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BERLYNAS, liepos 12. — 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris K. von Neurath pa
sikvietė pas save Japonijos, 
Italijos, Anglijos ir Pranei!- 
zijos ambasadorius. Mėgino 
juos įtikinti, kad pilsi rašusios 
Versalio taikos sutartį valsty
bės privalo įsikišti į Klaipėdos 
krašto vidaus reikalus. Jis sa
kė, kad lietuvių valdomam 
Klaipėdos krašte darortia vo
kiečiams didėlė nuoskauda. 
Anot ministerio Neuratho, 
Klaipėdos krašte lietuvių ne
sutikimai su vokiečiais pada
rė ten nepakenčiamų stovį. 
Sakė, kad vokiečiai valdinin
kai pašalinami ir jų vieton 
skiriami lietuviai.

Kol kas nėra žinoma, kų 
ambasadoriai atsakė į tuos 
nusiskundimus. r

BERLYNAS, liepos 12. — 
Užsienio korespondentams ten 
ka patirti, kad kancleris Hitle
ris padarė baisių klaidų, su
rengdamas kruvinų j į šeštadie
nį ir išžudvdamas smogininkų 
vadus, kurie buvo jam ištiki
miausi.

Šin žygin Hitlerį įtraukė 
Prūsijos premjeras Goerin
gas, stačiai meluodamas Hit-

(SAKO GIRDĖTI 
PRAKALBA

VISI ĮDOMAUJA, kaip
HITLERIS AIŠKINSIS

BERLYNAS, liepos 12. — 
Rytoj vakarų susirenka kanc
lerio Hitlerio sušaukiamas 
parlan.entas nepapraston se
sijon. Hitleris pasakys pra
kalbų, praneš apie įvykius kra 
šte ir tolimesnę vyriausybės 
programų. Reikalaus pasiti
kėjimo reiškimo ir sesija bus 
uždaryta.

Juodais šalmais sargyba 
stipriai saugoja kanclerio ofi
sus palei Wilhelmstrasse. Mi
litariniai trokai nustatyti eilė
mis. Tas reiškia, kad kancle-

PREZIDENTAS 
BUS CHICAGO!

PADARYS VIZITĄ GRJŽDA 
MAS IŠ HAVVAII

VVASHINGTON, liepos 12. 
— Paskelbta, kad prezidentas 
Rooseveltas, grįždamas iš Ha- 
waii, pravažiuos per Chicagų 
rugpiūčio mėn. 9 dienų. Tų 
pačių dienų rytų prezidentas 
sakys prakalbų Green Bay, 
VVis., ir tuojau vyks į C’hica- 
gų. Iš ten a^ie 12:00 dienų 
leisis į VVasbisgtonų, kur par- 
vyks ant rytojaus apie pusiau
dienį.

TERORAS VYKS
TA AUSTRIJOJ

NIEKO NEDAROMA IŠ 
VYRIAUSYBES ŽYGIŲ

VIENA, Austrija, liepos 12. 
— Austrijos kancleris Doll- 
fuss šiandien paskelbė savo 
kampanijų prieš teroristus

GENERALINIS STREIKAS GRESIA 
SAN FRANCISCO

Johnson paskelbė, kad visos 
įmonės bus suregimentuotos

VVASHINGTON, liepos 12.
- Buvo kalbama, kad NRA 

(smurtininkus). Tie visi, pas Į administratorius Johnson yra 
kuriuos bus užtikta sprogstan- pasiryžęs pasitraukti iš uži- 
čios medžiagos, bus baudžiami mamos vietos.
mirtimi. j Dabar šis administratorius

Praėjus keletai valandų po skelbia, kad) tos kalbos yra be

Icriui apie rengiam, prieš jį ris Hitleris yra ofiau„ae ir 
sukilim,. Nė vienas vadų ne- jjs pasirl.ngia sakyti prakalba 
rengė sukilimo. Nužudytas

VOKIETIJA PROTE
STUOJA

- r. < i-..

smogininkų vadas kap. E. 
Roehm, Berlyno smogininkų 
vadas Kari Ernst ir kiti Hit
leriui buvo ištikimi. Tačiau 
jie buvo priešingi Goeringo 
kai kuriems planams.

Ir štai tas Goeringas birž. 
29 d. vakarų Hitleriui įdavė 
klastotus dokumentus, kadi tie 

' vadai jau pasirengę sukiliman 
j ir patarė tuojau veikti. Hitle- 
j ris paklausė ir išžudė sau iš
tikimus vyrus.

Tas pat Goeringas dar anks 
čiau savo klastomis yra daug 
vokiečių nuvaręs į kapus.

PLIENO FABRIKE 
STREIKAS

susirinkusiai parlamento sesi
jai.

Norima, kad Hitlerio pra
kalba visaini krašte būtų gir
dima ir visų klausoma. ^Atsi
šaukimais vokiečiai raginami, 
kad jie per radijų klausytų 
tautos vado pareiškimų. Pa
čiam Berlyne įvairiose svar
besnėse vietose įtaisomi gar
siakalbiai ir sujungiami su 
parlamento rūmų sakyklos 
mikrofonu.

Kad taip, tai visas kraštas 
susidomėjęs Hitlerio rengia
ma prakalki. Dauguma nori 
girdėti, kaip kancleris aiškin
sis dėl savo įvykdyto kruvino
jo šeštadienio, birž. 30 d.

Chicagos šimtmečio pažan
gos parodos vadovybė reiškia 
vilties, kad būdamas Chicagoj 
prezidentas gaus progos nors 

, trumpų laikų aplankyti pa- 
, rodų. "

šio paskelbimo, pranešta, kad 
Salzburge susprogdinta bom
ba ir penki asmenys sužeista.

Kita bomba susprogdinta 
ties klebonija Buerse, vakari
nėj Austrijoj.

DIENOS ĮVYKIAI 
VOKIETIJOJE

KOVA PRIEŠ GIRTUS 
AUTOMOBILININKUS

Chicagoj pradėta kampani
ja prieš girtus automobilinin
kus, dėl kurių pasitaiko daug 
katastrofų su automobiliais.

Taip vadinamas “saugumo” 
teisinas Chicagoj atidarytas 
ir ten areštuoti girti automo
bilininkai turės atsakyti.

BERLYNAS, liepos 12. — 
Visoj'Vokietijoj iš dalies dar 
vyksta įtariamųjų asmenų 
areštavimai. Pasitaiko ir žu
dymų. Bet apie tai vokiečių 
laikraščiuose tylima.

Hitlerininkus ne mažai su
nervino Austrijos vyriausybė, 
atšaukusi iš Berlyno savo pa
siuntinį, Stefanų

pagrindo. Jis paskelbė, kad 
tos visos įmonės, kurios iki
šiol šalinosi nuo kodų ir veikė 
nepriklausomai, paneigdamos 
mėlynųjį arų, privalo tuojau 
prisijungti prie artimų sau 
pramonių kodų ir įsigyti mė
lynuosius arus. Jei tas nebus 
padaryta per 30 dienų, admi
nistratorius paskelbs toms vi
soms įmonėms abelnų pagrin
dinį kodų ir tada šis bus griež
tai vykdomas be jokio klau

•SAN FRANCISCO, Cal., 
liepos 12. — Šiam miestui iš 
tikrųjų ima grasinti generali
nis streikas, kurs sukeliamas 
iš simpatijos dokų streikuojan 
tiems darbininkams.

Šiandien jau sustreikavo ve 
žėjai ir prekių vežiojimas žy
miai trukdomas čia ir Oaklan- 
de.

Didesnė dalis šio miesto 
unijų yra palinkusios strei
kan.

Iš dokų kariuomenė ištrauk
ta. Tačiau, prireikus, ji bus 
grųžinta.

Prezidento Roosevelto skir
tas arbitražo boardas atnauji
no posėdį ir ieško priemonių 
dokų darbininkų sutaikymui

simo.

KLAIPĖDOJ MIRĖ LIETU
VIS VEIKĖJAS

- su darbdaviais.

Visu vandens pakraščiu sto
vis yra įtemptas. Policija ne
leidžia darbininkams rinktis į 
kuopas.

kurs paskirtas austrų /ministe
rių kabinetan. Sakoma, Au- 

Vakar jau vienas, P. Yacz, į strija ne greit siųs kitų savo 
nubaustas Gavo 30 dienų
kalėti ir 100 dol. pabaudų.

PRAHA, Čekoslovakija, lie
pos 12. — Vokietijos pasiunti
nys įdavė aštrų pfotestų Čeko
slovakijos vyriausybei.

Protestuoja prieš vieno sei
mo atstovo socialisto viešų iš
sireiškimų, kad vokiečių tau
tos ir Vokietijos valstybės ge
rovei reikalinga patį Hitlerį WARREN, O., liepos 12. 
pašalinti nužudymų. Republic Steel bendrovė nu-

sprendė neatnaujinti sutarties
EDIS TAUTU CAIIIUPnUO su darbinink,J uniJa’ 8U kuria 
DRĮS lAUiy oįJuRuUIli per ilgus metus gražiai sugy

venta.

14 AUKLĖTINIU ĮŠVEN
TINTA KUNIGAIS

Miesto majoras Kelly pa
reiškia, kad miestui yra reika
lingi budėtojai, kurie turėtų 
rastis kiekvienam mieRto kvad 
rate ir informuoti policijų 
apie girtus automobilininkus.

atstovų Berlynan.

Ekonomikos ministeris Kurt 
Schmitt pašalino iš vietos Ph. 
Kessier, kurs buvo skirtas 

į “ekonomikos vadiu” Vokieti
joj. Jo vieton laikinai pa
šauktas grafas Ruediger von 
der Goltz.

KLAIPĖDA. — Birželio 23 
d. rytų Klaipėdoje mirė buv. 

Tauschitz, “Tilžės Keleivio” redakto
rius, Jurgis Arnašius. Velio
nis buvo senas prūsų lietuvių 
veikėjas ir pergyveno laikus, 
kada buvo renkami atstovai 
į “karalystės seimų” ir “cie
sorystės seimų.” Velionis mi
rė eidamas 62 metus amžiaus. 
Karo laiku, kada “Naujoji 
Lietuviška Ceitunga” visiškai 
palaikė vokiečius, J. Arnašius 
redaguodamas “Tilžės Kelei-

PARYŽIUS, liepos 12 — 
Prancūzų spauda skelbia, kad 
Vokietija grįšianti T. Sų jun
gom Rytoj kancleris^ Hitleris 
apie tai pranešiųs sušaukia
majam parlamentui.

VILKAVIŠKIS. — Birže
lio mėn. 17 d. Vilkaviškio ka- 

j tedrojei per sumų J. E. vysk. 
1 M. Reinys įšventino kunigais 

Į tai atsižvelgus, vietos plie-jų dijakonų.
no fabrike <Harbininkai metė
darbų ir reikalauja naujos su
tarties padarymo.

KALTINAMASIS IŠTEI
SINTAS

ŽVEJYBA KLAIPĖDOS

KRAŠTE Į Gegužės m. 28 d. smuklėje,
Per balandžio mėn. Balti- 5508 Archer ave., nužudytas 

jos jūroj pagauta įvairių žu-'Ch. Sulda. Buvo suimtas ir 
vų 19,250 klgr. už 13,410 litų.
Jūroj mūsų žvejai gaudė men
kes, plekšnes ir silkes.

Kuršių Mariose pagauta tų 
mėnesį 56,720 klgr. už 26,306 
lt.

Vidaus (sausumos) vande-

žmogžudlystėje kaltinamas 
John Bogatatis iš Spring Val- 
ley, III.

Advokatas ginėjas Toudor 
pristatė teisman net 18 afimte- 
nų iš Spring Valley, kurie liu
dijo, kad įvykusiojo Suklos

nyse pagauta per balandžio i nužudymo laiku kaltinamasis 
men. 41,300 klgr. už 13,380 lt. buvo Spring Valley. Tad Bo- 

iViso šiemet per 4 mėn. pa- gatatis klaidingai identifikuo-
gauta 6S7.28O 
1,997,9.38 lt.

klgr. už tas.
Teismas jį išteisino.

BARTHOU SU PILSUD
SKIU APIE LIETUVĄ

TTX . . j , . vi,” kiek galėdamas ir kiekUžsienių spaudos sųjunga, " ®
sųlygos leido, palaikė lietuvi-

KAUNAS. — “L. Aid.” ga
vo iš Paryžiaus Henri de 

Jie išsiskirstė į savo gimti- į Chauxbon korespondencijų, 
nes ir greičiausiu laiku laikys kurioje šis praneša iš tikrų

kuriai priklauso apie 150 ko
respondentų, rytoj sušaukia" 
specialų susirinkimų. Bus pa
sitarta, kaip atsakyti propa
gandos ministeriui Goebblels, 
kurs per savo prakalbų įžeidė

škų linijų. Ir po revoliucijos, 
nors “Tilžės Keleivį” leido ir 
vokietis Reylander, tačiau ve
lionis daug kame lietuviams 
padėjo. Arnašius visada san-

DIRBTUVĖJE SPROGI
MAS, 6 SUŽEISTA

IVarfield Chocolate kompa
nijos dirbtuvėje, 536 W. Cer
mak road, įvyko kokoa dulke
lių sprogimas.

6 asmenys sužeista. Tarp 
sužeistųjų yra Charles Geskis, 
34 m. amž., 1729 So. Union 
ave.

Sužeistieji be apdegimo dar 
ir šiaip sužeisti. Geskis, sa
koma, turįs perlaužtų šonkau
lį. Sprogimo pajėga jį par
trenkė ant aslos.

Pasireiškęs gaisras veikiai 
užgesintas.

savo parapijų liožnyčiose iš
kilmingas pirmųsias šv. Mi
šias ir žmones laimins gauto
mis Viešpaties Dievo malonė
mis.

Pastebėtina, kad ši naujų 
kunigų laida yra didžiausia iš 
visų anksčiau buvusiųjų Vil
kaviškio seminarijos laidų.

šaltinių sužinojęs, kad prancū
zų užs. reik. min. Barthou bū
damas Varšuvoje, kalbėjęs su 
Pilsudskiu ir Becku apie len
kų lietuvių santykius.

