožančiaus

per Tavo Švenčiausios Moli
nos rankas visus mano šio? 
dienos maldas, darbus, pasise 
kimus ir nepasisekimus už ku
nigus ir už tuos, kurie ren 
ginsi eiti į kunigystės luomą. 

Duok mums tikrai šventu? 
kunigus, kurie, užsidegę Tave
Dieviškos meilės ugnimi, nie 
ko kito neieškotų, kaip tik 
Tavo didesnės garbės ir mūsą 
sieios išganymo. Apsaugok 
juos nuo visokių pavojų ir 
prašalink visa tai, kas jų do
rybei grasintų ir jų aukšta 
kunigystės pašaukimų žemin
tų.

Šventoji Marija, geroji ku 
nigų Motina, paimki Į savo 
ypatingų globų visus kunigui 
ir savo motiniška ranka ma 
loaiui atverk prie Gerojo Ga 
nytojo tuos nelaimingus kuni 
gus, kurie, užmiršę savo ove 
ntąjį pašaukimą, nuo tikrojo 
kelio atsitraukė. Amen.

Kun. J. Bruiikas, S. J.

žmonės giedojo: “Tave Dievą 
garbinam”. Pasidarė didelis 
sujudimas gatvėje. Žmonės 
liūliavo, kaip jūros. Nesimatė 
nei galo, nei krašto. Laikraš
čiai sako, jog buvo pusė mi
lijono žmonių tų dienų paro
doje ir Stadiume.

Ir taip baigės 7-tasai nacio- 
nalis Eucharistinis Kongresas 
Clevelande. Vėl nusileido vė 
liavos ir kiti bažnytinės spal
vos papuošalai nuo namų ir 
gatvių. Let tie kilnūs vaizdai, 
kokius matė tie, kurie juos a- 
lydžiai sekė ir tėmijo, užsiliks 
atmintyje ilgam, ilgam lai- 

i kui.
Pamačius tokias dideles mi

nias žmonių Eucharistiniame 
Kongrese nevienam atėjo į 
mintį: čas čia tuos žmonei 
taip skaitlingai nutraukė 1 Iki 
šiol nei jokia organizacija, 
sporto, nei politikos, varto
dama visokias priemones ir 
mokslo gabumus ir ekspertus 
garsintojus neįstengė parody
ti tokio magnetizmo sutrau- 

1 kime žmonių, kaip vienas iš 
sakyklos arba per laikraštį, 
pakvietimas, į kurio balsų ii 
visų keturių pasaulio šalin 
plaukte plaukia žmonės ir už
pildė Cievelando viešbučiui 
namus, gatves ir svetaines 
Sutalpinimui visų svečių net 
laivas buvo vartojamas kaipo 
viešbutis ežere prie E. 9 ga 
tvės. Čia tai ir pasirodo virš 
gamtiškumo stebuklai. Arba 
kas davė Eucharistiniam Kon 
gresui tokį nepaprastai gražų 
orų, jei ne Eucharistijos Ka
ralius, Kurio garbei jis buvo 
pašvęstas. Pati Dievas po dvi
dešimt šimtų metų dar kartų 
atėjo viešai patvirtint, jog vi
skas, dangus ir žemė praeis, 
bet Jo žodžiai nepraeis.

Baigiant ši rašinėlį pa*'gir- 
do Cievelando gatvėse urebu-

(Tęsinys aut 5-to pusi.)

veilc.ua


Pirmadienis, spalių 14 d. 1935

Pasaulio Lietuvių Sąjunga

Adv. R. Skipičio paskaita I-jam Pasaulio Lietuvių Kongresui 
Tauta, kuri nori augti ir sti- voje politinė santvarka, bet

3

prėti dvasiškai ir medžiagiš
kai, turi būti gerai organizuo
ta. Geriausia organizacijos fo
rma tautos jėgoms auginti y-

nepr įklausoma Lietuva turėtų 
būti centras, ašis, apie kurių 
suktųsi visos tautos gyveni
mas. Iš nepriklausomos Lie-

ra nepriklausoma valstybė. Mū tuvos švies mūsų kultūros spi- , 
sų tauta buvo nustojusi savo nduliai daugiau, negu iš kitų 
nepriklausomybės todėl ir jos lietuvių apgyventų vietų. Bet, 
jėgos buvo visai sustipusios, iš kitos pusės, turime pripa- 
apmirusios. Dabar turime ne- ( žinti, kad užsienio lietuviai , 
priklausomą valstybę, bet tik parodė didelį norų ir sugebė-1 
pusę mūsų tautos teturime toj jimų orgpnizuotis, paklodė
savoj nepriklausomoj valsty
bėj. Kita mūsų tautos pusė, 
dalinai nors ir gyvena Lietu
vos žemėse, bet svetimųjų va
ldoma, dalinai yra išsisklai-

daug energijos ne tik priva
taus, bet ir visuomeninio dar
bo srity. Prisiminkim tik, kad 
vien Jungtinių Amerikos Val
stybių lietuviai turi apie 2000

T) R A Ū n A S

kiek šioj srity guli apleistų čia viskas tvarkoj? Toli gra- 
i dirvonų. Jei mūsų didžiausia žu ne. Čia galėtume dar daug 
1 išeivija — .J. A. Valstybių lie- padaryti ir savo prekių pro- 
tuviai — paskutiniame deši- pagandos atžvilgiu tr pačios
mtmety žymiai nuo Lietuvos prekybos realizavimui. Užsie-
atšalo, tai žymia dalimi tam nio lietuviai pirkliai turėtų 
priežastis nesirūpinimas už- iš to gal visai neblogo uždar- 
sienio lietuvių ekonomiškais bio, o nepriklausomai Lietu- 
reikulais. .Mes Lietuvos lietu- vai didelė ekonominė parama, 
viui gal ir galime pasiteisinti, Visų šį reikalų sukrauti ant 
kodėl mes tais reikalais ligi mūsų konsulatų pečių būtų 
šiol permažai tesirūpinome; visai nepraktiška. Valstybės 
Bet pasiteisinimas nėra reika- aparatus yra perdaug nelank- 
lo pataisymas, nėra ligos pa- sius tokiems reikalams, o rū- 
gydymas. Galime, esant labai pintis šiais reikalais turėtų 
svarbioms priežastims, neat- ne tik Lietuvos, bet ir užsie- 
vykti gesinti gaisro, bet ugnis nio lietuviai. Kalbamoji Sų- 
dėl to neužges ir mūsų trobe- junga šiame reikale būtų la
šini sudegs. bai naudinga. Susirastų dar

ir kitų ekonominio bendradar-

džiusi po visų pasaulį. Mūsų įvairių organizacijų, kurių 
nepriklausoma valstybė per , bendrai sudėtas kapitalas sie

jos 17 metų labai daug yra kia daug milijonų litų. Geriau- 
idariusi tautos ugdymo ir • šia bus derinti energijų ir 

stiprinimo reikale, bet tas žy- kapitalus Lietuvos ir užsienio 
miai teigiamai atsiliepė tik į lietuvių tik susijungus į vie- 
nepriklausomoj Lietuvoj gy- nų organizacijų. Suprantame, 
venaneių tautos dalį. Už ne-; kad susijungti į vienų organi- 
priklausomos Lietuvos sienų' zacijų išaugusiems skirtingo- 
gvvenantieji mūsų broliai ir' se kultūros, ekonomikos
seserys pasidžiaugė turį nors 
dali savos tėvynės nepriklau
somų; pasidžiaugė, kad nepri
klausomoj Lietuvoj kuriasi sa
vaimingas lietuviškas gyveni

Ar norėtumėt atsidurti tokioj padėty? Daugelis svajoja apie Hollvivood žvaigž
des. Daugelis norėtų būti jų vietoje. Pavydi jiems didelių algų. Bet tos žvaigždės, 
gaminant filmas, dažnai būna dideliuose pavojuose, šis atvaizdas yra tikras. Ga
minant vienų filmų, scenoj, vaizduojančiai džiungles, artistas Charles Bickford se
kundai nukreipė akis nuo nubiško liūto ir staiga atsidūrė po kojomis. Artistas 
sunkiai sužeistas. (Acme Photo)

nė savo nusistatymuose bei 
darbe, mažiau priklausytų 

ir nuo pavienių asmenų įsitiki- 
politikos aplinkose, įvairių nį,nų beį palinkimų, 3. Galėtų 

daugiau sumobilizuoti kapita-pasaulėžiūrų ir politinių įsi
tikinimų žmonėms nėra leng
vas dalykas. Bet nugalėti šias 
kliūtis nesunku, jei suprasi

mas, ugdoma savoji kultūra, me kokį svarbų ir didelį dar- 
bet ko nors apčiuopiamo, re-bų visai mūsų tautai atliktų 
alaus iš savo nepriklausomos tokia bendra organizacija. Juk 
tėvynės užsieniečiai negavo ir1 nepriklausomoj Lietuvoj irgi
gauti negalėjo, nes jauna, ne
turtinga Lietuvos valstybė pa
ti savų rūpesčių pakankamai 
turėjo ir tebeturi, o be to

turime įvairių grupių su skir
tingais politiniais nusistaty
mais, su viena kitai priešta
raujančiomis pasaulėžiūromis,

