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Bolševikai griebiasi saugumo priemonių
EKONOMINE KONFERENCIJA SUIRI 

IRO IŠVAKARĖSE
MANDŽIŪKUO REIKALAUJA 

IŠ BOLŠEVIKŲ SIBIRO 
DALIES

ISTORIŠKAS VAIZDAS chicagoje [ JO EMIN. KARDINOLO MUNDELEIN 
VYSKUPAVIMO JUBILIEJUS

Anglija atnaujina prekybą 
su sovietais

BOLŠEVIKAI APSIDRAU
DŽIA

LONDONAS, liepos 3. —
Lenkijai tarpininkaujant, so
vietų (Maskvos) vyriausybė 
pasirašė nepuolimo sutartis su 
Rumunija, Estija, Latvija, 
Suomija ir Turkija.

EKONOMINES KONFE
RENCIJOS LIKIMAS

BOLŠEVIKAI DUMPUOJA 
MEDj

LONDONAS, liepos 4. — 
Kanados finansų ministeris, 
kurs dalyvauja ekonominėj 
konferencijoj, iškėlė aikštėn, 
kad Rusijos bolševikai į visas 
pasaulio turgavietes dumpuo- 
ja sienojus ir kitų statybos 
medį. Bolševikai gali pusdy
kiai sienojus parduoti, nes 
jie darbui miškuose panaudo
ja pavergtus ir pigiausiai pa
sauly apmokamus darbinin
kus. ,

TURĖS ATIDUOTI SIBIRO 
DALI

TOKIJO, liepos 4. — Dery
bose su bolševikais dėl rytinio 
kinų geležinkelio pardavimo 
Mandžiūkuo (Mandžiūrijos) 
delegatai pareiškė, kad su ge
ležinkelio pirkimu Mandžiū- 
kuo turi gauti dar ir Sibiro 
dalį Čitos pusėje.

Bolševikai nežino, kų į tai 
atsakyti.

LONDONAS, liepos 3. —
Ekonominė konferencija atsi
dūrė pavojun, kada jai pers
kaityta prezidento Roosevelto 
atsakymas, kad jis griežtai at 
meta aukso standardo valsty
bių reikalavimų, kad ameriko
niškas doleris būtų stabilizuo
tas.

Prez. Rooseveltas pareiškia, 
kad apie dolerio stabilizavi
mų negali būt nė kalbos ir 
tas neįmanoma. Stabilizavimo 
programoj J. Valstybės negali 
dalyvauti, nes negalima valiu
tai grųžinti senosios aukso pa- 

Igrindo formos.
| Šis prez. Roosevelto griež
tas pareiškimas kai žaibas 

Į trenkė tarpan turinčių aukso 
I standardų valstybių delegatų.

Stabilizavimo reikalavo šios 
valstybės: Prancūzija, Olandi
ja, Šveicarija, Belgija, Italija 
ir Lenkija. Prie šių paskiau 
prisidėjo dar ir Čekoslovaki- 
ja.

Konferencijos pirmininkas 
Anglijos premjeras MacDonal- 
das pranešė, kad ateinantį ket 
virtadienį konferencijos liki
mo klausimu įvyks abelnas de
legatų susirinkimas.

J. V. delegatai energingai 
dirba prieš konferencijos su
irimų.

SMŪGIS IR MacDONALDUI

MUSSOUNI YRA AMERI
KOS LEGIIONO GARBĖS 

NARIU

ROMA, liepos 3. — Ameri
kos legijono vicekomandierius 
Easterwood prisegė prie pre
mjero Mussolinio švarko atla
po legijono ženklelį. Jis pri
pažintas legijono garbės 
riu.

LONDONAS, liepos 4. — 
Anglijos premjeras MacDonal- 
das pasijuto gavęs nepapras
tų smūgį prez. Roosevelto at
sakymu, kad doleris negali būt 
stabilizuotas.

MacDonald tikėjosi iš prez. 
Roosevelto palankesnio atsa
kymo.

na-
VIESULAS KUBOJE; 23 

ASM. ŽUVO
ANGLIJA SUSITAIKĖ SU 

BOLŠEVIKAIS

LONDONAS, liepos 3. —
Anglija susitaikė su bolševi
kais prekybos reikalu. Ang
lija atšaukė bolševikų gami
niams embargo, o bolševikai 
paleido iš kalėjimo du anglus 
inžinierius. Prekyba atnaujina 
ma.

PINAR DEL RIO, Kuba, 
liepos 4. — Pinar dėl Rio pro
vincijų ištiko viesulas. 23 as
menys žuvo ir daug sužeistų. 
Nuostolių apie 6 milijonai dol.

LONJDONAS, liepos 3. —
Žiemių Londono magistratas 2 
jaunus anglus už žydų užkabi- 
nėjimų, nubaudė kalėjimu.

Amerikos Lietuvių R. K. Federacija šiais Šventaisiais 
Metais suorganizavo ekskursijų. į Romų. Šiame atvaizde ma
tome ekskursantus “Aquitania” laive. Iš kairės į dešinę sėdi: 
gerb. kun. Vincas Kulikauskas, M. I. C., Marijonų Provincijo
las Amerikoje, Jo Ekscelencija Vyskupas Petras Būčys, M. I. 
C., Marijonų Generolas ir Vincas Barkauskas (Billy Burke), 
buvęs Amerikos golfininkų čempijonas, kuris šiomis dienomis 
žaidime su anglais šaunų rekordų padarė. Stovi iš kairės į 
dešinę: gerb. kun. Vladas Draugelis, M. I. C.,'“Laivo” redak
torius, Vincas Šaulys, Valerija Jevarauskiutė, kun. Dr. Jo
nas Navickas, M. L C., Marianapolis Kolegijos direktorius ir 
šios ekskursijos vadas, Elena Trakinaitė, Emilija Urnikaitė, 
Julijona Trakinaitė, Elena Barisaitė, Sabockis ir kun. Dr. J. 
B. Končius.

NEGRAI GRASINA

American Association for 
•tbe Advancement of Colored 
• People suvažiavime Chicagoj 
Į padaryta rezoliucija, kad pre- 
jzidentas Rooseveltas daugiau 
(lygybės pripažintų negrams. 
Jei ne, negrai paduosiu skun
dų T. Sųjungai, pareiškiama 
rezoliucijoje.

RIAUŠĖS PARODOJE

Ghicagos šimtmečio pažan
gos parodos “mokslo rūmuo
se” šeštadienį susirinkę armė
nai sukėlė riaušes dėl armėnų 
tautinės vėliavos. Penki radi
kalai areštuota.

LATVIJA PANAIKINO 
KONTRAKTĄ

RYGA, liepos 3. — Latvijos 
vyriausybė panaikino padary
tų su Foundation kompanija 
iš Ne\v Y7orko kontraktų. Ši 
kompanija pasiryžo Latvijai 
pastatyti hvdro-elektros stotį 
ant Dauguvos upės už 30 my
lių nuo Rygos. Tai turėjo apie 
pušešto milijono dolerių lėšuo 
ti.

Latvijos vyriausybė prane
šė, kad kompanija neišpildė 
sąlygos. Ji žadėjo Ijatvijai pa
rūpinti 5 milijonų dol. pasko
lų. To nepadarė.

TOKIJO MIESTE PAŠAU
TAS BOLŠEVIKŲ

ATSTOVAS

TOKIJO, liepos 3. — Neži
nomas japonas sunkiai pašovė 
bolševikų prekybos komisijo- 
niorių VI. Kočetovų, kada jis 
ėjo į savo ofisų.

Pašautąjį ofise užpuolė ir 
ėmė mušti kiti 6 vyrai. Atvy
kusi policija vos išgelbėjo bol
ševikų. 6 užpuolikai suimti.

KRITIKUOJA ROOSE- 
VELTĄ

PARYŽIUS, liepos 3. —
Prancūzijos prezidentas A. 
Lebrun kritikuoja J .V. prezi
dentų Rooseveltų dėl jo nusis
tatymo pinigų stabilizavimo 
klausimu.

Prancūzų spauda reikalau
ja, kad Prancūzija išeitų ir e- 
konominės konferencijos.

ĮSPĖJA, KAD NEBRAN
GINTŲ DUONOS

TAI MELAS
DETEKTIVAI ‘NUBAUSTI’

BERLYNAS, liepos 3. —
Vokietijoj ir užsieniuose pas
kleista žinia, kad kancleris»
Hitleris išsižadąs katalikybės 
ir imsis vadovauti evangeliku 
(protestantų) bažnyčiai, kurią 
jis paima vyftausvbės žinion.

Wolf?o (vokiečių) žinių a- 
genftira tai oficialiai užgina, 
pareikšdama, kad tai melas.

O minėtų žinių paskleidė 
paties Hitlerio skirtas protes
tantų bažnyčių valdyti pryče- 
ris L. Mueller.

7 KAREIVIUS KAITRA 
UŽMUŠĖ

TOKIJO, liepos 3. — Fujix 
pašlaitėje manevrų metu nuo 
kaitros 7 japonų kareiviai suk 
rito ir mirė, o 15 kitų sunkiai 
serga.

Už neteisėtų prof. Lobmano 
iš Oklahomos areštavimų ir 
per 20 valandų uždaryto laiky 
mų du detektivai iš detektivų 
biuro paleisti ir pasiųsti i po
licijos stotis.

TIK JUOKAI DAROMI

Angliška spauda praneša, 
kad nuo liepos 1 d. gazo kom
panijos savanoriai vykdo ma
žesnes ratas (kainos normas) 
už gazų ir elektrų. O ta ma
žesnė rata — vienas iš žmonių 
pasityčiojimas.

Įdomu, kų valstybės preky
bos komisija veikia?

Vienatinis originalus Ameri 
kos Katalikų Bažnyčios istori
joj kilnaus asmens pagerbi- 
.i.as bus netolimoj ateity Chi- 
cagOB a. kivy: kupijoj įvykdy
tas.

1934 metais sukanka Jo E- 
minencijos Kardinolo Munde- 
leino, Ghicagos Arkivyskupo, 
25 vyskupavimo metai. Tai ju 
biliejus. Šių iškilmių minėji
mui arkivyskupijos kunigai 
ir pasaulininkai jau buvo sub- 
ruzdę. Paprastai, jubiliato pa
gerbimui perkamos branginti
nos dovanos, arba Įteikiama 
ne maža pinigų suma. Paty
ręs apie tai Kardinolas, nesuti 
ko su tokiu jubiliejaus minė
jimu.

Andai arkivyskupijos semi
narijoj, St. Mary of the Lake, 
Mundelein, III., įvyko kunigų 
rekolekcijos. Tenai Jo Eminen 
cija kalbėjo į kunigus. Pareiš
kė, kad kiek kunigai, tiek pa- 
saulininkai jubiliejaus metais 
nė kokių medžiaginių dovanų 
nepirktų. Ir padavė sumany

mų, kaip šis vyskupavimo jubi 
liejus turėtų būt minimas. 
Reiškė noro, kad jubiliejaus 
minėjimas arkivyskupijoj tęs
tųsi ištisus metus, nuo ruį 
jo mėn. 21 d., š. m. iki rugsė-l 
jo 21., 1934 m. Kad tuo laiko
tarpiu visose arkivyskup. baž-j 
nyčiose įvyktų misijos. Kf 
tos misijos tęstųsi nuo vienos, 
iki trijų savaičių, žiūrint parn’ 
pijų didumo. Kad per misijas 
kiekvienos dienos popietis bū
tų skiriamas vaikams, taip 
kad ir šie gautų progos pri-. 
aidėti prie jubiliejaus minėji
mo.

Jo Eminencija aiškiai pažy
mėjo, kad medžiaginės dova
nos turi būt pakeistos dvasi
nėmis dovanomis.

Šiam naujoviniam Kardino
lo vyskupavimo 25 metų minė 
jimui sudaromas kunigų komi 
tetas. Jo priešaky bus arkivys 
kupijos kancleris monsig. R. 
Magui re.

Jo- Emin. Kardinolas Mun
delein vyskupu konsekruotas 
1909 metais Brooklyne, N. Y.

ŽUVO VAIKINAS

Automobilio katastrofoje 
Westem gatvėje žuvo Stanley 
Guidis, 21 m. amž., 304 W. 
29 gat.

