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ANGLIJA PASIRYŽUS GELBĖTI 
NACIAMS KLAIPĖDOS KRAŠTE

SIMONAS NEPATENKINTAS
LIETUVOS PASIAIŠKINIMU

Talkon prieš Lietuvą kvies 
Prancūziją ir Italiją

LONDONAS, geg. 30. —geg.
Anglija bendromis pastango
mis su Prancūzija ir Italija 
nusprendė ir toliau reikalauti, 
kad Lietuva keistų savo nusi
statymų Klaipėdos krašte ir 
duotų ramybe naciams.

Anglija randa, kad Lietu
vos nusileidimas Vokietijai — 
keturiems naciams mirties 
bausmės pakeitimas kalėjimu, 
esąs per menkas dalykas. Tas 
duoda tik laikino patenkinimo 
Vokietijai. Vokietija pagei
dauja iš Lietuvos didesnių 
koncesijų.

Sir John Sirnon, Anglijos 
užs. reikalų sekretorius, pra
nešė parlamentui, kad Anglija 
ir kitos Klaipėdos krašto sta

tuto signatorės, nepasitenkina 
Lietuvos pastaruoju atsaky
mu. Anglija bendrai su Pran
cūzija ir Italija ir toliau 
spaus Lietuvų kad ji pakeistų 
savo nusistatymų.

Sekr. Simon pripažįsta, kad i 
Klaipėdos krašto naciai did
žiai suprovokavo Lietuvų. Bet 
jis nenori pripažinti Lietuvos 
pasiteisinimo, kad ta nacių 
provokacija galėjo būt pavo
jinga Lietuvos valstybei, arba 
lietuvių tautai.

Sekr. Simono galva protau
jant, Anglijai ir anglams ne
būtų pavojaus, jei kas bandy
ti! nuo Anglijos atplėšti Skot- 
landijų, arba Valijų, kad ir 
Airiją.

MINIOS ŽMONIŲ ŠV. AUSTAU A ATSAKO 
VOKIETIJAI
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ITALIJA SUSIARTINA SU 
VOKIETIJA

Štanlev Baldwin, Anglijos 
ministerių tarybos pirminin
kas, kurs artimiausiomis die
nomis užims Anglijos prem
jero vietų. Premjeras MacDo- 
naldas atsistatvdina.

LENKAI RANDA, KAD 
NACIAI DRAUGINGIAUSI

ROMA, geg. 30. — Vietos 
vokiečiai diplomatai pareiškia, 
kad yra galimybės Italijai pa
daryti sutarimų su Vokietija
Austrijos klausimu. VARŠUVA,geg. 29. — Len

Pareiškiama, W tos rūšies organas Ga-
s įtarimas Italijai yra reikalin ;zeta Polska randa) kad vcki^ 

kad kiek nors atsipalai-jčiai vra daugiau už kitus 
davus nuo Europos reikalų . , draugingesni lenkams ir Len.
daugiau domės nukreipus į A f- ' kįjaį
rikų — Etiopijos klausimui. Į
Tas palengvėtų ir pačiai Vo- ^as susekama mirus marsa-

ų REIŠKIA VYfl. TEISMO 
SPRENDIMAS

kietijai, kadangi ji nusikraty- lui Pilsudskiui. Vokiečių spau
tų savo pietų sienos rūpės-; dauginu už prancūzų ir ki
činis ir galėtų daugiau dirbti j tautų spaudą apgailėjo
žiemių rytų pasieniais. maršalo mirtį. Už mirusį mar

Italijos santykiai su Vokie- !•sa^ turėta paklaidos Berly- 
tija žymiai pagerėję keliomis | nę> Paryžiuje ir kitose sosti- 
pastaromis savaitėmis. Itali- i nase- Ir štai pamaldose Ber- 
jos vyriausybė parėdė, kad i- lyne i*5 daugelio vokiečių
talų spauda nepultų trečiojo 
reicho.

diplomatų dalyvavo pats Hit
leris, ko nepadarė Prancūzi
jos prezidentas Lebrun.

NACIAI SUĖMĖ DU 
VIENUOLIUS

KASSEL, Vokietija, geg. 
29. — Naciai areštavo du 
pranciškonus vienuolius. Kal
tinami pinigų “šmugeliavi- 
mu” į Olandiją.

Anksčiau areštuotas vienas 
pranciškonas vienuolis teismo 
nubaustas 10 metų kalėti ir 
140,(XX) dol. baudos.

MASKVA UŽ GYVENTOJŲ 
SKAIČIAUS DIDINIMĄ

TURKIJOJ PANAIKINTA 
PENKTADIENIŲ 

ŠVENTIMAS

MASKVA, geg. 29. — Ko
munistų partijos vadai skel
bia kampaniją, kad sov. Ru
sijos gyventojų skaičių padi
dinusi dar apie 100 milijonų 
daugiau. Girdi, kapitalistiš
kuose kraštuose žmonių gimi
mai mažėja, tad Rusijoje tu
ri didėti.

Štai kas padaryta vyriau
siojo -teismo sprendimu.-

Panaikinti visi NRA kodai, 
kodų vykdymo autoritetai ir 
visi su mėlynojo aro pagalba 
tvarkymai.

Krašto vyriausybė sulaiky
ta nuo prekybos ir įmonės 
kontrolės atskirų valstybių 
viduje^

Netiesioginiai panaikinti ko 
dai svaigųjų gėrimų pramonė
je.

Vyriausiojo teismo sprendi
mas neliečia šių NRA dalykų:

NRA dalies 7-A, kuriaja 
garantuojama darbininkams 
kolektyvis derėjimasis.

Prezidento galia didinti 
muitų tarifus.

Viešųjų darbų programa.
Prezidento autoritetas skir

ti NRA tarnautojus.
Federalinei prekybos komi

sijai pripažintas autoritetas 
tyrinėti kodų peržengimus.

RIAU&AS AFRIKOJE

ANKARA, geg. 29. — Tur 
K i jos parlamentas panaikino 
penktadienių šventimą, nukel- 
damas šią savaitinę magome- 
tonų šventę į sekmadienius, 
kad tuo būdu prilygus kultū
ringam pasauliui.

BULAWAY0, Pietų Rode- 
sija, Afrika, geg. 30. — Roan 
Antelope vario kasyklose, žie
mių Rodesijoj, čiagimiai mai- 
nieriai sukėlė streiką. Pasirei
škė kruvinos riaušės. Nužu
dyta 6 čiagimiai. Pasiųsta ka
riuomenė.

Vakar kapų puošimo dienų, 
kaip paprastai, minios lietu
vių suplūdo į Šv. Kazimiero 
kapus ir dalyvavo iškilmingo
se gedulo pamaldose.

Lietuviai įsakmiai laikosi 
šios garbingos krikščioniškos 
pareigos lankoti savo mylimų
jų asmenų kapus, už mirusiuo
sius pasimelsti, kad Dievas jų 
pasigailėtų.

KRAŠTO ĮMONĖS GRIE-
BIASI ATSARGUMO

Žiniomis iš visų miestų ir 
pramonės centrų, pramoninin
kai ir įmonininkai tariasi, kad 
ir toliau palaikius NRA ko
dais (kurie suspenduoti) nu
statytas darbo valandas ir 
mažiausią atlyginimą darbinin 
kams. Tas reikalinga atsar
gumui, kad nesukėlus prieš 
save darbininkų.

Po vyriausiojo teismo spren 
dim-o, štai, minkštųjų anglių 
kasyklų operatoriai nutraukė 
derybas su angliakasių atsto
vais ir pasipūtė prieš darbi
ninkus. Tad numatomas visuo 
tinas angliakasių streikas.

Streikas numatomas ir med 
vilnės audiminėse, kur darb
daviai pasiryžę mažinti dar
bininkams atlyginimą.

Tačiau automobilių, plieno 
ir kitų pramonių vadai skel
bia, kad jie nekeis darbo va
landų ir atlyginimo. Sako, jie 
laikysis atsargumo pozicijų.

JIE MATO Iš TO NAUDOS 
- KAPITALUI

LONDONAS, geg. 29. - 
Vietos amerikoniški įmoninin
kai reiškia džiaugsmo, kad U. 
S. vyriausias teismas suskal
dė naujosios santvarkos pro
gramos vykdymą. Sako, kad 
teismas išlaisvino pramonę iš 
krašto vyriausybės žnyplių. 
Daug naudos tas duos pramo
nininkams ir imonininkams 
— didžiajam kapitalui, kurs 
šiek tiek buvo varžomas.

