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j SAN FRANCISCO SIUNČIAMA 

IR ARTILERIJA
Vyksta riaušės; plėšiamos

valgomų daiktų parduotuvės

STREIKO APIMTIEMS PLOTAMS 
PRITRUKS MAISTO

SAN FRANCISCO, Cal., | dien rytą. San Eraiičisco mie-
liepos 16. — Gubernatoriaus 
Krank Merriam įsakymu mo
bilizuojama visa valstybės mi
licija ir siunčiama į streiko 
plotus. Siunčiama ir artileri
jos dalys. Be to, yra pareng
ta ir federalinė kariuomenė, 
jei valstybės milicija, polici
ja ir kiti policiniai autoritetai 
negalėtų sutvarkyti streikuo
jančių darbininkų.

Iš pat pirmos dienos gene
ralinis streikas šiandien pasi
žymėjo didelėmis streikininkų 
riaušėmis. Pultos valgomų 
daiktų parduotuvės, kurių dau 
guma jau ir be to buvo užda
ryta. i

Maisto trukumas žymiai at
jaučiamas. Streiko vadovybė 
skelbia, kad' gyventojai nekęs 
alkio. Sako, streikininkai ne
kliudys maisto pristatymo 
miestui ir apylinkėms. Nežiu-

stė apie 60,000 darbininkų ir 
Oaklande apie 45,000 metė 
darbų. Pikietininkai užėmė vi
sas svarbesnias vietas. Jų 
pareiga bus žiūrėti, kad j mie
stus nebūtų pristatomas mai
stas, kurio jau šiandien labai 
trumpa. Sakoma, streikinin
kai kol kas nekliudysių pri
statomo pieno.

Apie 1,300,000 šio miesto ir 
apylinkių gyventojų gresia al
kis ir kiti dideli negerumai, 
ypač dėl maisto stokos ir su
sisiekimų nutraukimo.

Automobiliais tegali naudo
tis tik policiniai autoritetai, 
nes nėra gazolino ir privačius 
automobilius streikininkai 
puola.

San Erancisco įlankoje tarp 
šio imieRto ir Oaklando laivai 
,(pervažai) dar veikia. Numa
tomas ir šių laivų įgulų strei-

BARTHOU ĮSPĖJA NAUJI KUNIGAI 
LLNKIIA

LENKAI PATARIAMI LAI
KYTIS DRAUGINGUMO 

SU PRANCŪZAIS

i RYME ĮŠVĘSTI KUNIGAIS

PENKI MARIJONŲ KLIE

RIKAI

RYMAS, liepos 15. — Ku
nigo šventimai suteikti sekan

tiems klierikams marijonams.* 
Jonui Vosyliui iš Boston, 

I Mass., Juozui Vaškui iš Nevy

PARYŽIUS, liepos 16. —
Prancūzijos vyriausybė prade
da netekti kantrybės dėl mar-, 
šalo Pilsudskio atkaklaus apy-1ark’ N' J" A'7.’ui Jagminui 
rimo.i, kad nieko bendra ne- a Brooklyn, N. Y., Jonui Jan- 
turėti su Prancūzijos planuo
jamu rytų Europos valstybių 
paktu.

Lenkijos svarbiausias teisi- 
n imąsis

čiui iš Ijavvrence, Mass., An
tanui Švedui iš Providence, 
R. I.

Savo pirmąsias Mišias jau-
, . ... . nieji kunigai laikvs Rvme šv.yra tas, kad ji turi ,, . , .... . • » .. .. . . , Petro bazilikoje pne sv. Apa-paktų su Vokietija ir nenori

JJJS55. i’1™ ŪIRMTORI
“ KLAIPĖDOJE

PUOLA KANCLERIO PIL
KAIS MARŠKINIAIS 

SEKĖJUS

BERLYNAS,- liepos 16. —
Goettingeno universiteto apie 
1,000 studentų sukėlė demon
stracijas prieš Hitlerį. Susi
kirto jie su, naciais studentais 
— Hitlerio sekėjais.

Tai nepaprastas Vokietijoj 
įvykis, ypač kada Hitleris jau
tėsi, kad ūži jį stovi visa tau
ta.

Direktorijos nauju pirmininku 
paskirtas Reizgys

l.l l» . - ■■ ---n

PAKEISTI IR VISŲ TRIJŲ APSKRIČIŲ 
VIRŠININKAI

KAUNAS. — 1934 m. bir- . pirmininkas Reizgys perėmė
želio 28 d. Klaipėdos krašto 
gubernatorius J. Navakas at-

policijų, finansus ir kitus ben
drus reikalus, direktorijos na-

rint to, jau šiandien kai kūrikas.
streikininkai pikietininkai su-1 Ypač San Erancisco miestas 
laikė trokus su maistu ir vi- atrodo kaip priešo apgultas 
skų naikino, kol neįsikišo po
licija.

Visokis mieste ir apylinkė
se susisiekimas nutrauktas.
Žmonės priversti vaikščioti 
pėsti. Iš privačių automobi
lių nėra naudos — negalima 
gauti gazolino.

Krašto vyriausybė be galo 
susidomėjusi šiuo nepaprastu 
streiku. Iš Washingtono pra-
„esą, kad į Fortland, ^ ^ SOCIALISTAI SUSIJUNGĖ

karo metu.
Policija ir 2,000 kareivių 

užima strategines vietas, o ap
skričių pašerifai saugoja vieš
kelius, kad nebūtų trukdomas 
maisto pristatymas.

Vakar Oaklande jvyko riau
šės. Plėšta valgomų produktų 
parduotuvės. Keliolika riau
šininkų areštuota.

susilaukti kokių negerumų pri
sidedant prie pakto, kuriam 
Vokietija yra priešinga ir 
kurs savo esme nukreiptas 
prieš tų pačių Vokietijų.

Prancūzijos užsienio reika
lų ministeris Barthou vakar 
sakė prakali^} Bayonne mie
ste. Tarp klausovų buvo ir 
ljenkijos ambasadorius Pran- i 
cūzijai. Min. Bartliou įspėjo 
Lenkijąkftd. iį (įčl pakto su 
Vokietija neaukotų senojo 
draugingumo su Prancūzija. 
Lenkų sųjunga su Prancūzija 
juk yra senesnė už visus ki
tus paktus.

Nurodė regiobinio pakto di
delę reikšmę. Sakė, kad Pran
cūzijos planų remia Anglija 
ir Itųlija. Regioninis paktas 

• reikalingas taikos užtikrini
mui. Be šio pakto neįmanoma 
siekti nusiginklavimo.

Lenkų ambasadarius lankė
si Varšuvoj rytų “Lokarno” 
reikalu. Matyt, jis nieko ten 
nepešė, jei emin. Barthou pa 
skelbė įspėjimų Lenkijai.

štalų Petro ir Povylo karsto.

DARBININKAI PRIEŠ 
STREIKININKUS

NUKAUTI 3 SOCIALISTAI 
AUSTRIJOJE

leido iš einamųjų pareigų di-' rys Jonušaitis — švietimų, su- 
rektorijos pirmininkų, p. Šrei- sisiekimų, prekybų ir pramonę 
bėrį. P. Šreiberis atleistas dėl ir sveikatos .reikalus, direkto-

'to, kad, nepaisydamas pakar
totinų gubernatoriaus įspėji
mų, rėmė Klaipėdos krašte na
cionalsocialistinį judėjimų, ai-

VIENA, Austrija, liepos 16. £kiai nukreiptų prieš Lietuvos 
Netoli šio miesto vienam I suverenumų, siekiantį su jėgos

šen. Wagneris, prez. Roosevel
to specialus patarėjas darbo 
boardui, skirtam dokų darbi
ninkams taikinti su kompani
jomis. • ,

Šen. Wagner turi nuolatinį 
susisiekimų su prez. Roosevel- 
tu, kurs vyksta į Hawaii sa
las. Kalbama, kad gal prezi
dentui reikės grįžti iš kelionės, 
kad į savo rankas paimti visų 
streiko situacijų.

SAN FRANCISCO, Cal., 
liepos 16. — Generalinis dar
bininkų streikas sužnybo šį 
miestų, Oaklandų ir apylinkes.

Čia ir visu Pacifiko pakraš
čiu antras mėnesis streikuoja 
apie 27,000 dokų darbininkų, 
kurie negali iškovoti geresnių
jų darbo sąlygų. Tad jiems 
pagalbon kakilo visos kitos 
unijos.

Čia ir kitose vietose gene
ralinis streikas prasidėjo šian

SU KOMUNISTAIS
PARYŽIUS, liepos 16. — 

Kas drįstų nuginčyti, kad so
cialistai nėra artimiausieji 
draugai komunistams? Seniau 
socialistai nuo to priekaišto 

i gynėsi. Dabar jie patys tai 
patvirtina savo darl»is.

Prancūzijoje pradėjo galvas 
kelti fašistai, šie mirtini ra
dikalų priešai. Kad sulaikyti

APIPLĖŠTI DU POLIC- 
MONAI

Plėšikai užpuolė du policmo- 
mis, juos nuginklavo ir atėmė 
2,800 dol. Tas įvyko dįenos 
laiku.

Policmonai J. pynkowski ir 
TI. Hubbard buvo skirti suko
lektuoti sekmadienio pajamas

HARRIAN, Tenn., liepos 
16. — Nesenai čia uždarytas 
Harrimano kojinių fabrikas, 
atėmus iš jo mėlynųjį arų.
623 darbininkai neteko darbo.
Mėlynasis arąg gi atimtas, ka- 

vadovybė atsi
sakė kų nors bendra turėti su 
organizuotų darbininkų dali
mi. Dėl to apie 50 darbininkų 
sustreikavo ir jų pasidarbavi
mu ištrauktas mėlynasis aras 
vadovybei nesutikus priimti į 
darbų streikininkus.

Netekusiųjų darbo darbinin-. pravojai.
kų komitetas nuvyko į Wash- 
ingtouų ię ten NRA admini
stracijos .reikalavo, kad Har
rimano fabrikui būtų grąžin
tas mėlynasis aras.

Administracija sutiko arų 
grąžinti su sąlygų, jei strei
kuojantieji darbininkai bus 
grąžinti. Komitetas atsakė, 
kad dėl tų streikininkų netekę 
darbo darbininkai nenori dau
giau bendrai dirbti su jais.

šile policija užtiko slaptų gau
singų socialistų susirinkimų.

Žandarai apsupo susirinki
mo vietų ir įsakė, kad vadai 
pasiduotų. Atsisakius tai da
ryti, žandarai panaudojo gin-'

pagelba atplėšti Klaipėdos 
kraštų nuo Lietuvos.

Kadangi dėl tokio p. Šreihe- 
rio elgesio kilo pavojus Lietu
vos teritorijos neliečiamumui,

rijos narys Žvilius — žemės 
ūkio, miškų, žvejybos ir so
cialinės apsaugos reikalus.

Direktorija savo posėdyje 
nutarė direktorijos mokyklų 
referentu paskirti buv. direk
torijos pirmininkų ir dabarti
nį mokyklos rektorių Simaitį. 
Buv. direktorijos pirmininkas 
ir apskr. komisariškas virši
ninkas Simonaitis paskirtas

Klaipėdos krašto gubernato-1 direktorijos dispozicijon.
kius. Trys socialistai nukauti, j rius, nebeturėdamas kitokių
keliolika sužeista ir daugybe 
kitų areštuota.

Savo keliu įvairiose Austri
jos dalyse vyksta teroras — 
sprogdinamos bombos, sabo
tažas ir kitoki vyriausybės

priemonių Lietuvos suverenu
mui apsaugoti, jį nuo direkto
rijos pirmininko pareigi} atlei
do.

KLAIPĖDA. — Birželio 28 
d. išėjusiose “Valdžios Žinio-

KLAIPEDA. — Klaipėdos 
krašto direktorijos birželio 29 
d. nutarimu, atstatyti visi 
trys Klaipėdos krašto apskri
čių viršininkai. Atstatytųjų 
vietoje paskirti nauji apskri
ties viršininkai: Klaipėdos ap
skrities — buv. Klaipėdos kra

Komitetas grįžo iš Washing 
tono nieko nelaimėjęs.