Korespondento žiniomis, 
Prancūzija tikrai suinteresuo
ta, kad Pabaltijo valstybės 
liktų nepriklausomos. Apgin
ti šių valstybių nepriklauso-

DOLLFUSS PASISKELBĖ mumų tai vienas svarbiausių 
APSAUGOS MINISTERIŲ prancūzų užs. politikos punk

tų. Dėt to, esu Prancūzija ir
VIENA, Austrija, liepos 12. j SSSR daro pastangų, kad Pa- 

— Kancleris Dollfuss pertvar baltijo politinė būklė būtų 
kė savo ministerių kabinetų, konsoliduota.
Jis pasiskelbė užsienių, vidaus 
saugumo, apsaugos ir žem?R 
ūkio ministerių.

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

užsienių korespondentus, gra-1tykia™.8U Hetayiaią. noft. irj
sindamas juos išvaikyti, jei 
jie nepaliaus rašę “melų” 
apie Vokietijų ir jos vyriau
sybę.

STELBIAMA PRIEŠ ŽY
DUS PROPAGANDA

VARŠUVA, liepos 12. — 
Lenkų vyriausybė keičia sa^o 
nusistatymų kas link žydų. 
Vyriausybės įsakyta, kad vi- 
šokia I/enkuose prieš žy<Tus 
vedama propaganda turi būt 
nustelbta griežtomis priemo
nėmis ir propagandininkai tu
ri būt Baudžiami, nepaisant 
to, ar jie bfltų kairieji, ar de
šinieji.

vokiškojo įmonėje dirbo. TRYS ŽUVO KOVOJE

9 STREIKININKAI ARE- MTAMT, Okla., liepos 12. — 
ŠTUOTA Keletas plėšikų apiplėšė Ket-

MILVVAUKEE, VVis., lie- |chumi miestelio bankų. Gin- 
pos 12. — Ties Webr Steel • kluotų vyrų kuopa, kurioj bu-
kompanijos fabriku, West Al- 
lis, streikuojantieji darbinin
kai sukėlė riaušes, kada streik
laužiai mėgino persiveržti per 
pikietininkų blokadų. 9 strei
kininkai suimta ir patraukta

PEKIN, III., liepos 12. — 
Atšauktas čia Corn Proilucts- 
Refining Co. įstaigose strei
kas, kurs tęsės vos keletu die
nų. Padaryta taika su kompa
nija.

vo ir banko prezidentas, Gre- 
gorv, piktadarius pasivijo. 
Kovoje žuvo Gregory ir 2 plė
šikai. Kiti plėšikai suspėjo 
pasislėpti.

om
CHICAGO IR APYLIN

KES. — šiandien nepastovus 
oras; numatomi griaustiniai 
ir lietus; maža temperatūros 
atmaina.
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DIENOS KLAUSIMAI

LIETUVIŲ STUDENTŲ ORGANIZAVIMAS

Jau kelinti metai kai sėkmingai veikia 
Lietuvių Katalikų Studentų Organizacija, tu
rinti apie tūkstantį narių. Ši organizacija per 
du metu leido rimtų, mėnesinį žurnalų “Stu
dentų Žodį”, kurį pamylėjo ne tik studen
tai, bet mūsų profesijonalai ir šviesenieji da
rbininkai.

Liepos mėn. 2 ir 3 dienomis Marianapo
lio kolegijos patalpose, Thoinpsone, Lietuvių 
Katalikų Studentų Organizacija laikė savo 
metinį seimų. Seimas pažymėtinas gausingu- 
mu ir nepaprastu gyvumu. Labai malonaus 
įspūdžio darė matant besimokinantį mūsų 
jaunimų, kuris rimtai svarstė savo organi
zacijos reikalus ir kiek galėdamas gilinosi į 
visus aktualiuosius lietuvių visuomenės rei
kalus. Tuo reiškiniu džiaugėsi senesniosios 
laidos veikėjai, kuriems teko dalyvauti šia
me seime. Dalyvavusieji suprato, kaip svar
bu yra organizuoti ir palaikyti lietuvių ka
lalikų studentijų, kuri būdama palaida netu
ri tiek progų pažinti savo tautų, jos reika
lus ir rengtis jai dirbti. Aišku, kad tik per 
organizacijų pasiseks palaikyti jųunimų prie 
lietuviškojo veikimo ir jį Į>rirengti-prie Vi
suomeninio darbo. ~ <>•

tyti, jauni žmonės lengvai gali išmokti. Iš
mokę tikrai džiaugsis.

Tai toks nusistatymas vyravo studentų 
seime.'

Dviejų metų Lietuvių Katalikų Studentų 
Organizacijos veikimas parodė, kaip svarbų 
vaidmenį ji vaidina mūsų visuomenės gyve- 
nime. įveikia manyti, kad po šio trečiojo iš 
eilės seimo visuose lietuvių centruose Ameri
koje studentai sukrus organizuotis. Studen
tams turi padėti ’ profesijonalai, kurie taip 
pat yra kviečiami dėtis į šių organizacijų, 
nes prie jos yra įsteigtas jiems skyrius.

Tas naujas, labai reikalingas ir gražus 
judėjimas eina beveik išimtinai rytinėse val
stybėse. Vakaruose kol kas dar nedaug jis 
tėra žinomas. Jau laikas ir čia pradėti rūpin
tis studentų organizavimo reikalu. Kuo grei
čiau tai padarysime, tuo bus geriau. Laukti 
nebėra ko, nes šiais laikais kiekviena sugaiš
ta diena neša nuostolius mūsų tautinio vei
kimo atžvilgiu.

Tyli Kova Tarp Maskvos ir Ukrainos
Ukrainos kaimietis apie ko-io jų vieton atvyko 500,000 ru-, 

munizmų nenori nieko girdė-Į aų ūkininkų, kurie apsigyveno 
ti; tai faktas, su kuriuo Euro- bado ir GPU ištuštintose vie- 
pa turi skaitytis. Gali tas jai tose. ,

Į Ukrainų ir kitas sovietų1 
Federacijos dalis Maskva siu
nčia savo propagandininkus, 
pavadintus sovietų centro ko
respondentų vardu. Kaimuose 
jie vadinami selkorais, fabri
kuose robkorais, mokyklose 
junkorais. Ūkininkai jų neke
nčia, degina jų namus ir vi
sais kitokiais būdais juos per
sekioja. Postiševas juos remia, 
jiems lindėti siunčia GPU age
ntus.

KAIP MAN

BERGŽDI LŪKESČIAI

nepatikti, tačiau jis pasiekia 
ir Vilsono gatvę (Tautų Sų
jungų), kur tai 40 milijonų 
‘‘mažumai” neleidžiama tarti 
savo žodžio.

Šiandien Ukraina gyvena ti
krų pasyvių revoliucijų prieš 
Maskvos komunistų valdymų. 
Kremlius tikėjosi galėsiųs ū- 
kininkus nuslopinti sugrūsda- 
mas juos į kolchozus, tačiau 
faktiškai tie kolchozai pasida 

rė pasipriešinimo centrais. Ko
lchozų ūkininkai yra stipres
ni, geriau apginkluoti kbvai 
su komunistais, negu pats sau 
vienas paliktas “buože”, ku
ris niekur neranda pastogės 
nuo (Naujosios Ekon. Politi
kos) darganų. Užsispyrę kai

Rašo Andrius Šnipas

JONAS KASALUKAS SVEI 

KINĄ ANDRIŲ ŠNIPĄ

Long Beacli, California. —

Jaunutis amerikietis lietuvis 
Jonus Kasalukas, 744 E. bth 
St., Long Beacb, California, 
savo raštais upie Lietuvų pa
sirodęs anglų spaudoje Pači-

i po Chicagoje, |>i inuntė -i ei 
ffl lf Jt-ii U/. -įcu mėgiamiausi 

i iš Lietuvos, poetų kūrinių. 
Skaitytojai, ar galite sura

sti poezijoj įspūdingesnį pasi- 
, ilgėjimų tėviškės už šių Pr.
Vaičaičio poemų f Prisiųskite
Andriui šnipui.

Kų skaito prezidentai?

Ar būtų nuostabu, skaityto
jai, žinoti, kad Amerikos pre
zidentui mėgsta pasiskaityti ir 
labai lengvosios literatūros? 
Literatūros kūrinius, kaip Še
kspyro Hamletas, Dantės In-

Šiame studentų seime aiškiai pasirodė, 
kad jų organizacijoj auga rinitų pajėgų. Iš 
valdybos raportų pastebėta, kaip tvarkingai 
ji dirbo, kiek daug nuoširdumo į organizaci
jos darbų įdėjo, kiek gilaus patrijotizmo ten 
pasireiškė. Kas netiki, kad Amerikoj augan
čio jaunimo tarpe yra lietuviškos dvasios, 
turėjo būti šiame seime, pasiklausyti rapor
tų ir kalbų, iš kurių tryško meilė savo tau
tos ir savo tėvų kalbos.

Negalima praleisti nepažymėjus ir to fa
kto, kad visa seimo eiga ėjo lietuvių kalbo
je. Kada nedrųsiai buvo įnešta įvesti angių 
kalbos skyrių į “Studentų Žodį”, klausimas 
visai atpuolė. Patys studentai stovėjo prieš 
argumentuodami, kad, girdi, angliškų žurna
lų yra daugybė, dėl to norėdami galime iki 
soties prisiskaityti. Bet lietuvių kalboj tetu
rima tik vienas, dėl to jį reikia remti ir pa
laikyti Jei kam per sunku lietuviškai skai-

tiko pakraščiuose, kuris taip fcrn0_ Pal..aise List>

po sunkių dienų kongrese, o-l>ut mėgsta “Draugų” ir jos
skyrių “Kaip man patinka”. 
Šnipui sekamai rašo: 
“Brangus šnipe,

Siunčiu Tamstai nuoširdžius 
čia ii yra opiausia visos pro pasveįkįnįmus, linkėdamas nuo

blenios vieta. Norint, kad U-1
kraina vėl gamintų ir kad vėl

tise, mūsų Amerikos preziden
tai pakeičia detektyvų apysa
komis.

Prezidentus Woodrow Wil- 
son, po ilgų posėdžių, liečian
čių pasaulinio karo problemas,

Viešpaties Dievo pasisekimo 
jūsų sumanymuose ir užsimo-

pasidarytų Rusijos aruodu, ko jįniUose. Dėkoju už recenzijų rekreacijos metu visuomet pa- 
kia ji dar taip neseniai buvo, ( knygos Our Little Lithuanian sirinkdavo kokių nors novelę, 

i įeikėtų \ iskų prižiūrėti, \ iskų (jOuyįn .Velydamas pasisekimo I kurioje apibudinama detekty- 
i-; kontroliuoti. Izvestijos nese-! vįsįems “Draugo” darbinin-! vo nuotykiai gaudant krimi-

miečiai iSgaišina ižtisas gy vu-1 niai rašė, kad pjūties metuikaaig> padejsja-
lių bandas, gadina traktorius, vien Ukrainai reikėtų 800,000
ir sovietai turi pravesti sėjų 
manu militari, atseit, su ka
riuomenės ir net aviacijos pa 
galba! Badas, toji neprisotina- 
ma baidyklė, baigia čiulpti gy
vybę tiems, kurie dar išliko po

Maskvai ir visai Rusijaiv
Dėl šio pavasario sausrų de

rliaus perspektyvos šiemet la
bai blogos. .Sovietų vyriausy
bė tai mato. Liubčeko, sovie

žmonių okupacinės kariuome

nės. Panašios priemonės atro
do keistos, tačiau Maskva da
ro, kų gali. Į tų kraštų išsių
sta didžiulė gauja agentų — 
trys šimtai tūkstančių bolševi
kų.

Bet kad ir kaip tiems žmo
nėms galėjo būti kalamos Ma-*
rkso ir Lenino teorijos, vis 
dėlto jie buvo ir pasiliko žmo
nės, ir savo asmens interesai

įns ir bendradarbiams, pasi
lieku Į £

Su aukšta pagarba,
Jonas Kasalukas’

TEN KUR TĖVIŠKĖS 

GROŽĖ...

Šilts vėjalis medžiuos šnabžda, 
Prie jų glaudžiasi, kaip vaikas 
Žolėje žiogeliai krabžda,

Į Giria dienų kožnas daiktas. 
Ten toliau viešas kelelistų Ukrainos pirmininkas, ko- į1®1118au rupį neg” vaJ'sty* Į Raitosi, kaip kirmėlė, 

msonioln koneresp nadarvtam ke8. Matydami, kaip si įsnau- ___ , , . .____ ,msoniolų kongrese padarytam 
pranešime atvirai pasakė, kad 
dabartinė padėtis tikrai despe
ratiška; jis priminė* kad javų 
laukuose, kuriuose tesimato 
tik piktžolės, ūkininkai gano 
gyvulius.

doja ukrainiečių žemę ir jos 
turtus, jie irgi naudojasi savo 
padėtim. Senosios carų Rusijos 
valdininkai buvo garsūs kyši
ninkai; dabartiniai Maskvos 
agentai Uk raiboj yra verti jų 
palikuonys, puikiai išlaikę, jų 
tradicijas.

To viso rezultate Ukraina

Lonkai vis tebelaukia, kad lietuvių tau
ta išsižadėtų Vilniaus. Kad tie lenkų lūkes
čiai yra bergždi, apie tai aiškiai pasako p.
Ąžuolinis “M. V.”, kuris tarp ko kito rašo:

“Mes nuo savo nepriklausomos valsty
bės atstatymo dienos turėjom sunkumų ir su
krėtimų. Kas jais buvo kaltas! Buvo kaltas 
mūsų priešas, mūsų Vilniaus pagrobėjas ir 
mūsų nepriklausomybės panaikinimo troškė-
jaš. Tas priešas mažiausia netiesioginiai yra! blogųjų 1933 metų, ir grasina 
kaltas ir dėl dabartinių įvykių pas mus. Jis 
nenustos, žinoma, ir ateity ieškoti kelių mums 
nusilpninti ir pagriauti.