Laikraštis gi Star dar pa
sijuokia, kad “mėlynasis aras 
pakeistas raiša antimi.”

VIENA, geg. 30. — Austri
jos kancleris Kurt Schusch- 
nigg vakar pasakė reikšmin
gą kalbą austrą parlamente, 
dalyvaujant įvairių kraštų di
plomatams. Jis atsakė Vokie-1 
tijos diktatoriui Hitleriui į jo 
sakytą prakalbą praeitą sa
vaitę.

Kancleris Schuscbnigg pa
reiškė, kad Austrija nereika
linga plebiscito, nes šis įvyk
dytas pačių nacių sukeltu 
kraujo praliejimu praeitais 
metais ir austrai nusistatė, 
kaip jie turi tvarkytis.

“DRAUGO” RADIJO AIDAI

Lietuvių parapijų mokyklų 
mokinių kontestas

Trečiadienį popiet savo gerb. kun. J. Vaičiūną, gerb. 
kalboj per “Draugo” radijo kun. A. Baltutį ir gerb. kun. 
programą gerb. kun. J. Ma- Statkų, kurie šią savaitę šven- 

“Draugo” čia savo 20 metų kunigystės 
suteikė vi- sukaktį. Iš tikrųjų 'yra atnjin-

čiulionis, M.I.C., 
administratorius, 
siems lietuviu vaikeliams, tina proga, nes vienintelis at-

' parapijinių mokyklų mokinia- sitikimas Chicagos lietuvių 
ms, kurie dar nepragyveno katalikų istorijoje, kad trys 
10 metų savo amžiaus, link- lietuviai taptų kunigais tą pa 
smą žinią. Gerb. “Draugo” čią dieną. Ilgiausių metų! 
administratorius savo kalboje į Antras kalbėtojas buvo adv. 
pranešė, kad ateinantį trečia- Kaz. Česnulis, lietuvis advo- 
dienį per “Draugo” radijo katas, kuris yra paskirtas 
valandą, prasidės Katalikiškų prie lietuvių sekcijos Federal 
Mokyklų Vaikučių Radijo Dai Housing administracijos Chi- 

Taip pat pareiškė, kad Ita-1 )nj Kontestas. Tai iš tikrųjų cagos apskrityj. Adv. Česnu- 
lija neduoda nurodymų Aus- lyra gera proga visiems vaiku lis savo įdomioj kalboj sutei- 
trijai, kaip ji turi valdytis. O čiams, kurie turi geresnius kė lietuviams žinių, kaip mes
Austrija sau reikalauja lygių balselius, pasirodyti per ra- galime ta administracijos sek-
teisių, lygios pagarbos ir su j dijo ir duoti tėveliams pasi- cija pasinaudoti. Norintieji
visais kraštais visiškos lygy-1 didžiuoti savo vaikelių gabu-1 platesnių žinių, sulyg kalbėto-
jjėg I mais. Be to ši yra gera pro- jo žodžių, gali kreiptis į pa-

__________ l ga parodyti svetimtaučiams, čią administraciją arba
ką mūsų lietuviai vaikučiai ga “Draugo” ofisą.NAUJAM NRA BUS 

PAGARBOS SISTEMA
WASHINGTON, geg. 30. — 

Prez. Rooseveltas su savo pa
tarėjais be atsilsio dirba nau-

li padaryti, kuomet jiems y- 
ra duodama proga viešai pa
sirodyti. Visi mes turėtume 
remti šį kontestą, nes jis yra

Vokalinę programos dalį iš
pildė žymi West Sidės artis
tė pan. A. šturmaitė, padai
nuodama savo gražiu balse-

pirmas tokios rūšies kontes- liu keletą lietuviškų dainelių,
tas Amerikos lietuvių tarpe. Tarp kitų dainelių pan. Štur-
Remkime vaikučius, mūsų liemaitė padainavo “Kam mane 

ją NĘA, kurį norimą kovei- jtuvių-aieitį Amerikoj, lžontea meilė kankina,” “Dingo mu
kiau įduoti ongresui. Į tas ^ęsis birželio mėnesį.f no meilė,” “Plaukia Nemune-

Sužinota, kad nauja NRA 
pagrinde bus pagarbos siste
ma, taip kad teismai negalėtų 
jo griauti

Rytoj prezidentas bus spau
dos konferencijoje ir, rasi, 
praneš, kas NRA klausimu da
roma.

Pagarbos sistema reiškia, 
kad pramonės ir įmonės never
čiamai pripažins kodus ir jų 
laikysis. Bet tai klausimas, i

Tuo tarpu pranešta, kad1 
kongresas yra pasiryžęs nut
raukti sesiją apie liepos mėn.
1 dieną.

PREMJERAS APALPO

Balsuotojai bus patys kiaušy-j lis,” “Saulė nusileido” ir ki- 
tojai. Jie išspręs penkis lai- tas.
mėtojus, kuriems bus įteiktos 
dovanos. Neužmirškite pasi
klausyti šių mūsų jaunų dai
nininkų. Kontesto sąlygas ra
site kitame šio laikraščio pus
lapyje. Pasiskaitykite.

Gerb. kun. J. Mačiulionis, 
M.I.C., savo kalboje taip pat

Muzikalinę programos dalį 
išpildė smuikininkas Myk. 
Petruševičius pagrodamas 
“Kaitink šviesi saulutė,” “Va 
karas,” “Aš bijau pasakyt” 
ir kitas. Be šių melodijų, p. 
Petruševičius taip pat akom
panavo pan. Šturmaitei smui-

sveikino gerb. jubilijatus, kuodamas obligato. Rep.

PIENO IŠVEŽIOTOJAI 
NUBALSAVO STREIKUOTI

NELEIDŽIA TURĖTI SUSI
RINKIMO STADIJUME

Pieno išvežioto jai 2,599 bal- Chicago parkų boardas nu-
sais prieš 949 nubalsavo strei- Į sprendė neduoti leidimo kun. 
kuoti, jei pieno kompanijos at-. C. Coughlinui iš Detroito

PARYŽIUS, geg 30. - sisako didinti jiems atlyglni- 
Prancūzijos premjeras Flandiu mą iki 45 dolerių per savaitę.

NACIAI reiškia 
SĄJAUSMO

BERLYNAS, geg. 29. — 
Vokiečių spauda reiškia są- 
jausmo prezidentui Roosevel
tui, kad U. S. vyriausias tei> 

imas skaldo vykdomą krašto 
atstatymo programą.

Kas galima teismams Ame
rikoje, tas nebūtų galima Eu
ropoje, pažymi kai kurie laik 
raščiai.

ATSISTATYDINA ČEKO
SLOVAKIJOS KABINETAS

PRAHA, geg. 29. — Čeko
slovakijos premjeras J. Maly- 
petr įdavė prezidentui Masa- 
rykui raštą, kad jis atsistaty
dina su visu ministerių kabi

SAN DIEGO, Cal., geg. 30. 
— Vakar čia atidaryta tarp
tautinė California Pacific pa
roda.

šiandien apalpo parlamente a- 
peliuodamas, kad parlamentas 
negriautų jo vyriausybės, kad 
franko patvarkymą pavestų 
jam.

Premjeras turi dar nesugi- 
jusią automobiio katastrofoje 
nulaužtą ranką.

MIRĖ KLAIPĖDOS VEIKĖ
JAS V. SAUUNSKAS

KLAIPĖDA. — Gegužės 11 
d. Klaipėdoje po trumpos bet 
sunkios ligos mirė žymus to 

netu. Tai rezultatas po įvy-. krašto lietuvių veikėjas spaus 
kusiųjų krašte rinkimų. tuvininkas Vilius Saulinskis.

(Velionis buvo seniai susipra
tęs lietuvis, aktingai dalyva
vęs Klaipėdos sukilime, buvo 
vyriausiojo Mažosios Lietuvos 
gelbėjimo komiteto nariu. Jo 
asmenyje Klaipėdos krašto 
lietuviai nustojo žymaus lie
tuvybės šulo.

KITAS ŽEMAS DREBĖJI
MAS FORMOSOJ

TOKUO, geg. 30. — Nau- 
jas žemės drebėjimas įvyko 
Formasa salas Tajcbu ir Sin- 
cbiku provincijose.