JOHNSON Už ARBITRAŽĄ
PORTLAND, Ore., liepos 

16. — NRA administratorius
Johnson čia kalbėdamas pa- 

€ook apskritie, miškeliuos reisks, gtreikai yr> ,iek
už golfo vietų naudojimų, 

i Jie( buvo sukolektavę minė
Į blogi, kiek karai, Tačiau žino

VOKIETIJA JAUČIASI 
IZOLIUOTA

BERLYNAS, liepos 16.

se” paskelbti Klaipėdos kra
što gubernatoriaus, aktai, ku-' što direktorijos pirmininkas ir 
riais jis atšaukė dr. Šreiberį Į buv. direktorijos narys, kra-
iš direktorijos pirmininko pa
reigų ir paskyrė Reizgį direk- 

Įtofijos pirmininku. Tame pat 
[“Valdžios Žinių” numeryje

Po kruvinųjų .vykių Vokietija - „auJas direU,orijos pirminįn. 
pirmų kartų pasijunta, kad ji |kas Reizgys paskelbė įsakymų, 
iž tikrųjų šuoliuojama ano ki. kurioo atiddžiami buv.
tų valstybių.

Pirmiau nacių vyriausybė
buvo dar kiek pakenčiama. 
Tačiau Hitlerio barbariškaR 
elgimasis |8U savo priešais vi
sus kraštus atstumia nuo Vo
kietijos. Tik viena Lenkija 
dar laikosi Hitlerio skverno.

PAŠAUTI DU POLIC
MONAI

Sekmadienio vakarų netoli 
Dės Plaines miesto du polic-

torijos nariai 
Šziegaud.

Wahlgan ir

KLAIPfiDA. — Klaipėdos 
krašto direktorija pasiskirstė 
pareigomis šitaip: direktorijos

sto patarėjas Jonas Tolišius, 
Šilutės — Klaipėdos krašto 
statistikos biuro direktorius, 
krašto patarėjas Mickus, ir 
Pagėgių — Buv. direktorijos 
narys ir buv. tos apskri t ieš 
viršininkas, krašto patarėjas 
Vongehras. Statistikos biuro 
direktorių Mickų paskyrus ap
skrities viršininku, biuro di
rektorium paskirtas krašto pa
tarėjas, buv. policijos direkto
rius Toleikis.

NUŠOKO JYUO STOGO 
IR MIRC

Norėdamas išvengti arešta
vimo Richardas Zielinski, 16 
m. amž., 1416 So. Paulina gat., 
šoko nuo trijų aukštų namų

TEKSTILININKŲ STREI
KAS ALABAMOJ

BIRMTNGHAM, Ala., lie
pos 16. — United Textile Wor 
kers organizacijos atstovų su-

jiems sąjūdį, socialistai susi- tų sumų plėšikams užpuolus, 
jungė su komunistais, kad ben-1 
dromis pajėgomis kovoti prieš 
šiuos savo priešus.

TROKŲ VEŽĖJŲ 

STREIKAS

gaus prigimti, negali apsieiti, monft> mėginę> ~Wky« jta- [stogo susi.teidė ir mirė Bride-!firi„kim(, si„.
be kraujo praliejimo ir apdau-; namų automobilj, kūnam bu- well ligoninėje. valstybėj sukelti streikų. Iš

,0W

MINNEAPOLIS, Minn., lie
pos 16 . — Trokų vežėjai su 
pagelbininkais nubalsavo ry- * 
tni Hiikplti ^trpikn

Jei Šiandien vakarą Da- strdko klausįmu
r^o išeitą savaitę. „ ėian-

tus, tai minėjimas jvyks Mc- dlen tlk nuskirtas streikui lai- 
Kinley parko auditorijoj. ikas-

PRANEŠIMAS

iytų poakių. To visa juk ga
lima išvengti ramiuoju arbi
trai jos keliu.

Johnson ir ragina darbinin
kus, kad jie pasiduotų arbi
trai jai.

DANBURY, Conn., liepos 
16. — Pasibaigė 9 savaičių 
skrybėlių darbininkų streikas, 
kuriam dalyvavo apie 1,000 
darbininkų.

vo keletas vyrų. Jis buvo užtiktas su kitais
Iš automobilio atsakyta kul- dviem draugais bevagiant ga-

valstybėj
pradžių sustreikuos tik 18,< 
darbininkų, o paskiau žada
ma streikan įtraukti dar ki-kasvaidžiu. Abu policmonai žolinų iš pastatyto gatvėje au-

paŠauti, vienas jųpavojingai. j tomobilio. Aniedu pasidavė, tuj, jyjjoo darbininkų. 
Piktadariai nudūmė. o Zielinski mėgino išsisukti, j . .

NUŽUDYTI 3 DARBI- 

NINKAI

kar įvyko kruvina kova. 3 į 
darbininkai nužudyta ir kiti 4 i

HOUSTON, Tex., liepos 16.

— Tarp unistų ir nepriklauso
mųjų darbininkų dokuose va- 'baltodis darbininkas.

sužeista. j CHICAGO IR APYLIN-
Nužudyti yra visi negrai. KĖS. —- šiandien debesuota;

Tarp sužeistųjų yra vienas numatomas lietus; maža tem
peratūros atmaina.
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paties šv. Povilo tefMBld: “Kristus gi atėjus 1 
■•••/ .//"i kimt/)iv busūHtii^įtį ^ory
bių, per didesnę ir tobulesnę Šėtrą, ne tdnko- 
mis padirbtą, tai yrd ne šito sutvėrimo, nei 
per ožtą arba veršių kraują, bet per savo 
kraują, įėjo vieną kartą už> visūs į šventyklą, 
radęs amžiną atpirkimą.” 2vd. 9, 11-14. . . . 
Turėdami tat, broliai, pasitikėjimą įęiti per 
Kristaus kraują į šventyklą nauju ir gyvu 
keliu, kurį jiss mums pravedė per uždangą, 
tai yra per savo kūną, ir turėdami didį ku
nigą ant Dievo namą, prisiartinkime su tik
ra širdimis, tikėjimo pilnybėje, apšlakstę šir
dis nuo piktos sąžinės ir kūną apiplovę tyru 
vatidenimi.” “Žyd. 10, 19-22.

3t Kristaus kraujo gdrbinimas. 
Žmogiškoji Kristaus prigimtis, suvienv-

J. Poška

DARIUS IR GIRĖNAS

(Tragedijos metinėms 
paminėti)

Du drąsūs lietuviai, lygiai 
prieš metas pakilo iš New 
Yorko aerodromo ir pasileido 
tlidžiulėn kelionėn. Kelionėn, 
kurios įvykdymas jiems reiš
kė tik atlikimas savo pareigos 
tėvynei.

Perskrido jie Atlantu ir di-

DU SPARNUOČIAI’ SU LITUANICA

“Tat šį savo skridimų skiliame ir aukojame Tau, 
Jaunoji Lietuva”. (Iš Dariaus-Girėno testamento).

rffa.fr ■il'iėrl fcff mifti

DIENOS KLAUSIMAI

LIEPOS MĖNESIUI MINTYS

(Pabaiga)

gyvybių ir jie be sekundės a- į 
bejojimo atidavė, paaukavo — 
tėvynei.

Darius ir Girėnas gimė Lie
tuvoje, bet iš jos išvažiavo dai' 
mažaib būdami ir galėjo leng ' 
vai jų užmiršti. Lengvai galė
jo susigyventi su savo antrų- j Bet didžiausių jiems pagar- Be to, tų pačių dienų numo
ja tėvyne šiapus vandenyno., bų išreikštame jei neleistume! tomi iškilmingi susirinkimai. 
Galėjo šiai antrujai tėvynei pa į jų žygiui nueiti tuščioms. Se- Šventės skirtos Dariui ir Gi

rėnui ir jų nepaprastatn žy
giui. Per tokius susirinkimus 
būs aiškinamas Dariaus ir Gi
rėno skridimas. Taip pat bus 
aiškinama, ir apie ruošiamų 
nuujų transatlantinį skridimų 
per Atlantu.

Dariaus ir Girėno žuvimo 
metinių dienų Kaune prasidės 
Lietuvos išeivių diena, pava
dinta Dariaus ir Girėno var
du. Manoma, kad į šių dienų 
suvažiuos visi dabar Lietuvoje 
viešintieji svetimuose kraštuo
se gyvenantieji lietuviai. Tai

ta su dieviškuoju Asmeniu, turi būt garbina- Jžiulius sausumos plotus. Jų : au^ot^ v*saii savo *iegas’ į kime jų, gyvybės kaina, pasta-
TVMM M » «rAX«*vyi I» A 1 ara v M -w-v« 4 n n a ra a z»l r 1 lio • A 1      > * m 1_ * * 1

Kristaus kraujo galybė.
Sename įstatyme Kristaus "kraujas bilvo 

ženklinamas gyvulių krauju. Gyvulys buvo 
papjaunamas, jo kraujas buvo išliejamas 
apie altorių, o mėsa arba sudeginama, arba 
išdalinama aukotojams kaipo šventa, galinti 
suteikti šventumo tiems, kurie jų valgo.

Panašiai turėjo atsitikt su Kristum. Jis 
turėjo būt nužūdyttts, jo ktaujas pralietus, 
o kūnas išdalintas tikintiesiems, įdant aptu
rėtų šventumų.

Kiekvienam yra aišku, kad nė gyvulių 
kraujas, nė jų mėsos valgymas negalėjo su
teikti šventumo žmonėm, jis tik gaivino tikė
jimą į būsimų Kristaus aukų Ir suteikė šven
tumo priskaitymų, kurio reikalavo įstatymas, 
viduje gi žmogus pasilikdavo toks, koks ir 
buvo, būtent su nuodėme Dievo akyse, kurios 
nieks negalėjo nuplauti.

Salia daugelio apeigų su krauju buvo 
Sename Įstatyme viena, kuri labai gyvai 
ženklindavo Kristaus kraujų. r

Vienų kartų į metus Permaldavimo die
noje vyriausias žydų kunigas, krauju neši
nus, įeidavo į švenčiausiųjų bažnyčios vietų 
ir ten šlakstydavo aukų krauju, kad gavus 
tautai nuodėmių atleidimų. Toji švenčiausio
ji vieta buvo atskirta nūo šventosios vietos 
didele Uždanga, kuri buvo nustumiama į šalį, 
kad galėtų praeiti vyriausias kunigas.

Šv. Povilas kreipia žydų domę į tų apei
gą ir dėsto jiems, kad toji švenčiausioji vie
ta yra dangus, į kurį nieks negalėjo įeiti. 
Vyriausias kunigas yra patsai mūsų Išgany
tojas, jis Vienas ir pirmutinis Įėjo į dangų, 
praliedamas ne gyvulių kraujų, bet savo.

Uždanga kdrl skyrė dangų ntlo žemės, 
buvo jo paties kūnas, kuris turėjo būt sudra
skytas kančios metu, kad atsidarytų Įėjimas 
į švenčiausiųjų vietų ne Vienam tik vyriau
siajam kunigui, bet visiems.

Tos minties patvirtinimui Kristaus mir
ties metu plyšo Žydų bažnyčioje minėtoji už
dą įga nuo viršaus iki apačiai, padarydama

111a tuja pačia garbės rūšimi kaip ir patsai 
Dievas, nes garbindami žmogiškų prigimti, 
garbiname dieviškų Asmenį, kaip kad bučiuo
dami aukšto asmens rankų, gerbiame ne ran
kų, bet asmenį, kuriam toji ranka priklauso.

.Dieviška garbė priklauso nė vien Č iri ai 
žmogiškai Kristaus prigimčiai, bet ir paski
roms jos dalims,-todėl teisėtai yra garbinama 
mūsų Išganytojo siela, jo kūnas ir net paski
ros to kūno dalys, kurios ženklina jo pasi
šventimų dalimis, todėl garbiname jo šven
čiausiųjų širdį, jo žaizdas ir jo kraujų.