Federaliniai agentai suėmė 
i tris pinigų dirbėjus. Jie dir-

PRESTONSBURG, K y., lie bo sidabrinius pinigus ir nau- 
pos 3. — Prater miestely ren- dojo kone grynų sidabrų. Ir

PER RINKIMUS 5 
NUŽUDYTA

kant mokyklų trustistus 5 as
menys nužudyta ir keletas su
žeista.

IŠ 12 DEVYNI IŠGELBĖTA

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
liepos 3. — Sol ima r kasyklose 
ištiko sprogimas. 12 darbinin
kų per 85 valandas buvo už
griauti. 9 iš jų rasti gyvi.

VIZITAVO MOSCICKJ

VARŠUVA, liepos 4. — Lai 
svojo Dancigo miesto prezi
dentas fašistas Rauschming 
vizitavo lenkų prezidentų Mo- 
scickį ir kitus aukštuosiusWASHINGT0N, liepos 3.—

Žemės ūkio sekretorius Wa- lenkų valdininkus, 
llace įspėja visus krašto duon
kėpius, kad jie per daug duo
nai kainos nedidintų. Kitaip 
gi bus tieson patraukti.

tai galėjo daryti pelnų.

CHICAGĄ IR APYLINKES 
IŠTIKO AUDRA

Pereitų sekmadienio rytme
tį Chicagų ir apylinkes ištiko 
baisi audra, vietomis su ledų 
kruša. Daugiausia nukentėjo 
pietų vakarų miesto dalys ir 
tos pusės apylinkės.

Milijonai dol. nuostolių pa
daryta. Daug medžių išlaužy
ta, šakos nuplėštos, daug na
mų stogų nuversta, visa eilė 
garadžių sugriauta, daržai ir 
laukai suplakti. Kai kuriose 
apylinkėse ledai nukapojo 
nuo medžįų visus lapus. Kai 
kur gatvės užverstos išlaužy
tais medžiais arba šakomis.

SPRINGFIEJLD, Dl., liepos Keletas asmenų sužeista.
3. — Illinois valstybės legis-' Iš Chicago dalių labai nu-

PLĖŠIKAI II ASMENŲ 
NUŽUDĖ; SUIMTI

TOKIJO, liepos 3. — Birže
lio 28 d. penki plėšikai netoli 
Dairen, Mandžiūrijoj, apvaldė 
upe plaukiantį vienų kinų lai
vą. Nužudė prancūzų kapitonų, 
jo žmonų, vienų kapitono pa
dėjėjų rusų ir 8 kinus iš įgu
los. Apiplėšę laivų paliko ant 
seklumos.

Užvakar Daireno policija 
nuvyko į Hošigaura ir visus 
plėšikus suėmė. Pasirodė jie 
yra vokiečiai ir šveicarai. Iš
pažino.

MILIJONUI BEDARBIŲ 
DARBAS

WASHIN<0T0N, liepos 3.— 
Krašto pramonės gaivinimo 
direktorius Johnson pranešė, 
kad jis dės visas pastangas, 
kad į 30 dienų vienam milijo
nui bedarbių duoti darbų ketu 

1 rioe didžiosiose pramonės ša- 
|kose: plieno, žibalo, anglies ir 
1 medžio.

NEGRAŽINS DIDESNIO 
ATLYGINIMO

latura nutraukė sesijų. kentėjo Marąuette Parkas.

DUOS BARGAN 
MEDVILNĖS

WASHINGT0N, liepos 3 — 
Reconstruction Finance bend- 
rovė paskolino apie 4 milijo^ 
nūs dol. medvilnės eksportinin 
kams, kurie bargan bolševi
kams pasiųs apie 80,000 bali- 
jų medvilnės.

SVETIMŠALIAI TURĖS 
MOKĖTI

Vyriausybės Žinių paskuti
niame numeryje paskelbtos 
svetimšalių mokesčių normos 
už leidimus .gyventi ir dirbti.J 
Už leidimų gyventi reikia mo
kėti: ligi vieno mėnesio — 5j 
lt., ligi trijų mėn. — 15 lt., 
ligi šešių mėn. 30 lt ir ligi vie| 
nerių metų — fiO lt. Latvijos: 
piliečiai už leidimų gyventi I 
moka 20 lt. per metus; jeigu į 
leidimas gyventi duodamasi 
•trumpam laikui, tai moka 2J 
lt. už kiekvienas dvi sa aites. 
Už leidimų dirbti vienerių me 
tų.

WASHINGTON, liepos 4.- 
Krašto vyriausybės tarnanto- 

Įjams 15 nuoš. sumažintas at- 
t lyginimas turėjo baigtis bir
želio • 30 d. Praneša, kad šis 
sumažinimas dar 6 mėnesiams 
bus pratęstas. Nesuspėta pa
tirti gyvenimo brangenybės j 
stovio.

Nuo ateinančių mokslo me
tų Vytauto Didžiojo Universi
teto teisių fakulteto ekonomi
nis skyrius uždaromas ir Klai 
pėdoj bus atidaryta Aukštoji 

1 Komercijos mokykla.

ORO STOVIS
CHICA00 IR APYLINKES 

-- šiandien gražus oras; kiek 
šilčiau.
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šiais mokesčiais tikimasi surinkti apie 60 ir’ 
65 milijonų dolerių.

Kas šiuos mokesčius sumokėsi Ne kas 
kitas, kaip tik darbininkai. Si mokesčių naš
ta, kaip ir visos kitos, labiausia darbininkus 
ištiks.

Nereikia užmiršti, kad vienam Cliieago 
mieste yra turtuolių, kurių milijoniniai tur
tai yra mokesčių nekliudomi. Ar šie žmonės 
negalėtų darbininkams gelbėti naują sunke
nybę vilkti! Galėtų, jei teisybės būtų laiko
masi. Deja, čia visur teisybė neigiama. Žiū
rima ir dirbama, kad tik daugiau silpnesni 
spausti, kad tik jo kartų gyvenimą dar kar
tesnių padaryti.

PASTABELES

LIETUVIŲ KATALIKU VIENYBĖ
2334 80. 0AKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL.

A. L. R. K. Federacijos Reikalai

prašome prisiųsti į Federaci
jos sekretorijatą. Kol kas to 
dar nepadarė nė vienas sky- 

Pirmininko jau oficialiai pa-rius. Jau laikas — pasiskubin- 
skelbta, kad A. L. K. K. Fe- kit.
deracijos 23 kongresas įvyks I Taip pat prašome jau ir at- 
rugpiūčio 22, 23 ir 24 dieno- stovus į kongresą rinkti. Kam 
mis Chicagoje. Bet šiuomi se- ^patogu, išrinktųjų atstovų va- 
kretorijatas praneša, kad ko- rdus išanksto sekretorijatui 
ngresas prasidės vieną dieną (prašoma prisiųsti. Turint gal-

BESIRENGIANT PRIE 
DIDŽIOJO KONGRESO

jų tarpe ir veikti naudingai 
kaip Katalikų Bažnyčiai taip 
ir savo tautiečių gerovei.

Užsimokėjo
! Fed. 15 skyrius (Dievo Ap
vaizdos parap. Chieagoj) už
mokėjo metinius mokesčius 
(po vienų dolerį) už šias dr- 
gijas. Sv. Jono Evang., Aka
demijos Kėni., Amžino Ražan

Iš MUZIKOS SRITIES
Rašo A. P. Stulga

SIENINIAI PAVEIKSLAI

Gražūs sieniniai paveikslu’’ 
augantiems vaikams įkvepia 
ypatingą, kilnią dvasią. Jie į- 

čiaus, Apaštalystės, Labd. 4 įgauna tokią dvasią, kokios

Vienas Vilniaus lenkų laikraštis “Kur- 
jer \Vilenski” paskelbė žinutę, kad vienas 
Vilniaus daktaras gavęs iš Paryžiaus profe
soriaus laiškų, kuris buvęs adresuotas: “Mr.! 
dr. J. K. Wilno, Lithnanie,” o vokiečiai, ei
nant laiškui per Vokietijų, pridėję: “lenkų 
okupuota.” Dėl to lenkai supyko, kad jų bi
čiuliai prancūzai nesiorientuoja, o vokiečiai 
tiksliai ant laiško prierašų padarė. Vilniaus

Šio liepos mėnesio 1 dienų Ulinoiso val- 
fbėje imta vykdyti pardavimo mokesčių 

įstatymas.
Tos rūšies įstatymas seniau šioje valsty- lietuvių laikraštis pažymi, kad tai yra gy- 

bėje buvo vykdomas. Paskiau vyriausiasis vas įrodymas, kaip sunku žmonių protuose
teismas jį sugriovė. Tai buvo 3 nuošimčių 
pardavimo mokesčių įstatymas. Visi buvome 
liudininkais, kaip žmonės buvo išnaudojami, 
įstatymo neprisilaikyta. Iš žmonių vietoj 3 
nuošimčių dažnai imta net iki 20 nuošimčių. 
Žmonės pradėjo nerimti. Pasirodė protestų. 
Tačiau to nežiūrėta. Tos rūšies įvykius poli
tikieriai neigia. Užsikemša ausis, kad pro
testų negirdėtų.

Sugriovus tą įstatymų, politikieriai tuoj 
puolėsi kitą gaminti. Pagaliau legislatūra iš
kepė naują 2 nuošimčių pardavimo mokesčių 
įstatymą. Gubernatorius patvirtino ir mokes
čiai vėl renkami.

Kada legislatūroje šis naujas vykdomas 
2 nuošimčių pardavimo mokesčių įstatymas 
buvo svarstomas, atstovas Burton iš Edwards 
villės tarp kitko pareiškė:

“Įžymiausias šio krašto demokratas, 
prez. Rooseveltas, pardavimo mokesčiams y- 
ra griežtai priešingas. Kas gi šių mokesčių 
pageidauja! Nedidelė Chicagos politikierių 
grupė”.

O atstovas Wilson iš Kankakee pažy
mėjo:

“Pardavimo mokesčių šaukias turtuoliai 
ir tie visi, kurie nuo mokesčių išsisukinėja”.

Sunkiai dirbantis ir menkai atlyginamas 
šeimynos galva yra priverstas šiuos mokes
čius mokėti. Milijoninkai gi nuo jų išsisuka. 
Dailiai jie sau reikalingus daiktus užsieniuo
se įsigyja, kad tik mokesčių nemokėti.

Naujas įstatymas bus galioje per du me
tus. Per pirmuosius 6 mėnesius surinkti mo
kesčiai bus panaudoti bedarbių ir vargšų 
šelpimui, o per likusius pusantrų metų — 
nekilojamųjų savasčių savininkų paramai. Su
prantama, jei nebus kaip reikia prižiūrima, 

ditikieriai pasinaudos. Per vienerius metus

pakeisti iš senai nusistovėjusi sąvoka. Vilnius 
Lietuvos sostinė buvo ir bus.

• • • • į
Kai kam ir blogi metai yra geri. Kada

kaitra degino laukus ir dėl to buvo prama- 
toma nederlius (ūkinikiškai kalbant/ blogi 
metai), bet yra žmonių, kurie tuo džiaugėsi, 
nes kviečių kaina kįlo. Vieni laukė lietaus 
dėl geresnio derliaus, kiti norėjo dar dides
nės kaitros. • • .

vėliau, būtent rugpiūčio 23 d. 
Šios mažos atmainos priežas
tis yra ta, kad rugpiūčio 22 d. 
taip pat Chicagoje įvyks Ku
nigų Vienybės seimas, kuris 
yra svarbus ir dėl to Federa
cijos centro valdyba džiaugia
si, kad gerbiamoji Kunigų Vie 
nybės centro valdyba malonė
jo tą dieną savo seimui pasi
rinkti. Tai išeis Federacijai i 
naudą.

Manoma, kad Federacijos 
kongresui užteks dviejų die
nų. Bet jei bus reikalas, kon
gresą bus galima pratęsti ir 
trečią dieną, būtent rugpiūčio 
25 d.

Kongreso rengimo komisija 
praneša, kad kongresas pra
sidės iškilmingomis pamaldo
mis šv. Jurgio parap. bažny
čioj, kur klebonauja J. M. ge-

voj, kad Chieagoj vyksta Pa
saulinė Paroda ir daug lietu
vių veikėjų norės ją pamaty-

kp., Ražančiaus moterų ir me
rgaičių, Šv. Vardo, Tretinin
kų, Šv. Onos.