šį pieno išvežiotojų spren-. 
dimą tačiau turi patvirtinti 
Chicagos Teamsters’ Joint co
uncil ir International Brother- 
bood of Teamsters.

VILNIUS. Betvarkant ir 
bereguliuojant Vilniaus gat
ves ir aikštes, tarp Nėrio up
ės ir Peromonto sporto aik
štės reikalinga yra pravesti 
gaitvė per senąjį žydų kapiny 
ną. Vilniaus žydai tą naujie
ną labai nepalankiai sutiko ir 
pasiryžo jokiu būdu neprileig 
ti prie žydiškų kapų išdarky
mo. Tuo reikalu šiomis die
nomis Vilniuje šaukiamas žy
dų mitingas, kuris priimsiąs 
griežtą rezoliuciją prieš tą 
lenkų projektą. Žydų rabinų 
sąjunga protesto ženklan ren 
gia visų žydų vienos dienos 
badavimą.

turėti Union for Sočiai Jus- 
(tice organizacijos masinio su
sirinkimo Soldiers field sta- 
dijume, Grant parke, birželio 
5 d.

Boardo prezidentas R. J. 
Dunham pareiškė, kad šis sta 
dijumas negali būt naudoja
mas skleidžiamai propagan
dai politiniais ir ekonominiais 
klausimais. Šį pareiškimą 
boardas pripažino “neklai
dingu. ’ ’

ŽUVO 1 LENKTININKAS
INDIANAPOLIS, Ind., geg. 

30. — Automobilių lenktynėse 
laimėjo Kelly Petillo. Jis va
žiavo 106 mylias per valandą 
greičiu. O lenktininkas, C. 
Weatherly, 24 m. amž., žuvo.

ORAS
CHICAGO IR APYLINK.- 

Debesuota, vakare lietus, ma
ža temperatūros atmaina.
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DIENOS KLAUSIMAI

KOMUNISTAS APIE SOVIETŲ RUSIJĄ

Chieago American pradėjo spausdinti ei
lę labai Įdomių straipsnių iš Sovietų Rusijos 
gyvenimo. Tuos straipsnius rašo žinomas ve
ngrų kilmės rašytojas ir veikėjas Anden 
Smith, kuris visų savo gyvenimų buvo pa
šventęs socialistinio ir komunistinio judėjimo 
plėtimui. Jis buvo aktyvus komunistas Eu
ropoje ir nuo 1907 metų darbavosi Jungtinė
se Valstybėse. Jis pats rašo, kad per šešioli
kę pastarųjų metų ligi 1935 m. kovo mėn. 
buvęs gerame stovyje kaipo komunistų par
tijos narys Amerikoj ir Sovietų Rusijoj. Dėl 
komunistinių idėjų daug nukentėjęs. Komu
nistų idėjai buvęs atsidavęs visa savo širdi
mi. Daug straipsnių laikraščiams parašęs, gir 
rdamas Sovietų Rusijos tvarkų.

Tačiau po to, kai 1982 m., vasario 16 d. 
Anden Smith su savo žmona išvykęs į So
vietų Rusijų, kaa ten apsigyventi, jo nusi- ■ i3S). 
statymas pasikeitęs. Jis rašo:

“Aš tik kų sugrįžau į Jungtines Val-

Apsisaugojimas Nuo Tūlų 
Limpamųjų Ligų

matomi Dariaus - Girėno vei- iškilmės, jei visi pinigai bus 
dai, Lietuvos Vytis ir Gedi užmokėti už statybos darbų, 
mino Kryžius. Naktį visi tie
bronzo reliefai bus apšviesti

pradedama gaminti daugiau karstelių, negu 
lopšelių.

Ir pas mus jau pasitaiko vedusių — iš- Į 
tekėjusių asmenų, kurie sakosi: “Aš nenoriu 
vaikų...” Taip kalbėti vedusioms yra prie-i
šinga moterystės tikslui. Jei nenorite vaikų,' --------- -

’ reikėjo nevesti, netekėti. Šeima be vaikų, tai i{uso ®r* S* Biežis, gydyto-
medis be vaisių. Todėl ir persų šv. knygos ias *r chirurgas, Chieago, iii. 

į rašo: “Baisūs tie namai, kuriuose nėra gau- Į Kuone visos limpamos li- 
i sios šeimos j gos yra gana pavojingos. Su-

Nereikia daug sakyti, kas būtų tautai, sirgus bile viena iš jų, daž-
jei šeimos teišaugintų po du vaikus. Nedidė-inai priseina gerokai pasikan- 
tų gyventojų skaičius. Kadangi daug vaikų kinti. Mirtingumas būna vi- 
miršta, teauginant du vaikus, didėja tautos suomet pusėtinai aukštas, riiu 
mažėjimo pavojus. Net prie normalaus vai- tų komplikacijų įvyksta gero
kų mirtingumo vadinamoji dviejų vaikų sis- kas skaičius, kas neretai pa- 
tema veda prie tautos nykimo. Į lieka ligonį paliegusiu visam

“Mes esame neturtingi; nėra uždarbių; amžiui. Svarbiausia yra tai, 
vos išmintame triese — keturiese; o kas bus, kad niekas iš anksto negali 
jei turėsime daugiau vaikų?” Tiesa, šian-1 nustatyti, kuriam ir kada pa- 
dien sunku pragyventi. Reikia rūpintis, kad ! teis susirgti, nebent tinkamai 
gimdytojai galėtų daugiau užsidirbtu Turėtų1 apsaugotas dabar gerai žino-
būti nustatyta įstatymais, kad gausių šeimų momis priemonėmis. Turint į°aUA^°ia* Re^da priminti, kad 
tėvai, ieškodami vietos ar darbo, turėtų pir- tai omeny, visų tėvų turėtų 
menybę, kad mokėtų mažesnius mokesčius, būti pareiga iš anksto aprū- &a’ 
ar gautų pašalpų, kaip valdininkams duoda- pįnti savo vaikučius nuo ga- 6l * pagijusių didelis nuo

i vaikų priedais
Kas apskaito, kad medžiaginiai jo ištek

liai didesniam vaikų skaičiui neištesės, tas

limų susirgimų, 
j Tiesų pasakius,

spalvuotomis šviesomis. Visas

Kiekvieno lietuvio, kuris į- 
vertina Daliaus - Girėno žygį.
pareiga pagelbėti visomis sa

žiaus. Tėvai tai turėtų labai 
gerai įsitėmyti ir nevilkinant 
vykdyti, jei jie ištikrųjų savo 
vaikučius myli bei linki jiems 
geros sveikatos.

Apie škarletinų galima veik 
tų patį pasakyti. Apsisaugoji-

paminklo pavidalas bus pana-; vo RaJ reikalingj į
šas į lėktuvu ir modernišku- bM atsiųsti j
ana linijomis vaizduos avmei-. ,o Ypatingai sva,.bių
jos idūW, žodžiu, paminklas i k#d kurie turf [)as 
bus visiškai skirtingo stiliaus ,am tikslai 6UrinktU5 pinigus>
ir nepanašus į paprastus kapų 
akmenis.^Tai yra kūryba jau
no lietuvio arkitekto Konce

rnui nuo šios ligos irgi yrai yieiaue, kuris gyvena Cltica- 
atatinkami skiepai, kurie su-1
rasti gerokai vėliau, negu 
nuo difterijos ir, aiškus da
lykas, dar nesuspėjo reikia
mai išsipopuliarizuoti. Tat 
plačioji liaudis dar mažai 
apie tai težino ir, žinoma, 
kol kas dar visai mažai tesi
naudojau Reikia priminti, kad 
škarletina yra labai žiauri li- 

nuo kurios daug miršta.

šimtis lieka paliegėliais vi
sam amžiui.

medicinos Skiepai prieš šių ligų taip-
pamiršta gausinusį Šaltinį, kurs peni dangaus !nioksfui dar iki &1g1 nepasise- gį leidžiami po oda iš viso 
paukščius ir rėdo lauko lelijas... Ar galite isurasti tikrintus būdus, 
nurodyti bent vienų šeinių, kuri dėl to bųtųlkad aPsaugoti nno visų lim- 
žuvusi, kad turėjo daug vaikų. Viešpaties I ^).am^ kg71- Tačiau, kai ku- 
lšminčius sakosi: “Buvau jaunas ir pasenau, rĮos rkn^os bgos šiuo atžvil- 

I bet nemačiau, kad teisusis būtų apleistas, nugalėtos, apie
arba jo ainija elgetautų duonos” (Ps. 36, k^ *r Pasika^t>čsiine.