Gražiausias tačiau jo kraujo garbinimas 
yra mūs kraujo už jį praliejimas, prašykime 
tat, kad būtume verti tos malonės, kad neuž
sigintume Kristaus persekiojimams ištikud.

Kun. 3. Vaitkevičius, M. I. 0.

DARIUS IR GIRĖNAS

Lygiai prieš metus laiko pravirko visa 
lietuvių tauta. Ir ne be reikalo. Ji neteko 
lakūhų Dariaus ir Girėno, kurie savo nepa
prasta drųsa ir dideliu pasišventimu, kilusiu 
iš taurios tėvynės meilės, ryžosi nugalėti pla
tųjį Atlantikų ir tolį tarp NeW Yorko ir Kau
no, tačiau netikėtoji ir paslaptingoji mirtis 
palaužė jų lėktuvo sparnus Soldino miškuose 
visai netoli jų mylimos Tėvynės slenksčio.

Tai buvo 1933 metais, liepos mėnesio 17 
dienų.

Ne vien mūsų tauta liūdėjo netekusi dvie
jų savo sūnų narsuolių, bet visas civilizuota
sis pasaulis reiškė gilios ir nuoširdžios už
uojautos lietuvių tautai. Viso pasaulio spaur

širdys džiūgavo, matant kelio
nę sėkmingai einant prie ga
lo. Skaičiavo jie minutes iki 
to momento, kada jų lėktuvas 
nusileis Kauno aerodrome. Tė
vynėj !

y >'
Toj tėvynėj, kurioje gimė 

ir kuriai jautėsi esu daug sko
lingi už lietuvio vardų.

Bet jie dar nebuvo perskri
dę Saldino miškų...

Įžengė šie du lietuviai Kau-( 
no gatvėsna, bet ne taip, kaip, 
kad jie planavo, ne taip, kaip, 
kad visa tauta tikėjos.

Jie nematė nei tos minios, 
kuri juos lydėjo, nei negirdė
jo gedulo Vėliavų šlamesio.

Jie grįžo herojais, nugalėto-, 
j jais iš didelio, neįvertinamo, 
garbingai atlikto žygio. Bet 
tame žygyje, kdfirt išėjo tėvy
nės meilės vedami, jie turėjo 
padaryti nepaprastai didelę 
aukų. Didžiausių aukų, kokių 
tik galima pareikalauti iš žmo-

siekius. ! tytų pavyzdį. Tapkime vėl
Bet ne! į tikrais lietuviais. Mylėkime
♦lų gyslose tekėjo lietuviškas pav o tėvynę, taip kaip jie my- 

i kraujas, plakė lietuviška šir- Įėjo, dirbkime jos naudai sa-
dis, deganti tikrosios tėvynės 
meilė.

Jie matė, kad jų tėvynė yra 
maža, silpna, kad ji reikalinga 
kiekvieno savo sūnaus ir duk
ters.

Jie matė, kad mūsų jaunoji 
karta yra reikalinga pavyzd
žių, mokinančių kaip reikia 
saVoji tėvynė mylėti, kad jai 
reikia savo visas pajėgas ati
duoti ir jei siekiant jos labui 
ko nors aukštesnio — savo as
muo užmiršti.

Tų pavyzdį jie davė, nors 
tai kainavo aukščiausia kaina 
— gyvybė.

“Tad šį savo skridinių ski
riame ir aukojame Tau, Jau
noji Lietuva!” — skamba la 
kūnų Testamentas.

Ir šiandien mes didžiuoja
mės tais Tautos sūnumis —

vo visoms jėgomis ir mokėki
me dėl jos mirti, kaip kad 
mokėjo tiedu lietuviai Darius 
ir Girėnas.

LIETUVOJE PLAČIAI MI
NĖS DARIŲ IR GIRĖNU

. Liepos 17 diena. Tai meti
nės, kai žuvo Vokietijoje prie bus pirmasis žingsnis suartin

ti Lietuvos išeiviją, su čia gy
venančiais lietuviais.

Tiesa, tokia diena jau per
nai buvo suruošta, tačiau ji 
praėjo labai nežymiai, nes bn
vo siauru mastu organizuoja
ma. Šiemet ji išplečiama, su

gaus. Likimas pareikalavo jų) Dariumi ir Girėnu
-______ j* ----------------------

didmiesčio viefla gatvė pavadinta Dariaus ir 
Girėno gatvei ir rengiamasi pastatyti gražų 
paminklų vienam’^ iš miesto parke, kuris pri-' 
rnifts jaurtųsioms^etuvių kartoms kaip reikia 

da per keletu savaičių rašė apie mūsų did- dirbti ir pasišvęsti savo tėvynės gerovei. Tau-
vyrių tragingų mirtį, stengėsi įspėti to skau
daus įvykio priežastį, bet ir ligi šiai dienai 
Vokietijos miškai slepia tų paslaptį, kas su
trukdė Atlanto nugalėtojams peržengti Lie
tuvos slenkstį lr nusileisti šventoje Lietuvos

ta negali pamiršti ir nepamirš tų savo sūnų, 
kurie net savo brangiausių turtų — gyvastį 
ant jūs aukuto paaukoja. Mes, Amerikos lie
tuviai, nūošitdžiai galime didžiuotis tuo fak
tu, kad Darius ir Girėnas mūsų tarpe augo,

žemelėje, kurios vardų jiedu taip plačiai pa- dirbo, garbingam žygiui rengėsi ir kad mes
garsino.

Praėjo metai, bet Dariaus it Girėno at
mintis pasiliko gyva visuose lietuviuose. Nie
kas turbūt neabejoja, kad ji pasiliks gyva 
amžinai. Ne be reikalo Lietuvoje jų vardais 
pavadinamos miestų gatvėm, tiltai, statomi

turėjome garbės savo centais tų jų žygį pa
remti. Jei mūsų tarpe tokių vyrų yra, tai reiš
kia, kad Amerikos lietuviai tautiniu žvilgs
niu tebėra gyvi. Reikja manyti, kad jų atmin
tis daug padės amerikiečiams lietuviams pa
laikyti tautinę gyvybę ir tai ilgiems metams.

gražūs paminklai, rašomos ir leidžiamos kny-1 Jie to ir troško. Savo garsiame testamente
platu įėjimų į švenčiausiųjų vieta. Bet štai gos. Juk taip pat ne be reikalo Chicagos jie tai aiškiai pabrėžė.‘ “-- ;—i-----------------^-.a, • ‘t,, , ,1 . • . . _ ■ -

Kun. Dr. tr. 6awicki,

Nauju Laiku žmogaus Siela
Vertė Vyt. Mankeliūnas

Dabar siūlosi mintis; kaip yra mūsų 
gyvenamu momentu?

• Dažnai ir dalinai teisingai kalbama, 
kad paskutiniai dešimtmečiai pažadino re
ligijų naujam gyvenimui. Materializmas

losofas Talės pasakė, kad visur pilna yra 
dievų. Šiandien noriai kartojami yra šie 
žodžiai. Visur pilna yra dievų, viskas kas 
kilnu yra šventa ir dieviška, kiekvienas 
intensyvinio gyveninio aktas, gal net kū-

ratalikv akcijos religiniai 
metmbns

(Tęsinys)

Schopenhaueriui svarbiausias ateiz
mui at dinas yra jo pesimizmas. Tiek y- 
rn Šiame pasaulyje skausmo ir vfltgb, kad 
negaluos prileisti jog tai būtų dievybėm 
nutverta ; “Kad Dievas sutvėrė fiasaufi, 
— nenorėčiau Dievu bflti; nepakęsčiau to
kiu- Įcisaulio nelaimės". Kchopeflhaticrio 
veiki;i pradžioj pažinti vėliau dėl min
čių -'ininumo if štilio turėjo ir tebeturi 
,-k a it lingai skaitytojų.

Gal įžūliausias bedievis visų laikų di
džiųjų mintytųjų Vra Nietzsche. Pats apie 
savi ako: “Aš esti bedievis Ijaratustrn.

• • ■* *Xi
Ka- via labiau netikintis negu aš! Tebū 
na jis man mokytoju”. Gi matydamas ti 
k< n" o susilpimų triumfuodailias šaukia, 
kad Dievas jau negyvena: Reųuieni aeter- 
nai'i Ib‘o, amžinų atilsį Dievui! Nietz- 

kaipo filosofas vra gausiausias mū- 
laikų ateizmo šaltinis.

HCI'

Soldino mūsų didvyriai Da
rius ir Girėnas. Šioms sukak
tuvėms paminėti, Lietuvoje 
jau dabar labai smarkiai ruo
šiamasi. Numatoma atidaryti 
jų kūnams mauzoliejų, padėti 
kertinį akmenį jų paminklui,
atidaryti eilę jų vardu gatvių jungta su didvyrių žuvimo ine- 
visoje Lietuvoje, pakeisti pa-1 tinėmis. Jų rengia užsienių lie

tuviams remti draugija, pade
gdama šaulių sųjungos, Vilniui 
valiuoti sųjungos ir kitų visuo
meniškų bei kultūrinių orga
nizacijų. Visiems Lietuvoje 
viešintiems išeiviams rengėjai 
jau išsiuntinėjo kvietimus.

Tsb.

rkų ir kitų žymesnių vietų 
pavadinimus Dariaus ir Girė
no vardais.

Šia proga norime priminti, kad liepos 
17 diena yra paskelbta kaipo viso pasaulio 
lietuvių diena, pavadinta Dariaus ir Girėno 
vardu. Toj dienoj viso pasaulio lietuviai iš
kilmingai paminės garbingus lietuvių tautos 
žygius, uždavinius ir, pažymės viso pasaulio 
lietuvių tautos vieningumų. Kaip jau buvo 
pranešta, tai dienai paminėti Lietuvoje yra 
sudarytas iš įvairių organizacijų komitetas.

Amerikoje neturėtų atsirasti lietuvių ko- 
lonijos, kuri šiandien tinkamu būdu nepa
minėtų Dariaus ir Girėno tragingosios mir
ties metinių sukaktuvių. Jei to nepadarysime, 
pasirodysime apsileidėliais, žmonėmis be šir
dies ir neįvertinančiais to, kų Darius ir Gi
rėnas savo garbingu žygiu yra atnešę mūsų 
tautai. Rinkimės į bažnyčias, melskimės už 
jų sielas; rinkimės į sales stiprinkimės tau
tinėje dvasioje.

BELGIJA PRALEIS LIETU
VOS GYVULIUS

KAUNAS. — Gautomis iš 
Briuselio žiniomis, Belgijos 
vyriausybė sutiko be ypatingų 
formalumų ar apsunkinimų 
praleisti vežamus gyvulius 
(kiaules ir t. t.) iš Lietuvos į 
Prancūzijų ir Saaro kraštų 
pro Antverpeno uostų.

SKAITYKITE TR PLATI S 
KITĘ “DRAIIGA”

jau neviešpatauja mokslo pasaulyje kaip Į meilės pašėlimas yra religiniu per
gyvenimu, dieviško gyvenimo pareiški
mas. Poezijoje niekuomet tiek nebuvo kal
bama apie Dievų ir religijų kaip dabar. 
Tai religija labiausiai iškraipytuose ir net 
nepadoriuose pasireiškimuose — dažnai 
tik gamtos ir išmintingumo sudievinimas 
— bet vienok religija.

Tačiau nežiūriūt to klaidingas bfltų 
tvirtinimas, kad jau nereikia skaitytis su 
ateizmu. Heligiūio gyvenimo pražydėjimas 
yra neginčijamas faktas, tačiau toji nau
jų laikų tcligija, kaip jau minėjau, nėra 
asmeninio Dievo, pasaulio sutvėrėjo iš
pažinimas, bet panteizmas t. y. pasaulio 
sudievinimas. Panteizmo kiek jis identi
fikuoja pasaulį su Dievu, kaip gerai pa
stebėjo Sdiopcnhaueris, yra tik pagerin
ta ir papuošta ateizmo rūšis. Antra vertus, 
it šiuo pasireiškimu jreligija nėra visuo
tinas reišhirivs.