“Akivaizdoj šiokios mūsų priešo klastos 
mes ieškome kelių didesnei savo stiprybei ir 
atsparumui. Mos virpame skausmuose tame 
ieškojime ir baisiai kenčiame. Bet nėr to blo
go, kuris neišeitų į gerų. Po audros ateina 
giedra, kurioj saulutė kartais dar skaisčiau 
šviečia. Vidaus sunkumai ir nesusipratimai 
kartais nuveda į geresnį išsiaiškinimų ir su- 
prafimų savo kelių ir į didesnį mūsų darbo 
pražydiinų. Mes, rodos, jau esame pirmiau
pergyvenę tokių valandų. Pergyvensime mes: Norėdama Ukraipa užvaldy
tų ir dabar. Tat, nėra ko mums nusiminti dėl ti ir suvienyti, Maskva ten ve- 
apgailėtinų įvykių. Mes tikime galutinu sa-!da labai žiaurių išnaudojimo 
vo tautos protu ir sveiku omenių. Pasitaiko politikų. Šitoj vadinamoj uk-1 Maskvai labai daug kaštuoja, 
visiems pasivaidinti savytarpy, gali pasitai- rainiečių respublikoj jie yra n‘eko 8era nebepagamina. 
kyti ir mums. Bet mes iš tų vaidų išeisime be pasigailėjimo persekiojami;, Juo ’a^*au ji spaudžiama, juo 
dar drąsesni ir sustiprėję. Ar atsiras šian- jų likimas pavestas diktato-’sunkesnę nvašt^ j1 užkrauna 
dien nors vienas lietuvis, kuris drįstų paša- rįuį rUsui Postiševui. Dabar ^us*"ia*- (,'a tas toks negai-

eina nauja didelė “inteligen-!^es^n^as išnaudojimas, 
tų” byla, kurioj 6 asmenys Į Iš čia taip pat kyla ir tas 
pasmerkti mirčiai ir 23 sun- kankinus netikrumas ir, pa

kyti, kad Vilniaus nereikia? Iš kokių klodų 
ir nusistatymų paimsime mūsų žmogų, net 
perversmininkų visi vienu balsu atsakys:
mes Vilniaus neišsižadėsime! Težino tatai mū- kiesiems darbams. “Ukrainlz- sakysim, panika, kuri apima 
sų džiūgaująs pasalus priešas”. mui” nuslopinti vyriausybė' jau net pačius bolševikų agen-

• * • j jau nuo seniai naudojasi iš- ■ tus. Buvo pranešta apie avia-
“Trimitas” išreiškė nusistebėjimų dėl ko! trėmimu, katorga. 'torių pabėgimų, kurie išdūmė

lakūnai Janušauskas ir Vaitkus negali susi
taikyti ir skristi per Atlantikų drauge. Mums 
rodos, kad greičiau susitaikys Smetona su
Voldemaru negu Janušauskas su Vaitkum. niec.ių buvo perkelta į Rusiją,

Kun. Dr. Fr. Sawicki, vęs atsižadėjimas yra būtinas tam, kurs 
nori pasiekti tikrų didybę ir dvasios lais- į 
vę. Viskas, kas yra žema turi dingti ir 
užleisti vietų aukštesniems dalykams. Ti
kra gyvenimo išmintimi yra šie Goethės 
žodžiai,: “Nyk ir vėl tajJk!” Geresniais 
momentais ir pats Nietzsclie kalba apie 
šio savęs atsižadėjimo ir atgimimo reika- 
linglmų. Gražūs jo žodžiai: “Tik ten, kur 
yra karstai, atgiinstama”. Krikščionybė 
nėra aristokratiško idealo priešu. Tai re
ligija šaukianti visus Dievo karalystėn, 
tačiau nepataikauja masių instinktams. 
Nes tas idealas išaugo iš aukštesnės dva
sios. Dėliai to nekiek suprato dieviškų 
Išganytojų ir šiandien dar maža yra to
kių, kurie žengtų prie aukštesnės krikš
čioniškos tobulybės. Bažnyčia šiuos dva
sios didvyrius Įskėlė į altorių garbę, nes 
jie iškilo aukščiau Nintzsches antžmogio, 

d) Dar viena mūsų naujų laikų eti-

Nauju Laiku Žmogaus Siela
Vertė Vyt. Mankeliūnas

KATALIKŲ AKCIJOS MORALIAI 

METMENS

(Tęsinys)
Tvirta valia ir bendrai dvasios didy

bė yra taip pat krikščioniškos etikos idea 

lu. kurių Nietzsclie paniekino kaipo ne- 
įjab- etikų. Ne be moralistų kaltės, kad 
mūsų krikščioniška etika pažįstama kai
po negatyvinė, kuri sako: nedaryk to! Ta
li .h reikia pabrėžti tų mūsų etikos pusę, 
kn<l j, f Įi u’Sina teisei gyventi kaip hu- 

,i i l pi- iibuilu yra stiprus, turtin 
gas gyveninius, tikta nn g'ska ir n- t virs 
žmogiška didvbc Ihevo kurni.' Jė
gus Krislus.... nebuvo ir “taip” ir “-ne”)

Mano lekia juom dainelės 
Ten kur tėviškės grožė,
Ten, kur lietuviai gyvena, 
Džiaugias darbus baigdami. 
Gal jie mano vardų mena 
Pabaigtuvių gerdami...
Dainų naujų, dainų senų 
Bedainuoja sau linksmi...

Pranas Vaičaitis 

Kastas Zaromskis, nenuils
tantis darbuotojas jaunimo ta-

nalistus.

Išplaukdams laivu S. S. Hou 
ston atostogoms mūsų prezi
dentas F. D. Roosevelt pasiė
mė ne Aristotelio filosofijų, ne 
(Sir Thomas More’s utopijų, 
ne Tennysono poezijas. Visai 
ne. Jis peFgavo atostogas skai 
lys “Muraer of tlie Secret A- 

gent”, apysakų apie detekty
vus, parašytų J. S. Fletcher, 
kuris vienas vaizdžiausiai ap
rašo detektyvų nuotykius. Bai 
gęs knygų', mūsų prezidentas 
skaitys kitų detektyvų novelę, 
“Thin Man”, parašytų Dash- 
iell Hammett.

Amerikos lietuvių poetų 

kūriniai .

Šnipo kolumnoj dažnai pasi 
rodo skaitytojų pasirinkimai 
mėgiamiausių eilėraščių Lietu 
vos poetų. Laiškuose pagei
daujama ir eilėraščių Ameri
kos lietuvių poetų.

Nors nėra Amerikos lietuvių 
poetų antologijos, tačiau jų

rėtų aviacija, vienas stipriau- eilėraščiai dažnai puošia mu
sių režimo ramsčių ir didžiau- sų laikraščius, žurnalus. For-
šių armijos pajėgų. Užtat prieš 
dezertyrus dabar valdžia iš
leido stačiai drakoniškų įsta
tymų.

Niekas negalėtų pasakyti, 
kada prasidės galutinė kova. 
Bolševikai, tiesa, turi savo ra

ina, taip ir turiniu Amerikos 
lietuvių poetų kūriniai pasi
reiškia aiškia savotiška cliara 
kteristika, kvepiančia tipiniu 
Amerikos lietuvių aromatu. 
Vienį dainuoja apie miesto 
smagumus; kiti apie miestinio

nkose jėgų, tačiau ir ukrainie-Į gyvenimo vargus. Daugelis in- 
čiai nepaprastai užsispyrę, j terpretuoja lietuvių gyvenimųBet tų metodų neseniai su- į užsienį su visais lėktuvais.

rastas dar vienas — gyvento-1 Tai yra nepaprastai rimtas Kad jų kova neina niekais,J Amerikoj: jų ambicijas, aspi- 
jų kilnojimas. 350,000 ukrai- pavojus SSSR, nes šito pavyz- rodo ir sovietų diplomatijos racijas, klaidas, pasisekimus.

džio gali pakakti, kad suby- dėl to nervinimasis. (Tęsinys 3 pusi.)

sinis gyvenimas. Ir todėl naujų laikų kui 
tūra daugiausia rūpinasi juslių patenki
nimu; to kaip tik ypač labai siekia mate
rialistinė etika. Jau Aristipas juslinius 
malonumus stato aukščiau už protinius, 
gi tuo tarpu Epikūras aukščiau stato pro
tinius. Prancūzų jnaterialistas Lamettrie 
pripažįsta vienok, kad nejusliniai malo
numai yra patvaresni, tačiau prideda, kad 
jusliniai yra intensyvesni ir lengviau pa
siekiami. Jo manymu jusliniai malonumai 
yra priemonė, kuria prigimtis patenkina 
ir prasčiokėlius. Opijuinas labiau padaro 
laimingu negu filosofija ir laimingiausias 
būtų žmogus, jei tuo narkotiku būtų ap
svaigintas visų gyveninių. Šiuo žvilgsniu 
gyvenimas eina kraštutinės materialisti
nės etikos keliu. ;

Šis juslinių dalybų perkainojimas ma
tomas yra ir kultūtos pažangoje. Kaip 
didelį vaidmenį tlabftr vaidina fizinė kui-

---- M-—*
kreiptas į materialį pasaulį, norint jį už- yra nesuprantama ir priešinga. Vieni sa

kos paklaida — tai jausmais patyrimų f tūra: kosmetika, gimnastika, sportas! Tie- 
jhiii.' buvo ‘ taip”.” (2 Kur. 1, 19). Jei j dalykų ir išorinis kultūros perkainojimas, sa šalia šių dalykų sekėjų naujų laikų 
reikdanya savęs atsižadėjimo, tai dar ne- ) Kalbant apie malonumus, tai pirmiau- j žmogus ištikro nepaprastu intensyvumu 
neivi.i bendrai gyvenimo, bet tik tokio, ' sin norima ju.-linių ir atmetama aukštes- į dirba taip pat ir protinį darbų, tačiau 
kuri' netinka padoriam žmogui. Toks sa- nį malonumai, kuriuos mums duoda dva- i tas jo protinis darbas yra ypatingai nu-

viešpatauti, išnaudoti. Labiausiai yra ver
tinami gamtos mokslų ir technikos laimė
jimai. Bendrai ir kultūriniame darbe taip 
kaip ir visoje gyvenimo eigoje yra aiškus 
dvasios pasukimas išvien; žmogus užmirš
ta dvasių, tartum palietas. Jis gyvena ki
tiems tikslams, malonumams, darbui, kul
tūrai, visuomenei, be jo siela yra tuščia 
ir neturtinga, nes jis nieko neveikia vi
diniams reikalavimams patenkinti. Naujų 
laikų kultūra yra be sielos.

Anglų poetas Oskar Wilde gražioje 
pasakoje pasakoja apie žvejį, kurs norėjo 
parduoti savo sielų ir įsigyti jūros panų, 
kuri pažadėjo už jo tekėti kai nusikratys 
sielos. Eina jis pas kunigų ir sako: “Imk 
iš manęs sielų!” Į tai kunigas atsako: 
“Nelaimingasis! Nori sielų parduoti! Sie
la — tai brangiausis turtas, neapsakoma 
vertybė! Vargas tau, jei nustosi sielos!” 
Eina tada žvejis į turgų pas prekiautojus 
ir sako: “Sielų noriu parduoti”. Juokėsi 
iš jo prekiautojai: “Nieko tau už sielų 
neduosime, nes jį yra visai nevertinga!” 
Nustebęs sustoja ir galvoja: “Kaip tai

ko, kad siela yra neapsakoma brangeny
bė, gi kiti, kad ji nieko neverta”.

Naujų laikų kultūra taip sielų verti
na kaip anie prekiautojai. Krikščionių re
ligija priešinasi tain šiais šv. Rašto žod
žiais: “Kų tau padės, žmogau, kad ir vi
sų pasaulį nupelnysi, gi savo sielai teiksi 
nuostolį?” Šių amžinų tiesa patvirtina 
kasdieninis patyrimas ir galima sakyti, 
kad to įrodymu kaip tik yra visa naujų 
laikų kultūra, kuri nuėjo priešingais ke
liais. Iš čia tas bendras nepasitenkinimas. 
Ne išorinė menkybė, bet vidinė tuštybė 
yra didžiausiu mūsų laikų pesimizmo šal
tiniu. Ir iš čia atsiranda prarastos sielos 
pasilgimas. Esame liudytojai smarkių re
akcijų pas mūsų laikų filosofijos minty- 
tojus, poetus, menininkus. Iš filosofų pa
menu tik Rudolfų Euckenų. Jis vienas iš 
nedaugelio labai gerai atjautė mūsų lai
kų dvasinę negalių ir savo mintis geni- 
ališkai apvilkęs iškalbingais žodžiais pa
leido į pasaulį, kurie mflsų apologetų bu
vo noriai cituojami. Matydamas dvasinio

(Daugiau bus)
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k 'r “

Dvi Motinos
Trinktelėjo tvoros varteliai; ponia 

Briedienė ramiai nusišypsojo ir pakėlė akis 
įuo siuvinio.

— “Tai mano Vitautukas bus išvargęs 
kr alkanas grįžęs iš mokyklos, — pamastė 
no tina.

Durys prasidarė ir pasigirdo vaiko bal
das ;

— “Motinėle! Mamyte!” ir už sekun- 
los greitais žingsniais jbėgo įVitautas Brie- 
lis, aukštas, kokios šešiolikos metų amžiaus 
inksmas vaikinas. Numetė kepurę ir knygas 
int stalo ir, prisiartinęs prie motinos, pabū
davo jų.

— “Tai kų,” —< ji paklausė, — “ar ge- 
ai išlaikei kvotimus!”

— “Šįmet buvo labai lengva išduoti kvo- 
imus” — atsakė gal kiek savo amžiui per
imtai atrodantis jaunikaitis.

Žinodama savo sūnaus bildu, ji gerai ži
lojo, kad jis apie kų nors giliai mastė,

— “Man linksma,” ji sakė šypsodamasi, 
ati tau gerai sekasi mokslas.”

Vitautas girdėdamas tuos žodžius švpso-
osi.

— “Ačiū Mamyte, už pagirimų. Aš dar 
ug turiu pereit nes mokslas dar nepasibai

gė.”
Truputį pamųstęs paklausė motinos.
— “Ar nereikia kų nors iš krautuvės 

įmesti? Pirm negu pradėsiu savo naminį 
Į'.arbų parneščiau.”

— “Tai parsinešk iš krautuvės ko pat
sai mėgsti. Aš vakarienei iškepiau narstyti- 
įių.

Ji žiurėjo į vaikų, laukdama, kai jis pra- 
Hžiugs išgirdęs jo mėgiamų pyragaičių var
pų, tačiau šį kartų jis ramiai sėdėjo ant ke
lies žiūrėdamas į degančių ugnį, lyg negir- 
pėjęs. '

— “Vituk!” ji sušuko, “kas tau yra?” 
Ir nustebo, kuomet vaikas pasikėlęs iš kėdės, 
>rie jos prisiartino ir atsisėdęs prie jos kojų 
padėjo savo alkūnę ant motinos kelių. Jis 
>ažiūrėjo jai stačiai j veidų ir pridarė:

— “Motinėle, aš noriu išvažiuoti moky
kis į kunigus.”