Difterija, viena iš tų lim
pamųjų ligų, kuri praeity iš
plovė nesuskaitomų daugybę 
vaikų, pastaruoju laiku, ačiū
atatinkamiems skiepams, su-, skiepijimo pagalba ši liga 
sirgimų ir mirtingumo skai- į visai išnyko iš tų vietų, kur

Argi nenuostabu, kad turi vaikų dau
giausia bėdniausi luomai, darbininkai, ūki- 

stybes, praleidęs pilnus tris metus So- ninkai?... O turtingesnės šeimos, kurioms ne
vietų Rusijoj, kui* aš su savo žmona bu- stinga nei duonos, nei dangos, augina jų nia
uta nuvykęs apsigyventi kaipo darbo i- žiausia. Todėl svarbiausia vaikų vengimo
ZlUOgUS. z j

"Mes vykom ten, kad rasti laisvę ir 
džiaagsmų. Mes radom pavergtų tautų, 
tautų paskandintų ašarose ir kraujuose.

“Tik. mano patyrimo žmonės gali su
prasti, kaip gilūs buvo mano nusivyli
mas, kaip kartu yra sakyti faktai apie

priežastis glūdi ne skurde, o kur kitur: pa- C1US 
togumų pamėgime, lėbavime, moraliniame iš
krypime...

“Bažnyčia — žiauri...”' Tiesa, visuomet 
yra nepermaldaujan a, daugeliui atrodo skau-i v'on° 100,000 gyventojų, t. y 
di. Man geriau būtų nekalbėti-apie tuos' rei
kalus. Bet, sųžinės liepiamas, negaliu tylėti.

kraštų, į kurį aš buvau sudėjęs visas Jei net kai kurie mūsų daktarai norėtų įsta-
savo viltis.
Taip tai kalba žmogus, kuris visų savo 

gyvenimų pašventė revoliuciniam judėjimui, 
kuris per šešiolikų metų ištikimai tarnavo 
komunizmui, dėl jo kovojo ir dažnaį nuken
tėjo. Bet užteko trejus metus pagyventi So
vietų Rusijoj, kad pažinti savo klaidų, kad 
pamatyti, jog komunistų skelbiamas rojus tik 
teorijoj tegalimas, bet vykdomas praktikon 
visų žmonių gyvenimam į pragarų paverčia.

Nusivylę* Sovietų Rusija A. Smith sako:
“Tų, kų aš turiu pasakyti, trokšta pa

sakyti pasauliui 20,000,000 prislėgtų dar
bininkų Rusijoj, bet negali”.
A. Smith apgailestaudamas pareiškia, 

kad daug gerai apmokamų Amerikos publi
cistų padeda vesti komunistinę propagandų 
šiame krašte, giria tiesiog smerktinus komu
nistų darbus ir tuo būdu sunkina Rusijos 
žmonių likimų. Dėl to jis yra pasiryžęs A-' 
merikos darbininkams teisybę pasakyti, kaip 
įkalinti Rusijos žmonės gyvena, kaip žmo
nės kenčia prispausti geležine beširdžio dik
tatoriaus Stalino kulnimi.

Mes patariame darbininkams tuos A. 
Smitho straipsnius, dedamus Ckicago Ameri
can nuodugniai perskaityti.

VAIKO NEAPYKANTA

Neseniai vysk. Paltarokas išleido gany
tojiškų laiškų apie šeinių ir moterystę. Šio 
laiško sutraukų dedame į savo dienraštį, ne? 
keliamas klausimas yra lygiai svarbus vi
suose pasaulio kraštuose gyvenantiems žmo-' 
nėms. Panevėžio Vyskupas, tarp kitų dalykų, 
sako: ' 1

“Mūsų šimtmetis vadinamas “vaikų a- 
rrrŽTTrmi”, nes šiais laikais ypatingai rūpina
masi vaikais: steigiama jiems lopšelių, dar
želių, prieglaudų... Bet iš kitos pusės “vaikų 
amžins” ėmė vesti sistematingų kovų prieš 
mažutėlius.

tymo,, kurs leistų abortus, tai sielų gydyto
jai turi kelti balsų, užtarti vaikus, kurių ne
leidžiama pasaulin. Jei Bažnyčia nebūtų gy
nusį negimusių teisės, tai kiek būtumėm nu
stoję garsių žmonių?

“ Verčiau mažiau vaikų, bet geresnių, ne
kaip daugiau mažaverčių...“ lr šitas pasitei-

penkis sykius vienos savaitės 
protarpiais. Šie skiepai nepa
vojingi, nuo jų vaikai visai 
neserga ir šiaip jau sveika
tai nieko nekenkia. Todėl jų 
bijotis niekam nereikėtų. 
Šiuos skiepijimus gali atlikti 
bile gydytojas.

goję.
Kiek kainuos tokio pamink

lo pastatymas? Vien granito 
į paminklų bus sudėta apie 
120,000 svarų, apie kitų tiek 
cemento ir konkrito. Tokio dy
džio paminklas kainuotų apie 
$25,000, jeigu prie lėšų būtų 
priskaityta algos, nuošimčiai 
ir kitokios bizniavos lėšos. 
Bet Dariaus - Girėno Pamink
lo Komitetui svarbu buvo su
naudoti surinktus pinigus vien 
tik tam tikslui, kuriam jie bu
vo aukojami. Niekam nebuvo 
mokama jokių algų, nebuvo ki 
tokių joms panašių lėšų.

Tat, prisilaikant griežtos e- 
konomijos, paminklų bus ga
lima pastatyti už apie $12,000. 
Komitetas ižde turi tik ąpie 
$8,000. Bet yra daug šiam rei
kalui surinktų pinigų, kurie

Apie raupus jau rodos „8 i kolonijose, kūrinos dabar 
nereikėtų nei kalbėti, nes

labai sumažėjo. Sulig skiepijimas sistematingai ii 
statistikų, per pirmų ketvirt- nuodugniai atliekamas. Ta 
mėtį šių mėtų mirtingumas čiau, dar randasi tokių apy-
nuo šios ligos' sieke 2.9 iš kiek linkių, kame į tai netikima 

Štai viename vidurvakarinių

juos tuojau atsiųstų.
Pinigai turi būti siunčiami:
Adv. R. A. Vasalle, pirmi

ninkas Dariaus - Girėno Pa
minklo Fondo Koni., 134 N. 
LaSalle St., Chieago, III.; ar
ba John Krotkus, kasininkas, 
Dariaus - Girėno Paminklo 
Fondo Kom., c-o Metropolitan 
State Bank, 2201 W. Cermak 
Rd., Chieago, IU.

OLIS

UŽKVIETĖ VEST- 
SHBEŠIUS

Gegužės 26 d. Pr. Valuckis, 
uolus 18 kolonijos “Draugo” 
kontestininkas ir veikėjas, 
grįždamas su A. Tičkaus ek
spresu iš Marijonų Rėmėjų 
Chic. apskr. gegužinės su vi
su piknikierių liodu sustojo 
AVest Side prie “Rūtos” dar 
žo ir visus pakvietė dalyvauti 
savo parapijos piknike, birže-

komitetas prašo tuojau siųsti Įlio 2 d., Vytauto darže. Taip 
Dariaus - Girėno Paminklo gi žadėjo prisidėti ir prie ka- 
Fondan žemiau paduotais ad- jtalikiškos spaudos platintojų 
resais, kad statybos darbas ne I piknikėlio. Rap.
būtų sutrukdytas. Kontrakto-1 ----------------------
riai yra prižadėję visų gatavai ’ Vabalų karalijoje Centrali- 
sup’austytų į formas granitų J nes Amerikos peteliškė yra 
pristatyti iki liepos 7 d., visa J didžiausia. Nuo vieno iki ki-

mažiau neguos ii to akai- valstybių mieste, kame skie- ^‘jb? bus, baigta “ UTS 'to,gal° SaV° sParnaičil» » 18 
iaas. Gi prfei dešimtį metų gijimas „epraktikuojamas si- 28 d- lr tada bns ^dengimo colių platumo,______________ ,

per tokį pat laikotarpį ir iš 
tokio pat gyventojų skaičiaus 
mirčių būta.^2, t. y. daugiau

stematiškai, susirgimų bei 
mirčių skaičius gana aukštas. 
Sulig šių skaičių, proporcio-

nei septynių L ir pusė sykių. J naliai gyventojų skaičiui, New
Tai stebėtinai ir įdomi pažan 
ga į palyginamai tokį trumpų 
laikų. Tačiau, sulig medici
nos žinojimo, mirtingumas

Yorke 1931 metais turėjo su
sirgti raupais 85,000 žmonių 
O, iš tikrųjų, tik vienas susii 
gimais teatsitiko tais metais.

nuo šios ligos galimas visai Tai kokis skirtumas, kurį pa- 
pašalinti, jei žmonija pilnai f darė ne kas kitas, kaip tik
kooperuotų.