Feder. 32 sk., Lawrencc, 
Mass.: Šv. Vardo, Sodalietės, 
1.DS. kp., Tretininkų, Apašta
lystės, Parap. choras, Šv. Elz
bietos, Šv. Kazimiero.

Fed. 3 sk., Boston, Mass.,
ti, dėl to patariama atvykti seniau prisiuntė mokesčius už 
rugpiūčio 23, 24 ir 25 dieno
mis, tuo būdu ir Federacijos

rūšies yra matomi paveikslai.
Įėjus į kambarį ir užmetus 

akis ant sienų, tuoj pastebi, 
kokios dvasios yra gyvento
jai. Paveikslais išreiškiama re
ligija, tautiškumas, dailė, spo
rtas, literatūra ir t.t. Priešin
gai, išreiškiama ignoracija, a- 
psileidimas, dvasinis nupuoli
mas ir t. p.

11 draugijų ir šiomis dieno-Bendrai, inteligentiški arba
. . n‘*s dvi: Parap. choras ir žmonės siekiantieji viso

kongrese galėsite dalyvaut. .r S„dalietės. Iš viso už 13 drauĄ kas dora ir ŽUj nail,us 
garsiąją parodų pamatysite, gijų.
Svarbu yra pamatyti, kokią 
pažangų Chicagos miestas yra

puošia tinkamais ir reikšmin
gais paveikslais. Muzikos ka
mbarys turi būti išpuoštas

Fed. 19 sk., Brighton Park,
Chicago, taip pat dar už dvi 

padaręs, kiek mokslas yra lai- 'draugijas užsimokėjo, būtent:! muIįk„ paveikslais. Gera į- 
mėjęs per šimtmetį, bet taip Labd. Sąjungos 8 sk. ir Sal-lfpMį ne tik jaunaln> ir 

džiausios Širdies. j suaugusiam, daro Šv. Cecili-
Kongresas čia pat. Dar yra jos paveikslas, pakabintas virš 

organizacijų ir draugijų ne-!pijano taip, kad skambinant 
užsimokėjusių į Federacijų me-j ir iš netyčių pakėlus akis ma
tinių duoklių. Dėl to prašoma .tytųsi tos didžiosios šventosios 
šią pareigą dar prieš kongre-'muzikės gražus ir sielą gaivi-

P. Gudas

- CHICAGO -1933
(Tęsinys)

Amerikos atradimo minėjimų labai 
Atjautė Norvegija. Yra įrodinėjama, kad 
(senovės norvegų vikingai yra pasiekę A- 
merikų daug anksčiau, negu Kolumbas. 
Todėl Norvegijoj kilo sumanymas atkar
toti vikingų kelionę į Ameriką. Paskelb
tas buvo vajus, pastatytas buvo senoviš
kas vikingų laivas. Kap. M. Andresenui 
vadovaujant, perplaukė Atlantikų ir Chi
cagos parodos pasiekė liepos 12, 1893.

Chicagos majoras Harrison tą laivų 
pasitiko Ručine ir norvegų kalboj pasvei
kino drąsius keliautojus, pasisakė pats 
esąs norvegiškos kilmės ir iki Chicagos 
laivui pats vadovavo. Griausmingais triu
kšmais parodos svečiai pasitiko drąsius 
norvegus iš užjūrio. Tas norvegų laivas

pat svarbu, kad mūsų veiki
mo centro Federacijos kon
gresas būtų gausingas, kad 
mūsų vienybė sustiprėtų, kad 
mūsų religinis ir tautinis vei
kimas po visų kraštų prasi
platintų. Į
Dar vieno vyskupo užgyrimas 

Malonu yra pranešti, kad 
dar vienas vyskupas užgyrė 
Federacijos konstituciją, pri- 
s'usdamas centro valdybai to-

są atlikti. Laukiame.
A. L. R. K. Feder. Sekret.

rb. pralotas M. Krušas. Pa
maldos įvyks rugpiūčio 23 d./ikio turinio laiškų 
10 vai. ryto. Sesijos prasidėsi
po pietų gražioje McKinley •

Skelbiama, kad ir “cubs’ų” basebolinin- 
kas Bill Jurges (turbūt — Vincas Jurgis, Ju
rgaitis, Jurgelionis ar Jurgela!) yra lietu
vis. Matot, prieina prie to, kad į kokių tik 
sporto šakų netaikysi, pataikysi į lietuvį, dar ^ar ° Sa ® e
gi ne bile kokį, bet žvaigždę. I Cen‘™ valdyba kviečia su.

• • • referatais į kongresų žymius i
Pasirodo, kad patys didžiausieji šio kra- veikėjus. Referatuose bus iš-1 

što turtuoliai taksų nemokėjo. Dėl to ir ne 
tenka stebėtis, jei ant neturtingųjų žmonių 
dideli mokesčiai yra užkraunami.

Pora lietuvių eks-bankininkų iš Lietuvos 
vyriausybės gavo aukštus ordinus. Jei ban
kų uždarymas yra tautai nuopelnas, reiktų 
visus lietuvius eks-bankininkus “apdovano
ti.” ,

• • •
Prof. Voldemaras dabar “politiškas mu- 

čelninkas.” Bet... ateina gandų, kad jis ren
giasi keršyti savo “muč.ytojams” — vaka- 
rykštiems draugams tautininkams. Keršyti 
jis moka. “Vilkai” ir dar “geležiniai” lau
kia savo Ivderio komandos.

kelta patys svarbiausieji mū
sų religinio, kultūrinio ir tau-’ 
tinio veikimo reikalai. Malo
nu yra pranešti, kad gerb. 
svečias iš Lietuvos kun. Alf. 
Lipnickas apsiėmė paruošti re
feratų: “Šventieji metai ir 
Katalikų Akcija”. Kadangi 
gerb. kun. Lipnickas yra vie- 

įnas iš uoliausių veikėjų kata
likiškojo veikimo dirvoje ir to
jo veikimo dvasia yra giliai 
persiėmęs, dėl to jo referatas 
bus įdomus ir labai naudin
gas. Galime didžiuotis, kad to 
kį svečių šių metų kongrese 
turėsime.

“Tamsta buvai malonus 
prisiųsti man Amerikos Lie
tuvių R. K. Federacijos ko
nstitucijos kopijų. Kadangi 
jūsų didžiai gerbiamas vys
kupas užgyrė žiu konstituci
jų ir yra labai palankus A 
merikos Lietuvių Romos Ka 
talikų Federacijai, kurioj 
jis mato šaunius būdus Ka
talikų Akcijai, aš taip pat 
su džiaugsmu teikiu savo 
nuoširdų užgyrimų.

“Linkėdamas jums geriau 
šio pasisekimo ir prašyda
mas Dievo palaimos jūsų 
darbams, lieku

Jūsų Kristuje, 
Henry Althoff, 

Belleville, UI. vyskupas.” 
Tokie nuoširdūs aukštų A- 

merikos katalikų dvasininkų

KUNIGU VIENYBĖS 
SEIMAS

Šiais šventaisiais svarbiau-

nantis paveikslas.
Jokiu būdu nereikia laiky

ti bereikšmio, arba nežinant 
reikšmės, paveikslo. Augantie- 
ji mažyčiai, paprastai, yra ži
ngeidūs ir dažnai klausinėju 
mainytę ar tėvelį, kieno tie 
paveikslai ir kų jie reiškia. Pė-

šių žmonijai įvykių JubiUeji-. vai, nežinodami jų reikšmės, 
niais Metais Amerikos lietu- 'duoda klaidingų aiškinimų ar- 
vių R. K. Kunigų Vienybės ba pasako “nežinau”. Tokiu 
Seimas įvyks Ėmimo į Dangų būdu jaunutis lieka nepaten- 
švenč. P. Marijos Oktavoje, j kintas ir paliauja įdomavęs 
rugpiūčio 22 d. Sv. Jurgio pa- tuo paveikslu. Liovęsis įdo-
rapijos svetainėje, Chicago, Il
linois. Prasidės 9 vai. ryto.

Reikšmingi laikai reikalau 
ja reikšmingo Seimo. Kristaus 
meilė ir sielų išganymas ver
čia mus dalyvauti jame kuo 
skaitlingiausiai, idant šiais iš

mauti vienu paveikslu, netru
kus nebeįdomauja ir kitais ir 
nebetiki jų tikrenybe.

Turint gerus paveikslus, rei
kia žinoti jų reikšmė ir maž
daug juose atvaizduotų asme
nų istorija bei biografija.

Gubernatorius Homer, matyti, labai mė
gsta pardavimo mokesčius “sales tax”. Tai 
tur būt dėl to, kad jis priklauso prie tos 
tautos, kuri išimtinai verčiasi prekyba. Prieš 
prigimtį, niat, nelengva kovoti.

žodžiai svarbiai lietuvių orga- 
Federacijos skyriai yra pra nizacijai duoda daugiau ener- 

šomi nominuoti dvyliką kan- gijos darbuotis. Tie žodžiai 
didatų, iš kurių kongresas tu- taip pat aiškiai pasako, kad 

rėš išrinkti centro valdybą, mums nėra reikalo blaškytis 
'Nominuotųjų vardus tuojau,kitur, bet galima veikti savų-

toriniais metais K. V. Seimas; Laiks nuo laiko, augančiam 
būtų vaiaingiausis. Todėl drį ! vaikui reikia aiškinti tų šven
čiame pralyti Provincijų Sei- tųjų, arba pasaulionių, atlik-* 
mui atstovų ir sumanymų. |tus didvyriškus žygius, kas, 

Visus įnešimus prašome iš be abejo, paveiks į jauną vaiko 
anksto siųsti raštininkui kun. sielų. Pav., šv. Antanas gavo 
P. M. Jurui, 94 Bradford at-r pirmutinius šventumo diegus 
Lawrence, Mass. Seimo gi me- nuo motinos, kuri jam aiški- 
tu adresuokite per malonę Ttt.'n{) paveikslus.
Rev. Msgr. M. L. Krušas, 3230 
So. Auburn avė., Chicago, Il
linois.

Kun. K. Vasys, pirm.
Kun. P. M. Juras, rašt.

Jaunas muzikas-ė, žinantis 
muzikos istoriją ir turėdamas 
prieš akis didžiuosius pasau-

(Tųsa ant 3 pusi.)

mis ir originalumais didžios ir mažos val
stybės, kultūringos, laukinės ir puslauki
nės tautos.

Kadangi ši paroda Amerikos atradi
mo paminėjimui buvo rengta, tai daugiau
sia ryšių turėta su Ispanija. Parodoj Is
panijos vėliavos plevėsavo greta ameri
koniškosios. Ispanijos karalius nebuvo į 
parodų atvykęs, bet į savo vietų buvo 
atsiuntęs savo dukterį Eulalia.

Nors Amerika ir Ispanija per tą pa
rodų labiau bendravo, negu su bet kuria 
kita valstybe, bet po astuonių metų po 
parodos tos dvi valstybės susipliekusios. 

Parodos bėdos Ir nelaimės
Vos tik. spėjo paroda atsidaryti, kai 

prasidėjo blogmetis.
Parodos plote The Chemical National 

bankas turėjo savo skyrių. Į tų skyrių 
buvo pasidėję savo pinigus svetimų val
stybių atstovai ir šiaip kompanijos, prisi
dėjusios prie parodos.

Tas bankas sprogo po astuonių die
nų po parodos atidarymo. Baisiai nema-dabar čielybėje randasi Lincoln parke.

Parodoj dalyvavo su savo įdomybė- j lonioje padėty atsirado parodos komisi

ja. Ėmė skambėti komisijos pirmininko 
telefono varpelis. Visiems jis pareiškė, 
kad svečiams nei centas neturi žūti. Pir
mininkas iš savo pažįstamų kapitalistų 
surinko apie $60,000 ir svetimtaučiai ne
nukentėjo.

Antras parodai nesmagumas buvo tai 
fanatikų agitacija už tai, kad paroda ne
atsidarytų sekmadieniais. Fanatikai lai
mėjo. Parodos komisija gavo injunetion. 
Bet ūpas knkymuisi sekmadieniais jau 
buvo pagadytas ir vis vien tomis dieno
mis žmonės ėmė mažai lankytis.

Parodos muzikoj taipgi atsirado di
sonansų. Tos pianų kompanijos, kurios 
parodoj nedalyvavo, buvo parodos komi
sijos ignoruojamos ir jų pianai nebuvo 
per koncertus vartojami. Bet štai reikėjo 
pianu skambyti Paderewskiui. Tas pareiš
kė, kad skambins tik Steinway pianu, o 
ta firma nedalyvavų parodoj. Steinway 
pianas turėjo būt jšmugeliuotas.