0 dabar savo neveiklumui 
! pateisinti vargu ar rastume 
argumentų. Jei būtume šiais 

| reikalais laiku susirūpinę, tai 
daug daugiau Amerikos lietu-

biavimo formų užsienio lietu
vių su Lietuva, kai tik išsi
plėstų mūsų kalbamos S-gos 
darbas. Galų - gale labai svar
bu turėti organizacijų Cent-

ktų daug platesnius gyventojų gynus, platinti lietuviškųjų1 vu, spausdintu žodžiu, per ra- i ne^>lnojamojo turto. Lietuvos 
įstatymai, o dažnai paprastas 
nesusipratimas netik nedavė

viai būtų investavę savo kapi- į . . . . .. , T. , . • • i i - ra. kaip autoritetingų įstaigų,talų Lietuvoj, nusipirkdami , 1

sluoksnius, 2. Būtų pastovės- knygų, palaikyti lietuviškųjų dio. Čia ir reikia daug didės 
spaudų. Čia kai kam gali pa
sirodyti, kad tuo gali pakan
kamai rūpintis DULR. Bet j paganda užsieniuose nepriva- Į kos • b
taip manyti gali tik tas, kas lo susikirsti su politiška san- (^ar !ne^ nepalankių nuotai- 
nežino tikros šiuo klausimu j tvarka tos valstybės, kur toji ką Latvijos atžvilgiu. Dėl a- 
padėties. Lietuviškos mokyk- propaganda varoma. Mes ne- ; mer*kicčių lietuvių nutolimo 
los reikalas užsienio lietuviu-1 turime tikslo mažinti mūsų nuo Lietuvos ir jiems patiems 
nis yra toks didelis, kad tik

nės talkos, negu tai gali pa
daryti DULK. Lietuviška pro- ^limumo perkelti iš Ameri-

bendriems tautos reikalams,
kurio balso paklausytų, jei ne
visi, tai bent dauguma mūsų
tautiečių, ne tik Lietuvoj, bet

• l y -x , i \ ir užsienv gyvenančių. Toks įetuvų kapitalu, bet, . .. , , , , .autoritetingas balsas labai

lo, be kurio didesnių darbų 
nepadarysi.

Leiskim, kad į kalbamųjų 
sąjungų įstojo 1,000 Lietuvoj sutelkus visas mūsų tautos jė-
ir užsieny veikiančių lietuviš- gas tegalėtume bent kiek pa
kų organizacijų ir pasižada tenkinamai jį sutvarkyti. Čia 
kas metai mokėti 100 litų na- j netik Lietuvos lietuviai, bet 
rio mokesčio. Jei skaityti, kad ir patys užsienio lietuviai tu- 
kiekviena minėta organizacija ri pasiimti didelę šios parei-

tarpvalstybinė teisė bei papro-1 bet nė viena lietuviška grupė 
čiai menkai teleidžia kistis į nesako, kad nepriklausomybė 
kitos valstybės piliečių reika- Lietuvai nereikalinga. O ne

sako todėl, kad visoms gru
pėms, visokių pasaulėžiūrų 
bei įsitikinimų žmonėms aiš
ku, jog nepriklausomoji Lie
tuva duoda didesnę dirvų jų 
įdėjų sėkloms sėti, kad Lietu
vos nepriklausomybę praradus 
kiekvienas lietuviškos grupės 
darbas turėtų susiaurėti, o 
gal ir visai sustoti. Kalbamoj 
organizacijoj susikirtimų ir

lūs.
Lietuvos visuomenė prieš 

keletu metų suprato reikalų 
veikti užsienio lietuviuose ir 
įkūrė DULR. Bet DULR yra 
persiaura, kad aprėptų visus 
užsienio lietuvių reikalus. DU 
LR tėra šelpiančioji organiza
cija ir tai tik tiek, kiek Lie
tuvos visuomenės duosnumas 
leidžia. Bet reikia organizaci
jos, kuri duotų galimumo ir i ginčų būtų mažiau, negu nu-
progos pasireikšti ne tik Lie
tuvos, bet ir užsienio lietuvių 
iniciatyvai ir enrgijai. Maža 
to, mums reikia organizacijos 
ryšiui ir artimesniam bendra
darbiavimui palaikyti tarp vi
sų, po visų pasaulį išsisklai
džiusių, lietuvių. Tik artimes- 
nis bendradarbiavimas su Lie-

statant politinę valstybės san
tvarkų, nes tokioj organizaci
joj politinio elemento galėtų 
nebūti. Kalbamoj organizaci
joj būtų keliami ir rišami tik 
ekonomiški ir kultūriški už
daviniai, kurie nors ir susi
durtų su pasaulėžiūros skir
tumais, bet taikant objektin-

buva ir nepriklausomos Lie-' gus ir kultūriškus metodus 
tuvos lietuviais užsienio lie- galima išvengti didesnių gin- 
tuvių priaugančiųjų kartų ga- čų beį nesusipratimų. Santy- 
li sulaikyti nuo ištautėjimo.
Iš kitos pusės Lietuva gali

turi tik 50 narių, tai jau mū
sų kalbamoji sąjunga turės 
50,000 asmenų bent žinančių 
apie Sąjungų ir susidarytų 
100,000 litų kapitalas metams, 
su kuriuo jau galima būtų pra 
dėti veikti. Bet išplėtus dar
bų organizacijos duotų daug 
didesnius nario mokesčius ne
gu po 100 litų metams, plau
ktų aukos, susirastų nauji pa
jamų šaltiniai ir tuo būdu su
sidarytų pakankamai rimtas 
kapitalas Sųjungos uždavinius 
spręsti.

Sųjunga turėtų būti taip 
organizuota, kad joje galėtų 
aktingai dalyvauti tiek Lie
tuvos tiek užsienio lietuviai 
Centras būtų nepriklausomoj 
Lietuvoj. Vykdomasis organas 
turėtų būti iš 3—5 asmenį}, 
kurių dauguma būtų Europoj, 
kad, reikalui esant, galėtų 
greit susisiekti. Bendruosius 
principinius klausimus spręsti, 
bendrų veikimo linijų nusta 
tyti Sąjunga turi S-gos Tary 
bų iš 15—30 asmenų, kuri su

gos dalį.
Lietuviškos mokyklos reika

las yra pats didysis, reikalau
jąs didžiausių lėšų. Čia visų 
lažiūrų bei įsitikinimų lietu
viai turime rasti būdų padėti 
šiame darbe, o S-ga visų mū
sų darbus derintų, apsnūdu
sius, atsilikusius ragintų. Jei 
lietuviškosios mokyklos klau
simo nesugebėsime artimiau
siu laiku tinkamai išspręsti, 
tai visi kiti dalykai savaime 
atkris, pasidarys nebereikali
ngi, nes užsienio lietuviai pa
skęs svetimųjų tautų jūrose. 
Greta mokyklos stovi lietuviš-

gauti iš užsieniečių paramos 
kritiškais mūsų valstybei mo
mentais, rimto palaikymo mū
sų prekyboj su užsieniais ir 
pelno iš atsilankiusių svečiuo
tis arba grįžusių nuolatiniam 
apsigyvenimui Lietuvoje. Bet 
viso to menkai tegalėsim at
siekti be kalbamos organiza
cijos. Trumpai sakant, ši or
ganizacija keltų visai tautai 
svarbius ekonomiškus ir kul
tūriškus uždavinius ir tuos 
uždavinius spręstų.

Suprasdami tokios organiza 
cijos reikalingumų, privalome 
išsiaiškinti, kas ir kuriuo bū
du tokių organizacijų turėtų 
sudaryti. Manau, kad į tokių 
organizacijų turi būti įtrauk
ti ne tik užsienio, bet ir Lie- 
luvos lietuviai arba jų orga
nizacijos. Kokia būtų Lietu-

kiuose su kitataučiais esame sirenka ne rečiau 1 sykio per 
labai tolerantingi, gerbiame Į metus.
kitų įsitikinimus bei nusista
tymus, neturėtume kitaip elg
tis tarpusavy. Savisaugos in
stinktas čia turėtų mums pa
dėti. Visiems turi būti aišku, 
kad tik didelis savo reikalų 
supratimas, tik didelis suge-

Kiekviena didesnė užsienio 
lietuvių kolonija, jei tik tos 
kolonijos d-jos dedasi į Sąju
ngų, turi savo atstovų Sąjun
gos Taryboj. Sųjungos visuo
tini atstovų suvažiavimai ga
lėtų atstoti Pasaulio Lietuvių

balsas
daug prisidėtų prie mūsų susi
pratimo stiprinimo, o sunkiau
siais tautai ir nepriklausomai 
Lietuvai momentais būtų iš
ganingas.

Tik klausimas kaip forma
liai tokių S-gų organizuoti.

kartais tenka pakelti dideli 
nuostoliai. Daug milijonų A- 
mertkos lietuvių dolerių būtų 
išgelbėta nuo Amerikos ban
kų bankroto ir kitų krizės pa- Bet šis klausimas daugiau te- 

me, kad lietuviškai propagan- (larinilL Amerikos lietuviai, clmikinis. Lietuvos valstybė 
dų varys kiti, jei mes patys ar<‘iau susiri^ 8U Lietu-Į turėtų padėti sprendžiant fo- 
būsime apsileidę. Lietuviškos įva’ ,aik? savo kapitalus Lie- nualins Sųjungos steigimo ir 
propagandos formų yra labai tuvos bankuose, arba kitokioj veikimo klausimus, šie klau- 
įvairių; čia galėtų pritaikin- formo-i investavę, jei nebūtų simai turėtų būti svarstomi 
ti savo gabumus ne tik įvai- taiP nuo Lietuvos nutolę. To drauge su Sųjungos statutu 
rių pažiūrų žmonės, bet visų 1{ios bėdos nebūtų buvę, jei ne Kongreso plenume, bet a- 

būtume turėję draugijų ar sų- titinkamoi Komisijoj. Esame 
jungų stovinčių mūsų ekono- maža tauta. Mūsų tautos ka
lninių reikalų sargyboje. O mienas yra nedidelėj Lietuvos 
Lietuvos užsienio prekyba! Ar (Tęsinys 4 pusi).

tautiečių lojalumų toms val
stybėms, kurių piliečiai jie 
yra, todėl nemanau, kad kal
bamos s-gos darbui būtų už
kirstas kelias. Tik nemanyki-

luomų ir visokio darbo žmo
nės. Kad ekonomiškiau varto
ti propagandos jėgas, reikia 
derintojo, kad įtraukti į šį da
rbų apsnūdusius, atsilikusius, 
reikia ragintojo. To derinto
jo ir ragintojo pareigas ir ga 
lėtų tinkamiausiai atlikti kal
bamoji Sąjunga.