Išgirdus tuos žodžius motinos veidas at
simainė; ji išblyško ir suriko ne savo balsu:

— “O ne, ne! Vituk, tu juokus kreti? 
Pasakyk, ar iŠtikrųjų taip manai?”

Ji atsistojo ir pasitraukė.
Sūnus vėl prisiartino ir jų apkabino.
— “Motinėle,” jis kalbėjo, “aš nejuo- 

cauju. Aš noriu būti kunigas. Klebonas man 
sakė, kad aš turis pašaukimų.”

—> “Jis tave nori tik prikalbinti.”
— “Ne, Motinėle, jis tik man į klausi- 

i us atsakinėjo ir man paaiškino apie bursų, 
Icuri neseniai buvo paaukota auklėjimui ne- 
lurtingų vaikų, kurie nori išeit į kunigus.

"'au, motinėle, nereiks mokėti. Leisk, mamy
te. Aš pats labai, labai noriu.”

— “Sūneli, ar žinai koks pasiaukoji- 
Įnas būti kunigu? Juk kunigas atsižada savo 
Liminių, namų ir teises apsivesti. Be to, tu 
esi viskas, kų aš turiu. Aš tavęs negaliu ati- 
lluoti ir neatiduosiu.”

Jinai atsiminė, kaip mirė jos vyras ir pa
liko jų su vienų metų sūneliu ir menku tur
tu. Kaip daug vargo reikėjo panešti, kad už
dirbus maistui bei drabužiams ir tinkamai 
fšauklėjus sūnų. Bet kada dienos buvo jai 
jerkarčios ji save ramindavo: “Dar keletu 
netų ir sūnus mane aprūpins.”

Toliau ji pamastė, kad jei sūnus išva
žiuotų toli į.mokyklų, ji visus įmetus negalėtų 

matyti. Ligišiol Vitautukas nuo jos nei
5nos nakties nebuvo atsitraukęs. Juk Vi

lkas jos "kūdikis, jos sūnus! Po ilgų metų, 
pinigo mokslų baigus jį gali išsiųsti kokion 
olimon šalin ir vėl jis bus toli nuo jos... Ne! 
,i jautė kad negalėjo sutikti su jo noru ir

įleidimo nedavė.

— “Motinėle;” spyrėsi Vitautukas, “aš 
žinau, koks yra pasiaukojimas būti kunigu. 
Tas pašaukimas jau nuo senai mano širdyje. 
Aš skaičiau knygas apie kunigus misijonie
rius ir jų darbus ir abelnai apie kunigo pa
šaukimų. Aš viskų žinau, ko neteksiu ir kų 
aš nupelnysiu. Motinėle, ar tu nematai kaip 
aš tų atjaučiu?”

Susirūpinus, ji nuėmė nuo sūnaus peties 
rankų ir vaikščiojo po kambarį. Galop jinai 
užklausė sūnaus.

— “Vituk! O kas bus su manim? Aš jau 
sena. Ligišioliai aš tavim kogeriausiai rūpi
nausi, daug vargau kol tave užauginau. Ži
nai, nes neturime daug pinigų. Kas aprū
pins tavo senų motinėlę senatvėje?”

Vaikas pašoko ir atsistojo prie jos. Aša
ros buvo jo akyse, kada jis pratarė: — “Mo
tinėle! Argi jūs manote, kad aš esu nedė
kingas už viskų, kų jūs man padarėte? Aš 
apgalvojau, kaip tave aprūpinus ir tavęs ne
užmiršau. Man išvažiavus, suteiktoji bursa 
mano reikalus aprūpins, tat jūsų iškasčiai 
bus daug mažesni negu dabar.

Jos veidas nuraudo. Vitautukas jos klau
simų išsprendė. Jam išvažiavus, ji galės leng
viau pragyventi, bet ji neleido. Ji rūsčiai at
sakė jam: — “Jei darbo neteksiu, kas man 
daryti tuomet? Jei bankos subankrūtis, kur 
aš pasidėsiu? Daugiau apie tai nekalbėk. 
Vaikeli, tu esi dar tik šešiolikos metų, gi ma
no leidimo negausi.”

Vaikas tyliai išėjo iš kambario ir ji nu
ėjo į virtuvę prirengti vakarienę.

Vakarienė nebuvo taip linksma kaip bū
davo pirmiau. Tiesa, Vitautukas krėtė juo
kus ir juokėsi. Jis atpasakojo juokingų atsi
tikimų mkykloje, bet ji pastebėjo, kad jis su
valgė tik du pyragaičiu, kurių jis seniaus su
valgydavo dešimt. Bet ji daug dėmesio į tai 
nekreipė. Pamanė, kad jis užmirš apie savo 
sumanymų. Ji stengėsi jį prajuokdinti, pa-

ir jo širdį apėm-5 linksmybė. Paėmęs kūdikį, 
jis dėkojo Dievui, kad sulaukė tos valandos , 
ir tarė: “Dabar atleisi, Viešpatie tavo tar- I 
nų, nes akys mano regėjo tavo Išganymų, 
kurį parodei visiems žmonėms, kaipo šviesy
bę apšviesti stabmeldžiams ir garbę žmonių 
Tavo Izraeliaus; ir tavo širdis bus perverta 
kalavijo.

Girdint šituos žodžius, Marijos skaistus 
veidas persiėmė skausmu. Atsėmus kūdikį, 
ji jausmingai spaudė jį prie savo virpančios 
krūtinės.

Buvo naktis. Šv. Šeimyna miegojo. Štai 
Juozapui pasirodo angelas ir liepia jam su 
Marija ir kūdikėliu Kristum bėgti į Egiptu, 
nes Erodas norįs nužudyti Kūdikėlį. Marija 
greit apsirengė ir, pasiėmus vaikelį, pasilei
džia į tolimų kelionę.

* * *
Toliau mato Briedienė daug žmonių ei

nant iš miesto Jeruzolimos. Štai Marija ir 
Juozapas ieško, klausinėja, ar nematė pra- 
puolusio vaikelio Jėzaus? Neradę grįžta at
gal į miestų. Motinos veidas liūdnas. Akys 
ašarotos. Po trijų dienų ieškojimo atrado 
Jeruzalės bažnyčioje tarp kunigų ir mokyto
jų, kuriems Jis uždavinėjo begalo rimtų klau
simų, atsakinėjo jiems ir aiškino Šventraštį. 
Visi stebėjosi jo išmintimi. Švenčiausioji 
Marija pradžiunga atradusi mylimųjį sūnelį
ir jos akys nušvinta..........

* * * *
Štai sapne mato Briedienė pavasarį ii 

jau kitų kelių. Jis sukasi į Kalvarijos kalnų 
Tuomi keliu sunkiai eidamas žmogus neša 
didelį kryžių. Tai Jėzus. Daug kartų jis puo
la po kryžiaus sunkumu. Aplink jį kareiviai 
ir pikti žmonės, kurie šaukia: “Nukryžiuoti 
jį.” Kai kurie sekdami paskui Jį graudžiai 
verkia. Sutinka Jis Motinų. Jis žinojo ko
kių kančių Ji kenčia ir tarė:

— “Neverk! Prisimink, kaip esu pasa-
pasakodama juokingų pasakų, bet jo nusijuo- , kęs, kad šita valanda turi ateiti ir kad tavo
kimas nebuvo nuoširdus, tik prisiversda 
mas. Juokėsi, kad neužgautų motinos jau
smų ir būtų jai malonus. Po vakarienės Vi- 
tuks mokinosi, o ponia Briedienė baigė siūti 
drabužį. Gautus pinigus už tų pasiuvimų, ji 
ketino nupirkti Vitautukui naujų švarkų, nes 
senojo švarko alkūnės pradilo.

Lygiai devinta valandų Vitautas sudėjo 
knygas į stalčių, atsistojo ir, priėjęs prie mo
tinos, pabučiavo jų ir prašneko: — “Motinė
le, aš melsiuos prie Švč. Marijos, kad jūs pa
žintumėt ko aš trokštu.”

Po to jis greitai paspruko iš kambario ir 
uždarė duris. Ji sau atkartojo sūnaus žo
džius: “kad pažintum ko aš trokštu.” Bū
dama jo motina, ji žinojo kas būtų gera jos 
sūnui, bet manė, kad atsiskirimas jai būtų 
perdideiė auka.

Vėliau, rengentis gult, ji pažvelgė į Šz. 
Panos Marijos paveikslų, kurį sūnus davė 
jai dovanų Kalėdoms. Švenčiausios Panelės
akys atrodė prašančio žmogaus.

* » *
Pavargus po dienos darbų, ji greitai už

migo. Miegojo neramiai. Vartėsi ir vartėsi. 
Jai atrodė, kad siela buvo atsiskyrus 
nuo jos; ji jautė, kad kas nors su ja dedasi. 
Užmigus, pasijuto esanti nežinomoje šalyje. 
Jai išrodė, kad ji vra Palestinoje — Jeruza
lės mieste. Ankstybas rytas. Senas, labai 
barzdotas vyras atidarinėjo bažnyčios du
ris. Jis įleido vidun moterį, mėlynai apsirė
džiusių. Ant savo rankų moteriškė nešėsi 
mažų vaikel|. Su ja buvo senas vyras. Mat, 
žydų papročiu, keturias dešimtų dienų po 
sūnaus užgimimo, motina turėjo atnešti vai
kelį į bažnyčių. Čia jam išpirkti aukodavo 
du karveliu. Atėjo į bažnyčių ir Juoza
pas su Marija. Juodviem įėjus, senelis Si
meonas prisiartino pamatytų vaikelio. Die
vas buvo jam pranešęs, kad jis nemirs nepn- 
regėjęs pasaulio Išganytojo. Simeonas buvo 
labai senas ir laukė išsipildymo. Dabar jis, 

pamatęs kūdikį, tuoj pažino žadėtųjį Mesijų

širdį pervers peiliai. Bet viskas yra Tėvo 
rankose. Mano valanda atėjo.” Ir. Ir Jis ty
liai nužingoniavo nešinus kryžių i kalnų....

Kalvarijos kalne matyti išmėtyti kry
žiai. štai Marija mato budelius kalant prie 

kryžiaus Jėzų. Viskas tylu. Tik girdėti kūjų 
daužimas ir kliksmas Moteriškės....

Per tris valandas visur tamsu. Marija 
stovi prie prikryžiuoto Jėzaus. Ji alpsta 
skausmuose....

* * *
Gailestingi žmonės nuima Jėzaus kūnų 

nuo kryžiaus ir paguldo Jį ant Marijos ran
kų. Savo ašarotų akių ji nenuleidžia nuo 
Sūnaus. Jis, kurį mažutį liulavo ant savo 
rankų, Jis, Dievas Žmogus — numiręs....

* * *
Kapas iškaltas uoloje. Šventas kūnas 

suvyniotas drobule, tepalais pateptas. Durys 
saugojamos kareivių ir antspauduotos, pa
riją negalėdama daugiau matyti sūnaus ne
randa ramios vietos. Ji kenčia dar daugiau, 
dėl atimto sūnaus kūno. Bet štai, tartum, 
pasigirsta Marijos žodžiai: — “Jis buvo dau
giau Tavo, negu mano, Viešpatie.”

* ♦ *
Ponia Briedienė pabudo. Jau buvo die-i 

na. Saulė švietė jos kambarin. Pabraukė sa
vo akis ir pajuto kad jos ašarotos. Atsiminė 
savo sapnų. Ji dirstelėjo į paveikslų “Marija 
Sopuliuose” ir sukniubo garsiai šaukdama: 
“O. brangioji motina! Dovanok man! Aš 
pirmiau nežinojau, kų skausmas reiškia. Te 
dieviškasis tavo Sūnus man dovanoja už ma
no savimylų.”

Apsirengusi ji greitai ėjo pas savo Vi- 
tautukų. Rado jį nemiegantį. Prisiglaudė 
jį prie savo krūtinės ir ištarė:

— “Sūneli, tavo maldų Marija išklausė. 
Per sapnų Dievas man parodė, kad aš galiu 
iškęsti, jei tave atiduosiu Jo tarnybai. Jis 
parodė man, kad tu Jam priklausai. Jis tave 
man tik paskolino, kaip savąjį Sūnų Jis pa
skolino Marijai.”

Su džiaugsmu Vituks pritraukęs motinos 
veidų bučiavo jį, kaip tik dėkingas sūnus 
moka bučiuoti savo motinų.

Išvertė Bro. Juozas Augunas, M.l.C.

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK 

PASAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KON

GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

n.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO

NĖ PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. 

Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo 
aptaisais $1.50.

m.

Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime 
už $3.50.

Naudokis reta proga išpiklęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuejaus siųskie mums.

Cla nuplėšti
Gerbiama" "'Dra Jgo" Ad m inlstracijnl:

Siunčiu su Šiuo laišku |.................. už kuriuos praSau kuogrefčlausla
atsiųsti man sekančias Kelionių knygas;

VYSK. P. P. BOOIO KELIONES — $1.00 
KUN. PK. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu |3.50 už kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas.
Mano adresas:

Vardas, Pavardė .................................................................................
.............................................................. .. .Street

KAIP MAN PATINKA

(Tęsinys iš 2 pusi.)
Visi yra lyrizmo kategorijoj.

Štai, keletas Amerikos lie

f

[Kų tik išėjo iš spaudos nauja 
Kun. A. Petrausko, M. I. O. 

labai įdomi knyga

Praeities Patyrus
Atsiminimai iš 1905 — 1914 

pergyventų laikų

I dalis pusi. 95

II dalis pusi. 192

UZ ABIDVI DALIS 25c. 

Prisiuntimui 5c.

“DRAUGAS” PUB. CO.,

2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, III.

Jlf OFFICE
O

tuvių poetų: Jonas Kmitas 
Plytaitis, L. Šilelis, Žilvitis, 
Seirijų Juozas, KuprevičiūtĄ 
Bastūnas, Snaudulis ir kiti.

Andrius Šnipas maloniai 
prašo skaitytojų prisiųsti jam 
eilėraščių iškarpas, ar nuora
šų, Amerikos lietuvių poetų. 
Šeiminis “Vyties" numeras 

bus surprizas

Šnipui teko pasikalbėti su 
“Vyties” redaktoriais: kun. 
Anastazu Valančium ir adv. 
Kastu Savicku.

Manau, priešseiminiu “Vy
ties” numeru, turinio atžvil
giu, rengiatės išeivijai paro
dyti surprizų? — Įiaklausiau.

— Taip, taip, — kalbėjo 
kun. Valančius, lietuviškosios 
dalies redaktorius.