Parodos valgyklose patarnautojai bu
vo sustreikavę. Jie laimėjo.

Brangiuenų pavilijone buvo papildy

ta vagy stė. Prapuolė du brangūs bizūnai, 
Belgijos karaliaus Leopoldo nuosavybė.

Parodos lauke sudegė šaldyklų san
dėlis. Akyvaizdoj 130,000 žmonių 17 gais
rininkų, įlūžtant stogui, buvo liepsnų pra-
ry‘i- -I-a

Ispanijos karalaitė Eulalia buvo ne
patenkinta permaža jai suteikta garbe.

Visi šie nemalonumai ir bėdos nepa
kenkė bendram parodos pasisekimui. Ne
žiūrint į didėjančių depresijų, parodos 
lankytojų bųriai ne mažėjo, o didėjo. Per 
gegužės mėnesį parodą aptankė 50,000 
žmonių, o rngpj. 200,000. Spalių devinto
ji buvo parodoj Chicagos Diena. Tai tą 
dieną žmonių parodoj buvo 700,000.

Artinosi parodos galas. Pabaigą rei
kėjo pažymėti kuo nors nepaprasta. Taip 
ir buvo padaryta, tik ne kokiu nors gar
bingu žygiu, o niekšišku. Atsirado pus
protis, kurs spalių 28 d. nušovė popule- 
riškų parodos metų majorą Harrisonę. 
Taip tai sėkmingos parodos paskutinės 
dienos buvo gedėjimo dienos.

Depresija

Clevelando laikų depresija prasidėjo 
pavasarį. Chieagoj tos depresijos pradžią 
suminkštino Pasaulinė Paroda. Bet rude
niop, žavejančiai parodai užsidarius, pra
sidėjo rūsti žiema. Bedarbių ir visokių 
driskių į Chicago privažiavo iš artimes
nių miestelių.

Be to namų savininkai rendos oeuž- 
sitnokančias dažnai varydavo lauk. To
dėl atsirado daug benamių. Tokius glau
dė labdaringos įstaigos ir miestas. Ro
tušėj nakvodavo tūkstančiai benamių. Bu
vo atidaryta laikinų prieglaudų, kur be
namiai miegodavo sugulę šale„vjens kito, 
o pasieniais vyrai snausdavo stovėdami 
atsirėmę Į sieną. Policijos nuovados taip 
gi buvo atdaros benamiams.

Visoms prekėms kainos buvo nupuo
lusios. “Overkautį” galėjai gauti už 35c., 
gerų sidabrinį laikrodį už $1.50, o rakan
dus galėjai įsigyti už $20.

' (Daugiau busĮ __ _ '■}
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Marianapolio Kolegijos Namų Vyresniajam 

Tėvui Jonui J. Jakaičiui, M. I. C.

Tikrasis sekėjas kilnių patarimų 
Ėdžios’ gulėjusio Dievo Sūnaus,
Visų gyvenimų tol nenurimo,
Atsidavė kol jis tarnybai dangaus!
Sieloj ištroškęs dangaus skanumynų, 
Veržias aukštyn, kur gyven angelai,
Ypač po kojų kas žemiška mina 
Rankų ištiesia tenai, kur vargai! 
Energijos pilnas jis Dievui tarnauja: 
Stato bažnyčių vargais negalais,
Negaili bart tų, kurie išdykauja,
Ydas jis naikina savaisiais keliais! 
Sielojas giliai dėl žmonių ištvirkimo 
Ir savo pamokslais, pavyzdžiu šventu 
Sutraukia bažnyčion senus ir jaunimų 
Jis juose daigina, kas aukšta kilnu! 
Obalsis jojo tai Dievas, Marija!
Narsiai pasiruošęs už juos jis kovot, 
Atsižada turtų, garbės, klebonijos!
Sumano galiop į Marijonus stot!
Jis tampa Marijos ūoliausis vienuolis! 
Aštrus yra sau, jis aštrus ir kitiems! 
Kolegijų perka lietuviams jaunuoliams. 
Aukštoji mokykla iškyla saviems!
Ir nuoširdžiai rūpinas jis vienuolijos 
Thompson’o šlovę iškelti aukštyn!
Ir laimina Dievas! globoja Marija! 
Saulutė kasdienų čia eina skaistyn!

Snaudalis
Marianapolio Kolegijos Mokytojui ‘ Studentų 

Žodžio” Redaktoriui P. Pilipauskui Jonui
Jojo širdis nepakenčia, kas žepia!
Obalsis: Dievas, Tėvynė, gamta!
Norus gerus jis iš knygų sau semia!
Aukštų idealų krūtinė pilna!
Studentų jaunimui jisai vadovauja,
Pamylti tėvynę mokina uoliai,
Išmokti kalbos ir dainų reikalauja, 
Lietuviškų dvasių’ daigina karštai!
Ir dienų, ir naktį širdis jojo liūsta!
Peiliais, tarytum, jų raižo skaudžiai, 
Amerikoj matant, lietuviai kaip žūsta,
Urmu pasiduod svetimiesiems kvailai!
Savęs negailėdama iš kailio jis nerias,
Kad tik palaikyt lietuvybę savuos!
Aru padangėsna minčių sparnais kdias! 
“Studentų” jis “žodžiui” priduoda spalvos! 
Moka įtikrint, širdin prakalbėti 
O! kaip jo žodžiuos meili Lietuva!
Kaip jos padangėje meilu pasilsėti!
Yra kaip gili jos širdies sietuva!
Tarytum matai ir girdi, kaip jos girios 
Ošia ir šiam’ įvairiausiais balsais 
Jose kaip kariauja narsiai mūs didvyriai,

Ant savo rubežių apsipylę kraujais,
Savo tėvynę apginti prityrę!

Snaudalis
Muzikos Mokytojui Broliui Jonui Baniui

Bervbėj erdvėj visatos pasaulinėj 
Raliuoja visur jam puikiausi balsai:
Ore, vandeny, padangėj ir krūtinėj 
Lietuviški girdis jam meilūs aidai!
Ir dienų, ir naktį nesijauna svajojęs 
Su Angelų chorais erčiau suspažint!
Jam be paliovos tik dirksi galvoje:
“Oi! kad man choras toksai pasgamint!” 
Nerimsta ir vargsta jis dienų ir naktį!
Aukštyn su malda jisai kelia akis!
Suvargęs, sušilęs jis šluostos tik kaktų,
Benas kai rėžia jautrias jo ausis!
Ai man! kaip sunku yr gyventi artistui!
Ne kas teatjaučia jo kilnumų širdies!
Yr’ daug kas pajuokti, išniekint išdrįsta!
Su Marija, tačiau, nenustoja vilties!

Snaudalis
Broliui Jonui Baltrušaičiui

Be galo meili, nuolanki jo širdelė!
Ant veido meilumas, ramumas taip šviečia,
Lyg kad būtų ta skaisčioji saulelė 
Tykiais spinduliais jojo širdį palietus!
Rimtai ir kukliai jis visur užsilaiko.
Ūžimų, dūkimų nemėgsta jisai.
Švenčiausios Mergelės tikrasis tai vaikas! 
Aukščiausiam tarnauja jisai nuoširdžiai! 
Ištvert gerame lig gyvenimo galių,
Tarnauti idėjai Marijos globoj 
Ištikimam būti tai jo idealas!
Su savo draugais jis gyvena taikoj!
Jis jųjų žaisluose kartu dalyvauja 
Ožiu tik nemėgsta pakrūmėms lakstyti 
Nemėgsta, suktybių, piktam nevergauja, į 
Amžinus įžadus mok išlaikyt,
Sielos gi priešų pajėg nubaidyt!

Broliui Jonui Kamanduliui
Kas nor būti geras vaikas, 
Aukštyn nekelia tas nosies! 
Mandagiai visur toks laikos 
Atsidavęs savo bosui!
Nepavydi, lyg šuo kaulo 
Draugams jei geriau kas klojas! 
Užsimerkia į apgaules.
Leidž pro šalį, nevaitoja!
Iš visų jėgų darbuojas,
Savo vargo nesigaili.
Jei su knyga ir kamuojas,
Opus nėra jam koks peilis! 
Nuliūdimui nepasduoda! 
Aukščiausiajam pasiguodęs 
Savo širdžiai rand’ paguodos!

Snaudalis

Snaudalis

Administratorius
JUOZAS DUBAUSKAS,

312 Highland Avenue,
AVATERBURY, CONN.

WATERBURY, CONN.
LIETUVIAI JUDAMUOSE. reika|ai sulaiw, 
KALBAMUOSE PAVEIK 

SLUOSE

Dr, Aukštakalnis sus-me turė-jviai nekantriai laukia to mo
jo duot paskaitų iš natureopn-i’nento, kai tie lakūnai skris į 
tologijos srities, bet negalėjo,' Kaunu. Nekantriai laukiame

jų žygio ir linkime jiems kuo 
geriausios kloties.Nutarta suruošti ‘bowling

____ __  :banquet’ ilk v išvažiavime į , , . . ■—— 1 J 1 i\un. Gradeckis ir Knpas
Liepos 9 ,1.. Kelly’s Akėjo, (Juassapaug, Conn. Ka-,graiiai darbu0>i biisimai

prie Quassapaug ežero, Įvyks- Isimnko Kankalio brolis ,ul1 <;onneoticut’o lietuvių katalikų
ta šios valstybės lietuvių ben- ten vasarnamį, kurį paveda
dras išvažiavimas, kurio įvy-.dudentų outingui. Be vaka- .......... ,

Ikius p. Lukšis nufotografuos,11011^ bus įvairių žaidimų; posanulyta rugSėjo 10 d. Tu- 
jiidainuose-kalbamuose paveik- V1SQ dienų ant vandens
sluose. Įvažinėti, nes turės daug val

kelių ir tris motorines valte-

“Field Day”, I>ake Compon- 
nec, Bristol, Conn. Vieta jau

Programoj dalyvauja:
1) Waterbury šv. Juozapo J0*'*

parap. choras, vail. Aleksan-Į Visi stmlentai-ės žada daly- 
drui Aleksiui panti Lietuvių Dienoje I^ake

2) Ncw BritainSv. Andric-'^nSSapOn«’J.iep°\9 f?"’’
, . , r- itas susirinkimas bus lieposjaus parap. choras, vad. Juo- Q., 

zui Olšauskui. °
Alumnų išvažiavimas

rėsinie lietuviškų orkestrų, ku
ri grieš ir lietuviškai ir angli
škai. Manoma sutraukti nema
žiau 5,000 žmonių, ypač jau
nimo iš visos Conneeticut vai. 
Kviečiame ir dassaehusetts ir 
Naujosios Anglijos vals. lietu 
vius, ypač jaunimų, atsilanky
ti ir pamatyti, kas veikiama

3) Bridgeport Šv. Jurgio pa Įčin, Conneeticut’e. Vėliau bus
rap. choras, vad. Jonui Stepo-' Bir/;eho d- šv- duozaP°.piačiau parašyta anglų ir lic- 
navičiui. parapijos mokyklos alumnai- tuxiu spaudoj.

ės turėjo savo metinį išvažia
vimų Lake Winneniaug, AVater 
to\vn. Pasitaikė graži diena.

, . . Į Atsilankė ir gerb. klebonas
5) Suvienytam chorui ir or- . T T „ , ,. . ,, ' . . , . .. i kun. J. J. Valantiems, kun.kestrai vadovaus komp. A. A- , . . , ,, , . Lupas ir kun. Gauronskas.

Visi buvo patenkinti.
Mažojo choro išvažiavimas

4) Lietuviškomis kanklėm:* 
gros bei solo dainuos artistas 
J. Olšauskas. RINKINIAI

’.Vjlby Higli School baigia 
mokslų šie lietuviai: E Ge’.- 
gaudaitė, E. Koskaitė, S. Gu- 
dergaitė, E. Nr.inifltė, S. Ver- 

Birželio 26 d. mažasis mūsų seckaitė, O. Ra.iriikoniūtė, J.
parapijos choras turėjo savo (Del,liūnas, M. Griškauskailė, 
metinį išvažiavimų į Sandy j^T. Kardaitė, M. l’inavieiidė.

leksis,
6) Įvairios lenktynės ir ki

tokius sporto žaislus išpildys 
šios apylinkės jaunimas.