II Ekonomikos srity: 
Ekonomikos srity kalbamo

ji Sąjunga taipogi turėtų ne
kos propagandos reikalas gy- mažai darbo. Tik pažiūrėkime

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknygė Ir Pamaldi) Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš 

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

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais i'.yp 
odimai-s viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicaeo. F1I.

bėjimas susitarti gali mums, ( Kongresus. Tokie visuotini S- 
mažai tautai, užtikrinti gražių , gos atstovų suvažiavimai tu- 
ateitį. Savisaugos instinktas retų būti daromi ne rečiau
pasakys, kad mes esame per 
maži skaldytis dar į kelias 
grupes, kai reikia rūpintis be
ndraisiais tautos reikalais. To 
dėl tikiu, kad tokia bendra 
visiems lietuviams organiza
cija galima. Kalbamoji orga
nizacija turėtų būti ne fiziš
kųjų (pavienių) asmenų drau
gija, bet organizacijų sųjun
ga. Šių mintį noriu pagrįsti 
šiais sumetimais: 1. Organi
zacijų sąjunga iš karto įtrau

kas 5 metai. S-gos Tarybos 
metiniai posėdžiai ir visuoti
ni kas 5 metai suvažiavimai 
sudarytų nemažų išlaidų. Bet 
to nereikėtų gailėtis, nes tik 
judėdami būsim gyvi, tik be
ndraudami išliksim savaimin
gi lietuviai.

Dabar pažiūrėkime kų kal
bamoji Sųjunga turėtų veikti.

I Kultūros srity: a) steig
ti ir išlaikyti lietuviškas mo
kyklas, kursus, steigti kny-

CMRNUOTI
UCTUMM

MHIUi 
IR 6IRCNIM

Parašė
P. JURGfiLA

TURINYS Dariniui Ir Girėno 
gyvenimo Ir veikimo apžvalga 
Skridimą* per Atlanta Soldino 
mlžko paalaptla. Žygio atgaralal 
pasauly Dariaus Ir Girėno nuo 
pelną, aviacijai Ir mflau tauta, 
Poezija apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai Ir rė»n. komitetai.

8 84 pusi su 88 paveikslais 
tvirti vlrReltal. KAINA II.SO. siu
nčiant paSlu 81.85

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO. ILL.

RADIONAS
PHILCO,
ZENITH,
RCA VICTOR,
GENERAL ELECTRIC.

Pamatvkite vienų prie kito naujus 1936 radios pas 
B U D RI K Ą

Šie nauji radios pagauna visas tolimas Amerikos ir 
Europos stotis ir turi labai gražų ir švelnų balsų. 

Jūsų senas radio priimamas mainais.

Jos. F. ludrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonai: BOUIevard 4705-8167
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AR PRALOTAS ALEKSANDRAS DAMBRAUSKAS 
VIEN TIK LIETUVIU TAUTOS DIDVYRIS?

(Pastabiais straipsnis, pabrėžtas paminėjimui praloto Alek
sandro Dambrausko 75 metų gimimo sukaktuvių proga)

Pralotas Aleksandras 
Dambrauskas

Mes, žemiau pasirašę pralo
to Aleksandro Dambrausko 
nuoširdūs gerbėjai, jo 75 me
tų gimimo sukaktuvių proga, 
linkėdami viso to, ko trokšta 
jo kilnioji širdis, 
me. kad jis vra ne vien 
lietuvių tautos didvyris, kaip’siekia 12O’,MK) I*r »ietu8> 8al ! lo> slauginant ser-
jį visi mūsų laikraščiai, minė-,“' daugiau. gantį vėžio liga, reikia laiky
dami tas sukaktuves, apilni' Vokietijoje, kaip ir visur ; tis kuo didžiausios švaros, 
dilio, bet sykiu yra ir visos kitur> sergančių vėžio liga vis Kai dėl paveldėjimo, tai, be 
žmonijos didvyris. Jo nuošir- didėja. Per pirmus šio šimt- 
dus jdomaviniasis ir nenuils- uiečio metų didžiausiuose 
tania darbuotė tarptautinės Europos miestuose: 

ulbos idėjai, įstūmė į tarpų
je susirgimų padidėjo 39 nuo- , veldėjimas pas žmones užtin-
šimčiais. Jei ir toliau vėžio'kainas gana retai. Paveldėji-
liga plėstųsi tokiu pat grei- mo negalima laikyti svarbiau-
tuiitu tai iki 1951 m. ja sirgs šia masinių susirgimų vėžio
dvigubai daugiau žmonių, kai liga priežastimi.
sirgo 1900 metais.

Paskutiniu laiku pradėjo at
sirasti nauju susirgimo for- 1

lų, kuriais įdomaująs ir ger
bia m* viena kuri tauta, bei 
visa žmonija. Tat, kailio įžy
mus veikėjas lietuvybės srity,

jis yra didvyriu lietuvių tautos, bet, kaipo pionierius tarp
tautinės kalbos idėjos, jis yra didvyriu ir visos žmonijos.
Kiek jis paaukojo brangaus' laiko tarptautinės kalbos idėjai 
galima spręsti iš to, jog garsus kalbų žinovas (sako mokėjęs 
40 skirtingų kalbų) inž. Antanas Grabauskis, anksčiau bu
vęs valopukistu ir esperantininku, užsimanė ir pats sukurti 
moksliškai dirbtinę kalbų ir piršti žmonijai jų už tarptautinę.
Sumanyta — padarytu. I’o keletos metų protinės darbuotės, 
kalba buvo gatava vartojimui. Bet pirm negu jų skleisti pa- 
šauly, paklausė, kaipo žinovo, praloto Aleksandro Dumlnaus-; 1
ko, kų jis mano apie tąjį projektų. I’ral. A. Dambrauskas,1 ptyni metai ] 
kaip sakoma, į tai atsakė, maždaug, šiais žodžiais: ‘‘Jei dar ndulių išradi 
nebūtų tarptautinės kalbos — esperanto, kuri, kaip jums at
rodo, dar ne visiškai tobula, tai jūsų projektas būtų visų pro 
jektų tobuliausias. Bet dabar ne! Bėrai pastudijuokite tąjį i 
dalykų, tai pamatysite, kad Esperanto kalba iki šiol viršija i ys>fj0 |jUa virsta labiausiai 
a iska’’. •. . _ . _

Ir pral. Dambrauskas neapsiriko. Inž. Grabauskis tris me- išsiplėtusia musų laikų liga 
tus tyrinėjęs tų dalykų, vėl sugrįžo prie Esperanto kalbos. ir, rodos, žada paveržti iš 

Toliau pral. Dambrauskas, kuris lietuviams daugiau ži
nomas slapivardžiu Adomas Jakštas, buvo nariu ir garbiojo 
komiteto: Delsgation pour l'adopticn d line langus auxiliaire 
Internationale. Dr. Liudas Zamenliof’as, sukūręs tarptautinę 
Esperanto kalbų, geidė, kad jos vartotojai, taip sakant, ne-

džiovos ligų dėka, mirimų dėl 
jos skaičius kiek sumažėjo. 
Pavyzdžiui, 1926 m. Karaliau
čiaus statistinėmis žiniomis, iš 

suskaldytų į tarmes. Tat, šalę jos gramatikos, pagamino ir 3y26 mirusių 333 buvo džto- 
velkalų: Fundamento de Esperanto, kurio stiliaus visi espe
rantininkai privalo laikytis, nes tame veikale yra kuo gra
žiausio stiliaus esperantiški kūriniai, o tarpe jų ir daugiau- 

.siai. eilių iš po plunksnos pral. Dambrausko. Be to, jis daug 
yra patašęs įvairių raštų Esperanto kalba. Juos skaito, per 
juos šviečias žmonės įvairiausių tautų, genčių ir rasių. Dėl 
to pralotas Dambrauskas ir yra visos žmonijos įžymybė. (Be
je, jis yra parašęs veikalų ir prancūziškai ir dar kitomis
kalbomis). Ičiame kūne atsiradusių veiks- , , ... i:,ktada tarptautinės kalbos, idėja nugalėjus visas kliūtis, . oreanįzmo prigimtas i>a-»1Ul1 lt>,. SaUk anc ų 

lančias jai jos pi rmynžangoje, ūžt ri jum Tuos praloto Dam- % . . . ' savybių. Iš šių dienų gyveni-truk<i<«n« i«. jut p y f
brausko vardas, kaipo labai įžymaus pionierio tos idėjos, bus linkimas ir, jei palinkimas nė- 
aukso raidėmis įrašytas. Neprošalį bus pažymėti ir tai, kad ra savaime pakankamai dide- 
pralotas A. Dambrauskas, su Esperanto kalbos pagalba, ir į,s sąlygos dėl kurių erzini- 
lietąvyb.-i labai ,lauK pa-itarnavo. Ne veltai net vienus so tn,ko „ . , jką Ki_
ciahstų laikraštis, kartą bardamas tūlą veikėjų uz tai, kad . . _» . .
jis už mažiaus į. net patarnavimų lietuvybei nori atlyginimo, ta’P tariant, vėžys gali atsi- 
rašė: “Kunigas Aleksandras Dambrauskas su pagalba Espe- rasti dėl įgyto ar paveldėto 
ranto kalbos išgarsino Lietuvą visam pasauly, bet jis už taij pa|įnkįmo kaip įr dėl tam ti
nai kokio atlvginimo nereikalauja, kaip pats kad darai”♦* # *

“Tai Jakštas - Dambrauskas, veikėjas garsus,
Jis kovės ir kaujas plunksna vis už mus.
Ir kanklėmis savo už mūs tėvynę 
Jis kovės taipogi ir kaujas nūdien.
O ir Esperanto, kalbos tarptautinės,
Idėjų jis skleidžia labui mūs tėvynės.
Tėvynę — Lietuvą, kaip žinom, jis myli 
Karščiau, negu save. todėl ir netyli...
Bet jų, it geraldas, pasauly garsina 
Ir plunksna savaja bei kanklėmis gina;
Bei, gintų, kaip Vytis, jos kilnųjį vardų,
Ir laisvę taipogi, nors žūtų, kaip žūva 
Kur žygiai, kų gina mūs garsių Lietuva.
Tad Jakštui - Dambrauskui vainikų paruoškim 
Ir ji, kaip didvyrį, mes juo nūn’ papuoškim;
Kaip Romos Cezarį, arba Cincinatų,
Pagerbkim taip visi Dambrauskų prelatų 
Už jo nuolatinę kovų dėl tėvynės 
Didvyrių praeities ir mūsų gadynės 
Ir mūsų taipogi, tai yr’, prastų žmonių. 
Dambrausko taip gerbki,n vardų, kaip Maironio, 
Arba kaip Vytauto, kuris ginant tėvynę, e 
Žalgirio laukuose kryžiokus sutrynė...