Apsisaugojimas nuo difteri-
uolios pastangos apsisaugoti 
atatinkamu skiepijimu.

Kaip šiandien susirgimas 
raupais didelė retenybė dau
gumoj civilizuotų kraštų, taip, 
reikia turėti vilties, atsitiks

sinimas neatleidžia nuo įsakymo “nežudyk, 
ne paleistuvauk”. Pagalinus ar ten, kur ma
ža vaikų, jie geresni? Dažnai esti, kaip sako 
priežodis: “Kad ir vienas, mušk į sienas”.
Kas neturi vienmečių, tas neįpranta skaitytis 1 jos labai lengvas, pigus bei
su kitais, težiūri savų norų; o tarp sau lygių efektingas. Tam tikslui paga-
pratinasi pakęsti kitus; gyvenus didelių tar- minti skiepai įleidžiami po
pe, peranksti gudrėja; tai blogai veikia jo oda du sykiu vienos savaitės
nervus; o gausiose šeimose, bendrai sakant, protarpy. Iš to jokio pavo- Į su difterija ir škarletina, nes
auga visai sveiki vaikai. jaus nėra, o vaikas ilgam 'lai- j medicinos mokslas jas pilnai

Geriausi žmonės auklėjasi didelėse’ šei- kui apsaugojimas nuo susi r-j užkariavo. Nuo žmonijos tin- 
inose. Šventasis mūsų karalaitis Kazimieras gimo. Geriausia vaikus skie- :kamo pasinaudojimo priklau-
turėjo penkias seseris ir penkis brolius. Šv 
Bernardas buvo 7-tas vaikas, šv. Abraomas 
nuo Klaros — 8, šv. Teresytė — 9, šv. Hilde- Į 
garda — 10, šv. Ignacas Lojolą — 11, šv. Į 
Klemensas Hofbaueris — 12, šv. Petras Ka- 
nizijus — 20, šv. Kotrina Senietė — 25. Jų 
tėvai buvo įvairiausių luomų, o išaugino vai
kų būrius, ypač tokius asmenis, kurie sudarė 
Bažnyčios ir Tautos garbę.

Gimdytojai, kurie, nežiūrint trūkumų, iš
silaiko su vaikų krūva, išauklėja gerus vi-; 
suonienės narius, doriniai stovi aukščiau už j 
vadinamus karžygius. Bet didvyrių daugu-1 
mas yra kilęs iš gausių šeimų. Garsusis mūsų 
Kęstutis buvo 5 sūnus 12-kos vaikų šeimoje; 
O’Connelis, Irlandijos išvaduotojas — 10 vai
kas, muzikas Haidnas — 12, poetas Lessin- 
gas — 13, imperatorius Napoleonas — 14.

Kovose už Lietuvos nepriklausomybę tu
rėjome paaukoti 2677 karius sužeistais, 140L 
užmuštais; nuo ligų fronte mirė 297, liko in
validais 154. O laisvoje Lietuvoje nedoros, 
aistrų vergės motinos kasmet išžudo po ke
letu — keliolikų tūkstančių vaikų, būsimų 
Tėvynės gynėjų, neduoda pasidžiaugti šiuo

pyti dar labai jaunus, prade-1 sys praktiškos sėkmės. Taigi, 
dant net nuo vienų metų am- nebijokite savo vaikų skiepyti.

Dariam-Gireu PamHkto ClHeagBje 
Statytos Darbe lai Pradėtas

Visos Kolonijos Surinktus Tam Tikslui Pinigus ■ 
Privalo Tuojau Siusti Komitetui

Atsirado vyrų ir moterų, kurių sielose 
vyrauja nedorybės Erodo, kurs tykojo kūdi- r pasauliu, atima jiems amžinų laimę dangu- 
kėkio Jėzaus gyvasties ir išžudė “nekaltus je, daro nuodėmę, iš kurios išrišti tegali vys- 
va»kelius”. Vaikų amžiuje kaikur pamažėli kūpąs, ar jo įgaliotas kunigas”.

Gegužės 27 d. galutinai su
sitarta su kontraktoriais ir 
darbininkais, kurie statys Da
riaus - Girėno paminklų Mar
ąuette parke, prie 67 ir Cali- 
fornia Avė. Statybos darbas 
jau pradėtas.

Medžiaga paminklo staty
mui bus išimta iš granito ka
syklų Minnesotos valst. šiau
rėj. Granitas bus ten ant vie
tos fabrikuose supjaustytas į 
tinkamas formas ir nužvilgin- 
tas arkitekto nurodymu. Gra
nitas bus spalvuotas tamsio
mis raudonomis ir juodomis

taip vadinamo 
Rainbow” sti

liaus, bet kada jis bus nužvil- 
ginfcas jis spindės kaip stik
las.

Paminklas bus 20 pėdų au
kščio ir 35 pėdų ilgio. Jis sto
vės ant cementinės estrados 
kuri bus 40 pėdų pločio ir 60 
pėdų ilgio. J estradų užlipti 
bus cementiniai laiptai. Pačioj 
paminklo viršūnėje bus bron
zo rutulys, kuris vaizduos že
mę ir rodys Dariaus - Girėno
kelių per Atlantu. Žemiau bus j tik angelskų šnekų supranta, 
kiti bronzo reliefai, kur bus taigi negalima rokunda, kad,

spalvomis,
“Minnesota

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS nefnokėdamas lietuviškai, ir 
■ į tas gončas būtų perskaitęs

Linksmų navynų šiandie ra-Į vien lietuviškai drūkuojainų
site išdrūkavotų mūsų gazie- 
toj šnekose iš Pitsburgo mie-

poperų, jų į snukį įsidėjęs ir 
parėjęs namo kleiminti dova^

sto: Grigaičio poperos piso- i nos. Greičiausiai tai buvo Vy'
riui, taipgi iš to pat miesto, 
siūloma 1000 kėš pinigais. To 
kių progų šiais deprešino čė- 
sais, tavorščiai, reikia su lik- 
tarna ieškoti. Jeigu per dvi 
savaites tas pisorius nepada
rys to, ko iš jo reikalaujama, 
švakas, sakysiu, bus iš jo pi
sorius.

Vyžių poperos paskatiniam 
numery aiigelskai įdėta šitoks 
atestatas (testimonial):
“Editor, Draugas,

“A line to compliment you 
on your paper as an adver
tising medium. I advertised 
for my loet dog reeently and 
offered a reward. Fifteen mi
nutes after the paper was off 
the press the hound read the 
ad, stuck the paper in his 
mouth ai»d eame home to 
claim the reward.

“Yours for results, 
“A Subscriber.”

Mano delnas čia rodo mis- 
teikų. Amerikės gončai vien

čių popera, ba joj juzinama 
daugiau angelska, negu lietu
viška šneka.

— •
Generolas Bizdelė apžiūri 

vienų kariuomenės dalį. Stai
ga sustoja prie vieno kareivio.

— Karas gali bile valandų 
užsidegti. Kaip tu gali mokė
ti šauti priešų, jei nemoki net 
savo guziko mundyre užsi
segti.

Sustojus traukiniui prie ma’ 
žog stoties, Jurgiui Troškuliui 
užsinorėjo išgerti štainų al
aus. Priėjęs prie konduktorio 
klausia.*

— Tamsta, kiek laiko čia 
stovės šis traukinys. Aš norė
čiau išbėgti ir išgerti štainų 
alaus.

— Nežinau, — atsako kon
duktorius.

— Tamsta konduktorius ir 
nežinai, kada traukinys išeis?