Buchnerio laikais, bet fiet pasakyti gali- 
(ma, kad jis jau yra moksliškai nugalėtas. 
Nuo to laiko kai Du Bois-Reyrhod pasa
kė garsius savo: ignoramng et ignorabi 
mHS! — gamtininkai kas kart vis dažniau 
pripažįsta, kad materializmas neišspren
dė giliausių esimo ir gyvybės klausimų. 
Mokslas vėl pripažįsta Dievybės esmių. 
Taip pat pripažįsta, kad religija yra gy
venimo postulatas. Taip trokšta naujų 
laikų žmogaus siela IMevo, kad religija 
iki tam tikro laipsnio tapo net mados da
lyku — nors ne asmeninio Dievo religija, 
bet įvairūs jos surogatai. Naujausia ma
da jau ne Daeckelis ir Nietzsche, bet okul
tizmas, spiritizmas, budizmas, teosofija. 
Buchnerio laikais išmokslintas žmogus 
prie tikėjimo tiesų prisipažindavo su tam 
tikra gėda, gi šiahdien gyvename tartum 
religinėje atmosferoje, visur religija kvė
puodami. Materializmas niekur nepripa
žino IHevo veikimo; šiandien visoje gam- Tdip pat dar gyvuoja it prasiplatino 

kraštntlttysis ateizmas. Feuerbachas, Scho-toje ir žmogaus gyvenime matoma jau , 
ne l>ievo veikimas, bet tikrai dieviškas pcnhaiteris, Nietzsche, llaeckells dar turi 
gyvenimas ir dievybė. Pirmasis graikų fi- milžiniškos įtakos. Nors moksliškai mate

rializmas jau yra sugriautas, tačiau jis 
yra plačiausių masių filosofija. Tam įro
dymų turime net iš statistinių davinių. 
Socialistas Lavenstein tyrinėjo religijos 
stovį pas kasyklų darbininkus ir pramo
nės antruose. Tik penktoji dalis tikėjo j 
Dievų, likusieji atvirai prisipažino, kad 
į niekų nctjkį. Turime ir kitokių ankietų 
su panašiais daviniais. Tai šiurpulingas 
vaizdas, nors tikra yra, kad ne visur vie
nodai yra, taip pat tikra, kad ir pas tuos, 
kurie vadinasi ateistais dar neužgęso vi
sai tikėjimas ir širdies gelmėje paliko ki
birkštėlės.

Tr politiniame gyvenime esame liudi
ninkai slaptų ir atvirų kovų prieš reli
giją.

Nurodau tik Rusijos bolševizmų, žmo 
bijos istorijoje nerandame pavyzdžių, kad 
valdžia taip atvirai ir stačiai ciniškai pri
sipažintų prie ateizmo ir taip kovotų su 
viskuo kas bent kiek yra su religijos po
laidžiu. Štai kaip išsireiškė prieš vyskupų 
Cieplakų prokuratorius Krylenko: “Jfisų 
redgija spiauhu ant jos kaip ir ant 
visų kitų religijų, ant katalikiškos, lute 
toniškos, žydiškos, niabometoniškos”. Pa
prasti žmonės bolše.’ikijoje dar gyvena 
praeities religija. Negalima įsivaizduoti

kas bus tada, kai išaugs naujos be tikė
jimo išauklėtos kartos.

Sunkiau via spręsti socializmo santy
kius su religija. Y7ra tikra, kad socialis
tų tarpe apsčiai yra religingų žmonių. Tas 
ypač tenka pasakyti apie socialistų darbi
ninkų partijų Anglijoj, nes šios partijos 
šulas Macdonaldas nekartų iškilmingai iš
pažino savo tikėjimų. Tačiau čia nekalba
ma apie pavienius asmenis, bet bendrai. 
Socializmas kaipo toks nebūtinai yra prie
šingas religijai ir galima įsivaizduoti val
stybę, kur ūkiškieji reikalai būtų tvarko
mi sočiaiistiškai, bet religija paliktų ne
liesta. Pirmoji socialistų programa skel
bia: religija yra privatus dalykas, valdžia 
tuo nesirūpina ir palieka kiekvienam re
ligijos laisvę. Iki šiandien dar trunka gin
čai dėl jiačios programos ir dėl jos pra- 
vedimo būdų. Esama socializme ir palau
kių religijai krypčių; esama bent tokių, 
kurie neneigia religijos. Didžiumoj socia
listų vadai yra nusistatę prieš religiją ir 
Behelis savu metu atvirai išpažino: “So
cializmo tikslas politikoje yra demokrati
ja, ūkyje — komunizmas, religiniuose da
lykuose ateizmas”.

(Daugiau bus)

J
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'Ąfttradleats, liepos 17 d, 1934

je dalyje piešia savo santy
kius sn Amerikon atvykusiai* 
imigrantais, ypač airiais; pa
liečia faktus, kaip protestan
tai kapitalistai skriausdavo 
katalikus, kiek vargo Katali
kų Bažnyčia turėjo Naujoj A- 
nglijoj, ypač Bostone, kur 
šiandie, jo pasidarbavimu, to
ji mūs Bažnyčia gražiai gy
vuoja.

Autobiografiniai vaizdai 
skaitytojų nevargina, bet ver
ste verčia toliau ir toliau skai 
tyti.

Apie savo gyvenimų Romoj 
kardinolas rašo, kad turėjo pa 
žintj su keturiais popiežiais, 
ypač daug rašo apie Pijų de
šimtųjų Knygoje telpa labai 
interesingas paveikslas popie
žiaus Benedikto XV.

Kų amerikiečiai skaito

Knygų krautuvės paduoda 
savo savaitinį raportų, kuria
me nurodoma, kad geriausiai 
parsiduoda dešimtis novelių: 
1. Lamb in His Bosom - Mille- 
rio; 2. Anthony Adverse - He- 

į rvey Alleno; 3. Unfinished Ca- 
I thedral - Striblingo; 4. Provi- 

1 ncial Lady in America - Dela-

Iškilmingas mūs lakūnų Dariaus 
miško tragingai žuvusių.Soldino miškas Vokietijoj, kur liepos 17 d. 1933 m., įvyko Dariaus ir Girėno tragedija 

Krūva Lituanicos griaučių. ‘ ,
fieldo; 5. Seven Gotliic Talės Bridges 
Isak Dineseno; 6. I, Claudius - 
Robert Graveso; 7. Joseph and 
His Brothers - Thomas Man- 

no; 8. Private Worlds - P. Bot- 
tomes; 9. Ginger Griffin - Ann

10. A Gay Family Nenoveles geriausiai šių sa 
(Tęsinys 4 pusi.)

Rašo Andrius Šnipas

SVENC. MARUOS KOLEGIJA
ARBA

MARIANAPOLIS

Nauja katalikų knyga anglų i 

kalboj

Man rodosi, kad 1934 me
tai produktingiausi katalikų 
literatūra anglų spaudoj. Kny 
ga “The Vatican: Yesterday, 
Today, Tomorrow”, parašyta 
George Seldes, tapo literatų 
parinkta už geriausių knygą 
išleistų vasario mėnesį. Kun. 
Feeney “Fish on Friday” pa 
vižymi jumoru. Bet štai nese
nai didžiausia Houghton - Mif- 
flin Co. spaustuvė išleido kar
dinolo O’Connellio knygų “Re 
collections of Seventy Years”. 
Knyga iliustruota, 395 pusla
pių. Kaina $5.

Kardinolo O’Connellio kny
ga pilnai atvaizduoja ameri-į 
kietį katalikų kunigų, kuris
pasiryžęs visuomet kovoti dėl• •

1 Išganytojo, kuris tykiai, nuo
sekliai dirba Dievo vynyne.

Kardinolo O’Connellio auto 
biografija susideda iš trijų da 
lių,: istorinės, autobiografinės 
ir gyvenimo Romoje, fstorinė-

tautų vyrai ir 1 moteris. Gen. j t’ 
Balbos vadovaujamas net 24 ž 
lėktuvų būrys perskrido Atla- n 
ntų nors ir ne vienu atveju, v 
Tačiau iš tij visų vandenynų b 
perskridusių lakūnų tik ne- r 

daugelio pavardės atmenamos š 
[plačioje visuomenėje. Šalia ri- i 
nktinių pasaulinių lakūnų: a- į 
merikonų Ch. Lindbergo, J. { 
Matterno, V. Posto, italo Bal- 1 
bos, prancūzų Kodoso (Codos) r 

lir Rossi’o ir kelių, — plačiai 1 

minimi ir Du Sparnuoti Lie- f 
tuviai. s

10 mėnesių nagrinėjau šių f 
Įmūsų tautiečių gyveninių, dar- 
Įbus ir darbelius. Skaičiau krū- 
Ivų įvairiausių jų ir jiems ra
ižytų laiškų, dokumentų, dieno- 
I raščių, kitokių raštų. Man te- 
Iko arti ir bendrai veikti su 
Ijais prieš išskridimų ir patir- 
|ti visus jų rūpesčius, vargus, 
[kliūtis, nelaimes ir jų laimėji- 
Imus. Tuo būdu gal geriau ne- 

I gu kas kitas turėjau progos 
I patirti, kokių kilnių dviejų 
I sielų būta ir kaip jos gyveno 
I tik nuoširdžiu galingu troški- 
I mu tarnauti mylimai savo tau- 
I tai — čia, žemėje, ir padehe- 
I siuose. Tačiau tai svarbu gal 
I tik patiems lietuviams. Taip 
I pat skaičiau, kų daugelis kitų 
I tautų rašė apie Darių ir GI- ( 
Irėnų. Tikrai, dar nei apie vie- j 

V nų lietuvį taip palankiai ir ' 
Lnuoširdžiai kitos, svetimos tau 
rtos nerašė. Ir nei vieno kita- 
I taučio didvyrio mirtis nebuvo 
I taip graudžiai apraudota, o I pats žygis taip ankštai įver- I tintas. Mes turim tuo reiški- I niu džiaugtis ir didžiuotis! Nei I Posto, nei Balbos, nei Atlantą I jau į abu galus perskridusių I ir toliausio skridimo rekordų
■ laimėjusių prancūzų žygiai ne- 1 buvo taip aukštai įvertinti,I kaip Dariaus ir Girėno skais- I tus lietuviškas idealizmas ir I didis pasiryžimas. Tas rodo, I kad šių mūsų vyrų vardai ta- I po tarptautiniais, o gal net ir
■ amžinais žmonijos istorijoje. I Tų didelę garbę Lietuvai lai- I mėjo du Amerikos lietuviai.

■ Betgi mūsų tautoje jiedu
■ liks amžinais didvyriais. Jų

Įsigyk teis Vyskupo P. P. Bū< 
moksliškas knygas, vardu

‘KATALIKŲ TIKYBA’
Thompson, Connecticut

Kolegija, vedama Tėvų Marijonų, skiriama bernai 
čiams, turi Connecticut valstybines teises.

Mokslo ir auklėjimo kursas aštuoni metai:

Keturi Metai High School — Keturi Metai College.

Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talų Sudėjime — “Tikiu į Dievų Tėvų”.

KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ. 

Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia. 
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.

KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS. 

Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmohių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. 
Kristaus viešojojo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas. 
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1.90.
KATALIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.

Turinys: Šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir 
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Sv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš ftv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa
tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas. 
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė. 
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis 
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35. . •

Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.

Čia nuplMk

Tikyba
Politika

Kalbos
Lietuvių
Anglų
Lotynų
Graikų
Prancūzų
Italų

Literatūra.
Muzika

Matematika:
Algebra
Geometrija
Trigonometrija

Menas:
Gražbylybė
Dramatlka

Žurnalistika
Sociologija

FUnnoflJa
I^ogtka
Kritika
Ontologija
Kosmologija
Psfchologlja
Etika
Teodicėja

Filosofijos Is 
rija

Istorija
Geografija

Prigimtis
AnatomiJa
Biologija
AMron<*nljA
Chemija
Fizika

Visais informacijų reikalais kreiptis

MARIANAPOLIS
Thompson, Connecticut

AR ŽINAI?

Kad žymusis lietuvis smui
kininkas, ypač žinomas chica- 
giečiams L. Vyčiams, p. Pt 
troševičius (Peters), groja su 
pagarsėjusia Amerikoje radio 
Boyd Raeburn orkestrą?