Kazys Dryža,
Pranas Pūkas,
Kazys Vidikauskas.

PASAULIO LIETUVIŲ 
SĄJUNGA

tų didesnių tautų nustelbti,
, svetimųjų kultūrų apsupti ir

, . . Zlther heeaaaa of „tnmaeh dlaturhancn, foodĮienillli, greitai nustoja atspa- f«rn«entatlon,orthowe«rlnsoif«l«,u«th,old
1,0 .11 paopts fn>quently hsve halitosli (bad breath).
rūmo ir smarkiai tirpsta. Prieš No ’rond" <*•»«• e«n«id« u>«ra a nuiaanea.

Būt no* Srlence haa found that the ratelar
tokį liūdnų vaizdų, prieš tuo.',] ’,IM’w“‘ 1**!1 * 't'f i i m nu t h ndors due to the fermentation of tiny

i baime įvarančius faktus te-| įood °“ m00th» *••«», or dantai puta įrgermanu tautų. Musų uzsie-1 .. ....... •urfaesa.galime pastatvtl tik organi- 1 Thla Rara antlmptie and tpilek dsodotant 
nio broliai labui iiblaSkyti po zuo| ni„ darh tau.

, _ ‘ c c faetion, a majnr cauaa of odom, and thanvisus kraštus, nesudaro vienoj | įaj sustiprinti ir išlaikyti. O counuracta the odom thamaeivaa.
1 I . . . . Try ualnf Uaterlna every t*o or three daya.vietoj didesnių masyvų, be toks sąmoningas darbas sėk- s«! ho* much mom *hoi«aomeit i«av«ayour

I , * ° mouth. Ho* lt a*aetana your breath. Lambart
stipresnių lietuviškų tradici-! mingiausiai gali būti varomas Phar*a<*i ca.,et. Louia, Mo.

jų, iš Lietuvos išsinešę labai i tik įsisteigus Pasaulio Lietu- Doii’t offend othen • Checlt
mažytį lietuvišką paviržį, ki- vių Sąjungų, j |)||itosis Wlth USTENNE

(Tęsinys nuo 3 pusi.) 
žemėj, apsuptoj didelių slavų

Vfi 2
Viename vokiečių laikrašty- rių tenka priskaityti gyveni-

mo ir darbo sųlygas.
x r Užsikrėsti vėžiu negalima

stymąsi ir pasireiškimą mūsų Jis gali būti operacijos keliu k*,,aJ F?ai vėžiuose ir laivuose 
gyvenimo sųlygoee. , perkeltas į kitų organizmų, ta- ' idaus organų susirgimas

1923 m. Vokietijoje iš visų čiau užsikrėtimo keliu vėžiu, l*£a pareina nuo prote
769,588 mirusių 67,200 žmonių kaipo infekcinė liga, negali
mirė vėžiu, t. y. beveik kiek-1 būti. Todėl vėžio liga sergąs 

pareiškia- va‘nas dešimtas žmogus. Ser- žmogus jokio pavojaus savo 
Ijį. gančių skaičius daug didesnis,• artimams nesudaro. Nežiūrint

je prof. Teutehlanderis rašo 
apie vėžio ligos priežastis, Vy-

Vienoje, 
Berlyne, Londone ir Paryžiu-

nau.jų sus,rgnn° IOI> ' daugiausia šiaurės ir Alpių 
mų. lai paieina nuo kai ku- gyventojai. Pirmų vietų čia
rių profesijų (pavyzdžiui, nau 
ja forma suserga dirbantieji 
su parafinu). 1902 metais, (se- 

po Roentgeno spi- 
limo), susekta, kad 

tų spindulių technikai gauna 
odos vėžį.

vos aukos, o vėžio — 543.
Iš padarytų tyrinėjimų nu

statyta, kad svarbiausios su
sirgimo priežastys trys: opių 
kūno audinių suerzinimas, pa
reinąs nuo išorinių ar nuo pa-

krų išorinių veiksnių, prie ku-

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia Jūsų or- 

gantzme paeina nuo to, kad Jisai ga 
nėtlnai nelėslvalo Ir todėl praplatins 
bakterijas kurios užkrečia Jus 11*0 į 
mis, susilpnina Jūsų organtsma Ii 
jūs kenčiate nuo svaigulio, galvos'
"kJn?nInlTnJfpt'ti»»«pn vtm,. mioritu. ! Palengvins akių įtempimų, kuris 

i 0811 Prt8**»Uinl galvos skaudėjimo,IS Jūsų slstem-os. Yra mUtjoi.ai mote- Bvajgimo> ah|ų aptemimo, nervuotu- 
ry Ar vyry, kurie atgavo savo spėkas I jpo skaudama akiu karkti atitai**) vsaaou 
rteb^S^^u’V^Jū’s" T.,:' HEMlock 8141

kitnuose egeamlnavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Hpeclalė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valahdos nuo 10 iki 8 v.
Nedėlloj nuo 10 Iki 12, Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių.
Kainos ptg*u kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUOA-TONE.

Reikalaukite tikro NUOA-TONE. 
Parduodamas visose atsakomingose 
VU lnt 1 n vAi

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotojų vidurių 25c ir 
60c.

OLD PEOPLE find 
mytokeepbreath 

mholesome
NaRtosis (bad breath) qaicWy yfeMs t* ListariiM. tafa antisantic and

DRAUGAS

abejojimo^ ta liga persiduoda 
su visa kūno medžiaga nuo 
tėvų vaikams, tačiau toks pa
linkimo susirgti vėžio liga pa-

Statistinėmis žiniomis, iš 
žmonių rasių vėžio liga serga

užinia Šveicarija, paskui eina 
Olandija, Švedija, Škotija, A- 
nglija, Valija (Valės), Norve
gų ir Vokietija. Tai yra ne 
tik šiaurinės žmonių rasės, 
bet kartu ir progresyviniai 
kraštai, kuriuose labiausiai y- 
ra išsivysčiusi mediciniška di
agnostika (ligų radimas) ir 
statistika. Gal todėl šitos kul
tūringos valstybės ir įregis
travo didžiausi vėžio liga su
sirgimų skaičių.

Kad susirgimų ta baisia li
ga skaičius padidėjo dėl mū
sų kultūringo šių dienų 
gyvenimo sąlygų, 
yra nehuneigiamų f a k - 

' tų. Pavyzdžiui, kai kurios pra 
monės šakos, kaip kai kurių 
chemiškų produktų gamyba,

mo sąlygų iššauktų vėžio li
gos rūšių reikia pažymėti vis 
dažniau pasitaikantį vadina
mąjį profesionalinį vėžį. Čia 
priskaitomi susirgimai vėžiu 

AKIŲ UGDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETKICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Phone Boulevard 7589

25 METĮį PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kiu akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
0n0HI!TKI8TA8

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

12 ▼. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
Vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Boom 8.

Phone GANal 0623

i dirbančių prie parafino,* Roc- 
ntgeno spindulių, radiumo, a- 
rseniko. Prie iš žibalo gami
namų aliejų, kreozoto, dujų, 
o taip pat briketų fabrikuo
se ir briketais varomuose trau

sijos. Čia galima laiminėti piau 
čių vėžį, kuriuo sirgo 75 nuo
šimčiai. Saksonijos Erzgebir- 
ge arseniko kasyklų darbinin
kų. Susirgimas išnyko, kai 
tik tos kasyklos buvo užda
rytos.

Greta šių profesionalinių su 
sirgimų, mūsų dienų kultūri
ngo gyvenimo sąlygos ugdo 
labai išsiplėtusį vidurių vėžį 
Šios rūšies vėžio liga pas gy
vulius ir pas laukinius žmones 
beveik neužtinkama. Manoma, 
kad čia bus kaltas mūsų var
tojamas maistas, kuris yra 
perkarstąs, perdaug pagardi
ntas visokiomis aštriomis šak
nimis, visokie erzinantys ska- 
nėšiai, rūkymas ir kt. Spėja 
ma, ir iš dalies nustatyta, kad 
ir šiaip mažai vitaminų turįs 
ir nenatūralūs maistus gali su 
daryti palankių vėžio ligai di
rvų.