— Žinai kų, tamsta, — sa
ko konduktorius, — veskis sy 
kiu ir mane, tai tikriausiai ne 
pasivėlinsi sugrįžti. /
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apvaikščiojimas įvyko vasario 
mėnesy. Dabar jau pabaiga ge 
gūžės mėnesio, o socialistų 
šlamštelis vi sdar užpildytas

teisingai pasielgdamas su or
ganizacija ar bereikalingai že
mindamas jų pakenkia savo 
bizniui tai ne viršininko kal
tė. Jūsų teisinimai ar šmeiž-

Tūkstantis Doleriu Dovanu “Naujienų” 
Reporteriui

Praeitų savaitę pakliuvo į lų su bjauriausios rūšies šmei- 
mūsų rankas socialistų “Nau-jžiku, melagiu ir liguistos fan-

Geg. 26 d. kun. Skripkus į- 
rašė gražų būrelį mergaičių į 
sodaliečių draugijų. Girtinos 
mergaitės, kurios dedasi prie 
tokios kilnios draugijos.

špaltomis apie tų apvaikščio- tai jiems nieko nepadės.

Įdomūs Pasikalbėjimai
KATALIKŲ BAŽNYČIA 

YRA ŠVENTA

KAULAS: — Jonai, sakai, 
kad Katalikų Bažnyčia yra 
šventa, kodėl ne visi katalikai 
esti šventi? Čia randasi viso
kių žmonių: gerų ir blogų, ko
dėl?

JONAS: — Ligoninės yra 
vieta sergantiems žmonėms. 
Bet, ar joje nėra ir sveikų? 

^^RAULAS: — Aišku, kad 
turi būti ir sveikų, nes jei vi
si bus ligoniai, kas juos pri
žiūrės, kas juos gydys.

JONAS: — Taigi ligoninės 
yra vieta ligoniams, bet jose 
yra ir sveikų žmonių, kurie 
ligonius prižiūri, gydo. Taip 
ir Katalikų Bažnyčioj yra net 
ir nusidėjėlių ir blogų žmo
nių, kurie turi mokytis iš ge
rųjų, kad ir jie taptų gerais 
ir šventais.

RAULAS: — Ar Viešpats 
Jėzus žinojo, kad Jo Bažny
čioj bus gerų ir blogų?

JONAS: — Žinoma, žinojo. 
Jis Pats davė aiškius pavyz
džius palygindamas, kad tar
pe grūdų yra ir pelų; kad ta
rpe penkių išmintingų panų, 
yra penkios neišmintingos, 
kad figos medžių yra vaisin
gų ir nevaisingų; kad tarpe 

' kviečių randasi ir kūkalių. Pa
starieji yra tam, kad turėtų 
progos pasitaisyti ir tapti šve
ntais. Protestonai, nezaliežni
nkai, liuteronai nei vieno ne
gali padaryti šventu, nes jie 
neturi šventųjų, jų neprisipa
žįsta, net nei vieno šventojo 
nepasisavina, todėl ji© negali 
palikti šventais.

RAULAS: — Kaingi yra 
tokios bažnyčios, kurios ne
gali vesti žmonių prie šventu
mo, doros ir į amžinų gyveni
mų?

JONAS: — Tiesa, Kaulai, 
tokių bažnyčių neturėtų būti. 
Bet, kadangi yra blogų žmo
nių, kurių širdys būna labai 
sugedusios, todėl jie trokšta 

^sugedusios bažnyčios, kuri dar 
^^tugiau juos gadintų. Katali 

kų Bažnyčia neleidžia blogai 
gyventų o atsiskyrėlės bažny
čios leidžia žmogui gyventi 
kaip tik jis nori. Anglijos ka
ralius Enrikas VIII norėjo 
svetimoteriauti. Jis buvo ve
dęs, o norėjo gyventi su sve
tima moterim. Bažnyčia nelei
do to daryti, tat jis atsiskyrė 
nuo Katalikų Bažnyčios ir į- 
steigė savo bažnyčių, pradėjo 
leisti divorsus imti, panaikino 
pasninkus, šventus sakramen
tus, panaikino šv. Mišias ir 
dabar protestonų bažnyčia ne
bėra bažnyčia, o politinė or
ganizacija. Liuteronai nuo K. 
Bažnyčios atsiskyrė 17 amžiu
je, nes Martinas Liuteris bu
vo girtuoklis ir pilnas puiky
bės.

RAUTAS: — Na, o kų ma
nai apie nezaliežninkus, ar 
jie taipgi yra panašūs į liute
ronus?

JONAS: — Raulai, kad tu

žinotum visų nezaliežninkų i- 
storijų, gėda tau būti) net ir 
kalbėti apie juos.

RAULAS: — Na, kas gi ten 
yra taip prasto?

JONAS: — Didelis blogas 
yra toji jų bažnyčia, o dar 
blogiau, kad randasi lietuvių, 
kurie jai priklauso. Lietuviai, 
kaipo katalikai ir tautiečiai, 
laikosi savo.tautos ir bėga ša
lin nuo lenkų, kaip avis nuo 
vilko. Lietuviai atsimena len-

jimų.
A. L. R. K. Fed. apskr. su

rengtas apvaikščiojimas gerai 
pasisekė, todėl cicilikučiai net 
per keletu mėnesių negali nu
rimti. Jie kabinėjasi tai prie 
Pittsburgho žinių redakto
riaus, tai prie vieno, ar kito 
Fed. apskr. valdybos narių ir, 
kas sakinys, tai šmeižtas.

Į jų asmeninius užsipuldinė
jimus neapsimoka kreipti dė
mesio, vienok kada jie atakuo
ja Federacijos apskritį, nepro- 
šalį bus iškelti aikštėn jų me
lagystes.

1
Jie patys ir jų bičiuliai da-

Tas pats viršininkas

ŠIS - TAS IŠ WEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS .
Gegužės 25 d. įvyko laido

tuvės a. a. Liudvikos Balčie- 
nės. Velionė buvo plačiai pažį
stama, tat ir skaitlingas būre
lis žmonių dalyvavo jos laido
tuvėse. Paliko mylinių vyrų. 
Amžinų jai atilsį.

kų jungų ir skaudų botagų. O, 
štai, dabar atsiranda lietuvių, rė kliūtis Fed. apskričiui kas
kurie nori tarnauti lenkams. 

RAULAS: — Jonai, kokiu
gi būdu dabar lietuvis tarnau
ja lenkams. Negalimas daik
tas? '

JONAS: — Raulai, tarnau
ja tie lietuviai, kurie eina į 
nezaliežninkų bažnyčių. Jie 
yra lenkų tarnai.

RAULAS: — Aš to nesupra 
ntu. Paaiškink.

JONAS: — Prieš 40 metij 
vienoj lenkų parapijoj įvyko 
nesusipratimas tarpe žmonių 
ir klebono. Keletas sugedu
sios širdies ir užsispyrėlių, ne 
galėdami pastatyti ant savo, 
sumanė organizuoti kitų pa
rapijų, bet vyskupas to nelei
do. Karštuoliai pasikvietė ko
kį ten barzdaskutį laikyti ‘pa
maldas’. Tas sutiko ir atsi
skyrėliai pasivadino nezalez- 
nik. Nezaliežnik lenkų kalboj 
reiškia nepriklausomas. Tadgi 
Raulai, atsirado ir lietuvių, 
kurie pradėjo sekti lenkų pė
domis ir taip gi vadinasi save 
nezaliežninkais, lenkų išgal
votos sektos pasekėjų.

RAULAS: — Jonai, ištikrų- 
jų, tai didelė gėda lietuviams 
vėl pasiduoti po lenkų jungu 
ir sekti juos.

JONAS: — Taip, tai baisus 
lietuvio pasižeminimas sekti 
blogos valios lenkų išmislus. 
Kita, dar blogiau, kad neza
liežninkų bažnyčioj nėra nei 
sakramentų, nei mišių, nes ten 
nėra teisėtų kunigų; todėl ten 
nėra šventumo, ten gali pri
klausyti visi divorsuočiai, 
daugpačiai ir nekrikštyti.

z
Tai matai, Raulai, nezaliež

ninkai yra sugedusios širdies 
lenkų sekėjai. Tokia bažnyčia 
nepaeina nuo Dievo. Nešventi 
žmonės jų įsteigė, todėl ten 
negali būti ir šventumo. O Ka
talikų Bažnyčių įsteigė Pats 
Viešpats Jėzus Kristus, tikras 
Dievas, todėl joj yra Dievas. 
Viešpats Jėzus yra šaltinis 
šventumo, dėl to Katalikų Ba
žnyčia yra šventa, J. V. S.

link svetainės ir muzikantų ir 
paskui, uždengimui savo ne
graži!} darbų, kabinasi prie 
Federacijos apskr. valdybos. 
Sušnipinėjo vadybos nario lai
škų ir neva tuo laišku pasi
remdami vertė kalnus ant Fe
deracijos apskr. Kuomet pa
sirodė, kad minėtas laiškas ne 
buvo grųsinantis, tai, norėda
mi'išsisukti, jie dar daugiau

Gegužės 26 d. laikė mėne
sinius susirinkimus Šv. Jurgio 
Kareivių, Šv. Pranciškaus tre
tininkų ir Šv. Marijos moterų 
draugijos.