— Absolutely, positively, 
prima facio, — majestotiškai 
atsakė adv. Savickas, anglų 
dalies redaktorius.

Vyčių žurnalas turėtų būti 
magnesas patraukimui čiagi- 
mio jaunimo idealizmo. See 
that you do a good job!

Ar žinote...

KAD Šekspyro veikalas 
“Hamlet” buvo sėkmingai at- 

1 vaidintas L. Vyčių 13 kuopos, 
Chicago, dramos sekcijos ko
vo 17 d., 1918 m.?

KAD L. Šimutis, “Draugo” 
redaktorius, moka labai gra
žiai pasmuikuoti, ypač lietu
viškų suktinį?

KAD menininkas Bronius 
Jomantas šiomis dienomis da
lyvavo Varšuvos meno paro
doje ir buvo pripažintas vie- 

i nu geriausių peisažistų?

SVENC. MARUOS KOLEGIJA
ARBA

MARIANAPOLIS
Thompson, Connecticut

Kolegija, vedama T?vų Marijonų, skiriama bernai
čiams, turi Connecticut valstybines teises. .

Mokslo ir auklėjimo kursas aštuoni metai:
t ■ . s „t , \ -

Keturi Metai High School — Keturi Metai College.

Tikyba
Politika

Kalbon:
Lietuvių
Anglų
Ix>tynų
Graikų
Prancūzų
Italų

Žurnalistika
Sociologija

Filnonflja:
TvOgika
Kritika
Ontologija
Kosmologija
Psfchologlja
Etika
Teodicėja

Filosofijos Isto
rija

Isterija
Geografija

prigimt ls: 
Anatomija 
piotogtja 
Astron<Untja 
Chemija 
Fizika

%

Literatūra
Muzika

Matematikai
Algebra
Geometrija
Trigonometrija

Menas:
Graibylybė
Dramatika

Visais informacijų reikalais kreiptis:

Kolegijas Kunigas Direktorius
MARIANAPOLIS
Thompson, Connecticut
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DARIAUS - GIRĖNO PAGERBIMO IŠKILMĖS

ŠV, ANTANO PARAPIJA
KUN IG. BOREI6IO 

ISLEISTUViSE

Mums, clevelandiečiams, da
žnai tenka svečiuotis pas de- 
troitiečius, ypatingai kada bū
na koks nors iškilmingesnis 
parengimas.

Šiuo sykiu dalyvavome kun. 
I. Boreišio išleistuvėse atos
togoms į Lietuvų. Man, išgy
venusiam netrumpų laikotarpį 
su detroitiečiais teko susido
mėti kiekvienu svarbesniu į- 
vykiu, ir tuo pačiu sykiu mė
gstu pasidalinti savo įspūd
žiais su šio laikraščio skaity
tojais.

Nuvykome į Detroitu šešta 
dienio popietyj, o, kadangi, 
išleistuvių puota buvo seknia-

vadovauti ir palaikyti tokiam 
gražiam skaičiuje iki sugrįš 
pas jus jūsų tikrasis vadas. 
Kun. 1. Boreišis kalbėjo iš at
siminimų. Sakė, važiuoju ap
lankyti motinos kapų. Kiti 
trumpesnėse kalbose sudėjo 
daug gražių linkėjimų. Bai
giant programų padainuota jo 
mylima daina “Leiskit į Tė
vynę”. Baigiant dainų apsi
dairiau aplinkui ir patėmijau, 
kad per daugelio skruostus a- 
šaros riedėjo. Pamaniau sau, 
jie dainuoja iš tikros širdies!

Brooklyn, N. Y. — Liepos 
15 d. žmonės su automobiliais, 
papuoštais Lietuvos ir Ameri
kos vėliavomis, kviečiami su
sirinkti prie Havemeyer ii’ No. 
6th Sts., Brooklyn, tarpe 2:30 
ir 3 vai. pp. Lygiai 3 valandų 
automobilių vora, su policijos 
palydovu, išvyks į Bennet Fi
eld.

Žmonės bę automobilių gali 
aerodromų pasiekti šiais ke
liais: a) Flatbush Avė. IRT li
gi paskutinės stoties, ten pa
imti Flatbush Avė. gatvėkarį 
ligi Avė. U, ten imti aerodro
mo autobusų, b) Brighton Be- 
ach BMT ligi Avė. U, ten im
ti Flatbush Avė. autobusų, irProgramos vedėjui ir kaipo

daugiausiai pasidarbavusiam gauti aeroJrolllo autob‘usę.
c) Flatbush Avė. gatvėkarissurengime šių išleistuvių M. 

Šimoniui priklauso daug gar
bės.

Kaip aukščiau paminėta, pu
blikos buvo virš keturių šimtų. 
Girdėjau, kad valgiai ir gė
rimai, taip pat ir svetainė, pa

dienio vakare, tat turėjome aukota vietinių biznierių. To 
progos aplankyti keletu savo j^l liko gražaus pelno, kuris 
draugų ir net dalyvauti adv,

ligi Avė. U, ten aerodromo au 
tobusas. <

Iškilmės prasidės lygiai 4 
vai. pp. Žmonės užims vietas 
stadione, prie runway. Vietas 
nurodys policija ir leg. V. Ka
minskas. Karo kapelionas (ro

gion, Veterans of Foreign 
\Vars, ukrainų Čornomorska 
Sic ir marynų lakūnai.

Vėliavėlių automobiliams ga 
Įima įsigyti pas K., Vilniškį, 
433 Grand St., Brooklyn, te
lefonas Stagg 3-2133.

Visi lietuviai liepos 17 d. 
kviečiami namus papuošti A- 
merikos (nuleidus iki pusiau 
stiebo) ir Lietuvos (su juodais 
kaspinais) vėliavomis.

Kap. St. Dariaus ir Įeit. St. 
Girėno draugai lakūnai žadė
jo skraidyti ore iškilmių me
tu, Great Neek, L. I. lietuvių 
delegacija į aerodromų atskris 
lėktuvu.

Am. Liet. Legiono Dariui • 
Girėnui Pagerbti Komisija 

Ekstra - Ekstra: Nevv Yorko 
miestas teikėsi paaukoti savo 
stoties WNYC (810 kil.) radi
jo pusvalandį liepos 17 d. 5:15 
— 5:45 vai. vakare.

K. Jurgėla, pinu.

4 pėdų aukščio tvora. Iš šono 
padaryta kiti gražūs išvažia
vimui vartai. P. Sabaliauskas, 
iš Ottsville, l’a., paaukojo a- 
pie DU klevelių, kud apsodinus 
apie kapus, kurie jau gražiai

snius prieš kapų pašventimų timt&učių ypač italų; galuti-

ir po iškilmių.
Kaštono lietuvių kapai yra

vienį iš gražiausių ir pato
giausių katalikų kapų Kašto
ne. Iki šiol juose yra dar tik

auga. Trijose kapų sekcijose ju palaidoti: Jadvyga Nekro-

nai, tai graži priemonė stipri
nti mūsų vienybę ir tampriau 
mus jungti su saviškiais besi
ilsinčiais amžinybėje, nors sve
timoj padangėj, bet nuosaviam 
kampelyj. Koresp.

Bagočiaus prakalbose, kuris 
S. L. A. Detroite tapo išrink
tas S. L. A. prezidentu.

Apie prakalbas nėra ko 
daug kalbėti. Kadangi kalbė
tojas yra socialistas todėl ir 
kalba buvo apie “socializmo 
išganymų”. Pažiūrėsime, kaip į 
jie Susivienijimų ganys. Tada 
turėsime daugiau kų pasaky
ti. Po jo sekė Grigaičio kal
ba. Tema buvo kaip ir pirmo
jo kalbėtojo. Klausytojams ne
buvo kuo domėtis. Publikos 
prakalbose buvo nedaug. 

Sekmadienis

Sekmadienį prieš šv. Mišias 
klebonas kuh. I. Boreišis’ pa 
sakė trumpų atsisveikinimų, 
kuriuo daugelį net sugraudino 
ir savo pareigas pavedė pava-

... . gul. armijos) sukalbės maldų,
skinamas Vilniaus lietuvių .... ... ,... v,lo-to pestin. pulko, American
našlaičiams.

Garbė jums, vestsaidiečiai!
Lai jūsų darbuotė jūsų vadui 
būna pavyzdžiu kitoms Ame
rikos lietuvių parapijoms.

K. dtaupas

NIEKAD NEATSISAKO
West Side. — Biznierius A. 

Lenartavičius, laikantis savam 
name, 2259 S. Western avė., 
užeigų ir valgyklų, šiomis die
nomis išdekoravo savo namo 
vidų taip gražiomis spalvomis, 
kad įėjus atrodo kaip vidur- 
miestyj. Dekoravimo darbų at
liko Vincas “Sveikuliukas”. 
A. Lenartavičius yra pavyzdi
ngas biznierius, uolus parapi-

duotojui vienuoliui kun. Pau-1 jonas, ir neatsisako nuo aukų 
liukui, kuris ir pradėjo su šv. • geriems darbams. Metiniam pa 
Mišiomis. rapijos piknikui paaukojo sta-

Po pamaldų dertroitiečiai sn, inbių aukų ir pats su draugais 
rengė skanius svečiams pietus, žadėjo būti piknike. Rep. 
kuriuose dalyvavo ir kunigai

' bei daugelis vietinių veikėjų.
Iš kitų kolonijų svečiai buvo 
šie, neskaitant manęs su žmo-j 
nn. Palukaitiene ir Palukaitis' 
iš Cleveland, O., Čižauskaitė 
ir Čižauskas iš Grand Rapids,
Mich., N. N. mokytoja iš Pits- 
burgs, Pa. ir rašytojas Arėjas 
Vitkauskas. Programų vedė 
daug pasidarbavęs M. Šimo
nis.

Popiet vykome pasižiūrėti 
gražaus Detroito parko —
Bell Isle ir pamatyti baigia-

Legion ir V. F. W. sargybos 
iššaus tris salvas oran, trimi
tas taps, ir tuo kariškas pa
gerbimas bus baigtas. Po to 
seks 3 kalbos ir Aero - Sekci
jos įsteigimas: bus paskelbtos 
po 5 dol. ar daugiau aukavu
sių pavardės ir aviacijos mo-

SKAITYTOJAMS
ŽINOTINA

Šventasis Raštas, Senojo

Naujojo Įstatymo, su Vulga- 
tos tekstu, Antras Tomas, pio

IŠKILMĖS ŠV. MARIJOS 
MAGDELENOS KA

PUOSE
Easton, Pa. — Nuoširdžių 

parapijonų ir net nepraktikuo

gražiai žaliuoja karpoma žolė, 
kurios sėklas nupirko Vilčin- 
skienė iš Phillipsburgho.

Praeitų žiemų Kaštono mie
sto kelių taisymo komisija pri 
vežė į kapus žemės išpylimui 
vienos žemosios dalies ir apie 
150 tonų akmenų išmūrijimui 
užpakalinės (nuo pietų pusės) 
sienos. Ponia M. Miller paau
kojo $50.00 cementui, Edison 
Cemento Co. paaukojo 50 mai
šiukų cemento tos sienos iš
mūrijimui, o žvyro iš Dela- 
ware upės parvežė A. Vyturys. 
Šiais metais J. Nekroša su S. 
Ruigiu už labai mažų atlygi
nimų jau išmūrijo 137% sie
ksnius sienos.

Gražiai jau parėdytiems ic 
savaimi gražioje vietoje esan
tiems kapams, ypač jų cent
rui, pridėta dar papuošalas: 
ponai Linciai paaukojo Šv. Ma 
rijos Sopulingos ir Šv. Mari
jos Magdelenos stovylas.

Sekmadienį, liepos 1 d. įvy
ko kapų pašventinimo iškil-1 
mės. Buvo susirinkęs gražus 
būrys žmonių. Kun. V. Matu
laitis pašventino stovylas, ku-

šienė, pirmutinė ir Feliksas
Karka, antrasis.

Tai tikrai patogumas lietu
viams, kad nereikia lenktis 
prieš svetimtaučius; tai graži 
parama parapijai, nes su laiku 
galima tikėtis sulaukti ir švė

Kiti net perdaug stengias 
išsilaikyti prie savo nuomo
nių, bet pcrinažai tesirūpina 
apie nuolaidumų ir savo nuo
monių pataisymų, jeigu jos 
yra netikros.

LIETUVIAI DAKTARAI:

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 SO. 49th CT., CICERO, ILE.
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.

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

Dienoms Tel. LAFajette 6793 
Naktimis Tel. CANul 0402

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

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak. 
Nedėh’oje pagal sutarti

Office Tel. REPubUe 7896 
Res. Tel. GROvebUl 0817

7017 8. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAUQCETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

Vai. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėlfoj susitarus

Tel. CANul 0257
Res. PROspcct 8659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė..
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 

6 Iki 8:30 vakare

Tel. LAFayctte 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. CANul 0402

Office Phone
PROspcct 1028

Res. and Olfice 
2359 So. LeavlU 86.

CANAL 070®

go lietuvių pagalba, Šv. Mari
jos Magdalenos, M. Lincienės 

kinių pavardės (jau yra 8 jau gv Mykolo parapijai paauko-

jančių Kaštono ir Phillipsbur- į nigas J. Petraitis pasakė pa
mokslų. Kun. M. Daumantas 
su vietos klebonu S. Drauge 
liu dalyvavo apeigose.

nuoliai). Lietaus atveju, iškil
mės įvyks angare Nr. 7.