Į šį išvažiavimų atvyksta 
šios valstybės dvasios vadai, 
biznieriai, profesijonalai ir vi
sa susipratus lietuvių visuo
menė, nes šieji p. Lukšio nu
imti paveikslai bus rodomi A- 
merikos lietuvių kolonijose ir 
Lietuvos judamų paveikslų te

Tad ir tamsta liepos 9 d.! V>si gražiai laikų praleido, nes
i, _ ibi trumpai lijo. Istikro, sma-sveikas atsikelk, linksmo ūpo , / ** . ..... . , , ,v., . • i . gu kunigams prisidėti prie bary barškinti dziazų, nes joįgauk, i special Bus’ų sėsk ir . I , . .. „ .. . . . , .v tokiu gražių ir gerų įaunuo- sųzine neduos ramumo, ir jam1 Conn. lietuvių bendrų įsva- /. ® 7 . , |.v ,

al- . ini» kurie taip gražiai gieda įsrodys, kad tie didvyriai gir- aksiihhs i dainuoja.
Lakūnai Darius ir Girėnas

Beach, Lake Quassapaug. Da
lyvavo apie 50 narių. Kadan
gi pasirodė lietinga, dėl to ma
nyta išvažiavimų atidėti. Bet 
kadangi daug vaikinėlių turė
jo jau paruoštus valgius, tat 
nenorėjo visa palikti niekais.

A. Pociūtė, P. Šimkus, A. Ja- 
kimavičiūtė.

E. Gelgaudą i tė gavo auk?
(Tųsa 5 pusi.)

SIENINIAI PAVEIKSLAI

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
lio muzikus, nedrįs tame kam-

žiavimų trauk!

Studentų susirinkimas
Birželio 18 d. buvo mėnesi-' 

nis studentų susirinkimas. At-
anglų laikraščiuose

Waterbury anglų laikraš-
silankė apie 50 narių. Viskas čiuose tilpo gražus ir gana pla- 
ėjo kuo gražiausiai. Paaiškė-;tus aprašymas apie mūsų lie
jo, kad studentų baseball raftuvius lakūnus: Darių ir Gi
lelis pradeda jau prasimušti ir rėnų. Būtų labai gerai, kad 
jau kitų svetimtaučių ratelius1 visur lietuviai siųstų į anglų

(Skaitant nuo viršaus į apačių pirmąsias raides, išeina pralenkia. Be to, jie tikietais laikraščius žinias apie mūsų 
vardas ir pavardė to, kam eilėraštis skiriamas).

di tokį muzikos darkymų ir 
niekinimų.

Nėra brangu įsigyti dorų 
paveikslų. Be abejo, pagal 

išgalės, brangesni yra puošne
sni. Bet, bendrai, gražiai ap
tvarkytas ir nebrangus paveik
slų, bile tik jis reikšmingas, 
darys gerų įspūdi.

Tat, puoškime namus do-
jjau apsimokėjo visas skolas, lakūnus. Vaterburiečiai lietu- rais, reikšmingais paveikslais.

rt
Amerikos katalikų laikraštininkų sąjungos metinio seimo, įvykusio birželio 22—24 dd. Cliicagoje atstovai, kurių tarpe yra “Draugo” redaktorius L. Šimutis ir administratorius kun. J. Mačiulionis, M. I. 

C. Viduryje stovi J. E. Vyskupas H. Bovle. Šis atvaizdas nuimtas Mundelein seminarijoj prie koplyčios. J. Em. Kardinolas Jurgis Mundelein atstovams pasakė įdomių kalbų, ši klišė skolinta iš katalikų 
savaitraščio “New World.”
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B PIK
YSIS “DRAUGO

Įvyks Liepos-July 9,1933
Birutes Darže, 79th St. ir Archer Avė., Justice, III.

Pradžia 11 valandą :
Nusipirkę pikniko t iki etą, turėsite progą gauti gražų 9 tūbų radijo.

<aa

šiam piknikui eina į talkų visų parapijų draugijos, kuopos, chorai, klubai, biznieriai, pro- 
fesijonalai, veikėjai ir kviesliai platindami tikietus ir rinkdami įvairias gražias piknikui dovanas.

Bus kumštynės, ristynės, žaislai, virvės traukimas, gera muzika.

“Draugo” piknikas, tai proga sueiti su rimčiausiais žmonėmis visų kolonijų. Gera proga 
smagiai laikų praleisti jaunimui ir suaugusiems.

Prašau J Mano Kampelį
------------ Rašo prof. Kampininkas,----------------

V l’o tokios kalbos Ignas at
sisėdo kaip koks garsus laje- 
ris baigęs ginti žmogžudį. Vi
sas kortas ir teisėjai pašilei-

DEŠIMTS ĮSAKYMŲ 
JAUNIEMS

Kas neturėjo onoro patekti j kamarą. “Bronė, miršti!” —;do juokais, 
į kortą, gal mano, kad ten nn- užkimusiu balsu susuko Ignas. Kad Ignas daugiau neloštų! vertas. Tikėjimas — tai mū- 
būna juoko. Priklodui, pupa- Bronė šoko iš lovos ir pama- velnių rolių, teisėjas įsakė ja/n1 sų turtas. Tikėjimas ne tik duo 
šakosiu jums trumpai apsčius velnią apalpo. Kitų die- >saVaitę džėloj pabūti ir 50 li-’da ramybės mūsų sielai, bet 
vienų keisų, kuris ėjo vienam nų visas kaimas svarstė, koks y Bronės tėvui gydytojo iš- ir meilės artimui. Su tikėjimu

1. Be tikėjimo žmogus ne

su Dievo pagalba mes galime 
išlaikyti mokslų ir amžinybę 
pasiekti. Dangiškus daiktu.' 
gali matyti tik su Dievo pa 
galba.

Lietuvos korte. ten velnias buvo Bronės ka- {laidoms apmokėti.
Ignas pamilo to paties kai- lnar°je ir’ kai iš^° ant delno’ 

mo Brone, ale Bronė Igno ne- kadtai buvo J«llas’ £av0 
mylėjo; ji mylėjo kitų turtin- ^uPh ii paduotas į kortų, 
gesnį felų. Pusę metų Ignas’ tamsta prisipažįsti
dėjo pastangų Bronei pavylio- l<a*Ois.' paklausė teisėjas, 
ti, ale nepasisekė. Tada jis' k$‘

mes niekados nepražūsime.
2. Nežemink kito, nes pats

varo sulaukti. Per septynis 
nutarė Bronei triksų išprovyli. — Kad pasivertęs velniu j- metus tas ūkininkas laikė sla- 

Bronė miegodavo kamaroje lipai pro langų kamaron tiks-j į, tai juodų gaidį, laukdamas, 
su motina. Kartų motina bu- lu Bronę sumušti. kada tas kakariku jam padės
vo išvažiavus į svečius. Ignas — Muštis nenorėjau, — pa-
sužinojo. Prisitaisė prie gal- reiškė Ignas, — nors to ji 
vos jaučio ragus, užsidėjo vėl- buvo vertu. Norėjau truputį 
nio maską ir pro langų įlipo pagąsdinti. 0 jau į velnių aš
------------------------------------- visai nebuvau panašus. Gal ji

sapnavo...

Kurie paeinate nuo Batakių I būsi pažemintas. Pasižiūrėk 
(Tauragės apskr.), ir turite'pirma į save, kol kitus kaltin- 
juodų gaidį, pasigailėkit vie- si- Pagerbk kitus, tai ir tave 
no ūkininko, kuris negali ait-1 kiti gerbs.

3. Visada savo priedermes 
gerai pildyk. Būk klusnus ii 
darbštus. Kokį patarnavimą

duosi kitiems, tokiu ir tan 
kiaušinį, iš kurio turės išsin- bus atlyginta. Niekados bloga

kitiems nedaryk. Tas į gera 
neis.

A I A
AGNIEŠKA

LANKUTIENĖ
(Buknaitė)

Mirė Liepos 3 d., 1933 m„ 
8 vai. ryto, 80 melų amžiaus. 
Kilo iš Šiaulių .apskr., Papilės 
parap.. Ramiausių kaimo.

Amerikoje išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliu-dime 

du šonu Pranciškų ir Kazimie
rų. vienų duktė,rj Anastaziją, 
žentų Jonų Karvei), dvi mar
čias Uršulę ir Ameliją, sesers 
dukterį Oną Rakauskienę ir 
gimines, o Lietuvoje dvi sese
ris Uršulę ir Veronikų.

Kūnas pašarvotas 606 2 So. 
I.afayette Avė. Laidotuvės j vyks 
Ketvirtadienį, Liepos 6 d., iš 
namų 8:30 vai. bus atlydėta į 
fiv. Kryžiaus parapijos bažny
čių. kurioje įvyks gi dulingus 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į kv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamns-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, Duktė, že
ntas, Marčios, Anūkė, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis. Telefo
nas Yards 1741.

Kadangi Chicagos Vyčiai at
vykusioms į seimų atstovam^

1 parūpins apsistojimui viei 
Lietuvos Vyčių 21 seimas į.' t reika|inga „ anksto 

vyks rugpiūė.o 8, 9, 10 «1„ u ats(ov|J skai-ius Tuom r -
kalu visi prašomi registruotis 
iki rugp. 1 d. pas raštininkę,

L. VYČiy SEIMAS

1933 m., Chicago, III.
Seimas prasidės iškilmingo-

7. Nedaryk nieko bloga, nes 
tas anksčiau ar vėliau tau at 
sitiks. Kokiu saiku kitam sai- mis šv. Mišiomis, Gimimo Pa 
kuosi, tokiu ir tau bus atsai- neles Šv. bažnyčioje, Marquet 
kuota. Kristus įsakė žmogui te Park. Po pamaldų sesijos 
ne bloga daryti, tik jam gel- įvyks parapijos salėje, 
bėti.

8. Neskink to vaisiaus, ku 
ris tau yra uždraustas, būsi 
kaltas. Kad tau reikia drau 
gės, pasiieškok iį- susituok ba

žnyčioje. Gyvenk taip, kaip 
Dievo įsakyta.

9. Su melu toli nenueisi. Už 
J melų liksi kaltas ir nubaustas.
Niekas tavęs nepagirs. Melu 
tik pasirodysi, kuo esi.

10. Svetimi daiktai tau į

sti aitvaras. Alė gaidys, vis 
gaidys: kiaušinio nepadėjęs
padvėsė. Dabar tas žmogusį 4. Visada pagerbk kitus ir . . . . .
vėl nori įsigyti juodų gaidį,!būk klusnus. Kitam bloga da- gela ne,sel?- Svetimi daiktai 
tik abejoja, ar padės jam ait- , rydamas, sau pasidarysi. Ko'1"' ^aU rani'b<-b- Ueriau

— Aš tau būčiau sapnavęs,
— vos nešoko Bronės tėvas.

Bronė atpasakojo visų įvy- įtokių štukų.
kį, o tėvas reikalavo 400 litui-----------
atlyginimo. Bimbos ir Andriulio tavor-

— Aš nieko nežinau, — pons šėlai, skaitykit čia akis išver- 
teisejau, — pagaliau išdrožė tę, ba tokių navynų savo ga- 
lgnas. — Aš su ja draugavau zietose jūs nei už dolerį ne
paisę metų, pirkau jai kend- rasite.
žiu, o ji vis putėsi, su kitais j Buvęs Ungarijos komunisti- 
flirtavo ir man nieko aiškaus škos karalystės tarybos pre- 
nesakvlavo. Ar tai gražu? Ne- zidentas Garbai, kuris, komu-i gina, ir ji yra brangi. Mes ne

tvarinį kiaušinį. Amerikoniš
kas gaidys, gal, ir padarytų

ieškai, tai ir atrasi. Kų atrasi, 
ar užsidirbsi, tai ir turėsi. Ki
tam duobės nekask, nes pats 
į jų įkrisi. Gera darydamas, 
daryk visiems. Netik gausi at 
lyginimų, bet ir pagarbų. Dy
kai nieko nenorėk. Turi užsi
dirbti. Jei Dievas yra sargai 
mūsų laimės, turime netik Jo 
klausyti, bet ir Jį gerbti.