Kad Mahatma Gandhi, po
puliarus vadas Indijos, gali 
būti mūsų tautinės kilmės, nes 
kaip jis, mes lietuviai esame 
paėję iš senovės Indo-Aryanų, 
Sanskritų giminės?

Andrius šnipas.

Jerb. ‘'Draugo" admfntstracljal:
Siunčiu *................. uz kuriuo* atsiųskite man Vyskupo Būčlo knygaa

KATALIKŲ TIKYBA".
I tomų — TIKIU. Ka|na ,1.00; apdaryta ,135
II tomą — JPZU8 KRISTUS. Kaina vi.60; apdaryta 11.00
III tomų — IV. DVA8IA. Kaina ,1.00; apdaryta ,1.35.

irba:
Siunčiu ,2.60, kad atslųstumėte be aptaisų.
Siunčiu ,3.65. kad alslųsttimėte audeklo apdarai* visas tris vyskupo 

Būčlo knygas "KATALIKŲ TIKYBA".
Vardas, Pavardė .......................................... ............................................ ..

Adresas ..........,...............................Street

Padarytas IS rlnkti'nlų 
Ir ftakneltų, suplaktas J 
kiaulinių, alyvos, uksuso 
grietinės tirštumų Ifaklrtl- 
nū Kraft Mlracie Whip 
būdu.

OU UVND'f 
ir OATS AH 

SOFT JOB 
> ah'll take 
V \ IT /

HOME AFTEfc
MAU ALARM

CLOUC AND 
NifcMT SHIRT

A JOB AS
NIGHT V4ATCNMKH 
-LL TAKE 

, IT BOSSJT y

'NUERE NOU 
GOIM’

KOMEKCINES PASKOLAS

Dl’ODAME IŠTAKIOMS

KEMIANTIES H,' BEKOBDl

HALSTED EZCHAHGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 191h l’l
Narys FEDERAL

INSI KAM E hnKI’Olt ĮVIJOS

—

m « 'm ■*!<»- Jr

Girėno sutikimas Kaune. Deja... pargabentų iš Soldino
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PROTOKOLAS stovai studentai V. šaulys ir jo jai savo moralinę ir uiedžia-

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ STUDENTU IR 

ALUMNŲ ORGANIZACIJOS 3 METINIO SEIMO, 

ĮVYKUSIO MARIANAPOLIO KOLEGIJOJ, 

THOMPSON, CONN , LIEPOS 2 IR 3 DIENOMIS

K. Vengras. Dabargi, Studen
tų ir Alumnų seimas šioms sa
ntykiams sustiprinti ir pada
rė panašų bendradarbiavimo

ginę paramų.
Toliau sekė Centro valdybos 

narių raportai. Pirm. J. Mor
kūnas savo raporte gražiai nu

Simutis, Chicugo, 111., pirmi
ninkas — J. C. Morkūnas, Ro
chester, N. Y., I vice pirmini
nku — V. Budrevičiūtė, So

Seimas prasidėjo 9:30 vai., J. Jakaitis, M. 1. C., Mariana- 
rytų iškilmingomis pamaldo- | polio kolegijos direktorius ku
lnis. Šv. Mišias laikė organi-į nigas dr. J. Navickas, M. 1.1 Ateitininkų atstovas prof. B. 
zacijos dvasios vadas, kun. C., žymusis visuomenės vadas yįtkus istorinį įvykį sei- 
J. Kripas, VVaterbury, Conn.1 ir literatas — kun. K. Urbo- 
Jmu asistavo kun. S. Vembrė, navičius ir Lietuvos Ateitinin- 
AVorcester, Mass. — dijakonu,1 kų Sąjungos atstovas seimui, 
ir kun. J. Petrauskas, Brock- 1 prof. B. J. Vitkus.
ton, Mass. — subdijakonu. Tu- Darbo preridiuman išrink- 
riningų ir pritaikintų suvažia- ta: pirmininkas — J. Pilipau- 
vimui pamokslų pasakė kun. skas, 1-asis vice pirmininkas 
P. Karlonas, New Britain,'— prof. J. Kundrotas, 2 vice 
Conn., pasirinkdamas Šv. Ra- pirm. — ponia Batziliauskie- 
što žodžius: “Tenesigiria iš- nė, sekretorijatas — A. Mi

ciūnas ir E. Ignotaitė.
Sveikinimų komisija sudarė

pasižadėjimų, kurj pet pirmi- piešė visų metų darbuotę, ati 
ninku Morkūnų oficialiai įtei- į teikė keletu naudingų sumū
kė p-ui Vitkui, ftj aktų pasi* ! nymų, tarp kurių prašo sei
rašė Studentų ir Alumnų Cen
tro ir seimo valdybų nariai ir

darbuotę ir veikimų, suteikė 
daug gražių sumanymų ir pa 
tarimų kas link organizacijos 
pagerinimo. Seimas priėmė ra
portų ir nutarė jį patalpinti 
laikraščiuose.

D. Averka, kuris laikinai Conn., raštininkas — A

Thompson. Sekantis 
cijos meti! ■ . -milda
mas vėl Marianapolio kolegt 
jon. Laikų nuskils Centro pit-

Boston, Mass., II vice pirmi- mininkas. Seimų malda uždarė 
ninku — V. Sabas, Thompson,' kun. P. Kurlonas, kurį seimas

mintingasis savo išmintimi; 
tenesigiria tvirtuolis savo tvi
rtybe; tenesigiria turtuolis sa
vo turtais, bet tesigiria tas ra
dęs Alane, jog Aš esmi Vieš
pats”.

Pamaldoms pasibaigus, at
stovai susirinko salėn posėd-

— J. Kuprevičius, N. Aleksis' 
ir P. Parulis.

Reaoliucijų komisijon pate
ko: (alumnai), kun. J. Kripas, 
kun. P. Karlonas, prof. P. Ga
linis, prof. J. Cėnys, (studen-

Šį istorinį įvykį 
mas didžiausiu plojimu ir en
tuziazmu priėmė. Kun. dr. Na 
viekas seimo vardu per prof. 
Vitkų nuoširdžiai padėkoja 
Ateitininkams už tokių širdin
gų pagalbos) rahkę, o prof. B. 

Vitkus Ateitininkų vardu sei
mui ir bendrai visai organi
zacijai ištarė nuoširdžius pa
dėkos žo'džius, ir pareiškė, jog 
šfos organizacijos jau nuo Šio 
laiko dirbs išvien Bažnyčios
ir tautos gerovei. Po to sei
mas atsistojęs iškilmingai už
giedojo Lietuvos himnų. Pa
daryta pusvalandžio pertrau
ka.

žiams. Pirmąjį posėdį atidarė V. Klimas, K.
Pauliukonis ir B. Rambutis. 

Mandatų komisijon paskir

ta: J. Dambrauskas, S. Alek
sandravičius, N. Plangaitė ir 
P. Paulauskaitė.

Valdybos ir komisijos užima 
savo paskirtas vietas ir toliau 
tęsiama seimo programa, pa. 
gal kurių sekė sveikinimai.

Seimų žodžiu sveikino: kun. 
J. Navickas, Marianapolio ko
legijos direktorius, didžiai ge- 

' rb. provincijolas kun. J. Ja- 
kaieis, Tėvų Marijonų vardu. 
Tuomi baigėsi pirmasis posė- 
dis. Padaryta pertrauka pie
tums ir paveikslų traukimams.

Popietinė Sesija

1:30 vai. popiet, prasidėjoV
antrasis posėdis, kuriam to
liau tęsiami sveikinimai. Žo
džiu suvažiavimų sveikino: 
kun. P. Karlonas, New Bri 
tain, Conn., kun. J. Kripas, 
VVaterbury, Conn., A. Knei- 
žys, So. Boston, Mass. — laik
raščio “Darbininko” vardu, 
prof. dr. B. Vitkus — Lietu
vos Ateitininkų Sųjungos var
du, kun. J. Bakšys, Rochester, 
N. Y., kun. J. Petrauskas, Bro 
ckton, Mass., prof. P. Galinis, 
So.’Bošton, Mass., kun. S. Ve 
mbrė, Worcester, Mass,, inž. 
Barziliauskas, Brooklyn, N. Y., 
D. Averka, Naujosios Anglį- 
jos Vyčių apskričio vardu. Vė
liau dienų seimų sveikino kun. 
J. Balkūnas, kun. P. Skruo- 
denis, kun. K. Urbonavičius ir 
kiti.

Seimų raštų sveikino: Lie
tuvos Ateitininkų Sųjungos 
Centro valdyba, stud. V. Šau
lys iš Romos, buvusis Studen
tų organizacijos Centro žurna
lo redaktorius ir administrato
rius J. Tjaučka iš Lietuvos, bu
vusis Centro valdybos vice - 
pirmininkas K. Vengras, M. I. 
C.j ir V. Andriuška, M. I. C., 
Rochesterio studentų kuopa ir 
keletas kitų.

Sveikinimams užsibaigus, 
prof. Vitkus geimui oficialiai 
perskaitė ir įteikė Lietuvos A- 

Jei rašytojas Vitkauskas teitininkų Sųjungos ir Ameri- 
ruošia Amerikos lietuvių lite- j kos Lietuvių Katalikų Rtude- 

itų antologijų, visi mūsų lai- ntų Organizacijos bendradar

dvasios vadas kun. Kripas ma
lda, po kurio organizacijos 
pirmininkas J. C. Morkūnas o- 
ficialiai atidarė seimų pasaky
damas įžanginę kalbų. Po to 
eita prie įvairių seimo valdy
bų ir komisijų rinkimų.

Garbės seimo prezidiuman

pakviesta: Tėvų Marijonų Pro 
vincijolas Amerikoje, — kun

KAIP MAN PATINKA

(Tęsinys iš 3 pusl.)

vaitę parsiduoda: 1. VVhile 
Rome Burns - A. Woolcotto;
2. Nijinsky - Rornola Nijinsky;
3. You Mušt Relax - Edmūftd 
Jacobsono; 4. Escape Erėm 
the Soviets - Titiana Tcherna- 
vino; 5. Modern Art - Thoniae 
Craveno; 6. Life Begins at Fo- 
rty - W. B. Pitkinso; 7. Tlie 
Life of Our Lord - Charles 
Dickenso; 8. Tlie Money Mu- 
ddle - VVarburgo; 9. Native’s 
Return - L. Adamico; 10. Co- 
lonel Lawrence - Liddel Karto.

Kitų savaitę, nenovelių są
raše, neabejoju, pamatysime 
kardinolo O’Conrtellio “Reeol- 
1-s tions of Seventy Years”.

Prieš kiek laiko dienraščiuo
se tilpo Arėjaus Vitkausko 
atsišaukimas į Amerikos lie
tuvius rašytojus reikale lietu-/ 
' ų rašytojų, rašančių, rašiu
sių ir gal rastų dar nerodan
čių, antologijos - knygos, kuri 
vaizduotų visų Amerikos lie- 
1 iv i ų rašytojų darbų ir Lie
ti tvos skaitančiųjų visuomenę 
supažindintų su jais pačiais:

Kad tokios Arėjaus Vitkau
sko užmanytos antologijos rei
kia, tai neginčijimaa faktas I 
I’.' t su planu visai nesutinku.

Kas gali būti teisėju Ame
ri kos-lietuvių literatūros?

Neliesdamas A. Vitkausko 
t lento, manRU, kad parinki
mui Amerikos lietuvių rašyla

jų kūrinių “smetonos” reika- 
| linga Amerikos lietuvių litera
tų komisija

raščių redaktoriai, kritikai, 
'neradarbiai turėtų patiekti 
žjurio broliams ir sesutėms 
skietų mūsų literatinių kūri

nių. kvepiantį tipiniu Ameri
kos lietuvių aromatu.

nio priimti Lietuvos Ateitini 
nkų kvietimų 1935 m. daly
vauti jų jubiliejiniam kongre
se. Skatino visuomenės vadus 
imtis iniciatyvos ir įvairiose 
kolonijose steigti studentų ii 
alumnų kuopas. Padėkojo vi
siems, kurie jam pagelbėjo 
taip sėkmingai eiti jo parei- 
gas. Seimas pageidauja, kad 
šis raportas tilptų laikraštyj.