Liepos 16 d. radijo paskai
tos iš stoties WMBQ, 1500 kil.

ti kapai, j^u gražiai ištaisyti. 
Praeitais metais ištaisyta gra
žūs keliai, iškasta žemė, pri-

Vakare įvyko pasilinksmini
mas svetainėje. S. Kvietkaus 
kun. sudarytas iš 24 vaikučių

pilta cementinės sienutės iš' choras padainavo keliolika dai
9:30 ligi 10:30 ir 10:45 ligi 11 šonų. Vidun Stewarts šilko fa- nū- Po to vaikučiai ir svetai-
__ I  a ZAT lf a «V k«Ilro« ®.<s4 v-raA J] ~ Z A L1 ~ T?OlzY C11 C1 r 1 11 lz 11 CI W 1 111 1 V O IazYTA.vai. ryto (V. Matusevičiaus va 
dovaujania); 7:30 ligi 7:45 v. 
vakare (J. Dumčiaus vadovau-

brikas privežė dzindrų, o Ka- Rėje susirinkusį publika ben 
stono miestas pelenų keliams drai padainavo liaudies dai 
išpilti. KajJų viduje įtaisyta nU- Po dainų S. Kvietkus pa-

jama). Be to, V. Matusevičius gražus centras: išmūryta gra- sakė gražių anekdotų ir paša
pavedė komisijai visas savo 
programas liepos 10 ligi 17 d. 
imtinai. Liepos 12 d. 8 ligi 9 
vai. vak. bus kelios paskaitos. 
Apie programų iš WNYC vi-

žios mėlynu Roberte akmenų 
malimo fabriko paaukotų ak
menų sienos, išvadžiotos bal
tomis juostomis; pripilta že
mės paaukštinimas 2-4 pėdų

suoinenė teiksis sekti praneši-; aukščio, užsėta žolė ir viduje
mus iš WMBQ. • '

Liepos 17 d. a) 9:30—11 v.
ryto (su 15*min. pertrauka) 
radijo programa iš WMBQ,

ant cementinio 1% pėdos auk
ščio pamato pastatyta ponų 
ĮJncių paaukotas gražus balto 
akmens 8 pėdų aukščio kry-1

paaukota J. Ginkaus, J. Ta-ižiu»- Centrb Pakel§ aprodyta
nio ir J. Valaičio. Kalbės žy
mūs kalbėtojai, b) 11 vai. ry-

karkliukais su spalvuotais žy
dinčiais japonų medeliais. Į-

to pamaldos Apreiškimo Pan.! važiuojant į kapus pastatyti
|87„pierWai's“apta;'»a“is ta>- bažnyčioje, No. 5th St. Pa- dideli plyt, vartai ir i« prie- 

įmoksią sakvs kun. J. Balkų- sakl° puses išmūryti, kasdvi-
nais
na $3.00,

Šventasis Raštas, Senojo ir nas' 
Naujojo Įstatymo arba Testa
mento su Vulgato tekstu, Ket
virtas Tomas, kaina $4.00.

I mokslų sakys kun. J. Balkū- 
1 nas. c) 8 vai. vakare civilės dešimt pėdų, plytų stulpai, ku- 
iškilmės Apreiškimo parapijos tarpe jau nutiesta vielinė
salėje, vadovaus V. Vyšpius ir 
K. Vilniškis. Kalbės apie .6 
skridinio stambūs rėmėjai, da-šventasis Raštas, Senojo

Testamento III. Psalmių kny- Lvvaus vietos parapijos choras, 
mų statyt kun. Coughlin Šv. g£ų patafhų knyga> Eklezias vedamas muz. J. Jankaus.
1 creses bažnyčių, kuri yra su- |ik Izajo pranašystė. Vertė Visi lietuviai veteranai, 
jungta su jo radijo stotim. Eomentorįų pridėjo vysku

pas Juozapas Skvireckas, pio 
nais popieriniais aptaisais kai
na $3.00.

Vadovas Sakyklai. Trečioji

Kiekvienam patartina aplan
kyti šių vietų. Architektūra 
tikrai nepaprasta.

Išleistuvių puota

Liepos 1 d. vakare įvyko knyga, Pamokslai apie Dieve 
išleistuvių puota, Lietuvių sa- Malonę, Sakramentus ir Mai-
Įėję. Puotoje dalyvavo virs 
keturi šimtai asmenų, kas rei
škia, kad visi gerbia savo kle
bonų kun. lg. Boreišį.

Programa susidėjo iš trum
pų kalbelių, linkėjimų. Tarpe 
įžymesnių kalbėtojų buvo A1 
rėjas Vitkauskas, kuris ragi
no rišti gaivinančius ryšius tė
vynės meilėje tarp tų dviejų 
laisvės šalių: Amerikos ir Lie-J 
tuvos lietuvių; kun. B. Pau
liukas, kuris sakėsi norįs kad' 
jam būtų lemta taip gražiai;

tu
rintieji uniformas, kviečiami 
atvykti į aerodromų, bažnyčių 
ir salę uniformuoti, raportuo
jant V. Kaminskui. Aerodro
me ir bažnyčioje be A. L. L 
Dariaus - Girėno posto narių 
dalyvaus dar 16 pėstin. pulko 
sargyba iš 10 vyrų (veik visi

RHEUMATISM
Pain— Agony Starts To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for You
Thtnk of ‘lt—how this old wor1d 

does make progrese— no» comes a 
prescription whlch ls known to phar- 
maclsts as Allenru and wlthln 48 
hours after you etart to take this 
swtft actlng formula pain, agony and 
Inflammatton caused by ezcess urlo 
Odd ha s started to depart.

Allenru does Just what this notlce 
says lt wlll do—lt ls guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead
ing drugetores everywhere for 81 
cents and if lt doesn't bring the Joy- 
ous results you ezpect—-your money 
whole heartedly returned.

Thii delicious cheese food is
OIGESTIBLE AS MILK 

ITSELFI
dų, Antrasis padidintas leidi 
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro lietuviai), 165 pėst. pulko šar
kas. Kaina $1.50.

Naujas Teitamentas. Vertė

Juozapas Skvireckas. Pust 
620; kaina $1.25.

Jėzaus Širdis ir Jaunimas. 

Laisvai vertė kun. Zajančkau
skas, M. I. C. Pusi. 55; kaina 
10c.

"DRAUGO" KNYGYNE
DRAUGAS PUB. CO., 

2334 So. Oakley Avė.

Nuaa-tone
tiesiog nuo dlstributorių. ft) Gydyto
jaus preskn'pclja dabar parduodama 

1 visose vaistinyčiose. Vienas Doleris 
Į už mėnesio treatmentą —būkite sa- 
I viml gaukite butelį llandlen — ga- 
I rMtuoUg.___________ _____ _ •

kaičių. Vakaras baigtas šo 
kiais. Žmonės buvo labai pa
tenkinti ir išsiskirstė pakilu
siu ūpu.

Šia proga Kaštono anglų die 
nraštis parašė gražius straip

IeL LAFsyette 2067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS tr CHIRURGĄ* 

X—SPINDULIAI

3051 Wost 43rd Str.

(Prie Archer Ars. netoli Kedsle) 
Vaiandoe: nuo t Ikt t rai. vakaro 

Beredomia lr nedėliomis pagal 
sutarti

DR. A, P. GURSKIS
DENTISTAS
4204 ARCHER AVĖ.

corner Sacramento

gyba, dalinai iš American Le-

VYRAI — ATYDA!

ftta.1 yra. specialis pranešimas. kurta I 
bus Įdomus kiekvienam vyrui, kuris ] 
pasiekė “vlduramžj" Ir Jaučia reika- I 
lingu mą tam tikro frafvlnančlo TO
NIKO Kad sutelkti galimumą toks- 1 
tan č lams. kurie dėl kokios nors prie
žasties atidėlioja užsisakyti _____ I

Paslėptas Velveeta’s Švel
niam skonyj yra svelkatą- 
saugojanfteji faktoriai vi
sokių maistų. Vaikučiams 
labai geras. Vartoklt Kra- 
ffs Velveetų... tankiai!

Tel. CANul 8122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartj

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS;
2 to 4 and 7 to 9 P. H. 
Sunday by Appointment

Tel. CAMal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road

Valandos 1—3 lr 7—8 vak. 
Seredomls lr Nedaliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas RFPubilc 7868

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.

OFISO TALANDO8:
Nuo 2 IU 4 lr nuo 6 Iki I rak. 

Nedėllomla pagal sutarti 
Ofiso telef. BOUIevard 7889 

Namų Tel. PROapect 1930

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Res.: Tel. HEMIoek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69tb S t.

Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 
Seredomls lr Nedaliomis pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRglnia 0036
Ofiso vaL: 2—4 lr 6—8 p. m. 

NedSllomla pagal sutartj

Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak. Tei. ofiso nouLevard mm
J _ R, z. VICtory 2343

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

6558 So. Western Avenue 

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

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
OPTOMETKICAI.I.Y AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų įtempimų, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akių karžt|, atitaiso 
trumparegyste lr tollregystų. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das Speclalė atyda atkreipiama I 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
talsomoa Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedėlfoj nuo 10 Iki 12. Daugely at- 
slUklmų akys atltaiaomrm be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vaL nuo 1-2: nuo 6:30-8:20 

756 W. 35th Street

Tel. BOULevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Vai.; nuo 9 Iki 8 vakare

Seredoj pagal sutarti

DR. J. RUSSELI
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas 

2515 WEST 69th ST.

Of. ir Rez. Tel. HEMIoek 61<1

Valandos:

2 - 4 popiet; nno 6-8 vakarais

Office Tel. Wentwortb 8330
Res. Tel. Hyde Perk 8898

DR. SUSANA A. ŠLAKĮ!
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE

6900 SOUTH HALSTED ST.1
Valandos: 1 Utį 4 po platų. T Iki 8 vak.

TMtvrna

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų fr nuo 7 Ikt 8:30 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 

valandai dienų.

Telefonas MIl)wny 2880

Ofiso Tel. C A Iai met 6893
Res. Tef. DttEid 0191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 

visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 

Kampas Slst Street 
Valandos: 2—4 popiet. T—9 v&l. vak. 

Nedėllomla lr Sventadlenlai'e 19—12

Res. Phone
ENGIevrond 6641

Office Phone
TRIangle 0044

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street

ROOM 210
Vti.; 8-4 U 7-i vaL vakarų

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tai. YAR.li 0991 
Rea.: Tel. PLAza 2400 

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto: 2-2 lr 7-1
Nsdėldianiais ano 18 tkl 11 01a«A



KAS KALTAS džiaugės kuopos veiklumu.. prašomi pranešti Konsulatui.

Rašo DR. G. I. BLOŽIS.

Pietų laikas. Nesant d-ro 
S. Biežio jo paties kabinete, 
einu pas savo kaimynų, dantų 
gydytojų Laneaster’s ir drau
ge einame pietauti, nes kai 
valgant turi su kuo pasikalbė
ti, tuomet lėčiau valgai ir ge
riau maistų sukramtai, drau
ge dantis ir žandų raumenis 
daugiau pamankštini ir tuo 
pačiu palengvini virškinimo 
aparatui.

Štai, dvylikta valanda. Ma
no pilvas jau skatina valgyti. 
Na, ir traukiu pas kaimynų. 
Nuėjęs radau jį dar tebedir
bant prie savo kėdės.

kas geriau žino apie spuogus. 
Na, ir nuėjau i«s medikų. 
Tam nereikėjo daug “munki il

tis:” pažiūrėjo iš lauko, pa

skui į vidų, biskį paspaudė, 
pažiūrėjo j akis ir paklausė; 
“Ar nori gyvas būdamas su
pūti 1” Atsakiau, kad ne. “Jei 
nenori, — sako medikas — 

tai skubėk pas dantų gydy-ii

tojų.’’ Na, ir štai atėjau.
Ištikrųjų, jaunikaitis gana 

blogai atrodė. Mat, pūliuo
jančios šaknys, kurios gamina 
pulius, buvo giliai smegenyse, 
dančiui ištrupėjus, tat, vietoj 

!kad pūliai eitų pro snieginis
— Ar ilgai dar dirbsi 1 — į burnų, veržėsi pro veidų ir

sušukau. — Eiva valgyti.
Lig nusigandęs mano kai

mynas atsisuko ir, pamatęs 
mane, sako:

— Eik čia, žlngeidų paci- 
jontų turiu.

Prisiartinau prie kėdės. Sė
di vaikinas vos ‘ septyniolikos 
metų jaunikaitis, nuliūdęs su 
kruvinu kairiu žandu.

— O kas atsitiko! — klau
siu.

Gydytojas, turėdamas ran
koje keletu kruvinų, pajuodu-1 ---------- -
šių mažų danties šaknelių, bu-, Liet. Y yčių Chic. Apskr. su
vo bepradėjęs pasakoti, betlmas ivyko antrad. liepos 10 d.,

Nauji nariai prisirašo kiekvia* 

nain susirinkime.

24 kuopos pirmininkas pra
nešė, kad kuopa jau rengias

(10-1877).

Palionis Kazys, kilęs iš Pa
nevėžio apskr. Amerikon at
vykęs apie 1905 m., gyvenęs

paminėt 20 metų gyvavimo su I Brooklyn, N. Y. ir kitur. Se-
kaktj sausio mėnesy.

30 kuopa irgi neatsilieku; 
kus kart auga narių skaičiu
mi.

112 kuopa naujai persiorga
nizavus ir labai veikli. Vasa
ros metu rengia eilę išvažia
vimų.

J. Baškiui rezignavus kaipo 
pirmu v. pirmininku, B. Pall- 
liūnaite užėmė jo vietų, o nat- 
ruoju v. pirmininku išrinktas 
A. Valonis.

Amerikon atvykęs prieš karų. 
Mackevičius Jonas, kilęs ii

Beviršių km., Liubavo vai., 
prieš karų gyvenęs Stileton 
miesto, Kanadoje.

Plejeris Alfonsas, kilęs iš
nutė motina norėtų susirašyti, Saločių, Amerikon atvykęs 
su juo (10-2210). 1905 m.

Jankauskas Izidorius, kilęs 
iš Kaseinių apskr., Girkalnio 
parapijos ir vaisė., Graužų 
km., gyvenęs Baltimore, Md. 
ir kitur (10-2100).

Buividas, Beividas, Bayved, 
Juozas, gyvenęs Chicago, O- 
maha, Wilkes Barre ir kitur, 
miręs 1931 n*., palikęs apie 
$2 ,000 turto. Broliai ir seserys 
(viena vardu Elzbieta) teiksis

Kad tinkamai prisirengus atsiliepti (10-ISO?), 
prie seimo, kuris jvyks rugpJ Megelinskas Bernardas, ki- 
7, 8, 9, New Yorke, nutarta lęs iš Žiežmarių apylinkės, gy- 
sušaukt priešseiminį susirinki-! venęs Scranton, Pa.
mų antrad., liepos 24 d. Iki šio

, „ v .. «. , , laiko kuopos privalo laikytda. Jis tų ženklų nesios kol ... . . . . . .. .’* ■*•”* . specialius susirinkimus ir jtei-
tas sugadino jaunikaičiui vei-

gyvas bus
Dabar klausimas, kas kal

tas! Tėvai! Vaikas! A dan
tų gydytojas, kuris traukė 
jaunikaičiui pirmų dantį! Skai 
t y toj ui palieku nuspręs ti.