5. Kiekvienas gyvybę bran

‘būti teisingu ir duona savo ra? 
nkomis užsidirbti. Studentas

BRANGINTINAS
PATARIMAS

Jeigu jus greit pavargstate, jeigu jus 
netenkate spėkų tik truputį pasiju
dinus. jeigu jus ne esate taip tvir
tas kaip kad buvote pirtniaus, Jeigu 
rūpesčiai arba kokie kiti reikalai su
mažino jūsų tvirtumų._ priimkite

Nuea-Tone

V,

B. Paliliūnaitę, 0419 S. Wash- 
tenavr Avė. arba “Vytis”, 
4736 S. Wood St., Chicago, III.

Graja

V--
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Ir Kalnuose Viešėdami 
.... Namai Arti!

Aplankykite Dell 
System Parodų 
“('onimiitih-at’ons 
Bnildlng" t'liica- 
gos I’aro»l»Jc.

nori tekėti — pasakyk iš ka- nistų valdžių Ungarijoj nuve
rto. Už tai, kad ji tokia gy- rtus, pabėgo į Vienų ten da- 
vatė, atsiprašau pono teisėjo, bar ramiai verčiasi buržuazi- 
tai aš jų ir norėjau pagųadin- šku amatu — laiko otelį. Esu, 
ti. O kų tėvas sako, kad jis geriau negu revoliucijas kel- 
daktaram 4(X) litų išleido, tai ti.
meluoja senas krienas susiries
damas. Jis tiek pinigų savo 
amžiuje nėra matęs. Priteiskit 
man kokias tris paras arešto 
ir užteks. Kam čia dar dėl to
kių niekų reikėjo byl’nėtis.

Balšavikai visur tik tada 
revoliucijonieriai, kada iš to 
mato savo kišeniui naudos.

galime kitam gyvybės atimti, 
nes jos nedavėme. Kaip pats 
nenori mirti, taip nesikėsink 
ir ant kito gyvybės.

6. Mokslas yra brangus dai 
ktas. Tai mūsų gyveninio šal
tinis, kurį‘visada turime stu
dijuoti. Turime būti tvirto ti
kėjimo. Turime būti blaivūs 
ir dori. Kokiu keliu eisime, to 
kiu amžinybę pasieksime. Tik

Gydytojaus preskripcijų. kurt atgra- 
žino pasitikėjimų ir tvirtumų tūks
tančiams. šis pastebėtinas TONIKAS 
gali dabar būt nupirkta* kiekvienoj 
valatinyčloj. Mėnesinis treatmentaa 
kainuoja Vienų Dolerį, Nusipirkite 
butelį tuojau* — pilnai garantuotas.

‘•KATURE’S IIAIK DAI.M" 
tiertauzl Veistai Plaukų Snlaikynml

Ir Ataiiglnimul
Vist. kurie norėtu turėti geriausias 

pusek-nes. kad nesllnktu ir augtų 
plaukai, galite atsišaukti pas mus.

šio vaistai yra padaryti iš bran
giausių žolių. Dabar per trumpa lai
ka paiduosime nupiginta kaina — di
delis butelis kainuos tik 65 centai.

Taipgi, kas norėtu agento utį dėl 
Sitų nepaprastu vafitu. tai atsišauki
te arba atrašykite dėl informacijų. 
Vieninteliai Išdirbėjai Ir Darda vėlai

M lt S. PAULINA RIMKIENĖ 
1531 Shiekfs Avenoe.
Chlacgo Heights, III.

(I’atent rights applied for 1933)

NAMAI yra taip arti kaip jūsų arčiau
sias telefonas. Išvažiavę atostogoms turė
kime susisiekimų su namais ir šeimyna — 

pašaukite juos ant telefono. Tuomet ne
turėsite rūpesčių, ir ramiai galėsite at
siduoti atostogų linksmybėms. Nežiūrint 
kur būtumėt, visuegiet rasite telefonų 

patogioj vietoj, ir per telefonų, namai 
tik keletą minučių tolumo. Kaina maža, 
kur nešauktumėt.

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVA 
DĖMESIUI

RAIMUNDAS ROKAITIS
Mirė Liepos 2 d., 1933 tu., 8:45 vai. ryto, 2 metų ir l 

mėnesio amžinas. Gimė Chicago, III.
Paliko dideliame nuliūdime tėvus Vincentų ir Va

ndą, tėvukų ir močiutę Rokaičius, septynis dėdes, 
penkias tetas ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4136 So. Artesian Avė. I/ftido- 
tuvės įvyks Ketvirtadienį, Liepos 6 d., iŠ namų 8 
vai. bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
korio,je įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaklų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi 
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, Tėvukaa, Močiutė, Dėdės. Tetos Ir 
Giminės.

Laidotuvėms pntamnųja graborius Juozapas Eu
deikis ir Tėvas. Telefonas Republic, 8340.

' z. z t

R. Dupont, įpėdinis Dupon 
tinių milijonų, sakoma, neno 
rįs sekti tėvo pėdomis, t. y. 
būti dykaduoniu. Jis norįs iš- 
mokti lėktuvus dirbti ir skrai
dyti. Mokintis pradėjo kaipo 
lėktuvų tepėjas (grvzuotojas) 
“greese monkey” Curtiss— 
AVright mokykloje, Los Ange
les’e.

GREIČIAUSI PASAULY LAIVAI

• Bremen 
Europa

milu ‘
J LIETUVĄ

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina patogiausių kelionę į 

LIETUVĄ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH 6ERMAN LLOYD
130 W. Randolph St., Chicago

Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 
visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

Netrukus išeina šie gražūs ir patogus laivai: 
Liepos 7 d. “IDE BE FRANCE” ir Liepos 8 dienų 
“FREDERIK VIII.”

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų j Lietuvę ir visus 
pasaulio kraitus.

. <1® «•«••■

!CIU AGENTŪRA

Telefonas CANAL 7790
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS t
Sekmadienį, birželio 25 d., 

Marianapolio svaidinio rate
liui, susidarančiam iš likusių 

,r lošėjų ir svaidinio mėgėjų, te
ko didelė garite stoti prieš 

lūs ir tuo.,.i lupo kleso. -y,,, "oreester-io Sv. Kazimiero 
ledietorinn", o E. Koskailė jį.,- Vyčnu, kuriems va-
vo antrus aukš rausius laips
nius ir tuonil tapo klesos ‘ sa- 
lutatorian”.

Dovanas už įvairias mokslo 
šakas gavo E. G ei gaudai t c, E.
K orkaitė, A. Balčiūnaitė, E.
Panaitė ir M. Kupstaitė.

Conn. Lietuvių kolegijos ir 
pro4esijonalų sąjunga jbikė 
dovanas lietuviams, kurie bai
gė Crosby ir \Vi’by liigli nie
ky'. Jas aukščiausiais laips 
niais: Wilby laimėjo E. Gel-

mdaitė, o Crosby — V. Ci- 
jL-kis.

.Sveikiname rbus ir linkimo 
pasisekimo ateityje.

RINKINIAI

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
tiamius laipsxi'i..b moksle pe
visus keturis higli scliool nu

dovavo pro f. Jonas Kundro-

‘DRAUGO’ DIDYSIS PIKNIKAS
LIEPOS 9, 1933

BIRUTES DARŽE

A. Baltrušaius, 15 
per karščius išvyko maudytis. 
Šokdamas i vardenj buvo per- 
siskėlęs galvų. Nuvežus į li
goninę sudėta Keli stičiai. Vai
kinas dabar jau gerokai jau
čiasi.

melų.

THOMPSON, CDNN,

Jums tokių dovanų, kurių šio 
pasaulio turtai negali atstoti.1

Atjaučiam ir tuos nemalo-1 
numus, kurių Jums pridavėm. I
Tačiau, tai yra žmogaus pri- į 
gimtyj ir negalimųjų visų iš-į 

jvengti. Vienok, kuo daugiau-• 
šia jų saugosimės ir stengsi
mės kiekvienu prieinamu bū- 

pasaldinti, 
bingoj dienoj

LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

dienų per pietus gerb. kun. Dr. Prisiminę Tamstos karštų pu- 
J Matulaitis malonėjo papu- sišventimų ir mums nuoširdų 
šakoti įspūdžius iš kelionės. * atsidavimų, negalim praleisti 
Taipgi pranešė, jog ekskursą- šios dienos kokiu nors būdu; u nilllQ

.linkėk ir neištarei 81OJ sarb‘Intai iš Amerikos laimingai nu- 'Jums nepalinkėję ir neištarę
tavičius. Marianapolieeiams plaukę į Europų ir kad jau atširdingiausiu ačiū.
kaž kaip pavyko išlošti žaidi
mų 12 — 4.

Marianapolio ratelį sudarė:
C Kacevičius Antanas
2B Kuprevičius Juozas
3B Baltrušaitis Jonas
S.S. Ivanauskas Balys — ka

pitonas.
P. Voveris Bronius
L.E. Aleksandravičius Stas.
G.E. Vilkišius Andrius
R. F. Liolia Juozas
1B. Miciūnas Antanas
Vyčių ratelį sudarė:
S. S. Mediauskas W.
P. Valatkevičius
L.F. Boraišis
C Rutkauskas
C.E. Kereišis
R.F. Koneaitis
3B Staliulionis
2B Medrauskas A.
1B Zūma.
Žaidimo skaičius sulig lai

kotarpiais (innings) buvo:
12345678 9 viso 

Vyčiai 000191002 
Maria-

12

lankę keletu žymesnių miestų. ( Neįstengiame mes, kaip ki
----------- kti, suruošti savo garbingajam

Br. Maciūno kalba sveikinant! vadui tinkamų iškilmių, apdo-Į

{'sveikiname Tamstų ir linkime 
riaušių metų, geriausios svei-lilgi

katos ir geriausių pasisekimų. 
Jūsų vaikai Kristuje

gerb. kun. Joną Jakaitį
Didžiai gerbiamas Tėveli:— 

Laikome už didelę garbę ga-

vanoti dovanomis ir tuo būdu j 
parodyti savo dėkingumų bei 
pagarbų Jūsų nuopelnams, ta-

lėdami šiandie pasveikinti Ta-[čiau mes nepamiršom kreiptis 
mstų, Jūsų varduvių dienoje. į dangų ir tenai maldauti

G R A B O R I A h

LACHAVICH 
IR SONOS

1 LIETUVIS GRABORIUS
.Patarnauju laidotuvėse kuoplgtauaia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, • mano 

darbu busite užganėdinti 
TeL Canal 2815 arba tSl«

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Dk
TEL. CICERO >987

Telefonas Tardė 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu autonrabiliue visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUK

Cbieaeo. Tll

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas
I Į vtnuomet .sąžiningas ir 

■* • nebraneua. nes neturl-

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
•68 W. 18tli St. Tel. Canal 6174 

Chicago, III.

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ii 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzic) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomis i.r nedėliotais pagal
. sutarties

PHONE GROVEHILL <017 
Valandos: 8-4u 7-9 P. M.

Trečiadieniais Ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADŽEWICK
Lietuvis Oydytojas Ir Chirurgas 

8886 80. WE8TERN AVĖ. 
Chicago. III.

Ofiso: Tel. Caluniet 4036
Kės.: Tel. Uemlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS III CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vak. 
tU-udcJlciJos Ofisas: 2656 W. 06Ui hti 

Valandos: 16—18 ryto 
Seredomis Ir Nedėliomia pagal sutarti

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 SO. 40lli er„ C1CEHO, ILL. 
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
I'aned., Sered. Ir Subut. 2—9 vai.

Tel. LAFAYETTE 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0408

UEMLOCK 8181

DR. V. S. NARES
(Maryauckas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
8486 West Marųuette Koad 

▼ALANDUS:t Iki 18 ryto; 7 Iki V vakare 
U tam. Ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea. 6466 S. MAPLBWUOD (VB.

Office Phona 
Proapect 1838

Res. and Office

Tek Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOtŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

“L .Office: 4459 S. California Ava.

DR. J. J. KDWARSKAS
PHYS1C1AN AND BURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OrinCE HOURS:

S te 4 and T to 8 P. M. 
Bunday by ▲ppoinunent

DR. M. T. SIRIKOL'IS
Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Ashland Avė.