Tačiau vis dėlto būtų klai
dinga laikyti vėžio ligą vien 
tik kultūros padaru ir pasėka. 
Vėžio liga jau minima 3,000 
metų prieš Kristaus gimimų j 

pasirodžiusioje indų knygoje
“Ramajana”; 1,500 prieš Kri-; 
tų ramiame tų ligų paminėtų 
Ebero papyrusuose, o 30o 
prieš Kristų — asiriečių Ni- 
nivos bibliotekoje. Ta biauri 
liga konstatuota iic tik įkiš 
visokio kultūros aukščio, įvai
raus gyvenimo budo ir rasės 
žmones, bet taip pat pas na
minius ir laukinius gyvulius 
ir net pas vandenynų žuvis. 
Vienas Amerikos

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Ofiso Pnnne Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavltt St.

CANal 0708

OR, J. J, KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 8 Iki 8 vak. 
Nedėllomis patai sutartį 

Oflao talef. BOUIevard 7820 
Narnų tel. PROspect 1980

Oflno Tel.: PROepeet 6376

Rezid.: 2515 W. 69th St.

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

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:30 iki 8.30

T«l. BOUIevard 7042

DR. C, Z, VEZELTS
DĘNTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6913—14 
Re«. VICtory 2243

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 1:30-8:30'

756 WEST 35th STREET

iriuos DAKTAKAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
1 lubos

CHICAGO. ILL.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO TARANUOS:
Nuo 10 Iki 12 vai, ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. PO pietų lr nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėllomis nuo 10 Iki 12 

valandai ūlen*
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*CALL FOR MR. BINGO*

Hoo o\oo oo. i sęc” 
in A COUCIA mdugs catg 
HCK KCrt • 0UY - ee-lV€Gtx

IC-

ulini

-The ąuv Onos ckte is omc 
UHOSe SOO0€M ooo yoou? <awe

SJ. X
-J* M,

lygos tik sudaro patogesnę di- rikuose laiką ir izoliuoti jų 
rvų vėžio iigai plėstis, bet jos aparatus, tuo Hudu butų gali- 
plėtimasis nėra būtinas kul- ina užkirsti kelią pūslės vėžiui, 
tūros palydovas. Jau šiandien I Higienos dalykas suvaidin-

V

rasta net pas iškastus suak- vėžio1, kuris ten yra įsiviešpa- 
menėjusius žvėris, kas parodo, tavęs. Reikėtų surasti būda 
kad ta liga egzistavusi jau panaikinti dulkes nuo brike- 
prieš milijonus metų, ir todėl i tų fabrikuose ir tų fabrikų 
ji esanti senesnė už žmonių darbininkai bus apsaugoti nuo 
padermę ii civilizacijų. Mūsų ėdančio juos vėžio. Reikėtų 

ų kultūringo gyvenimo «ąJ sumažinti tarnybos dažų fab

yra galimumų apsisaugoti nuo 
kai kurių vėžiu susirgimu fo- 
rnių. Ir tas neslinku. Nusta
tyta, kad užtektų Kuršių žve-

rašytojas'jams gerai išvirti savo žuvis 
tvirtina, kad tos ligos žymių ir jie apsisaugotų nuo jaknų

Tel. CANal 4257
Res. PROspect 8659

DR, P. Z. ZALATORIS
OIDYTOJA8 Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Realdenclja 8688 So. Arteslan Ava.

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

Tel. CANAL 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DĘNTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

Tel. CANal C122

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

Seredomis ir Nedėllomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS-
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
tel. VIKglnla 0838 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—S p. m. 
Nedėllomis pagal sutarti

DR, F. S. SZYMCZAK
1729 WEST 47th STREET

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
Perkėl," >ar<> oflvą

CHICAGO
Valandos: 2 to 5 Ir 7 1C 3 P. m. 

Tebphonas YAKds 2122

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
T<1. YAKds 8994 

Rsa: Tel. PLAsa 2488

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 lr 7-8 v. v.

Nedėllomis nuo 10 iki 12 dlsng

CALL
FOR. MR. 
BINGO!

ti didelę rolę kovoje su bai- 
(Tęsinys ant 5 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 7860

DR. F. G. WIHSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0402

Ofiso; Tel. LAFayette 4ul7
Rea.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
OYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2856 W. 69th 8t.
Valandos: 10-12 iė 8-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėllomis pagal sutartį

DR. P. ATKOČIŪNAS
DĘNTISTAS

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

8147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Kee. Tel GROvehill 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J, SIMONAITIS
2423 W. MAKUUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 lr 7-8 vak.
Ketv. lr Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street' 

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak. 
Nedėlioję pagal sutart)

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DĘNTISTAS
6558 So. Western Avenue 

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

Tel. LAFayette 3051

DR, A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo * Iki 10 rytais __
1 Iki 8 popiet — 6 iki 2:20 vag 
Ned8Uo«ai8 nuo 11 ryto iki 1 p.p,

X. I
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VIETINĖS ŽINIOS
METINĖS IŠKILMĖS

SO. CHICAOO. — Šv. Juo- 
zapo parapijos klebono kun. 
Pranciškaus Vaitukaičio vai 
dadienis 4 d. šio mėnesio iš
kilmingai apvaikščiotas. Ryte 
bažnyčioje altoriai skendo gy
vose gėlėse*. Šv. Mišias laikė 
gerb. klebonas. Prie šv. Ko
munijos ėjo visi parapijos mo 
kyklos vaikučiai ir šiaip daug 
jaunų ir senų žmonių. Kita? 
šv. Mišias laikė kun. A. Draz
dys, atvykęs iš Lietuvos.

Po pamaldų parapijos sve
tainėje mokyklos vaikučiai, se
selių Kazimieriečių gražiai pri 
ruošti, išpildė gražų klebonui

gerbti programų. Taipgi su 
ikta klebonui gražių dova

nėlių bei dvasinių gėlelių. Pro 
grame dalyvavo ir gerb. sve
čias kun. Drazdys, kuris la
bai džiaugėsi taip gražiai su
rengtu programų ir pasakė 
gražių kalbų.

Per pietus atvyko klebonų 
pasveikinti apie 20 Chicagos 
ir apylinkės kunigų sykiu su 
J. E. vyskupu T. Matulioniu.

ŠV. KAZIMIERO AKAD. 
RĖMĖJU 2 SKYRIAUS 

DARBUOTĖ

THE GOOFUS FAMILY
thatsTmAGINATION!!!

B1U DGEPORT. — Popik- 
nikinis susirinkimas A. R. h. 
2 skyr. jvjko spalių 4 d. Ja
me pasidžiaugta nuveiktais 
darbais. Svarbių priežasčių 
dėliai, skyriaus pirm. A. Nau 
sėdienė negalėjo susirinkime 
dalyvauti. Tat pirmininkavo 
A. Vaišvilienė.

Iš rudeninio pikniko rapor-' 
tus patiekė C. Petraitienė ir , 
J. l'uišis. Už pasidarbavimų 
susirinkimas jiems padėkojo 
Nes vien iš 2 sk. pasidarbavi-1 
mo liks gryno pelno netoli ši
mtas elolerių. O visus skyrius 
sudėjus, rudeninio pikniko pe
lnas tikrai džiuginantis. Pet
raičiai savo automobiliu dy
kai suvežė piknikan visus val
gius.

Tartasi vietinių seserų rei
kalais. Nutarta jų reikalams 

l surengti kauliukais žaidimų,
Į gruodžio 1 d., parap. mok. ka- 
' mbaryje. Įžanga bus 25c. Do
vanų jau turima. Į komisijų 
įėjo veiklioji finansų rast. K. 
Garuckaitė, nut. rašt. S. Vod- 
manaitė ir O. Kazlauskaitė.

Gautas kvietimas į Labda
rių seimų. Nutarta siųsti at
stoves su dovana. Reikalų ga-

KAS NAUJO PO NORTH 
SIOE

LAUŽIASI PRO ATDARAS 
DURIS

EUCHARISTINIO KONG
RESO ĮSPŪDŽIAI

Pranciškų vardinių progra
mas įvyko sekmadienio, spa
lių G d., vakare, parapijos sve 
tainėje. Žmonių buvo pilnu sve 
tainė, net negalėjo visi sutil
pti.

Šioje kolonijoje įsigyveno
paprotys visų parapijos Pra-' lutinai aptarsime ateinančia- 
nciškų sykiu viešas ir iškil-mie sk. susirinkime, 
mingas vardinių paminėjimas, j Pasidžiaugus gražiomis pi 
Su klebonu ir kiti Pranciškai kniko sekinėmis, išreikšta tai 
tapo gražiai pagerbti.

Programų išpildė sekantie
ji: Leoną Rimkiūtė, parapijos

Parapijos bazaras prasidėjo 
G d. spalių. Pirmoji diena bu
vo gana sėkminga Žmonių at
silankė daug ir visi stengėsi 
išbandyti savo laimę. Ir yra 
ant ko išbandyti. Tiek vise 
kių daiktų randasi bazare, kad 
tik stebėtis reikia. Dar liko 
du sekmadieniai Visi, kuru 
nebuvote pirmą vakarų, pasi- 
stengkite atsilankyti ateinant j 
sekmadienį. Neatsilankę gai- 
lėsitės.

Rudeniui atėjus, mūsų pa 
svetainėje prasidėjo judėjimą-. 
Ruošiamos vakarams, štai, pc 
parap. bazaro prasideda me- 
tiniai draugijų parengimai. Jų 
tiek užregistruota, kad net 
dienų trūksta.

---------- 1 (Tęsinys nuo 2 pusi.)
BRIDGEPORT. — Socialia-’ lingi žodžiai: karas vėl karas!

tų dienrašty tūlas cicilikas ap
simetęs kataliku rašo apie 
bažnytinius reikalus. Girdi ne

Net šiurpus nukrėtė gyslomis. 
Čia kų-tik tose gatvėse apvai
kščiojome Taikos Karaliaus

sų giedama “Pulkim ant kr iškilmes ir, nespėjus Jį išlydė
ti, vėl karo šmėkla! Vėl gir
disi ginklų žvangėjimas! Ko
kis tai kontrastas! Taika - Ka

lių“. Rašytojas, matyt, nelan 
ko bažnyčios, nes ta giesnū 
yra giedama. Prasimanymah 
ir neteisybe netoli tenueisi.