IŠ LIET. VYČIŲ CHIC. 
APSKR. SUSIRINKIMO

susilaikė ir, atsigrįžęs į jau
nikaitį, sako:

— Gal būt geriau, jai tu 
pats pasakysi.

Jaunikaitis, pasisukinęs, 
pasitrinęs po kėdę pradėjo pa
sakoti įvykį, arba, geriau sa
kant savo nelaimę.

— Prieš porų metų naktį 
labai pradėjo dantis skaudėti. 
Tat anksti rytų nubėgau pas 
dantų gydytojų ir jis man iš
traukė tų labai skaudantį dan
tį. Traukdamas jis mane tiek 
užgavo, kad vėliau, kur tik 
pamatydavau dantisto iškabų, 
tai tuojau prakaitas išpildavo, 
o į dentisto kabinetų jau nie
kuomet nemaniau eiti. Prieš 
metus, mažiau, pradėjo skau
dėti kitas dantis. Iš pradžių 
biskį paskaudėdavo ir vėl nu
stodavo, o vienų kartų tai mik
čiai pradėjo skaudėti. Nuėjęs 
i vaistinę gavau tokių raudo
nų vaistų. Nors smegenis iš
degino, vienok dantis paliovė 
skaudėjęs ir viskas buvo tvar
koj. Bet vėliau ir vėl pradė
jo skaudėti, bet pakenčiamai, 
gi vėliau kai kada ir veidas 
ištindavo. Bet nesant skausmo 
didelio, aš visai nekreipiu dė
mesio. Paskui dantis ištrupė- 
jo ir smegenis lig sugijo. 
Džiaugiausi, kad tai yra ge
riausias dalykas — nusipirk
ti vaistų nuo kurių dantis nu
stoja skaudėti, o vėliaus net • 
ir ištrupa. Bet tas džiaug- j 
smas buvo neilgas.

Vienų rytų pajutau, kad 
inan žandas niešti. Suradau, 
kad aš ant žando turiu mažu
tį spuogų. Nukrapščiau tų 
spuogų ir nieko ypatingo. 
Biskį kraujo pasirodė ir vi
skas. Bet patėniijau, kad juo 
tolyn, tas spuogas eina di
dyn. Na, paėmiau ir gerokai 
spuogų išpaudžiau. Kraujas 
su pūliais išėjo. Dabar, ma
nau sau, bus galas tam -spuo
gui. Kas tau! Ant rytojaus 
jis dar didesnis. Tuomet su
pratau, kad reikia ieškoti to,

Aušros Vartų parap. salėj. Su 
sirinkimų atidarė pirmininkas 
malda. Dalyvavo atstovai se 
kančių kuopų: 4 — 4, 5 — 3, 
13 — 2, 14 — 4, 24 — 8, 36 — 
5, 112 — 10.

Protokolas perskaitytas ir į 
priimtas.

Pirmiausiai išklausyta rapo
rtas iš praėjusio pikniko, ku-

kti rezoliucijas, kurios bus 
svarstomos apskričio priešsei- 
miniam susirinkime.

Apskričio rezoliucijų komi
sija išrinkta sekanti: J. Poš
ka, A. Valonis, J. Juozaitis, 
kun. J. Mačiulionis, K. Lobi- 
kaitė.

Pirmininkas ragino visus L. 
Vyčius remti vajų prieš nepa
dorias filmas.

Toliau kalbėta apie suren
gimų savybinio išvažiavimo, j 
Šis klausimas atidėtas iki 
priešseiminio susirinkimo.

Susirinkimas baigtas malda,) 
kurių atkalbėjo kun. J. Mačiu-' 
lionis. |

M. Brazauskaitė, koresp.

PAIEŠKOMI

Stumbrys Leonas, kil(>s iš 
Vaitkūnų km., Kazulimo vai., 
Panevėžio apskr., apie 52 m. 
amžiaus, gyvenęs Baltimore, 
Md. ir Philadelphia, Pu.

Marčiulaitis Kazys (Charles! 
.May), gyv. Conneeticut vab-! 
ty beje.

Skukauskas Julijonas, Jono 
ir Juozapatus Petruškevičiūtės 
sūnus, gyvenęs Bostone, apie 
67 m. amžiaus.

Dobilas Kazys, kilęs iš Ma
rijampolės apskr., Amerikos a- 
rmijos veteranas, neva miręs

Šarkis Petras, Lauryno s.,' kai° tarnyboje, 
kilęs iš Vyžonų, LTtenos apskr.' Erkis - Vadapalas Jonas, 
kaikada vadinosi Arlov, gyve- neva miręs YVilkes Barre, Pa.
nęs 44 Byron St., Worcester, 
Mass. ir Bostone.

Jaudžemaitė Julijona, ligi 
1907 m. gyv. Gargžduose ir Iš
vykusi į New Yorkų, turėjusi 
seserį Onų.

Radžiūnas Bladas, kilęs iš 
Sargelių km., Raseinių apskr.,

karo metu, kilęs iš Bajoriškių 
km., Pabiržės valsčiaus.

Ieškomieji arba apie juos kų į 
žinantieji teiksis atsiliepti į

Consulate General of 
Lithuania,

11 YVaverly Place East, 
New York, N. Y.

Liet Generalinis Konsulatas

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

Valauskas Mykolas, iš Ku
ris įvyko liepos 4 d., Vytauto. sijos atvykęs prieš karų, visų
darže. Komisija pranešė, kad 
piknikas puikiai pavyko. Ga
lutinų raportų patieks ateina
nčiame susirinkime.

Pirmininkas pranešė, kad 
Liet. Vyčių Chic. Apskr. sei-į

laikų gyvenęs Mass. valstybė
je, 1925 m. dirbęs Westboro 
State Hospital; iš ten persi
kėlęs į Chelsea, Mass. Keikia 
dabartinio adreso (10-609). 

VVesokis Petras, žuvo Blk- 
melis įvyks spalių mėnesį. j horn Pine Coal kasyklose, Elk- 

Toliau sekė kuopų raportai. rid8e> w- Virginia, jo žmona
4 kuopa pradėjo organizuo- iir vaikai turi teisės prašyti 

tis, ir pradžia labai graži. 1 atlyginimo, betgi adresai ne-
5 kuopa laiko susirinkimus žinomi. (10-2241).

reguliariai ir rengia įvairius Vyšniauskas (Venovski) Jo- 
pasilinksminimus. nas, gyvenęs Champion Hill,

13 kuopa kų tik susiorgani- North Fayette Townsliip, Pit-
zavus sparčiai auga; žada pra tsburgho apylinkėje, mirė 
lenkti kitas kuopas narių skai 1932 m. ir j>aliko turtų. Žiną* 
čiumi. ntieji iš kur velionis buvo ki-,

14 kuopos delegatai taipgi lęs ir kokius įpėdinius paliko,

Išdirbėjai anUterniSo rūšies Paminklą 
i* Grabuamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj,

— ■ ■ e ■ ■■ ■
Suvirš 50 metų prityrimo

-------0-------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės Ir 

taupykite pinigus
-------O-------

Mes atlikome darbų daugeliui žymes
nių Chicagos dėtuvių.< • »n . i- t*«. v

527 N. WESTERN AYE.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

GRABORIAI:

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsit* užganėdinti 
TeL OANal 2515 arba Sftld

2314 W. 23rd PU Chicago

1439 S. 49th Ot. Cicero, HL

TeL CICERO 6887

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 

Chicago, 111.

KARAS! 20 to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose.

Durtuvų grumtynės, nuodingi garai, lėktuvų pašovlmaa. artilerijos 
griausmai, žmonių sprogdinimas Ir kitos karo baisybės aprašyta W. 
T. HCANLON'O parašytoje Ir I-Ja, premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

“DIEVE, PASIGAILĖK MOŠŲ.

(GOD, M AVK MF.RCY ON ŪKI) ’
n

400 pust. Gražūs. tvfrtl apdarai Kaina tik 81.26, su persiuntimu 
fl.SA. Reikalaukite; "Draugas", 1114 So. Oakley Avė., Chicago, Iii.

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS lr BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras lr nebrangus
718 We8t 18th Street

Telefonas MONroc 3377

J. F. RADŽIUS
Ino.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už >26.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai 
BOS W. IStli St. Tel. CANai 8174 

Cbicago, HL

I. J. Z 0 L P
ORABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 West 46th Street

Tel. BOUIevanl 6208—8413

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už >35.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, IU.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

AlA
VICTOR ‘ 

KATAUSKAS

Mirė liepos 12 d. 1934 in. 3:40 
vai. ryto, sulaukęs 19 melų a- 
tužiuus. Gimęs Chicago, 111.

Paliko dlUeliamo nuliudi'me 
motinų Petronėlę, tėvų Alek
sandrų, du brolius Aieksuudrų 
lr Jonų, du dėdes, dvi tetas. 
Jonų ir Onų ir Feliksų ir Bur- 
borų Kum pikus, septynius pus
seseres, penkis pusbrolius ir 
gimines:

Kūnas pašarvotas 3326 Lftua- 
niea Avė. Laidotuvės jvyks ftėft- 
tadienj, liepos 14- d., iš numų 
b vai. bus atlydėtus j šv. Jur
gio parapijos bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, l'o pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažya- 
t a mus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, Broliui, Dė
dės, Tetos ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius S. P. Mažeika. Telefo
nas lAitds 1138.

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo
« 1 • J Tel. LAFayettc 8372ir nebrangumo laido- } Ulevičius

tuvese... Pasaukite... ALy Gibonus

REPubllc 8340 20/ i-*
Patumauja. Chlra-f* rz- i • a ,r at>yl,nk8-ie-

>340 So. Kedzie Avė. ntdoiė ir grati
(Neturime sąryšių su firma > , 4 Koplyčia dykai

tuo pačiu vardu) 1 •• 40*2 Archer avė.

"I

MAGDELENA

KUZMINSKIENĖ

Mirė liepos 11 d. 1934 np 8:06 
vai. vakaro, sulaukus 49 metų 
amžiaus. Kilo iš Mažeikių aps
kričio, Llažavos parap. Ameri
koje Išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Franelškų, sūnų Pranciš
kų. marči’ų Lillian ir gimines; 
o Lietuvoj brolj, seserj lr gi
mines.

Kūnas pašarvotas 2226 So. 
Union Avė. lztldotuvėg jvyks 
šeštadienj, liepos 14 d.,- iš na
mų 8 vai. bus atlydėta j šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta j Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus-ges lr pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Mar
ti Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius 8. P. Mažeika. Telefo
nas YAKds 1138.

GRABORIAI:

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Hi
ii

Alfred Roselll, pres.

Specialistai iškalime Ir IšdlrM- 
me visokių rūšių paminklus 1» 
grabnamlus.

Mūsų šeimyna speetallruoja šta
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus da* 
■iai su pačiais išdirbėjais

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas J rytus nno 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. FENSACOLA 9011 
BĖLMONT 8486 

Olflce: HILLklDE 3885 
Vincent Rotalli, secr.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulanee Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

J.J.BAGD9
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius.

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui 
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side, 
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris 
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais. 
Ambulanee patarnavimas dienų ar naktį.

PASAUKITE:

REPublic310
2506 VVest 63rd Street
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VYTAUTO DARŽE,g' . 115 St. tarp C ra wf ord ir Cicero Avė.

širdingai kviečiame visus parapijonus kaimynus, drauges-us, prietelius, rė 
mėjus ir gerb. biznierius į mūsų parapijos piknikų. Už Jūsų visokeriopų jį 
paramų mūsų parapijai tariame širdingiausiai ačiū.

KLEBONAS ir KOMITETAI.

ŠAUKIAMAS DRAUGIJŲ 
MASINIS SUSIRIN

KIMAS

j Susivienyiuo kuopos pirm.)’ už J 
vaišes, svečiai skirstėsi namo.

lelios

PIKNIKAS PAVYKO

RENGIAMASI PRIE LIE

TUVIŲ DIENOS

DRAUGIJA PRADĖJO 
VEIKTI

So. Chicago. — Šv. Juozapo 
parapijos piknikas pavyko gra 
žiai 8 dienų liepos. Piknikas į- 
vyko parapijos darže ir sve
tainėje.

Draugija Aušros Vartų vy-1 Žmonės yra patenkinti bū
rų ir moterų laikė pusmetinį• vu^u pikniku ir kai kurie sa-

bei kalbėtojai. Kpd ir praeitų važiuoti, kad pakvėpavus ty-, visu smarkumu, o pinigus pra-. skyrius dėkoja visiems, marle 
antradienio vakarų. Kam ne- ru oru, pasilsėjus. ' Some priduoti šiame susirin-1 kaip norint prisidėjo prie kuo
buvo malonu klausytis gražių Piknikų ir piknikėlių netrū-'kime arba piknike. Draugi jos j pos veikimo Marijonų ūkio pi- 
dainų H. Bartush’ienės, O. Sko ksta. Štai, Šv. Kaz. Akad. Rė- narys, graborius S. D. Lacha- j knike, įvykusiame liepos 4 d. 

mėjų 1 skyr. nieko nelaukia,'aukoja $5.00 cash, tam,

Visų Chicagos ir apylinkių 
draugijų masinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, liepos 20 
dienų, Aušros Vartų parap. 
salėj, 8 vai. vakare.

Šiame draugijų atstovų su
sirinkime bus galutinai nusta
tyta Lietuvių Dienos progra
ma, sutvarkyti visi reikalai ir 
pasidalinta darbu.

Visų draugijų valdybas ar 
jų atstovus kviečiame atvykti. 

L. Šimutis,

Liet. Dienos Kom. pirm.
A. J. žvirblis, -

Sekretorius

ŠIMUČIŪIŠŪRPRIZAS
Marąuette Park. _ Pereito 

šeštadienio vakarų būrelis ku
klių veikėjų susirinko J. Mic- 
keliūno butan, kad pasveiki
nus parvykusį iš A. L. K. Stb 
sivienijimo seimo atstovų L. 
Šimutį, kuris tapo išrinktas 
Centro pirmininku.

Įžengęs Šimutis į Mickelifl- 
no butų lėliai nustebo netikė
tu suruošimu.

Gabi namo šeimininkė E. Mi 
ckeliūnienė tuojau pakvietė L. 
šimutį, jo žmonų ir svečius 
prie gražiai parengto stalo. 
Susėdus visiems kleb. kun. A. 
Baltutis atkalbėjo maldelę, o 
šeimininkai visiems gražiai pa 
tarnavo.