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

Nedėlioinis pagal sutarti 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Ofiso ir Rea. Grovehlll 0417
6917 S. Wasnt«tuaw Avė.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

3438 West Marųuette Koad 
TaL: 8-4 Ir 7-8 vak. Ketv. 8-18 ryte 

H edeno j auaiLe.ua

Birželio 24 d., Šv. Jono die
noje, bernaičiams pavyko pa- 'napolis 0 4 0 0 0 0 2 6 x 
sveikinti visus Marianapolio
Jonus, o ypatingai namų vy
resnįjį gerb. kun. Jonų Jakai
ti, M. I. C. Visų brolių-moki- 
nių vardu, kun. Jakaitį pa
sveikino Br. A. Miciūnas, M.
]. C., perskaitydamas trumpą 
kalbelę, kuriui pats parašė.
Salia šio, gerb. kun. Jonų J.
Jakaitį, M. I. C., taipgi svei
kino didis lietuvių Amerikoje 
esančių rašytojas, Snaudalis, 
kuris perskaitė savo paties pa
rašytų eilėraštį ir pavedė gerb.. 
namų vyresniajam. Pasirodė, 
kad Snaudalis neužmiršo ir ki
tų namuose esančių Jonų, pa
sveikindamas juos ir paves
damas kiekvienam Jonui po 
vienų savo parašytų eilėraš
čių. Po to, gerb. kun. J. J. Ja
kaitis padėkojo visiems už jam 
suteiktų malonę ir pasveikino 
visus tuomet esančius ir ne
esančius Marianapolio Jonus.
Po visam, kadangi tai buvo 
Sv. Jono diena, ir kadangi 
namuose randasi gerokas skai
čius Jonų, kun. A. Bublys, M.

C., laikinas Amerikos Pro
ginei jos Marijonų provincijo 
las, suteikė laisvų' dienų, ku
rių visi linksmai praleido.

Birželio 28 d., vakare į Ma- 
rianapolį iš Marijampolės at
vyko du garbingu svečiu bū
tent: gerb. kun. Dr. K. Matu
laitis, M. I. C., ir jo brolis. A- 
bu atvažiavo kartu su “ Šal
tinio” ekskursija į 
Pasaulinę Parodų.

Chicagos
Sekančių

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

raturnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

Tel. Lafayette 8578

J. Liulevičius
Graborius

Ir
Balsamuotojas

Patarnauja Chi- 
cagoje lt aplelln- 
k«Ja

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4082 Archer Are.

I.J.ZOLP
GRABO RIIT8 IR LAIDOTUVIŲ

▼ EDfiJAB
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 8868—8418

Tel. CICKRO 884

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnu patarnavimu 
galimas už 886.06 

KOPLYČIA DYKAI 
1344 R. ftOfch Ava.. Ciaato. Ttf.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPUBLIC 3100

2506 W. 63r<l St.

nebrangus, 
me ISlaidų 
įkyrių.

užlaikymui

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

ANTANAS PETKUS
GRABOBIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Blinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

Boulevard 7868
Res. Heralock 7881

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 16 ryto Iki 8 vakare

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
ll P M T I M A Q

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo t iki 8 vakarįOOl'touUJ oUUu

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IK CHIKUKGAH
2201 W. Ceiniak Road
Valandos: 1—I Ir 7—8 vak. 

deredoiuis ir nedėiiouiis pagal sutarti 
REZIDENCIJA;

6631 S. California Avė. 
Telefonas Republic 7868

TEL. REPUBLIC 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Čia pigesnės kafnos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas 

putarna vilnas visuomet prieinamas už 
NAUJA V.EMESNS KAINA-

Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais 
dykaf. Nuliudlmo valandoje nepamirškite 

mus pašaukti. ItICPUBLIC 8340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 RO. KEBZIE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVUMCIA UNDERTAKING CO:
INCORPORATED
Henry W. Ikxltcr 

(Llceneed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vii nustebino publikų an savo nupigin
tomis kainomis ui ankštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame uš atvežimų, mirusio šmosraus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. f , ,< 
'Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jflsq 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pAmatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir uš tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuvio 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Paimkite BUDRIKĮ pirm negi krelp- 
■itėa kur kitu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

IMdyvt. OflSM

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

Tel. Ofiso Boulevard 8913-14 
Rea. Victory 3343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 4:30-8:34
DR. MARGEKIO

PRANEŠIMAS
Perzlkėllan l erdvesne Ir patogesn*

vietą ___
8385 SO. HALSTED ST.

▼ai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų Ii 
nuo 8 Iki 8 vakare 

ftventadieniaia nuo 18 Iki 18 
Phone BOULEVARD 8488

ToL Ganai 8118

DR. G. I. BLOZIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampa* Leavltt 8L) 

Valandos: Nuo 8 iki 13 ryte
Nuo 1 iki 8 vakare 
Ueredoj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Kės. Prospect 6658

DR. P. Z. ZALAIORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

l»2i ovu'iH HALSTED STREET 
Rezidencija 6 b 0 y ao. Artesian Ava 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

4 iki 8:30 vakare

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Road
arti AVestern Avė. 
Valandos: nuo 9 Iki 9

Phone Hemlock 7828

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIKUKGAg

4142 AliCHEIi AVENUE 
Tek Virginia 0036

Tel. Grovchill 1595

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Vat.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredomis po pietų ir Nodėldieniai. 

tik susitarus
2422 W. ALYKULETTE ROAD

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
Res. Phone 

Englevrood 6641
Office Phon. 

Wentworth 8006

DR. A. R. MčGRADIE
_ . kuris GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

esti priežustiiii gaivos skaudėjimo, 7Qr.n c lt a I Ci'T'ir'lt t!rPl?L1 L,rP 
svaigimo, akių aptemimo, nervuolu- • ^5- UAIjO J. EjU O 1 lt r. ri-1
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau trumpą regystę ir tolimą re- i Vai • 
gystę. * Į

Prirengiu teisingai akinius visuose

ROOM 210
3-4 Ir 7-8 vak vakare

alsitiki'iuuone, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
ro. Nedėliomia pagal sutarti.

■ Daugeliu atsitikimų akys atltalso- 
' mos be akintų. Dabar kaino, perpus 
plgcmcs, negu buvo. Musų kainos 
pigesnės, kaip lutų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
TeL Boulevard 7589

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofi'są po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 

gįįL SPECUALISTAS
Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 

Val.: ryto nuo 10—13 nuo 3—4 po 
pietų: 7—8:30 vai. vakare 

Nedėliomis 10 Iki 12 
Telefonas Alidway 2880

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROIH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—8 r.v. 
Nedėliomis į'r šventadieniais 10—18

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokią 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

gkz

Office;
Vlctory 2284

Res.:
Bcverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHJSICIAN AND HURGEON
2355 West 63rd Street
Vai.: 8 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

Ketv. Ir Sekmad. pu gal sutarti 
Ryto vai. 6v. Krytlaua Ugoninčj

Chicago, III.
Phon.: Hemlock <788

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3206
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 3 Iki S po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakaro 
Nedėl. nuo 16 Iki 18 dieną

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebčkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomia nėra 
skirtų valandų. Room 8.

|| Phone Canal 0523

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
____ __ „ per a. metus rniraort

KAIP U2S1SERMlslOS Ir NEfAGYDO.MOS JOS YRA 
Spėria,ISkal gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslė., utnuodljltną krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gaivos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, steikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. įtari
mas dykai OFISO VAI„\NDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai Ir nuo 8—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 vak 

4200 WKHT i«lh ST, kampas Keeler Ava Tel. Crsvrford MII

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOiCHŲ 
II 8IOS Ir NKIAi

auaiLe.ua
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Trečiadienis, liepos 5 d., 1933I *11
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ATVYKO AMERIKON

Kun. Dr. Kazimieras Matulaitis, M. I. C., “Šaltinio” re
daktorius, buvęs “Draugo” administratorius, šiomis dieno
mis atvyko Amerikon dalyvauti Lietuvių Dienoje Pasauli
nėje Parodoje Cbieagoje. Su juo drauge atvyko kun. Šermukš
nis, kun. Deksnvs ir būrys pasaulininkų. Gerb. kun. K. Ma
tulaitis ir su juo atvykusieji svečiai dalyvaus “Draugo” pik
nike, liepos 9 d., Birutės darže. Apie tai jis pats laiške iš 
Marianapolio kolegijos rašo: “Drauge” skaičiau, jog jūsų 
dienraščio didelis piknikas bus liepos 9 d. Norėdamas vienu

Lietuvių Pagerinimo Politi-(šinio didumo. įrangai negalėjo 
kos klubo mėnesinis susirin-{atsilaikyti. Daug langų išdau- 
kimas bus trečiadienį, liepos žyta, kainynų nuversta, stogų
5 d., 7:30 vai. vak., Lukštie- 
nės svetainėje, 1500 So. 49tb 
Avė. ’ ■ *

Visų namų savininkų atsi
lankymas yra būtinai reika
lingas. Išgirsite pranešimus a-

nudraskyta. Nukentėjo ir šv. 
Antano bažnyčia ir mokykla. 
Bažnyčios stogų, apdraskė ir 
lungų išmušė. Lietuvių Liuo- 
sybės svetainės daugiau kai
pusę langų išdaužė. Medžių 

pie vandenį ir kitus svarbius [tiek daug prilaužė ant gatvių

Linksmų atostogų ir laimin
gai grįžti.

X Mūsų darbščiosios poniu 
tės Elena Nedvarienė ir Jos. 
Šaltenienė kiek pailsėjusios po 
didelės pramogos būtent pra
loto Krušo jubiliejaus banke
to vėl imasi kitų darbų — re
ngiasi prie metinio ir vienin
telio A. R. D. Centro pikniko, 
kurs įvyks Marųuette parke, 
rugpiūčio 20 d. Piknikan žu-

DRAUGO’ DIDYSIS PIKNIKAS
LIEPOS 9, 1933

BIRUTES DARŽE

PRANEŠIMAS Vasaros piknikų rengimo 
Komisijoms

Svarbus K. Federacijos Ap
skrities susirinkimas įvyks tre 
čiadienį, liepos 5 vi., Aušros 
Vartų parap. mokyklos kam-dalykus. Pageidaujama, kad ir šalygatvių, kad sunku buvo,^a atvykt daug svečių is kitų ___ *

ko daugiausia narių susirink-J pravažiuoti. Miesto darbinin- ni*estų‘ ^at> kai kurie kimi- 7 39 v vakare £įanie sU.
tų, o nepriklausomieji priklau kai sekmadienį nuo pat ryto 6a’> motinos bei ^vaMsjrjnkime tikimės turėti sve-

[turėjo dirbti, valyti gatves. Įsesucaų Kaznnienenų atvyks-net Lietuvos Be to> {n. 
'Namų savininkams daug nnos-Įta 1 pUkimo iškilmes rugp. 15 ijnie Jaug gvarbų daivkl, sva.

svtų klubui.

Sekmadienį, liepos 2 d., a- tolių padarė, o stiklinyčio® u- 
pie 4 vai. ryto, Cicero palietė stiklioriai pasipelnys. Vadina 
baisus vėsulas, lietus su le- si vieniems gerai, kitiems klo
dais. Ledai krito vištos klan-'gai.

Svečių pagerbimo puota. 
Pirmadienį, liepos 17 d. tuo

kartu pasimatyti su daugeliu pažįstamų, stengsiuosi sekma-' jau P° Lietuvių Dieno* lasau, 
dienyje būti ‘Draugo’ piknike. Iš kelionės įspūdžių prisirin- bnėje Parodoje, kuri

BRANGI DOVANA PRA- 
LOTUI KRUŠUI

d., Vienuolyne. Šįmet viešės 
ilgokai, nes visi nori pamatyt 
Pasaulinę Parodų.

X Felicija Nausėdaitė išvy
ko atostogoms j Stuart, Neb 
Viešės pas savo kolegijos 
draugę Margaretų Bigelov, i 
taipgi dalyvaus savo draugės'

' rstvmui.
I.

Visus kolonijų darbuotojus 
kviečiame. Valdyta

KIEK AUTOBOB1LIŲ 
NELAIMĖSE ŽCKTA

RŪTOS SALDAINES iš 
Šiaulių. Taipgi Maisto išdir- 
bystės lašiniai, palengvicos, 
įvairios dešros, kumpiai iš 
Kauno. Šie lietuviški produk
tai labai tinka vasaros paren
gimams, piknikams, išvažiavi
mams, vestuvėms, krikšty
noms, baliams.

Su užsakymais kreipkitės 
pas Rūtos daržo komisijų 
2334 So. Oakley Avė., Chica- 
ga, IH.

ko begalės. Jei bus patogi vieta ir atsiras klausytojų, papa
sakosiu ko jie nematę.” Welcome! Lauksime!