Šeštadieniais 
rai pagerėjo.

Rūpestingai rengiamasi ata
tinkamai pasitikti ir priimti 
J. E. vyskupų Matulionį, ku
ris birželio 9 d. suteiks Sutvi- 

melagysčių j)rirašė7*bflk"Fed'. rtillim° Sakramentų. Cibukas 
šlamštelis vis dar' užpildytas
nierius, kam jie ne taip bal
savo Vaizbos Buto susirinki
me, kaip jiems buvo padiktuo
ta ir kad jų toks neklusnumas 
gali pakenkti ji} bizniui“. Ti
krenybėje niekas niekam nėra 
diktavęs, kaip balsuoti nei ba
ręs laišku už balsavimų. Vis 
tai grynas cicilikų prasimany-, 
mas. Taip pat melagystė yra, 
būk “Fed. apskr. viršininkas 
pirm pasiuntimo laiško pasi
gyrė, kad tas ir tas gaus tokį 
ir tokį laiškų ir kad jiems bū
siu taip ir taip bloga su biz
niu“. Fed. apskr. viršininkui 
visai neapeina kieno nors biz
niai. Jam tik rūpėjo organi
zacijos garbė ir tos garbės ap
gynimui jis rašė minėtų laiš
kų. Jeigu koks biznierius ne-

PLATINKITE “DRAUGĄ’

VASARINĖ
EKSKURSIJA

l
LIETUVĄ

asmeniškai vedama 
Stephen Bergen

išplaukia iš New Yorko 
via Southhampton ar 

Cherbourg
Birželio 19 d., 1935

ant
s.s. BERENGARIA
Dėl platesnių informacijų 
nueikite pas savo vietinį 

agentų arba:

CUNARD WHITE 
STAR LTD,

346 N. Michigan Avė.
Chicago, III.

DABAR

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 So. Halsted Street
Phone: YARds 5215 

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Visokios RfiAlea Inminmre — Ugniai, Vėmilm, Automobiliu, 
Stiklu Ir Lt

jienos”. To dienraščio šių me
tų gegužės mėnesio trečios die 
nos laidoje, Pittsburgho žinių 
skyriuje, atradome rašinėlį, 
užvardintų: “Mergaičių dora 
ir Coal and Iron policija“. 
Tik žemiausios rūšies cicilis- 
tas ir aukščiausio laipsnio mo 
ralis bankrutas tegalėjo suga
lvoti ir pateikti spaudai taip 
šlykščių, iš piršto išlaužtų, pa
sakų apie niekam nežinomų, 
tokiais darbais pasižymėjusį, 
suminėtoj apylinkėj kunigų ir 
tarnaitę, su kuria būtų kaf 
tai tokio panašaus atsitikę.

Žemiau pasirašęs, vardan 
teisybės ir žmoniškumo, pra
šo Reporterio paskelbti per 
“Naujienas“ to Westmore-' 
land County kaimelio pavddi- 
nimų, ten buvusios lietuviškai- 
lenkiškos parapijos lietuvio 
klebono ir jo gaspadinės pa
vardes ir patiekti įrodymus 
jiems primetamo kriminalo. 
Už tų atliktų gerų darbų Ta
msta gaūsi tūkstantį ($1000) 
dolerių dovanų.

Lauksime dvi savaites. Jei 
į tų laikų Tamsta neatsiliepsi, 
tada žinome, kad turime reika-

tazijos niekšu, kuriam neegzi
stuoja jokios padorumo taisy
klės.

Padvariškis
P. S. Pažadėtų dovanų galė

si atsiimti Pittsburgho Žinių 
redakcijoje: 409 Tabor St., 
Pittsburgh, Pa.

IŠ NORTHSIDE
Birželio 24 d. J. E. vysk. T. 

Matulionis į Dangų žengimo 
Kristaus bažnyčioj suteiks Su
tvirtinimo Sakramentų. Lau
kiame tos brangios dienos ir 
džiaugiamės, kad mus atlan
kys garbingas svečias.

Darbai pas mus, kaip ir ki
tur, silpnokai eina. Ūpas žmo
nių nekoks. Kai kurie net nu
siminę.

KAS GIRDĖTSOUTH SIDE
Pereitų sekmadienį Šv. Ka

zimiero bažnyčioje įvyko labai 
gražios ir įspūdingos sodalie» 
čių Panelės Švč. Marijos vai
nikavimo ir naujų narių pri
ėmimo iškilmės. Naujų narių 
įsirašė apie pusantro tuzino. 
Po pamaldų bažnyčioje, soda- 
lietės naujoje svetainėje pavai 
šino motinas ir naujas nares

Sodaliečių vaidinimas 

(Tęsinys 4 pusi).

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų aut Pirmo Mortgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

ŠVIESI ATEITIS

TAUPANT PINIGUS 
UŽTIKRINTOJ VIETOJ

Suv. Vai. Įstaigos F. S. & L. Ine. 
Corp., Washington, D. C. Apdraustas 
Kiekvieno Žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

Mokam dividendus 
lerį pagal uždarbį.

kiekvieną

Duodam Paskolas 
Ant Morgičių

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.

Jums reikalaujant atiduodam 
sutaupytus pinigus. NĖRA Į 
STOJIMO MOKESČIŲ.rEDERAL Savings

LOAN AUOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACKIEWICH — Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS — Raštininkė

2324 SO. LEAVITT STREET Tel. CANAL 1678

Pavasaris - Važiuojam i Lietuva!
Pavasaris jau čia. Kurie mano šiemet aplankyti Lie

tuvę, laikas rengtis kelionei. Prašome atvykti į dienraš
čio “Draugo“ laivakorčių agentūrų ir pasitarti. “Drau
gas” parduoda laivakortes visų linijų, visais laivais. 
Taip pat išrūpina visus kelionei reikalingus dokumen
tus.

Kelionės ; Lietuvų reikalais kreipkitės į

EMIL DENEMARK H
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848-60 OGDEN 
AVENUE
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Pittsbnrgho žinios
Kas girdėti South Side

(Tęsinys nuo 3 pusi.) 
ugnies skausmus”, gražiai pa
sisekė. Visos savo roles gerai 
atliko.

Geg. 21 d. mūsų svetainėje 
kalbėjo p. R. Skipitis iš Lie
tuvos. Papasakojo daug įdo
mių dalykų apie Lietuvos pa
žangų. Ant rytojaus p. Skipi
tis atlankė mūsų pradžios ir 
augštesnę mokyklų. Žadėjo pa 
remti neturtingų mūsų knygy
nėlį lietuviškomis knygomis iš 
Lietuvos. Taipgi kvietė visus 
mokinius atostogoms atvažiuo 
ti į Lietuvų ir pasigerėti jos 
grožybėmis. Mūsų mokiniai a- 
pie tai rimtai galvoja ir ki
tais metais mano organizuoti 
ekskursijų. Jei pasiseks suor
ganizuoti tokių ekskursijų, tai 
bus pirma tokios rūšies mok
sleivių ekskursija. Prie eks
kursijos organizavimo daug 
darbuojasi Kastas Vaišnoras.

BRADDOCKŽINIOS
J. E. vyskupas T. Matulio

nis suteiks Sutvirtinimo Sa
kramentų Šv. Izidoriaus baž
nyčioje birželio 3 d., 7:30 vai. 
vakare. Kas dar to sakramen
to nepriėmęs, turės gerų pro
gų pasinaudoti. Pradėjome da 
rbuotis ir rengtis kad tinka
mai svečių priėmus. Visi lau
kiame pasimatymo.