ėjo administratoriaus parei 
gas, seimui išdavė “Studentų 
Žodžio” ekspedicijų, spausdi
nimo ir kitų jo reikalų atskai 
tų. Priimtas.

Centro raštininkas, S. Vai
čaitis pranešė, jog praėjusiais 
metais išsiųsta arti 30 laiškų,
o gauta apie 10, Neteko perei- LIETUVIAI DAKTARAI:

tais metais tiek daug lašinė- AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Tel. CAMal 0867
Res. PKOspeet 8689

___,___________ __ Mi- pastatė kandidatu į Organiza-
iūnas, Thompson, Conn., fi-}cijos dvasios vadų.

Seimo prezidiumas,
Pirm. J. Pilipauskaa

I v. pirm. prof. J. Kundrotas

II v.pirm. p. Barziliauskienė 
Sekr. A. Miciūnas ir

E. Ignotaitė

nansų rašt. — I. Rovaitė, Ro-' 
ohester, N. Y., vyriausias re
daktorius — kun. K. Urbona
vičius, redaktorijus — J. Pili- 
pauskas, Thompson, adminis
tratorius — J. Gudanavičius,

Toliau raportuoja organiza- j siais metais.

ti, kadangi ne tiek dirbta pro- j 
pagandos darbo kaip pimiai-

Po pertraukos organizacijos 
Centro raštininkas, S. Vaičai 
tis, seimui perskaitė paskuti
nio organizacijos metinio sei
mo protokolų. Seimas protoko
lų išklausęs priėmė. Tuomi b U 
gūsi pirmosios dienos posėd
žiai. Pirmininkas Pilipauskas 
daro keletu pranešimų kas 
link tolimesnės programos.

Vakare įvyko setidraugų po
sėdis, kuriam aptarta kurie 
konstitucijos punktai. Tuo pa
čiu metu, posėdžių salėj buvo 
suruošta šokiai, atstovų ir sve
čių pasilinksminimui.

Antra seimo diena

cijos dvasios vadas kun. J. 
Kripas, kuris pranešė, jog 
kiek jam teko susidurti su or
ganizacijos jaunimu dalykai - 
sėkmingai išėjo. Gerb. dvasios 
vadas davė vienų pasiūlymų, 
kad kiekviena kuopa sykį me 
tuose priimtų bendrų komuni- 
&

Raportų išdavė Centro vice 
pirmininkė, V. Budrevičiūtė, 
kuri pareiškė, jog daug pada
ryta pažangos, tačiau toli 
gražu daug liko nuveikti. Rei 
kia po savo vėliava sutraukti 
visų lietuviškų studentijų.

Centro iždininkas, inž. P. 
Barziliauskas, savo raporte pa 
žymėjo, jog per praėjusius me 
tus iždas Užsitraukė didelių 
skolų, kadangi kuopos nesusi
rūpino prisiųsti savo mokės 
čių. Nurodė kliūtis ir galimy 
bes jų ateityj išvengti. Žada 
ma ateinančiais metais siųsti 
žurnalų pilnai užsimokėjusie 
nis nariams atskirai. Buvo nu

Antra, seimo diena, kaip ir 
pirmoji, prasidėjo 8 vai. šv. 
Mišiomis. Pirmasis posėdis 
prasidėjo 9 vai.; jį atidarė A- 
merikos Marijonų provincijo
las, kun. J. Jakaitis, M. I. C.

Seimų žodžiu sveikino ‘Dr? 
redaktorius, K. Federacijos se
kretorius L. Šimutis, kuris ra
gino seimo dalyvius aktualiai 
dalyvauti visuomeniniam gy
venime ir stropiai sunaudoti 
tas priemones, kurias teikia 
prityrę visuomenės vadai, iš 
Lietuvos atvykęs svečias kun. 
kanauninkas F. Kemėšis ir 
kun. J. švagždys, L. D. S. va
rdu. Duotas įnešimas ir patvi
rtintas, sudaryti rezoliucijų 
Vilniaus vadavimo reikalais.

Sveikinimų komisija prane
šė, jog ji išsiuntusi sveikinf- 
mus žymiems Bažnyčiosva
lstybės asmenims, k. a., J. V. 
Prezidentui, J. E. Apaštališ
kam J. V. Delegatui, J. E 
Hartfordo Vyskupui ir J. M. 
Connecticut valstybės guber 
natoriui. (Vėliau gauta šių as
menų atsakymai, kurie seimui 
perskaityti). Kadangi J.V. Pre

biavitno aktų, padarytų 1933 
m. Ateitininkų kongrese Kau
ne. Jį buvo pasirašę Ateitini 
nkų Sųjungos Centro ir kong
reso valdybų nariai ir Ameri
kos Studentų organizacijos at-

“Studentų Žodžio” redakto
rius, J. Pilipauskas, džiaugia
si plačia studentų ir sendrau
gių parama ir skatino ir toliau 
aktyviai bendradarbiauti, nes 
organizacijos žurnalas yra jo 
sios širdis. Todėl jame turi 
gluūdėti kas jai brangiausia 
Tuomi baigėsi rytinis posėdis 
Pertrauka pietums.

Popietinė sesija
1:30 vai. popiet tęsiamas po 

sėdis, kuriame seimas svars 
tė ir priėmė kai kuriuos beri

DR. P, ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv. lr Pėtn. 10—9 vai. 

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Reztdeuelja 6800 So. Artesian Avo.
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 

6 Iki 8:20 vakare

Tel. LAEayette 7850

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

Vai.: 8—4 lr 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. CANai 0402

Dienoms Tel. LAEayette 5793 
Naktimis Tel. CANai 0403

DR, A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Btreet

Vai.: 2 Ik: 5 popiet, 7 Iki 9 vak. 
Nedėlfoje pagal sutarti

Office Tel. REPubiic 7606 
Res. Tel. GROvehUl 0017

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

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

drosios ir sendraugių konstitu- į Val- 2-< lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
0 * Nedėlfoj susitarus

cijos punktus.
Po to sekė rezoliucijų ko

misija išdavė savo pranešimus.
Rezoliucijų priimta arti 20 
Jos liečia ne tik pačios orga 
nizacijos veikimo ar žurnalo 
reikalus, bet ir daug kuomi 
atsiliepia į plačiosios lietuvių 
išeivijos gyvenimų Amerikoje.
Tarp visų nutarta, 1935 m. su
rengti studentų ir alumnų eks- ;

Tel. CANai 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavitt 8t.) 

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

8eredoj pagal sutartį

------------------- I : I • i • • • , Tel. CANai 6122statyta, jog seimo delegatai at- ^uisijų į Lietuvų ir, jei bus 
stovauja pilnai užsimokėjusius ^a'*ina’ (}ab'auti Ateitininkų 
narius (1 atstovas nuo kiek-j ^u^’^e,^n’ani K°n&rese- Tiki- 
vieno penkių užsimokėjusių).' masJ vežtis ir sportininkus,
Kadangi seime atvažiavo to- '<ur*e atstovautų organizacijų 

Lietuvos olimpiadose.

Centro Valdybos rinkimai
Ateinantiems metams Cent

ro valdybon išrinkti šie asme
nys: Garbės pirmininkas — L.

kių kuopų, kurios nebuvo už
simokėjusios, padaryta per
trauka, per kurių būtų gali 
ma tų dalykų sutvarkyti. Per
traukos metu delegatai primo
kėjo iždininkui skolų dalį ii 
dalykai buvo taip pertvarky
ti, jog visiems atstovams duo 
ta balsavimo teisė. Atstovai 
davė garbės žodį prie pirmos 
progos šiuos finansus sutvar
kyti.

Vyriausias “Studentų Žod
žio” redaktorius, kun. K. Ur
bonavičius džiaugėsi didele pa 
daryta pažanga žurnalo žvilg
sniu, o jį ypač džiugino tas 
pasireiškimas, jog studentija i 
ma aktualių ir gausiau jame 
bendradarbiauti. Žurnalo var
das pilnai atitinka jo turiniui.

Centro finansų raštininkė, I. 
Rovaitė, plačiai ir įdomiai pra 
nešė apie josios vienų metų

VYRAI — ATYDA!

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRUROA8

2201 W. Cermak Road

Valandos 1—3 lr 7—8 Vak. 
Seredomls lr NedSIlomls pagal sutartį 

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

Telefonas RFPUbčic 7868

Office Phone 
PROspect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St

CANAL 0708

DR. J. J. KOVVARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chioago

OFFlCfi HOURS:
2 to 6 and 7 to 9 P. H. 
Sunday by Appolntment

DRs STRIKOL’IS
GtDYTOJAS IR CHlRUftGAB 

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki « lr nuo t Iki 8 va*. 
Nedėllomla pagal sutarti 

Ofiao erief. BOLIevard 7890
Namų Tel. PROspect 1939

, . . , , -v i Štai y ra specialia pranešimas, kuris
Zidentas buvo tuo metu lšvy- bus įdomus kiekvienam vyrui, kuris . , , . -i-l M*1ekė “viduramžį” lr Jaučia reikakęs atostogoms, seimų sveiki-1 {nų
no jo privatinis sekretorius, 
kuris pažadėjo prezidentui pe
rduoti minėtų seimo sveikini
mų. Nuga-Tone

L. Simutis dėkoja seimui nž »>«••<* nuo dlstributorių. sj oydyto- 
" 1 Jaus ptesknpcija dabar parduodama

Visose valstinyčiose. Vienas Doleris 
ui mėnesio treatmentg — bflklte sa- 

sivienijimo seilinti ir pažade • *imi gaukit* butelį atandien — ga- j T r- tunttKrtaa

jos prisiųstų A. L. R. K. Su-

IIIR
IFrifs for Fru Eyr Sooi

Niekt and Moralng
Prorfirtfc a Cletnt, Healthy Condition
J«l akys suerzintos vėjo. dulkių ar 
saulės, vartokite keh's laftun Mnrinc. 
Palengvina, stiprina lr atnaujina vie
nu tykiu. _

Sale for Infant or Adult. At all Druggista.
Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

IeL LAFayelte 8057

DR, A. RAČKUS
OYDYTOJAH lr CHIRURGAI 

X—SPINDULIAI
9061 West 43rd Btr.

(Prie Areker Ąr*. netoli Kedsie) 
Ikiandor: nno I IU 8 rai. vakaro 

Mrėdomlg D nedaliomis parai 
sutarti

IuTTgurskis
•• *4

DENTISTAS 

4204 AfcCHER AVĖ.

corner Sacramento

I

Ofiso: Tel. LAEayette 4017 
Res.: Tel. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 val. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St 
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis lr NedSIlomls pagal sutart)

Tel. BOULevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį

DR. J, RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojai

2610 WEBT 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141

V a 1 a n d o s j 

2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Phone Hemlock 2061

ingumų. , tam tikro gaivinančio TO- ] 
NIKO. Kad suteikti galimumą toks- I 
tattčlams, kurie dėl kokios nors prie- | 
budies atidėlioja užsisakyti_________

I

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
OPTOMETRICALLY ARIU 

SPECIALISTAS 
Palengvins aklų įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo aktų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų aklų karfttj, ati 
trumparegyste Ir tollregystp. Pr 
gi'a teisingai akinius. Visuose s

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

Valandos: 9 A. M.aki 8 P. M.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRginta 0036
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Nedaliomis pagal sutartį

Office Tel. Wentworth 6330

Res. Tel. Hyde Park 8895

das Specialė atyda atkreipiama 
mokyklos valkus. KrėlYos akys ati 
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 i 
NmUh’oJ nuo 10 Iki 12. Daugely ai 
sltikimų akys atltalaonvM be akinti 
Kainoe pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7089

iTel. Ofluo BOULcvard 5913—14
Rez. VICbory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nub 1-8; nuo 1:20-8:80

756 W. 35th Street

uiii ouumin ni uLnniu
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

8PECIALI8T*
6900 SOUTH HALSTED ST.