TOWN OF LAKE ŽINELĖS
> Sus i r ink i mas šv. Prancis-

kaus Vienuolyno Rėmėjų 3 čio 
skyriaus įvyks šiandie, spalių 
14 d., po pamaldų moki klos 
kambary.

Rengiama kauliukais žaidi 
, mo pramoga Šv. Pranciškau.- 
seserų n a.*** a i Vaznių namuo
se, 4544 So. Paulina St., spa-

Parap. choras užsibriežė š 
sezonų surengti net kelis va 

pgi širdinga padėka J. Pui- ikarus: vienus savo, kitus pa- Įių 27 d. 2 vai. po pietų.
šiui, kuris, įėjęs į komisiją, 1 rap. 
labai gražiai darbavosi. Pi u- kad 

mokyklos mokinė, gražiai pa- šiai turi dukrelę seserį M. Pau- jau 
sveikino klebonų ir visus Pra- linų Šv. Kazimiero Seserų Ko- įstatyt? scenoj operų 
neiškils. Mišrus mokyklos cho , ngregacijoj, o A. Vaišvilienė Karalius”. Kažin, ar
ras padainavo porų dainelių, užaugino net dvi seseris Ka- 
Mokyklos mergaitės gražiai zimierietes: M. Cordia ir M. j 
pašoko. Smuiką solo pagriežė Geraldų.
S. Grigalaitis. Du mokyklos , Lai gyvuoja kilnių darbu 
bernaičiai gražiai pagrojo ar- vykintojai. X
monikom. Stasė Grigalaitė pa- --------------- —
dainavo dvi daineles. K. Sa
bonis padainavo keletu dainų.
Parapijos choro merginų siks- j 
tetas, pianu akompanuojant j 
varg. Gaubiui, gražiai padai- ' 
navo dvi dainas. (K. Saboniui 
akompanavo jo dukrelė feyl- 
via).

Gražias kalbas pasakė kun.
Mačiulionis, M. I. C., kun.
Drazdys ir pats klebonas.

’o programo visi turėjo kele
tu valandų pasilinksminimui.

Raporte ris

PRAMOGA KUN, VA
LANČIUI PAGERBTI

Geraširdės brightonparkie- 
tės rengia bunco pramogų la
pkričio 3 d., 2 vai. popiet biz
nierių Janušauskų name, 4601

naudai. Teko nugirsti, 
choro vedėjas N. Kulys 
turi padaręs planus pa- 

“ Girių 
ne per

Veikėja Beneta Kalvaitė jau 
beveik pasveikusi. Dabar su
sirgo jos mainytė.

didelis užsimojimas. Bet, prie 
gerų norų viskas galima. Lai 
gyvuoja choras!

Šių žiemų malonu bus reng
ti vakarai mūsų parap. sve 
tainėje. Geraširdžių parapiju- 
nų dėka salė baltutėliai išda
žyta. Ačiū klebonui už para
ginimą prie to darbo. Dabar 
visi džiaugiamės.

Į mūsų apylinkę parėjo ge
ras žmogus net iš Melrose Pu

fe. Mashtenaw Avė. Bunco re- Įj-ko; ant kampo North avė. ir 
ngiama pagerbimui kun. A VV’o°d str. atsidarė užeigų. Ma

j Valančiaus. Visus kviečia at- 
jsilankyti. Janušauskai visus 
gražiai priims ir pavaišins.

RaporterD

ndagus biznierius, kuris, be 
abejo, bus ir geras parapi.jo
nas. Sveikiname. Lietuvytis

S. Šimkienė po sunkios li
gos jau pradeda vaikščioti. N.

gi tame pasitarnavo ir Pauli-ikonas iš Lietuvos, kuris apsi- 
na Glugodienė. | stojo pas Liud. Misienę, 1066
Lietuviai kunigai dalyvavę k. 77 gatvė. J aipgi padarė 
Eucharistiniame Kongrese l ^pocialę vizitų ir svečiavosi

pas kleb. kun. V. Vilkutaiti 
Eucharistinio Kongreso me- kun A Linkus h. k||n A1(fk 

tu buvo apsistoję Sv. Jurgio JJa|,utis j. chi,.#g() , j(.U|_
parapijoj sekantieji lietuviai vos kllnki,liu j

ras! Švelnumas - Meilė! Žiau
rumas - Neapykanta 

Prie pabaigos reikia pažy
mėti, kad prie Eucharistini,) 
Kongreso sumokinimo grego- 
rioniškai giedoti prisidėjo V. 
Greičius ir kun. K. Petreikis. 
Ponia Galdikienė buvo svečių 
priėmimo komisijos vedėja. O 
M. Beržinskiūtė daiktų parda- 
vinėjimo vedėja. Juknevičienė 
buvo atstove nuo Šv. Jurgio 
parapijos. Ji rūpinosi gėlėmis, 
kurių taip daug lietuviai su- i 
nešė, jog reikėjo stebėtis, iš 
kur jie jas ir surinko. Kleb. 
kun. V. Vilkutaitis sekmadie
nį, rūgs. 29 d., gražiai paačia- 

; vo žmonėms už gėles. Jis bu
vo visos tvarkos prižiūrėtojas. 
Seserys Pranciškietės pamoki
no mergaites giedoti priežiū
roje. Vincas Greičius buvo o- 
fieialis Eucharistinio Kongre
so rašytojas nuo lietuvių. Taip

kunigai: kun. Martis iš ALil- 
waukee, Wis., kun. Bmžikas 
misijonierius, kun. Masevičius 
iš Detroit, Mich., kun. Ežers- 
kis, kun. Šlikas, kun. Valan
čius iš Chicagos, kun. J. Sa
dauskas ir kun. Kazimieras 
Žvirblys misijonierius domini-

Matulioniu.
Taipgi daug bnvb apsisto

jusių Šv. Jurgio parap. seserų 
Pranciškiečių iš Pittsburgho.

V. G.

PLATINKITE “DRAUGI”

VENEIIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies 

lų ir Grabnamių
-------- o---------

pamink-

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo---------o---------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 

taupykite pinigus 
------------o------------

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

ūse

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

VĖŽYS

(Tęsinys nuo 4 pusi.) 
siu žmonijos priešu vėžiu, pa
verčiant nepavojingais vėžio 
ligų iššaukiančius erzintojus. 
Tačiau vien tik higienos prie
monėmis, kaip manoma, nie- 
kumet nepasiseks galutinai su 
naikinti vėžio ligų, nes jos 
priežastis perdaug skaitlingos 
ir komplikuotos. Vis dėlto y- 
ra vilties, kad apsisaugojimo 
priemonėmis prieš ligas, iš ku
rių išsivysto vėžys, ir prieš 
patį vėžį, o taip pat pamoky
mais, paraginimais prie šva
ros susirgimų skaičius bus žy
miai sumažintas. Geriau ir le 
ngviau yra įspėti vėžį ir ne 
leisti jam atsirasti, kaip jį gy
dyti.

Moterų Piliečių Lygos susi 
rinkimas įvyks spalių 16 d.. 
Fellowship House, 831 \Ves 
33rd Place, 8 vai. vak. Viro- 
narės malonėkite būtinai atsi 
lankyti ir pasiimti tikietų pa 
rengimui, kuri' neužilgo įvyks

Valdyba

6ARSINKITĖS “DRAUGE”

ŠIANDIEN PRASIDEDA 
PAMOKOS

Šį vukarą, spalių 14 d., l.iet. 
Vyčių 24 kuopos Romuvoj i- 
vyks lietuvių kalbos kursui. 
Tie, kurie dar neužsiregistra 
vo, gali ateiti be baimės, r.e- 
visos painokos bus duodamos 
dykai. Pamokos prasidės pun
ktualiai 8:15 vai. vakare. J.

Atpasakojo A. Vitkauskas Poška mokytojaus.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340

'DRY
BRITTLE

c& STREAKED

C1MM1 ,IXIR
Vbatovor your hair color problom—CLAIROL 

Sbampoo Oil Tint will corrtct it,

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 lustrons; streaked hair 

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

CLAIROL for greater hair beauty.

LaMcz ir Simus 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 5927

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra Ir moteris 
petercautoia.

J. Liukras
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
1. F. Raižius

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

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 491h Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

Mait Mt ~ith t tbrM-hKb ttraM t/ r~r
bait aatt tat taiU trtat it ani ratam it, fattfaU, 
taitb tar racaatataaJatiaat Jar CLAIROL trtatataat.

MVIBLY UNG, Coaa
HAIR BBAUTY GUILO
UA-IJ2 V« SttMt. Ne» Yaafc O*

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

•••••••••••••••••• ••••••• AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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VIETINES ŽINIOS
VYČIU CHICAGOS APSK. 

JUB. BANKETAS
gražiai giedojo solo “Avė Ma
ria” žymi Chicagos soliste.

BUS PAGERBTI SENIEJI 
VYČIŲ VEIKĖJAI

Lietuvos Vyčiu Chicagos n- • • * . • • 1 mpskritis savo 20 metu jubilie i ’ 
jaus minėjimą baigia iškiliai-1 
ngu baakietu (Dinner Dance), 
spalių 20 d., McCormick klū- 

Oaklev ir Blue

Antradienio ir ketvirtadie
nio vakarais, parap. svet. nii'i- 
siį jaunimas (aluniniačJal) tu
ri linksmus vakarus (šokius). 
Pelnas eina pusiau su parnpi-

be, prie So. 
lsland Avė.

Bankietus bus tarsi kokia 
reunija tų, kurie dirbo Vy
čiams per 20 metu apskričio 
gyvenimų.