CHICAGOJE

PASAULINĖ PARODA
LIETUVIŲ DIENOS 

PROGRAMA

Lietuvos Ministeris AVash- 
ingtone B. K. Balutis, Prince- 
ton universiteto
H. Bender, Juozas Babravi
čius, visų šalių konsulai Cliica-'

įvyks j Seserys Kazįmierietes, v,su0 vestuvėse, kuri šių vasarų iš- 
liepos 16 d., Parodos komite- (inet dėkingos savo gera- įeka už Francis Kennelly. Abi 
tas rengia iškilmingų vakarų .dariams, atsimoka jiems kuo gejmos pavyzdingos, kaipo ri- 
pagerbimui svečių, kurie atsi- gali už patirtas malones. . |mtų amerikonų įr įžymių ka- 
lankys Cbieagoje Dienos pro-1 Sidabrinio kunigystės jubi- fgiįkų.
ga. |liejaus proga, sesutės atsiuntė!

Vakaras įvyks Knickerbo- nepaprastų ir brangių dovanų j
cker viešbutyje, Orientaliame Įpralotui — rankomis pieštą

Rep.

Automobilių nelaimės taip 
dažnai įvyksta, kad net ma
žai i jas kreipiama dėmesio, 
bu įėjimo direktorius Vau Du 
::?r, AVashington, D. C., noiė-į 
damas įspėti apie autoviobi-,

SVEIKA MARIJA!
Iš kun. A. Stolz’o raštų lie^ 
tuviškai parašė Kun. Antanas 
Petrauskas, M. I. C.

I Ar myli Marijų? Ar nori a- 
pie Jų pasiskaityti gražių 
skaitymų? — Jei myli ir no-lių pavojingumų, patiekė Įdo- .

______ X Šv. Kazimiero Akad. Rė-imių statistika. Per paskutinius *n aple daug gra-
kan-baryje; East~ AValton" PL (jųpa«„ A) dideiį »’ £ X

Boulevard. veikslų, aukso rėmuose, kurie iimas s Pen»<taaieni, lu, , 1Znmse 32o,00) žmonių, o im-

mo ceremonijos ir choro dai
navimas bus perduodamas į
stambesnius Jungtinių Valsty Į an<t n. Michigan _________ ........
bių centrus per National B po a į jį bus pakviestas Ministeris yra rankomis išpiaustyti. Pa-[pos * d’’ tu°j p0 pamald,b Sv-|l:jonus sužeidė. J. A. Valst. 
dcasting System radio stotis. Washingtone B. K. Balutis, [veikslo kainų žinovai nustatė Jur^io parap- mok- kambary- dalyvavo šešiuose karuose. ku 

Muzikėlis ir kalbų progra- konsulai: Antanas Kalvaitis ant $150.00. *je’ ant 2 lublp Vlsos &erk re" ™ truko
mas nusitęs nuo 2-ros po pie- ’r Žadeikis, prot. H. \\. Į Seserys Kazimierietės ne tik 

Bender, ir eilė kitų žymių sve pasišventusios pedagogės, bettų iki 5 :Q0 vakaro. Tuojau po 
profesorius ,f0 Parodos lagūnoje įvyks Lie 

tuvių Sporto programas, ku
riame dalyvaus apie 200 išimti 
nai lietuvių atletų. Sporto pro

čių. Bf' to, bankiete dalyvaus 
kai kurie Parodos viršininkai 
ir lietuvių spaudos atstovai.

pas jas randasi tiesiog genijų: 
muzikių, piešėjų, bažnytinių 
rūbų siuvėjų. Tik tokios vie
nuolės, visiškai pasaulį aplei-g-oje, Lietuvių Dienos Karalti- nai uetuvių atletų. Sporto pro Be kalbų, į vakarų įeis pro

tė, jos svita ir apie tūkstantis grame, tikima, dalyvaus mėgė gramas, kuriame pasirodys dusios, gali susikaupti dide 
programo pildytoji; dalyvaus |jas golfo čempionas Johnny Lietuvių Dienos Karalaitė su Hems darbams visose srityse. 
Lietuvių Dieno., iškilmėse Chi Goodman, Jack Sharkev, Ed svita ir kiti Lietuvi, Dienos
eagos Pasaulinėje Parodoje.

Jungtinis Cbicagos lietuvių |^as Notre Daine universitete 
dainininkų choras siekiąs 790 ’r kitų žymių sportininkų, 
ir vedamas Antano Pociaus, • Nport° programų tvarko Dr. 
100 narių orkestras, vedamas ’L Loska.

K rausė, žymus football lošė-

mėjos prašomos atvykti.
Valdyba

SVEČIAS IŠ LIETUVOS

Šiomis dienomis

šių iš spaudos knygų, vardu 
“SVEIKA MARIJA!”

Knyga turi 200 puslapių 
rašto, 8 didelius ant gražio* 
popieros Švč. Marijos ir Jė
zaus paveikslus.

Knygos kaina, imant po vie
nų, 35 centai.

apie 15 metų ir per 
tą laiką juose i rinušta 300,OuO 
jnonių. Pasirodo, kad auto- 

i. obiiiai yra pavojingesni, 
gu patrankos.

Pasaulis iki šiol sekė 
stnų patarlę: “Taikos n 

prie karo”, i

ne-

PLATINKITE “DRAUGA”
............................... CW«»go» lno5kiiės

lietuviai susilaukė iš Lietuvos 
dar vieno svečio, būtent kun.
M. Šermukšnio, Kupiškio pa 
ra p. vikaro, kuris seniau dar
bavosi Raguvoj. Svečias ap
sistojo pas įžymius Dievo A p

Kooseveltas darbuojasi tą pa- f 
tarię pakeisti šiaip: “Taikos 
metu ruoškitės prie taikos”.
O, kad pasaulis sulauktų to
kios taikos!

X Jurgis ir Cecilia Petrai- 
programo dalyviai. Bilietai į ^įaų senj Bridgeporto pilie- 
vakarų tėra $1.00. A ietas gali- ^iai ir dosnūs geradariai, iš- 
ma rezervuoti komiteto rasti- vyko automobiliumi trumpoms 
nėję, 1739 S. Halsted Street, ir
pas visus lietuvių komiteto 
narius.

♦ * *
Greit sužinosime kas toji 

“typiškiausia lietuvaitė”.
Greit sužinosime kuriai lietu
vaitei teks tas vainikas, dvyli
kos mergaičių svita, prizai ir 
garbės vieta Lietuvių Dienos 
iškilmėse, Pasaulinėje Parodo- 
doje, liepos 16 .

Liepos 12 d. konkurso teisė
jai paskelbs rinkimų rezulta
tus šokiuose, kuriuos Pai nios

K. Steponavičiaus ir keturios 
baleto grupės išpildys margą,
turtingų ir gražų programų,' aU0Hų demonstracijos, van- 
kurį lietuviai patieks tflkstan-' Beris polo, kumštynių ir rung- 
eiams Pasaulinės Parodos lan tynių. Sporto programas nusi- 
kytojų. tęs nuo 5_jų iki 8-lų vakaro.

Kalbas sakys Ministeris Ba- * * *
lutis, prof. Benderis ir komite, Lajk0 lietuvių iškilmių paro 
to pirmininkas F. Mastauskas. j dojp komitetas suteiks pri- 
Prof. Bender, didelis lietuvių zus tipingiausiai ir gražiau- 
draugas ir vienas žymių lietu-Įgįaį lietuvaitei — Letuvių Die- 
vių kalbos žinovų pirmu kar- nos Karalaitei ir jos 12 mer
ių prabils į tūkstantine minią gajėįų svitai ir sveikiausiai
lietuvių tautos žmonių, ku- lietuvaitei ir lietuviui berniu-1 Eietuvių Sekcija rengia pager!

bimui būsinčios Karalaitės ir 
jos svitos Knickerboeker vieš
butyje, East Walton PI. ir N. 

.Michigan Blvd. Jie praneš ne
kantriai laukiančioms konkur- 
santėms ir visuomenei, kuri 
lietuvaitė buvo laimingoji, ku
rioms teks dalyvauti jos svito
je.

Nutrukus, už devynių dienų 
sužinosime. Liepos 12 d. nebe
toli — neilgai reikės laukti. 
Nebetoli ir Lietuvių Diena 
Chicagos Pasaulinėje Parodo
je, liepos 16, kur Karalaitei ir 
jos svitai bus suteiktos dovo- 
nos ir kur Karalaitė bus vai
nikuota vainiku, kurį nuo jos 
nei viena neatims, nes Pasau
linės Parodos nėra rengiamos 
kasdien.

Sporto programas susidės, 
iš nardymo, gelbėjimo sken-

atostogoms į Campbell, Mich. | vaizdos parap. biznierius pp. 
Lankysis Sodus, Mieli., ir ki-.I. iy 0. Pikelius. Praeitą pir- 
tose vietose, nes pp. Petrai-1 madienį gerb. svečias su kun. 
čiai turi plačių pažinčių ir J. Albavieium lankėsi “Drau- 
skaitlingų giminių visoj Mi-jgo” redakcijoj ir apžiūrėjo 
chigan valst. , 'spaustuvę.

A Pot of K. S. J AKUBAITIS
Paint! Su Kerą kvarba Kali utebūklą pada

ryti. Gali nuAvleatl savo namu*, vi
ską panaujinti, perdirbti. pratęRtl 
nudevėjimą. Bet turi būti tani tik
ra kvarba. Kvarba. kuri 11 ariau tę
sias. spsauKos. Kražiai atrodys II- 
pram dėvėjimui. M«*a šitokią kvarbą 
imrduodanie.

Llquld Velvet d d slenii I* lubų. 
Master Varnlsh dėl Krlndų. rakan
dų Ir medinių pagražinimų.

Flex,r° rtol balto * enamel” at
vaizdavimo. 60—40 Tyra kvarba de| 
darbo Iš lauko.

3240 S. Halsted St.

riuos jis taip pamėgo palaiky- kui, kuriuos iš tarpo daugelio 
damas kontaktų su jais moks- konkursantų išrinko Amerikos 
lo reikalais. Jo, kitų kalbėtojų Lietuvių Daklanj draugija 
kalbos, Karalaitės vainikavi- Cbieagoje.

švedų karaliaus atstovas Bernadotte su žmona atvykęs 
į švedų dienų šimtmečio pažangos parodoje, Chicagoje.

5 ŽUVO; 10 SUŽEISTA
RECKLINOHAUSEN, Vo

kietija, liepos 4. — Blumenthal 
anglių kasykloje įvyko spro
gimas. 5 darbininkai žuvo ir 
10 sužeista.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SKAITYKITE IR PLATTN 
KITĘ “DRAUGI.”

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS !

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte Iki 5 popiet

2201 W. Oermak Road
PanedėUo. Seredos fr Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas Canal 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos 

Vakarais 7 Iki 9 
Telefonas Republlc 9600

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. Pullman 5959

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus ui pf- 
r<niiHias kainas. Puftauklt bafayette
1980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKOHCIŲ AOBNTORA

PRISIRAŠYKITE J MUSŲ SPULKĄ
rKIKINUUMU PAMATUOTAS KI7.NIH

2608 WEST 47th 8TR. Tel. LAFAYETTE 1083

JŪSŲ PARANKUMU IR SAUGUMU
Parduodame American Express kompanijos Money

Order’ius ir Travelers čekius.
Mokame aukščiausių kainų už Lietuvos Bonus.

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT GO.
3320 S HALSTED STREET 

Yards 5215

&

CHRYSLER IR PLYMOUTH

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi moderniSkiausius 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
SLERIS $795 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pa- 
mnt.vkit naujus CHRYSLER ir 
PLYMOUTH automobilius pas 
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES 
4038 Archer Avė.

Tel. Lafayette 2082

STANLEY P. BALZEKAS. Sav.

Visur kainos kįla, bet 
pas BUDRIKĄ 

Eina Pigyn

Dar jums yra proga pirkti
Elektr. Plaunamų Mašinų 
už tokias žemas kainas: 

MAGNETTC

THOR

APEX

MAYTAG

PRIMA

Elektrik. prosas dykai
Galite mokėti po $1.00 į 

savaitę

los. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

Radio programas: Nedėlio- 
mis WCFL, 8 vai. ryto ir 
1 vai. po pietų. Ketver- 
gaia WHFC, 7.30 v. vak.
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