8 1X1 i 'hl6,d otf» 1X1 t :koprrw|SA
VM4Af|a«ei

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų fr nuo 7 iki 8:80 vai. 

Vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Telefonas MIDvvay 2880

Ofiao TH. CAt.ni«et 8668
Res. TeL DREeet 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas Slst Btreet 

Valandos: 8—4 popiet, t—t vai. *a*.
Nedėliomis lr ftventadlenlai's 10—ll

9
Re«. Phone Office Phone

1 KN01e«Ood 6641 TRIangle 0044

DR. A. R. McCRADIE
I. OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7800 So. Halsted Street
ROOM 210

V»u M U T-i rak vakari

DR, MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAIS 

4631 S0. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAIkrts 0091

Rea: Tel. PLAza 3400
Valandos:

Nuo 19-13 ▼. ryto: 2-8 lr 7-1 e. ▼.
Nsdėldienials nuo 19 iki 12 diena



D R A V g A S'Antradieni*, Kapos 17 d., 1934
am

Taip priėmė Ijietuva mūs “sparnuočius” Darių ir Girėnų. \ ainikai, vainikai, bet., 
i karstų. Kalba J. A. Valstybių pasiuntinys Lietuvai. *'į ! i

PARAPIJAI SUTEIKĖ 
GRAŽIĄ DOVANĄ

So. L'hicngo. — J. BaltuSka 
padirbdino tris tvirtus gražius 
didelius stalus ir šešis suolus 
ir padovanojo parapijai, ita
lai ir suolai yra laitai pato
gūs rengiamomis pokiliunts ir 
parapijos darže laikomiems 
piknikams. Tai tikrai naudin
ga ir stambi dovana parapi
jai.

Oerb. klebonas kun. Vaitu
kaitis ir parapijos komitetas 
širdingai dėkoja J. Baltuškai 
už dovana.

Skyriaus valdyba veikli ir

energinga. Į kiekvienų susi
rinkimą atsiveda naują narių. 
Taipgi į susirinkimus atsilan
ko ir mūsų gerb. klebonas 
kun. Vaitukaitis, kuris nepa
sigaili rimtų ir draugijai nau
dingų patarimų.

Garnys I’anėkų šeimynų ap
dovanojo sūnum, kurį gerb. 
klebonas pakrikštijo vardu
Donaldas.
džiaugiasi
sūnelio.

Jaunoji šeimyna 
sveiku ir gražiu

Reporteris.

RADIO
LINKdMlNS KLAUST 

TOJUS

I PRANEŠIMAS
Ateinančio trečiadienio va

karų-, liepos 18 d., Dievo Ap 
vaizdos bažnyčioje prasidės iš 
kilminga novena prie šv. Onos, 
kuri pasibaigs liepos 26 d. Sv. 
Onos šventėje. Rytais 8:30 v. 
ir vakarais 7:30 vai. bus laiko
mės iškilmingos pamaldos su 
pamokslais, kuriuos sakys ge 
rb. misi j onieritts, prof. kun. J. 
Vaitkevičius, M. I. O.

Šios parapijos lietuviai ka
talikai ir taip pat iš toliau 
kviečiami ir raginami pasinau 
doti šitomis ypatingų Dievo į 
malonių dienomis, skaitlingai 
lankydamiesi į novenos pama
ldas.

Kun. I. Albavičius

KETURiy RRAUGIJŲ 
PIKNIKAS

ŠAUKIAMAS DRAUGIJŲ 
MASINIS SUSIRIN

KIMAS

Brighton Pwk. — Jau bu
vo rašyta apie keturių drau
gijų, būtent Šv. Kazimiero, 

.Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Šv., Moterų Sųjungos 20 kuo
pos ir šv. Teresės rengiama 

I piknikų, Miliausko darže (87 
gatvė, vienas blokas į rytus 
nuo Kean Avė.).

Darbas eina smarkiai. Visos 
draugijos stengiasi paskirtas 
pareigas atlikti. Šv. Kazimie
ro draugijos smarkiausi vyrai 
žiūrės tvarkos ir visus vai
šins. Nekalto Prasidėjimo dr-' 
gijos geriausios šeimininkės 
ves virtuvę, kad visi būtų 
gardžiai ir sočiai pavalgę. Mo
terų Sųjungos 20 kp. turės vi
sokių laimių, o be to ir bingo 
lošimų; narės suaukojo labai 
gražių dovanų.

Šv. Teresės draugija visus

tas bus geras ir laimei vienos 
it trijų puikių dovanų: $25 ve
rtės elektrikinio laikrodžio, 2. 
$12 vertės lovai užtiesalo ra
nkų darbo ir 3. $5 pinigais. 

Visi į didžiulį piknikų!
Koresp,

Jaunasis Cickevičius, elek
tros mekanikas, daug priside
da parapijai sutaisydamas ir 
kur reikalinga įvesdamas elek
tros šviesas parapijos nuosa
vybėje. Taigi parapijonai la
bai dėkingi Cickevičiui.

Šios kolonijos moterys ir 
merginos įsisiūbavo ir viso
kiuose darbuose lenktyniauja.

Liepos 9 d., Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjos laikė su
si rinkimų. Pranešta, kad sky-i
rius turi jau virš 50 narių.

PIKNIKAS PAVYKO
Cicero. — Lietuvių Improve- 

įrient klūbo piknikas liepos 8 
d., J. Bovišo daržo pavyko, 
šį piknikų galima priskaityti' 
prie didesniųjų piknikų. Ne
skaitant automobilių, trys di
deli busai atvažiavo pilni žmo 
nių. Piknikas buvo rengiamas 
ne dėl pelno, bet draugiškam 
susipažinimui. Matėsi daug ii 
svečių iš Chicagos.

Tarp kitko, buvo ir progra
ma, susidedanti iš dviejų da
lių: kalbų ir žaidimų. Progra

I mų atidarė klūbo pirm. A. Po- 
vaišins šalta koše, saldžiais gė- cius Kalb5to>i visi buv0 vie.

RENGIAMASI PRIE LIE- 
TUVIŲ DIENOS

Visi 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 it 
pasidalinta darbu.

Visų draugijų valdybas ar 
jų atstovus kviečiame atvykti.

L. Šimutis,
Liet. Dienos Kom. pirm.

A. J. Žvirblis,
Sekretorius

rimėliais ir pasirūpins, kad vi
si būtų užimti visų dienų žai
dimais bei kontestais; laimė
tojams bus duodama gražios 
dovanos. Bus progų seniems ir 
jauniems laimėti gražių dova
nų ir turėti daug juokų.

Kviečiami visi atidėti lie 
pos 29 d. šiam iškilmingam 
piknikui, nes užtikriname, kad 
nesigailėsite atsilankę. Įžanga 
pigi, tik 25c. Tas pats tikie-

tiniaį: gerb. klebonas kun. Vai 
čūnas, K. Genis ir J. Mockus, 

i spulkų raštininkas, P. Juknis, 
seniausias klūbo narys ir biz
nierius, Ed. Pajaujis, politikiė 
rius, K. Piknius, uolus klūbo 
darbuotojas. Visi kalbėtojai 
gyrė klūbo nusistatymų ir ra
gino neatleisti savo užsibrie- 
žimo, o kurie dar nepriklauso, 
kad įsirašytų. Ten Buvęs

PRIEŠ BLOGAS FILMAS
Brighton Park. — Praeitų 

sekmadienį kun. A. Valančius 
per visas šv. Mišias, bažny
čioje karštai žmonėms kalbėjo 
apie blogas filmas, teatruose, 
ragindamas nelankyti tų teat
rų, *kur rodoma nepadorios fi- 
Imos. Taipgi, ragino kiekvie
nų, ypač jaunimų, pasirašyti 
ant kardinolo Mundelein atsių
stų prižadų, kuriuose pasira- 
šęs-iusi žada nelankyti teatrų, 
kur rodoma nepadorios fllmos.

Po to, šioje kolonijoj atra
do Padorumo Ijcgijono armija 
Ji pasiryžus kovoti prieš ne
padorias filmas. Ic.

Greičiausia Kelionė į Lietuvę

. BREMEN 
EUROPA

EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie 
laivo Bremerhavene ir užtikrina patogų 

nuvykimų į KLAIPĖDĄ.

Arba keliaukite pbpiltlariąlB ekspresiniais laivais

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
MAU1N1OS APYHTOVOS, PRIEINAMA RAINA

Taipgi nuolatiniai išplaukimai 
laivais. —

gerai žinomais kabintais

tlERI.YN — STt'TTOART — ST. LOUIS 
MII.UAVKEE — GEN. VON STEI’BEN

Patogus geležinkeliais susisiekimas IA m1 įmenu At Ham
burgo. Irifbrtnaeljų klauskite pas vietini agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

ITT N. Jtlcliigan Avė. —- I3O W. RAndolpb St. 
CHICAGO, LLL.

F. VARNAS VIEŠI CHI
CAGOJ

Brighton Park. — lš Ams- 
terdam, New York, šiomis die 
nomis atvyko Chicagon atos 
togoms stud. Ferdinandas Va
rnas ir apsistojo pas Piežus.

F. Varnas, sūnus darbščios 
Amsterdam, N. Y., lietuvių šei
mos, sako, kad lietuviai jo 
mieste labai gerai laikosi. Kle
bonas kun. Juozas Zydanavi- 
čius (Seirijų Juozas) dar la
bai geros sveikatos ir energi
ngai darbuojasi. , Rap.

Šiandie, 7 valandų vakare 
bus reguliarė antradienio ra
dijo programa, leidžiama pas
tangomis Ir lėšomis Peoples 
rakandų išdirbystės kompani
jos iš stoties WGES, 1360 ki- 
Idcyklea.
, Programų išpildys K. Sabo
nis, Sabonienė, Saurienė, A 
Clapas, Peoples parlof kvaf 
tetas, duetas ir kiti. Prie to 
bus įdomių kalbų ir gražios 
muzikos. Taipgi svarbių pra
nešimų iš lietuvių draugijų 
veikimo ir biznio.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

GRABORIAI

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atslftauktl, o mano 

darbu būsite užganėdfnti 
Tel. OANai 251k arba 361#

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Ct Cicero, DI.
Tel. ČIOBRO 5*37

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS tr BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
718 West 18th Street

Telefonas MON roe 3377

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už |25.60 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai 
SAS W. ISth Ht. Tel. CANai Al74 

Chicago. IU.

I, J. Z 0 L P
GRABORIUS lr LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 West 46th Street 
Tel. BOUIevard 5203—3413

JUOZAPAS EUDEIKIS 
1RTĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse ••• Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firmų 

tuo pačiu vardu}

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA.
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, lit

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

Tel. CICERO 2»4

SYREVVICZE
ORABORIUB

LaldotuvAms pilnas patarnavimas 
, galimas už fu.00 
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė., Cicero, UI.
■ i ■ ■■ ■ ———————

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

■ . Illl.l II Iii
Tel. LAPayettc 3579

J. Liulevičius
Graborius 

|g
BalMumot/iJm

Patarnauja Chica
goje Ir apylinkėje.

Didelė lr graži 
Koplyčia dykai

40*3 Archer Avė.

LIUDVIKAS (LOUIS) 
KASPER

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 14 dieną, 8:30 vai. vak., 
11134 in. sulaukęs 54 metų Mmž. 
gimęs Kauno rėd., Telšių upsk., 
Alsėdžių parapijos tr miesto.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Agotą, sūnų Louis, du
kterį Elorenee, brolius Zenoną 
lr Kastantą, pusbrolį Antaną, 
brolienę May Lynn fr gimines, 
o Lietuvoj giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
<203 So. Wood St. Laidotuvės 
Jvyks seredoj, liepos 18 d., 9 
vai. ryto iš namų J šv. Theodo- 
ro parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o lš ten bus nu
lydėtas J šv. Kaztmiero kapf- 
ncs.

Visi a. a. Liudviko Kasper 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse fr sutelkti 
Jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, Šo
nus, Duktė tr Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. M. Skudas. Telefonas 
Monroe 3377.

GRABORIAI:

ROSELLI BROTHERS, INC.,
paminklų dirbėjai

Specialistai Iškalime lr Išdlrbl- 
m« visokių rūšių paminklus lt 
grabuamlus.