Čia įeis tų pačių minčių, i- 
dėjos vedami jauni, pradedu, 
gyventi ir organizacijos dar-

Sunkiai serga gera parapi
jos rėmėja M. Ališauskiene; 
jai padaryta pavojinga opera- 
eija. Guli Chicagos Universi-j 
t y ligoninėje.

Rap.

- MALONIOS PRANUI 
ZDANKUI SUTIKTUVĖS

rį, ir Allen (Al) Wainer, sin
dikato lyderį.

Suvažinėjo vaikutį. 9 metų 
Šeimyną pietavo, o vagis na- Į Calvin Dublis, 2956 N. Oakley 

iną kraustė. Kai Frank G. Rev1 av. tapo suvažinėtas troko, ku- 
nolds, 301 W. Ijaurel av., ska- rį valdė S. O’Regan. Draive- 
niai sau pietavo, vagis įėjęs į rys sulaikytas ir paliuosuotas 
namų pro antrojo aukšto mieg užstačius $200.
kambario langų išnešė daiktu ! Kalbėg New Jersey I
$o,0(X) vertes. r.atorius. American Truęking ;

Uždraudė žemai skristi. II-' Ass’n. suvažiavime Stevens 
linois aeronautikos komisijo- viešbuty pirmadienį kalbės i 
nieriai išleido įsakymų drau Jlarold B. Hoffman, New Jer į 
džiantį visiems lakūnams lėk- sev vai. gubernatorius. Šuva- 
tuvu žemai skristi pro Brook- ’ žiavime, sakoma, dalyvausiu n 

pie 3000 Ass’n narių.I
Nubaudė. Cook apskr. tei- į Dono kazokų choras operoj, 

sėjas Jareeki kalėjimu šešie-' I)ono kazokų vyrų choras, ku-

ŽINIŲ - ŽINELES Redakcijos pastaba. Sveiki
name naują korespondentę iš 
Ind. Harbor. Lauksime dau
giau žinių, tik prašome rašyti 
ant vienos lapo pusės palie
kant didesnius tarp eilučių 
tarpus.

KLAIDOS PATAISYMAS

“Drauge” buvo pažymėta, 
kati L. Vyčių apskr. valdybos 
raštininke išrinkta I. Aituty- 
tė. Turėjo būti L Pakeltytė.

SPORTAS

ms mėnesiams nubaudė 52 pre- 
einkto 42 wardo balsavimo vie

ger už padarytas suktybes per 
balsavimų lapkr. G d. praei-

r. tais metais. Kiti du to precin-fcpanų 5 d., Varkabenes na ., , , , . . . . .. .
bų dirbti: sueis ir tie, kurie mu0Se susirinko skaitlingas .kt? balsav,mo vietų virsimn- 

j kai pirmiau nubausti kalėji
mu dviem metams. Teisėjas į- 
sakė taip pat patikrint baksus 
ir 27 wardos 48 ir 51 precink- 

I tuose.

prieš dvidešimtį metų liūsta- būrelis draugų ir prie parcn.
tė veikimo kelių, nors dar jau
ni dvasia, bet jau daug gyve
nimo matę. Čia bus žmonių 
įvairių profesijų, užsiėmimų, 
bet tų vakarų jų kalbos suk
sis apie Vyčius.

gto stalo dalinosi įspūdžiais 
su sugrįžusiu į Amerikų Ztla- 
nkum. Sveikinimo kalbas pa
sakė Budris, K. Sriubienė, R. 
Andreliūnas, M. Gurinskaitė, 
A Petrulis, Vaišvilaitė ir ki
ti. Ant galo P. Zdankus pa-O taip! Tai bus negreit už 

mirštamas vakaras. Ir tamsta' pasakojo įspūdžius, įgytus Lie 
kviečiamas - kviečiama jame! tuvoje ir kiek daug dalyvavęs 
dalyvauti. Vitalis draugijų susirinkimuose bei jų

____________ ! veikime. Lietuvoje, sakė, gera
, gyventi. Tki vėlumos susirin 
i klišieji klausės jo gražios kal
bos apie Lietuvą. Buvęs

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

Spalių 5 d. susituokė A. Rū
sys su K. Kukieniene. Mote
rystės Sakramentų suteikė kle
bonas A. Linkus. Vakare pa
rap. svet. buvo graži vestuvių 
puo1 a

PAMINĖJO SPALIŲ 
DEVINTI

riam vadovauja Serge Jaroff 
Chicago Civic Opera Hjouse i

ŠEŠTADIENIO FUTBOLO 
ŽAIDIMŲ REZULTATAI:

Notre Dame 27; Wisconsin b.
tų viršininką Raymond O. En- ^uos koncertų spalių 27 <1. P°| Minnesota 12; Nebraska 7.

Nuleis žemyn stulpus. Cri- 
cago Surface Lines, 111. Bell 
Telepbone Co. ir Comnion- 
vvealth Edison Co. sutarė nu
leisti žemyn visur aplink lėk
tuvų stotis elektros, telefonų 
ir gatvė-karių stulpus. Dabar 
stovintieji stulpai 24 pėdų au
kščio bus nuleisti iki 18 pė
dų, o vielos 4 pėdomis. Tai 
daroma lakūnų patogumui.

Pagrobė $10,000 vertės pre
kių. Penki plėšikai, atvažiavę 
su trok u prie I. Tucker and

piet. I Chicago 31; AVestern Stare 6. 
lObio State 85; Drake 7. 
•Micbigan 7; Indiana 0. 
Purdue 20; Fordham 0. 

i Tovva 12; Colgate 6.
Illinois 19; So. California 0. 
Pcnn State 2; W. Maryland 0. 
Pittsburgb 24; W. Virginia 6. 
Princeton 14; AVilliam 7.

Misijonierius kun. Jakaitis Providence 14; City Col. N.Y. 0 
laikė šv. Mišias mūsų šv. Pra- Syyacuse 21 ?orne*1
nciskaus bažnyčioj spalių 6 d. Yale 31; Pennsylvania 20.
Per Mišparus vakare buvo pro St. Bonaventūre 30; Alfred 0. 
cesija, kurioj dalyvavo nio-, St. Joseph’s 26; St. Francis 6.
kyklos vaikučiai irgi daug Lavvrencc u2; Rens. Pol v 0 

& » I Tulane 19; Florida 7

IŠ INDIANA HARBOR, 
INDIANA

svečių kunigų: J. Paškauskas, 
M. Urbonavičius ir meksiko- 
nų harboriečių kunigas.

Spalių 20 d. pas mus atsi
lankys J. E. vyskupas Matu- 

i lionis ir 7:30 valandų vakari* 
suteiks Sutvirtinimo Sakra
mentų.

Kadangi balius rugsėjo 29 
d. pasisekė ir jame dalyvavoCo. manufaktūros sandėlio, su 

BRIDGEPORT. — Šv. Jur- Įrišo sargų ir, prisikrovę dra- daug žmonių, Sv. Ražančiaus 
gio parapijos mokykla pride- bužių už $10,000, nuvažiavo draugija ir vėl rengia pasi- 
raniai paminėjo Vilniaus pa

Army 54; Gettvsburg 0. 
Cornell (Ta) 63; Beloit 0. 
lowa State 23; Upper Iowa 0. 
Micbigan State 42; Kansas 0. 
Missouri 20; Colorado 6.
St. Marv’s 33; Col. of Pacific 0 
U. C. L. A., 7; Stanford 6 
Rliode Tsl. 6; Nortbeastern 6. 
Springfield 20; Brown 0.

VERONIKA 
ŽELINSKIENĖ

(po tėvais Kuspurklfltė j

mirė Spalio 12, 1935. 12:15 vai. 
ryt.-

Kilo iš Panevėžio Apskr., Pa
nevėžio parap., lllu.lžių kalino. 
Amerikoje išgyveno 25 nietua.

Paliko dideliame nubtld'ino 
vyra Mykolo, ativlntiitv dukte
rį Theodora Saldukus, brolį Do
miniką Ir brolienę Kaspa-k'is. 
gimines Kazimierą Bajorlną ir 
Jedvygą Perintu ir gimines.

Kūnus pašarvotas 2R40 Eattt 
10lst St.

I-aidotuvės įvyks Antradieni, 
Spalio 15 iš namų R:30 vai. 
bus atlydėta į šv. Juozapo par. 
bažnyėtą. kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionė., sie
lą Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame v'sus 
gimines, draugus-ges ir pnžys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Duktė. 
Ir Giminės.

liro'ls

Laidotuvėms patarnauja lai
dotuvių Direktorius A. Masals
kis. Blvd. 4139.

PARDAVIMUI BIZNIS

VIENODAS VEKSELIŲ Į- 
STATYMAS NUO SAU

SIO 1 DIENOS

KAUNAS. — Vienodas 
vekselių įstatymo projektas 
visoms trims Baltijos valsty
bėms jau paruoštas ir mano
ma jį įgyvendint nuo naujų 
ateinančių metų.

PAIN EXPELLER

oS
Nuo Muskulų Gėlimo ir 

Skaudėjimo
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio
. ANCHOR 

PAIN - EXPELLERĮO 
i suteikia qrait< i 

palengvinimu

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Pardavimui kepykla - ba- 
kerv su visu namu arba mai
nysiu. Užtektinai vietos vesti 
ir wholesale biznį.

3109 WEST 59th STREET
PAIEŠKOJIMAS

Paieškau Annos Grunda. 1930 m. 
gyveno 5545 Walton Avenue. Phlla- 
delphljoj. Ji pati ar kas kitas Jei ži
note apie ją. prašau man pranešti. 
Iš anksto tariu aCiū.

ZOFIJA DRVKTENAITB
Dargiu kaim.. Mažeikių paštas. 