Pavalgius, tost-meisteriu pa

susirinkimų liepos 8 d. Susi
rinkimas buvo skaitlingas. A- 
psvarseius bėgamus dr-jos rei
kalus, patiektas kvietimas pa
rapijos metinin piknikan, kad 
dr-ja apsiintų dirbti prie bu
feto. Dr-ja sutiko ir išrinko 
darbininkus.

Baigus susirinkimų, dr-ja a- 
tidarė savo metinį piknikų Rū
tos darže. Piknikas buvo gra
žus. Susirinkę dr-jos nariai ir 
svečiai visi gražiai linksmino
si. Nariai pageidavo, kad ir

ko, kad nėra reikalo ieškoti 
kitur piknikui daržo ir nuo
ma už jį mokėti, nes parapi
jos daržas yra tikrai tinka
mas piknikauti.

Žmonių buvo nemažai, kaip 
parapijonų taip ir svečių iš 
kitų kolonijų suvažiavo dideli 
būriai. Klebonas ir komitetai 
taria visiems piknikų parėmu
siems ir jame dalyvavusiems, 
kaip čionykščiams taip ir sve
čiams.

verifitės, J. Kušleikos, A. Čia- 
po, jų gerai suderinto Peoples 
radijo kvarteto ir dueto? Ko
mikas “Čalis Kepurė” pasa
kojo daug gražių juokų. Rin
ktinė muzika taip pat teikė 

' kiekvienam smagaus pasiklau 
syino. Pagalios, kam nebuvo 
įdomu žinoti, kų veikia mūsų 
draugijos ir kų lietuvių biz
niai turi pasiūlyti savo pirkė
jams. Kaip minėjau, nors ir 
daug visokių radijo programų 
eina oro bangomis, bet nei vie 
no jų nėra taip malonu klau
sytis, kaip lietuvių, ypač lei
džiamų Peoples rakandų kom
panijos. Vienas klausytojų

dirba darbų, nors ir karščiau
sia. Dabar rengiasi prie išva-

kuris daugiausiai serijų išpa
rduos. Tat, malonėkite naudo-

žiavimo, kuris įvyks sekmadie-J *s **a nepaprasta proga, 
nį liepos 15 d., visai netoli į I. Lukošiūtė, finansų rašt 
Marąuette park, paprastoj lie- ----------------------
tuvių vietoje. \ isos rėmėjos Garfield Park lietuvių vyrų 
smarkiai dirba, kad tik pikni- -r m0(erų pašelpinio klūbo iš
kas duotų gražaus pelno musų važiavimas įvyks sekmadienį, 
sesutėms Kazimierietėms. I ,iepos 15 d 1934 m, Spaigio

Todeliai, lauksime skaitlinį darže> \Villow Springs, Ilk, 
go suvažiavimo mūsų townof-Į skersai oii Henry Park> yisi 
lakiečių prietelių, su gerb. dva kviečiami atsilankyti linksmai 
siškija' vadovybėje; rėmėjų iš laikQ praleisti ir smagiai pa- 
kitų kolonijų, ir marketparkie- giSokti prie geros muzikog. ai8
čių. Abelnai, visi nuoširdžiai įvažiavimas bus vienas iš sma 
kviečiami atvažiuoti į išvažia--g5ausių §iemet ir mes užtikrf. 
v imu.

Piknikas bus įvairus: lietu- j kinti.
Piknikas pavyko dėka dar-; Radijo mėgiami artistai Pro viška muzika linksmins atsi 

lankiusius, pagaminti sotinankitais metais būtų surengtas bsčiųjų komitetų ir nenuilstan- gress Furniture krautuvės ra
ketinis piknikėlis. čių parapijos darbuotojų kaip dijo valandos yra Marie Schu-

Dr-ja buvo padariusi šeri- taiP moterų. Garbė jiems, lt«, soprano, ir Frank Jakavi-,
jas; daug narių pinigus pri
davė, bet yra dar narių, ku
rie nepridavė. Tat, prašomi 
priduoti pinigus už serijas. Už 
serijas įplaukė vįso 70 dol. pi
knike pelnyta 42 dol. Pirmų 
dovanų 5 dol. laimėjo A. Va
lonis (serija 3, No. 9), 2 do
vanų $2.50 laimėjo Michael 
Steffan, (serija 115, No. 6), 3 
dovanų — laikrodį J. Vyšniau 
skas (serija 5, No. 14).

Kaip gražu, kad nariai taip 
šauniai pasidarbavo draugijos 
labui.

Jei visi vieningai ir toliau 
dirbsime, daug kų nuveiksime.

Vardu dr-jos, visiems ačiū 
už pasidarbavimų, taip pat ir 
broliui Vladui už didelę paga
lbų. Petras

už tai!

Parapijos choras liepos 6 d.

I čia, baritonas. Marie Scbultz 
1 padainavo dvi gražias daine
les. Frank Jakavičia, kaip ir

laikytame savo susirinkime nn Į visados labai šauniai padai- 
tarė turėti privatinį isvažia- navo tris daineles solo ir vie-
vimų paskutinį sekmadienį šio 
mėnesio. Šis choras ir vasaros 
karštame ore skaitlingai lan
kosi sekmadieniais ant sumos 
ir gražiai gieda vadovaujant 
K. Gaubiui parapijos vargoni
ninkui.

Į susirinkimų atsilankė mū
sų gerb. klebonas Vaitukaitis 
ir suteikė chorui gražių pata
rimų. Po susirinkimo visi gra
žiai pasilinksmino ir turėjo

nų duetu su programos vedė
ju. Taipgi buvo ■įdomių prane 
Šimų apie šios krautuvės di
džiulį ‘‘July Clearance Sale” 
ir svarbesnius įyykius Chiea 
goj. Klausytoja

RĖMĖJŲ PIKNIKAS

Town of Lake. —: Vasaros 
metas — išvažiavimų, pikni-

I name, kad visi būsite paten- 
1 ,:-x: Komitetas

Bridgeport. — Šv. Pranciš- 
ti užkandžiai ir gardus gėri- kaus Rėmėjų 1 skyrius laikys 
mėliai. Prie to, mandagumas, susirinkimų liepos 13 d., Šv.I
švelnumas, tikras lietuvišku- ! Jurgio parapijos svetainėj, 
mas. Suvažiuok im kuo skait- 7:30 vai. vakare. Visos rėmė- 
lingiausįai, kad padarius gy- jos ir rėmėjai malonėkite at- 
vų, smagų piknikų. Visi į rė- silankyti. Rengiama išvažiavi- 
mėjų 1 skyriaus išvažiavimų. ' mas į Marąuette park liepos 

S. J. 22 d. Taip pas yra ir daugiau
----- :------------- svarbių reikalų svarstymui.

Malonėkite visi atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti.

Pirm. R. Mazeliauskienė

PRANEŠIMAS
Dr-jos “Lietuvos Ūkinin

ko” svarbus pusmetinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
liepos 15 d., 1 vai. popiet, Ba
rausko svetainėje, 2242-44 W. 
23rd PI. Visi dr-jos nariai-ės 
kviečiami atsilankyti į šį susi- kų laikas. Per savaitę žmogus . . _ _ , _ . x . ,,

good times, nes gerb. vargoni nuvargsta bedirbdamas. Sulau ■ nnk]rn^1 .M?
kęs sekmadienio, atlikęs savoninkas užpirko skanaus gėri 

mo toms vaišėms.

1 Brighton Park. — Marijonų
Kolegijos Rėmėjų 35 skyrius 
laikys mėnesinį susirinkimų 

1 sekmadienį, liepos 15 d. tuo
jau po pamaldų parapijos mo
kyklos kambary. Valdyba

DIDELE ŽINIA
ISkraustome visą savo modelių 

aukStą lr sandėli po % kainos. 
$25.000 atakas turi būti parduo
tos negirdėtai temomis kainomis. 
Lengvais Išmokėjimais ar c&sb. 

1150.00 Seklyėfų setai

£29.45
$115.00 Valgusnų kambarių setai

£29.45
$98.00 Seklyčioms kaurai

£19-50
$150.00 Miegamų kamb. setai

£2985
Skalbimui mašinos

£3950
Elektrikinės kslaonės

£89.50
Geležinės lovos; visų dydžių

£395
Pilnos vatos mati

£4.95
ikinlal kaurai

£3.98
$50.00 gesintai pečiai

, £28.75
$21.00 Inner spring matrosai

. £895
Rimtai kitų bargenų šiame di

džiuliame Išpardavime. Atsiminki
te didžiausių ir puikiausią rakandų 
krautuvę Bridgeporte.

P-nas Joseph Joialtls. vedėjas..

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25 South 
Halsted St.

Atdara Antrad., ketvtrtad. Ir
Šeštadienio vakarais iki 10 vai.

— - 1 T ;

9x12 valloklnlal kaurai virtuvėms

ti užsilikusius mokesčius. , . .
- Pirmininkas ir komitetas; 

pareigas, ruošiasi kur nors iš-! Serijos yra pardavinėjamos Marijonų Kolegijos Rėmėjų 35

kviestas d-ras J. Poška prabi- į
lo į susirinkusius ir trumpai iarxil» n* U *111
atpasakojo, kokiam tikslui su |$ JAUNAMtCIŲ REMEJy 
ruoštas šis susėjimėlis. Pir
miausiai kalbėjo Gimimo P. Š. 
parap. kleb. kun. A. Baltutis, i

SUSIRINKIMO
Kiti kalbėtojai buvo: J. Mie-p Cicero. — Mūsų jauname'čię 
keliūnas, St. Pieža, A. Bace- Šv. Kaz. Akad. rėmėjų susiri- 
vičius, Aukštaitis, Rubinas, d-; nkimas buvo liepos 9 d. Susi
ras A. G. Rakauskas, “M. IV’įrinkiman atsilankė daug me- 
red. S. Sakalienė, adv. C. P. rgaičių.
Kai, -lg. Sakalas, F. čižams-! Kadangi Centro piknikas 
kas. Sus-mo Apskr. dvasios jau artinasi, mūsų jaunametės 
vado kun. Svirsko, Šv. Myko- j visu smarkumu ėmėsi darbo, 
lo parap. klebono vardu L Ši- Jos žino sunkių seselių būklę.

Kalbama šioje kolonijoje a- 
pie suorganizavimų aukštes
niųjų mergaičių bei merginų 
Panelės Švč. Sodaiicijos, kaip 
atvės oras vasarai baigiantis 
Gi jauniems vyrams bei vai
kinams Šv. Vardo draugijos, 
kuri čia yra labai reikalinga. 
Reiškia, kas kart vis atsiran
da daugiau judėjimo ir padi
dėja veiklas gražesnės darbuo-
tės. Reporteris

RADIO
mutį sveikino A. Bacevičius. 

Galop kalbėjo pats Šimutis,
Tat prižadėjo, sulig savo išga
lės, darbuotis. Jos jau platina

visus užinteresuodamas savo bilietus pikniko, kuris bus ru 
įspūdžiais iš Susivienymo, Stu gpiūčio 19 d., Marąuette par 
dentų seimų, Naujosios Angli-J ke. Bilietai tiktai 25c. Bus 
jos Lietuvių Dienos, žadėda- duodama skani seselių paga
nias dirbti Susivienymui ir minta vakarienė. Jaunametės 
kviesdamas visus į talkų. Vi- visus kviečia į piknikų, 
sns veikėjus labai nudžiugino B® to, jaunametės ruošia sa- 
L. Šimučio pranešimas, kad vo išvažiavimų liepos 19 d., 
jubiliejinis seimas įvyks Chi- Lincoln parke. Kviečiame vi- 
cagoj. Tas seimas, gerb. pir- savo drauges ir mamytes.

PEOPLES” PROGRAMAI 
PATINKA KLAUSY

TOJAMS

DIDELIS KARNIVALAS
SV- KAZIMIERO PARAPIJOS 

Chicago Heights, lll. 
prasidės

LIEPOS 14 D., IR TĘSIS IKI 22 D.
Visus parapijonus, apylinkes gyventojus ir 

chicagicčius maloniai kviečiame į kamivalę, 
kuris bus laikomas parapijos kieme.

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.)

f Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo I Iki r. 

Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčloa
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas CANai 1175
Namai: 6459 S. Bockwell St

Telefonas REPubllc 9900

Residenee Phone
Englewo»sl 5840

P. CONRAD

Bustness Phone
Englevvood 8889

MODERN PHOTO 
STUDIO 
įrengta

llnllvw<wwl šviesomis
aukštos Susies 

PAVEIKSLAI
Nutraukiame dieną ar

vakare

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chieago. III.

Katrie perkate anglis Iš 
dralverlų, siųskite Juos J 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis, ut mažiau 
plnfgų. Pncaltontas M. R. 
4 tonai ar daugiau $7.00 ton.

POPIERUOJAM Ir PENTFOJAM

Atliekame visus namų dablnfmo 
darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1994 m. popieros rolė — 6c.

JOSEPH AUGA1TI8 
1908 8. 50Wi Are. Cicero, m. 

Tel. Lafayette 8719

mininko žodžiais, turės būti 
nepaprastas.

Padėkojus Mirk ei i finams (J. 
Mickeliūnas vra vietinės 163

Garbė yra tėveliams, kad

Gyvenant radijo gadynėj, 
kas minutė oras yra pripildy- j 
tas gražiausių dainų, muzikoR. 
Lietuviai irgi nepasilieka, nes 
ir lietuvių radijo programos,1 
sykiu su kitų tautų programo
mis eina oro bangomis, o ‘Pe
oples’ radijo programos, gal,'

KUN. MARTINKUS ir KOMITETAS 420 WEST 63rd STREET

CHICAOO

turi tokias dukreles, kurios daugiausiai teikia lietuviams 
dirba Tautai ir Bažnyčiai. Į malonumo, nes jas pildo pasi-

Jaunametė i žymėję dainininkai, muzikai

ALEX ALESAUSKAS and SON
Furniture and Piano 

Movers

Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
7100 80. TALMAN ST. 

7199 SO. ROCKWKLI, ST. 
Tel. RF.PnMie 5099-9061

Mes parduodam anglis že
miausiom kainom. Pocalvm- 
tas M. R. $7.00 tonas.

PTsnne Prospect 1954

EDWARD TROST
PATNTTNO and DBCORATINO 

HARDWARE and PAINT STORE 
9111 W. BSrd Str.. Chicago

INSURANCE

NOTARY C SAI 00L®®' LIETU VIB-

PUBLIO HKEKSj^- KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WT3ST 47th STREET Tel. LAFayette 1083