Mūsų šeimyna speclallruoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tfcb
•lai su pačiais išdirbėjai.

AUred Roselll, prec.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA 0011 
BELMONT 3485 

t Office: HILLSIDE S815
Vinccnt -Roselll,

■■

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius.
Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui 

šiose lietuvių apylinkėse: - North Side 
BridIgeport, Town of Lake, West Side. Tris 
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais. 
Ambulance patarnavimas dieną ar naktį. 

PASAUKITE:

REPublic3100
2506 VVest 63rd Street



nKATOAS Antraįiųuls, liepos 17 d., 1934o

Gedulo eisena Kauno gatvėmis su dviem Dariaus-Girėno karstais į amžinojo poilsio vietoj.

U SKRISIME Į 
KAUNĄ”

ŠIANDIEN IŠKILMINGAS PAMINĖJIMAS DARIAUS- 
GIRĖNO TRAGEDIJOS

PAMALDOS Už LAKŪNUS

CHICAGOS LIETUVIAI MINI DIDVYRIUS PARAP. 
BAŽNYČIOSE PAMALDOMIS, O VAKARE MASINIU 

SUSIRINKIMU McKINLEY PARKE

Suėjo šiandien vieni metai, McKinley Parke. Šį paminė- 
kai mūsų tautos didvyriai — f jimą. rengia Dariaus - Girėno 
Darius ir Girėnas, perskridę I Amerikos Legijono postas, ku 
Atlanto vandenyną ir jau bu- riam vadovauja J. Mickeliū- 
darni visai netoli savo kelio- nas.
nės tikslo — Kauno, žuvo So-

Bridgeport. — Šį rytą Šv. 
Jurgio bažnyčioj įvyksta pa- 

i maldos už Girėno - Dariaus 
sielas. Šiandien sukako metai, 
kai dviejų mūs didvyrių buvo 
rasti kūnai Soldino miške.

ldino miškuose.
Šį tragiškų, liūdnų įvykį šia

ndien iškilmingai mini viso 
pasaulio lietuviai.

Chicagos lietuviai, kurie 
dai* didžiuojasi tuo kad Da
rius ir Girėnas buvo chicagie- 
čiai ir savo kelionę pradėjo iš 
Chicagos, šiandien taip pat iš
kilmingai tragedijos metinei 
paminės.

Ryte, lipt. parapijų bažny
čiose laikomos iškilmingos pa-

Paminėjimo pradžia 
vai. vak.

7:30

KUN. JONAITIS SUKAK
TIES PROGRAMOJ

Šiandie vakare, McKinlev’ i
parke bus, kaip jau ankščiau 
rašyta, didelės civilinės iškil
mės Dariaus-Girėno metinė
mis nuo tragingo žuvimo pa
minėti. Bus graži programa,

maldos už žuvusių vėles, o’susidanti iš kalbų, dainų ir 
pavakary visi renkasi į didelį j muzikos. Kalbėtojų tarpe bus

karo veteranas, kuris atvykęs 
iš Nebraska vais. llines Jr., 
ligoninėj ruošias operacijai, 
kad gražinus sveikatų, kurių 
suardė sužeidimas karo laukė 
Prancūzijoj. Be jo, kalbės 
prel. M. Krušas ir kiti. Šv. 
Kaizimiero akademikės išpil
dys įspūdingų numeri.

McKinley parkas randasi 
prie W. 39 ir S. AVestern avė. 
Privažiavimas automobilais ir 
gat vėka rais patogus.

Visi dalyvaukime metinėse 
Dariaus-Girėno tragingo žuvi
nio sukaktuvėse; pagerbkime 
savo •didvyrius, kurie žuvo no
rėdami mūsų tautų iškelti vi-

‘‘Mes skrisime tiesiai į Kau 
nų ir vėl pargrįšime į Ameri
kų su lėktuvu Lituanica; pas
kui lėktuvų nusiųsime į Kau
no muziejų”.

Tai žodžiai mūsų mylimojo 
brolelio Stasio Girėno, kuris 
mus nuliūdusius ramino pas
kutinėmis prieš, skridimų die
nomis. O mes jum sakėm, kad 
nuskridę į Kaunu negrįskite 
lėktuvu atgal, kad kartais ne 
pražutumėt; gjįškite laivu, 
kaip kad Lindbęrghas padarė.

Broleli mūsų, baltas dobilė
li, greitasis ldkūnėli, mūsų 
leitenantai. Jūs nuskridote į 
Kaunu ir jūsų lėktuvas padė
tas muziejuje, bet kodėl patys 
negrįštate! Kur tie malonūs 
žodeliai, linksmi veideliai! 
Kur tas prižadėjimas! Štai, 
jau meteliai praslinko. Ake
les pražiūrėjome, rankeles pra 
rymojome, bet tavęs nesulau
kiam. Kur taip toli nuskridau 
kad negrįsti! Bene nuskridai 
pas pasaulio Sutvėrėjų, kur 
nei jūros vilnys nebaugina, nei 
priešas nebegali pasiekti. A- 
teis laikas, kad ir mes skrisi
me ten, pas tave; nei vienas 
neišvengsime tos kelionės, kad 
po vargų čia, žemėje, ramiai 
pasilsėti.

Agnietė Gilienė,

ARTIMIEJI GIRĖNO GIMINES CHICAGOJE

Agnietė Gilienė, Jonas Girėnas ir S. Miko- 
laitienė, kuri dabar po operacijos guli Šv. Kry
žiaus ligoninėj.

Pranešimai

masinį susirinkimų, po dangum ir kun. Jonaitis, pasaulinio Į so pasaulio akyse. Ji. K.

Ona Navickaitė-Norkieni ir jot vyras Juozas Norkus, kurie tapo surišti mo
terystės ryšiu Balandžio 29 d., Šv. Kryžiaus bažnyčioj Chicago, III.

P-nia Norkienė yira Moterų Bųjungos 21 kuopos (Town of Lake) narė. 
Daug yra pasidarbavusi kuopos labui; šiais metais eina kuopos iždo globėjos ir 
korespondentės pareigas. Taip gi yra gabi dainininkė ir nekartų puošnsi kuopos 
parengimus. Abu yra parapijos ehoro nariai ir mūsų visuomenės darbuotojai.

Moterų Sąjungos 21 kp. linki jaunavedžiams daug laimės ir gražaus sugy
venimo. i

sirinkimas įvyks antradienį,

• liepos 17 d. 7:30 v. V., Chica- 
' go Lietuvių auditorijos svetai
nėj. Nariai prašomi būtinai at
silankyti, nes turime svarbių 
raportų apie draugijos finan
sus ir kitokių reikalų. Pasili
kę su mokesčiais, tepasirūpina 
užsimokėti. P. K., rašt.

čiaini ateiti į šį susirinkimų ir 
įsirašyti. A. E. Pocius, pirm.

Cicero. — Lietuvių Impro 
vement klūbo susirinkimas į- Bridgeport. — D. L. K. Vy- 
vyks liepos 17 d., 8 vai. vaka-.tauto draugijos pusmetinis su
re, Liberty svetainėj. Visi ra- ■ ■ ■ ■ -.... ■
ginami atsilankyti į šį labai' pardavimvi ar mainymui ig a- 

, * 1 i krij geros žemės. Geri budlnkal, elo
svarbų susirinkimų. Vandens, k’ ra. Prie pat miesto, minois va'nt 

komisija išduos raportų. n™'*™ 2
pasitarimas kas link numaži
nimo taksų ikį 1 nuoš. Bus 
svečių kalbėtojų. Visi namų 
savininkai, kurie dar nesate 
prisirašę prie Lietuvių Impro- 
vement klūbo, kuriems rūpi

St. Girėno sesuo, jūsų pačių gerovė, ateitis, kvie

■p I Mainysiu ant mažo bizniavo arba 
■DUf’ i pagyvenimų namo. Arba osrduosi'u

pigiai už cash. Atsišaukite;

H. G.
1508 S. 49t'i Avė., 

CICF.RO. IEI..
po 6 vai. vakara’c

SKALBYKLOS
WESTINGHOUSE

Su daugeliu- PAGERI
NIMŲ ir patogumų dėl 
palengvinimo plovimo 
drabužių. Kainos po

$49,50
ii

$69,50
Si nauja WESTING- 

HOUSE skaitykla su du- 

beltavu Thermostat tub. 

Užlaiko visados šiltą van

denį. Tai yra naujas iš

radimas Century of Prog

resą 1934 metų. Pamaty

kite Budriko. krautuvėje. 

Parduodame lengvais iš

mokėjimais. Seną skalby

klą priimame mainais.

Jos. F. Budrik, Inc.

3417-21 So. Halsted St.
Tel. BOUlv. 4705-8167

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ
3343 So. Halsted Street

Budriko krautuvės atdaros sekančiai:
Nedaliomis nuo 10 iki 2 v. po pietų.
P&nedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 
7 v. vak,
IJtaminkais, Ketvergais nno 9 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakare. '

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Chi 

cagos ir apielinkinių miestelių j 
lietuvius, draugus is senus pa-: 
žįstamus atlankyti mane mano 
biznio vietoje. Užlaikau didė
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių ;' visokių rūšių vyno ir 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atsilanku- 
siems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus'.
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite 
žvdeli.
NATHAN KANTER

4707 SO. HALSTED ST. 
Tel.: YARds 0801

DIDELE ŽINIA
Iftkrauntome vteų savo modelių 

aukfttų Ir sandėli po M, kalno.. 
$28,080 stakas turi būti parduo
tas negirdėtai temomis kainomis. 
Lengvais tftmokėjlmaia ar cash.

8150.00 Seklyčių setai

5*29 45
gltB.OO Valgomų kambarių setai

' 5*2945
IV8.00 Seklyčioms kaurai

019 50
g 150.00 Miegamų kamb. setai

5*29-85
Skalbimui nušluos

5*39 50
Elektrikinės ledaunės

5*89.50
Geležinės lovos; visų dydžių

5*395
Pilnos vatos matrosai

5*495
8x13 vailoklnlal kaurai virtuvėms

5*3 98
$50.00 gesintai pečiai

028.75
131.00 Inner spring matrosai

5*895
Šimtai kitų bargenų ftiame di

džiuliame iftpardavlme. Atsiminki
te didžiausia Ir puikiausia rakandų 
krautuvę Bridgeporte.

P-nas Josepli Joiaitis- vedėjas..

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE GO.

3621-23-25 South 
Halsted St.

Atdara Antrad., ketvirtad. lr 
fteitadienfo vakarais Iki 18,vai.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė. 

Chicago. U)<

Katrie perkate anglis ift 
dralverlų, siųskite Juos ’ 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis, už mažiau 
pinigų. Pocabontas fti. R. 
4 tonai ar daugiau $7.00 ton.

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.)

t Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 iki G 

Panedėlio, 8eredos Ir Pėtnyėlos
vakarais S iki 9 

Telefonaa CANai 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPubllc 9600

POPIERUOJAM Ir PENTUOJAM

Atliekame visus namų dablnfmo 
darbus. Darbas pigus lr užtikrin
tas. 1931 m. popieros rolė — 5c.

JOSEPH AUGAPrn 
1808 8. 5Oth Avė. Cicėno, RI. 

Tel. Ijafayctte 8719

P. CONRAD
FOTOGRAFAS 

Atsidarė nuosava, mo- 
dernlftkų studio su Hol
lyvvood Šviesomis.

430 WEST SSnl ST. 
Fjlglovooil 5840—588S

Phone Prospect 1354

EDWARD TROST
PATNTINO and DECORATTNG 

H ARD W AR E and PAINT STORE 
>111 W. «3rd Str.. CBUcago

ALEX ALESAUSKAS and SON
Furniture and Piano 

Movers
Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
7100 KO. TALMAN RT. 

7134 80. ROCKWKM. ST. 
Tel. REPuhlc &OM-4O51

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

INSURANCE

NOTARY

PUBLIO

PERKAM

LIETUVIS

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Ttiiingumu Pamatuotas Biznis

2608 WBST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

CICF.RO