LITHUANIA

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANaI 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 960(1

Telepbone: BOUlevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockvvell Street 

Telepbone: REPublie 9723

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui 2 pagyvenimų medinis 
namas po 4 kambarius. Kartu par
siduoda it vieno lieto rakandai pi
giai. Priežastis, savininkas išvažiuoja 
j Lietuvą.

1416 SOUTH 50th COURT 
Cicero. Illinois

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

Spalių 6, 7 ’r 8 dienomis 
minų bažnyčioje buvo 40 vai 
atlaidai. Žmonės dienomis ir 
vakarais, lankė bažnyčių la
bai skaitlingai. Dalyvavo daug 
svečių kunigų. Atnaradieruo 
vakare atlaidai baigti iškilmi
nga procesija. Prie procesijos 
pagražinimo daug prisidėjo 
parap. mokykla, kur vadovau
ja seserys Kazimierietės. Be 
to, jų pastangomis ir altoriai 
laba: gražiai buvo gėlėmis iš
puošti. Reikia pagirti mūsų 
varg. S. Railų, kad per atlai
dus sudarė gražesnį bažnyčio
je giedojimų, pakviesdamas

grobimo sukaktuves. Trečia
dienį spalių 9 d., pamokoms 
pasibaigus, vaikučiai tvarkin
gai sumaršavo į salę. Seselė 
perdėtinė pasakė pritaikint.ų 
prakalbėlę apie Vilnių ir jo 
pagrobimų. Po to visi skyriai 
pasirodė su programo nume
riais. 8 skyrius padainavo 
“Girioj”, 8 ir 7 — “Ko liūdi 
putinėli”,
brangi”, 6-tas — “Pasėjau 
kanapę”, 6-tas ir 5-tas — 
“Siuntė ponas ožkų”, 5-tas ir

savais keliais.

Mažiau negu pernai. Per de
vynis šių metų mėnesius Cook 

• • •apskr. ligoninė buvo išdavus! '
145,615 aplikacijų priėmimui! Harbor yra apie dvi
ligonių. Pernai per tą laiką Į <k&«nts penki lietuviai biznie- 
buvo išduota 160,304 aplika- riai- Pastaruoju laiku Stella 

Yurgutaitė atidarė “Beautv 
įParor” Rutkausko name, arti

linksminimų ‘Dovanų vakarų’ 
(Prize Night) spalių 13 d. Pra 
džia 6 valandų vakare.

CĮJOS.

Naujai {rengta 
Svetaine 

lest Sideje
Chicagos Lietuviai žino iri

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK

Dėl slaptų spirito varyklų.
J. V. komisijonierius E. K. 

7_tas _  “Lietuva1 Walker išdavė varantus ap
kaltinimui 13 Chicagos firmų 
viršininkų bei agentų dėl suo
kalbio pardavinėti žaliąją me 
džiagų slaptų spirito varyk-

Broadway ir Deodor St. Lin- pažįsta Westsidės lietuvį biz- 
kime jai pasisekirtio. Moterys, "^Mter Neffą, West
merginos pasigražinimui eiki
te pas savo tautietę.

b
CADILLAC

DABAR RODO

LA SALLE

4-tas — “Leiskit į Tėvynę
3-čias _ “šalia kelio”, 2-ras lų sindikatui Chicagoje. Kal- 
— “Žąselę”, 1-mas — “Su-įtinami šie: William Jaeger, 

solistę ir Chicagos vargonini- niuką”. Galop programas hai- Chicago distriet manager of 
nkus. Ypač buvo gražu, kada gėsi Tautos himnu. Muzikos Anbeuser - Busch, Ine.; Ed- 
pradžioje atlaidų, per suma daliai vadovavo komp. A. Po- ward P* Murpliy, distriet sa-

Side Hotel savininką. Dabar 
p. Neffas praneša Chicagos 
lietuviams, kad jis naujai įre-

. . _ _ ngė puikią svetainę tinkamą
Sunkiai serga Juozas Bace- susirinkimarn8> vestuvėms, 

virius, darbštus parapijonas . <<surprjse parėms” ir įvai- 
ir senas “Draugo ’ skaityto- ,rjenis mitingams. Čia rengiant 
jas. Linkini jam sveikatos. .vestuves bei bankietus rasite

NAUJĄ 1936 BUICK 5 
SEDAN

PASA2IERIŲ

su built-in trunk, kieto plieno stogu, hvdraulic stabdžiais, 
ir pilnu de luxe Įrengimu, kaip tai, hot water heater, elek- 
trikinis laikrodis, spare tire, visi langai safatv glass, dual 
chime triūbos, ir 1.1. Pristatvtas prie jūsų dum už tiktai

$1084.00
Raporteris vipatarnavimą vietoje, ku- įmokėti reikia tiktai $360, inimant jūsų dabartinį karą mal

inę, indus ir kitus reikmenis., na’s» 0 balaną galima išmokėti lengvu General Motors plaiiU|
Kaina prieinama. Reikale

ir per 12 vai. Mišias, labai | eius. Ten buvęs

J. E. VYSK. T. MATUUONIS VIZITUOS ŠIAS 
LIETUVIŲ PARAPIJAS

Spalių
Vis.

14 d. Mihvankee,

Spalių 16 d. Rockford, III.
Spalių 22 — 24 dd., Cleve 

land, Ohio.

Spalių 30 d. Kenosha, Vis.
Spalių 16 d., ŠŠ. Petro ir 

Pauliaus parap., Rockford, III.

Spalių 20 d. — Šv. Kryžiaus 
parap., Chicagoj, ryte — Šv. 
Pranciškaus parap., Indiana 
Harbor, Ind. vakare.

Spalių 22, 23 ir 24 dd. — 
Cleveland, Ohio.

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

Lapkr. 1 d. — Šv. Onos pa
rap., Spring Valley, III.

Lapkr. 3 d. — Sv. Antano 
parap., Kewanee, III.

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

I^apkr. 11 d. Sioux City, 
Iowa.

Lapkr. 13 d. Kansas City, 
Mo.

les manager for the conipany; 
C. H. Kirkland, distriet ma
nager for the Com Products 
Sales conipany; O. P. K line, 
salesman for the D. B. Scully 
Sirup conipany; R. E. Ott 
salesman for the American 
Can conipany; A. E. Dike, ma
nager of the sugar depart- 
ment of the Callerman Broke- 
rage company; Milton Bano- 
vitz, president of the Harmo- 
ny Baking company; Edward 
E. Bellamy, president of the 
Vac - Made Foods Corpora
tion; Camille J. Bumy and 
Julės Burny of the Burny 
Brothers Baking company, 
and E. J. Maceske, office ma-

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neria Plonus Ir Storus Vilnonius 
Svederlus dėl vyru. Moterų, 

Mergaičių Ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANOIA- 
KAS DEI, MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederius. Parduo

dam vilnones gijas, storas Ir 
plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia 
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.)
Tel. Vlctnry S4»6 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.

prieinama, 
neužmirškite kreiptis

Kalter Neffas
2435 SO. LEAVITT STREET 

Phone CANaI 9585

Informacijų reikale kreip
kitės adresu — Kun. ĮA. Lin- nager of the Bumy company. 
kus, 12259 Emerald Avenue. Varantas išduotas Ir prieš 
(Tel. Pullman 1200). Harry (Hunky) Bravesman,

Kun. A. Lininis buvusios Kaponio gengės na

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

b i,;ii r< ik il.il>p pinigu ant Pirmo Mortgiėio arba 
a įifii a udo . .nio ūgiui ; v»’jo. etc iitsis ink

«l()\Vcst I5id Street
TELEFONAS VAR.Is 27!ic) .irk, 27!u

KEISI UcIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
i; \<l l\i

f CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402

Vartotų Karų Bargenai
BUICK ’»5. 5 Sedan 41, Trunk. garant. kaip naujas............... SR95
BUICK ’35, 6 Sedan 47, labai pulkun. garant....................................6795
BUICK '3 5, C’ub Sedan «u trunk. garantuotas ...................... S795
BUICK '35. 5 Sedan 47 garantuotas ............................................... S875
BUICK '34. 5 Coupe 53, mnžai vartotas, garant.............................S745
BUICK '34. 6 Sedan 57, pulkus karas, garant...............................S745
BUICK '33, 5 Sedan 67, tobulas, garant......................................
BUTCK '32, B Sedan 97, tobulam stovy ..................................... $150
BUICK '32. 5 Coupe 96, labai pulkus, garant........................... $450
BUICK '32, 5 Sodan 37. tobulam stovy ..................................... $450
BUICK '31, 6 Sedan 67, geroj tvarkoj ......................................... $205
BUICK, '29. Z-4 Coupe, žemai apkalnuotas ........................... $ 05
BTTTCK '29, B Sedan 47. gražus mažas karas .......................... $05
BUICK '27. 5 Sedan 47, baj-genas .............................................. $ 45
CADILLAC '30. 7 Sedan. pertaisytas ............................................... $205
CADILLAC '29. Town S«dan, trunk. žema kaina......................*175
CADILLAC '28. 7 Sedan, bargęnas .............................................. $145
DODGE '33, 5 Sedan, geras mažas karas ................................ $305
HUDSON, '29, S Sodan, bėga O. K................................................... $ 05
LA SALLE '31, 6 Sedan, pulki vertybė..........................................$375
I.A SALLE '30, 5 Sedan. 6 drat. ratai ..................................... $275
LA SALLE '29. 5 Sedan. drat. ratai .......................................... $145
LINCOLN *80. S Sedan. labai pulkus .......................................... $295
PACKARD '32. 7 Custom Sedan, tobulam stovy......................$775
PIERCE *16. 2 Coupe, labai pulkam stovy ................................$195
PONTIAC '35, 5 Sedan, bullt In trunk, tobulas ................. $745

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karaa priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4-100

Pocahontas Mine Run ,1

_ik_il.il