Gegužės 26 d., Šv. Onos dr- 
gijos pramoga gerai pavyko. 
Daug matės svečių iš kitų ko
lonijų. Darbščios moterėlės su
rinko daug gražiij dovanų. 
Pramoga duos gražaus pelno.

Antanina Visockiūtė ir Va- 
lerija Gailiūtė baigė mokslų 
Braddock High School.

Linkime joms pasisekimo ir 
tolesniam moksle. “Betty”

BRIDGEVILLEPADANGĖJ
Gegužės 26 d. pas mus bu

vo “crowning of the May 
Queen” iškilmės. Gražus oras 
ir įspūdingos karūnavimo a- 
peigos sutraukė didelį skaičių 
žmonių. Iš parapijos salės pa
sijudino procesija. Baltai pa
sirėdžiusios, gėlėmis pasipuo
šusios sodalietės ir kitos mer
gaitės nuėjo prie parengto lau 
ke altoriaus, giedodamos Sv. 
giesmes. Čia kun. A. Jurgu
tis pašventino vainikus, “ge
gužės karalaitė”, Ona Packe- 
vičiūtė, atkalbėjo pasiankoji-

KATALIKŲ SEIMELIS if
Keturių Apylinkių Katalikai Suvažiuos 

Tartis Aktualiais Klausimais

Sciiuylkill, Northuinberland, 
Ilazleton ir Reading apylinkių 
lietuviai katalikai turės Ka
talikiškos Akcijos seimų bir
želio 2 d., 3 vai. popiet, Šv. 
Pranciškaus mokyklos salėje, 
Minersville, Pa. Visos katali
kiškos draugijos gali atsiųsti 
penkis delegatus-tes. Svečiai 
irgi nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti. Seimely kalbės sekan
tieji žymūs kalbėtojai:

1. Kongresinonas p. Gilday 
iš Washington, D. C., — apie 
mūsų apylinkės darbininkų pa 
dėtį.

2. Buvęs Vidaus Reikalų Mi 
nisteris p. Skipitis — apie A- 
merikos lietuvių reikalus.

mo Marijai aktų ir, truputį 
pasimeldus, nustatyta tvarka 
suėjo visi į bažnyčių. Atgiedo
jus Magnificat, pasakyta du 
pamokslai. Gražiai kalbėjo 
kun. Lawney, bet ypatingai 
giliai į širdį įsmigo kun. J. 
Misiaus tarti žodžiai. Šis pa
mokslininkas, prilyginęs jau
nystę pavasariui, ragino jau
nimų išsidirbti gerų cliarakte* 
rį, kad suaugęs galėtų būti 
naudingas bažnyčiai, tautai ir 
visuomenei. Labai gražiai bu
vo papuošti gyvom gėlėm al
toriai. Tai nuopelnas E. ir S. 
Kasputyčių ir M. Packevičiū- 
tės. Šios mergaitės, kaip pa
prastai, įdėjo daug širdies ir 
darbo į “crowning of the May 
Queen” iškilmės surengimų.

Birželio 6 d. pas mus atva
žiuoja didžiai garbingas sve
čias, Jo M. vyskupas Matu
lionis. Visus įdomauja to kan
kinio asmenybė. Tiek iškentė
ti ir vargo pakelti, kiek pakė
lė tas tikras Kristaus tarnas 
bolševikų nelaisvėje, tegalėjo 
ypatingos Dievo Apvaizdos 
stiprinamas vyras. Atvykęs į 
Bridgeville J. E. suteiks Su
tvirtinimo Sakramentų. V.

HOMESTEADŽINUTĖS
Gegužės 12 d. suruošta pra

moga pelno davė virš $140.00, 
kuris paskirtas bažnyčios da
žymo fondan.

3. Mayesvilės klebonas kun. 
Alauskas — apie šios apylin
kės jaunimo organizavimų.

Seime bus priimtos svarbios 
rezoliucijos. Delegatai-ės ir 
svečiai nesivėlinkite, nes sei
mas prasidės lygiai 3 valandų 
ir baigsis 6 vakaro.

Seimui užsibaigus, visi ga
lės vykti į Šv. Patriko High 
School salę, 619 Mahantungo 
St., nes ten 7:30 vai. bus labai 
gražus vaidinimas “Tarp dvie 
jų aušrų” ir operetė “Tenai 
širdis mane traukia”. Veika
lus loš atvykusios iš Vilią St. 
Joseph Marie, Šv. Kazimiero 
seserų akademikės.

Rengimo Komisija

SUTVIRTINIMO SA
KRAMENTAS

MT. CARMEiL, PA. — Šv. 
Kryžiaus lietuvių katalikų ba
žnyčioj gegužės 19 d. J. E. vy
skupas T. Matulionis suteikė 
Sutvirtinimo Sakramentų 188 
asmenims; jų tarpe buvo mo
kyklos vaikučiai. Nemažas 
skaičius suaugusių ir senų 
žmonių priėmė tų Sakramen
tų. Visi džiaugėsi gavę pro
gos priimti Sutvirtinimo Sa- 
kramentų iš lietuvio vyskupo

(Tęsinys 5 pusi.)

Geg. 19 d. mirė Jokūbas Ka 
zučionis, senas Homesteado pa 
rapijonas. Paliko žmonų Ro
žę, dvi dukteris — Onų ir Ve
ronikų, sūnų Juozų ir anūkų, 
brolį Homesteade ir seserįf 
Lietuvoj. Palaidotas katalikiš
kai Šv. Kazimiero lietuvių ka- 

Į puošę
————

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 

Matosi Trijų 

SvsiKUlžiu 
Kentaelry

Mutual LiųuorCo.
4707 S. Halsted St

Tei. TAROS M«S

DOVANU-DOVANU

Skalbiamoji mašina verta 
#62.00

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintj 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITO 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
• National Bank 

; 19th PI. and Halsted St n

CLAIROL
STARTS WHERE
NATURE STOPS

When natūra 
glects to function,

as she often does, and 
the hair becomes 
streaked or grey— re- 
condirton and restore 
the natūrai color to 
your hair with a Clairol 
treafment. Clairol is not 
a dye—it is a cleanser, 
a reconditioner and a 
color agent as well.

Phone today for an 
•arty appointment.

AhIc for Clairol at yonr 
favorite Beauty Sliop 
or ivrite tn Clatrol Ine. 
12# W. 4#th Street, 
Wew York City, K. Y.

DARIUS - GIRĖNAS 
PAMINKLO

PIKNIKE
3

.A
RENGIA

&

Darius-Girenas Paminklo Komitetas

Lempa verta 
#20.00 ,

timomE imu
Prie 70tos ir California Avenue

Birželio 2 d., 1935
PROGRAMA PRASIDEDA 10 VAL. RYTE

Golf Setas vertas $40.00

Šokiai

Užkandžiai

Dainos
*• csf'La.

Parlor Setas $140.00

TIKIETAI DALINAMI U2 DYKĄ
ĮSIGYKITE VIENĄ

KITOS DOVANOS:
TYPEWRITER — RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ 
DVIRATIS — BIOYCLE 
LAIKRODIS — CLOCK

SĄLYGOS LAIMĖJIMO

1) —Kiekvienas asmuo gali turėti tik vienų tikietų.
2) —Laimėtojas turi būti piknike Laimėjimo Metu.
3) —Dovanos bus duodamos tik suaugusiems.
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Katalikiški) Mukykhi Vaikui 
Daig Kentusias

(Kun. J. Mačiulionio, M. 1. C., žios dvasios. Tėveliai turėtų
visais galimais būdais koope
ruoti su seserimis mokytojo
mis, kad šis darbas visais at
žvilgiais sektųsi 100 nuošim
čių.

Radio Dainų Kontestas
Birželio 5 d., 3:30 vai. po

piet iš šios pačios stoties
i • • nmnii i“Draugas” ruošia katalikiškųmet suaukoja apie $100,000.00. I , , .T , . • . v v. , mokyklų vaikučių radio dainųJose mokytojauja virs simtas i A A

seserų vienuolių. Iš viso to

VI
GEB.THATS 
'TOO BAO'.*. 
rr's vtRV

SAD’

By Bruce Stuart
[V/HATS'

spo?.

kalba, pasakyta per radio 
gegužės 2i> d. iš YVEDC 

stoties)
Chieagos lietuviai turi 12 

lietuviškų parapijinių prad
žios mokyklų. Jose mokinasi 
apie 4000 lietuvių vaikučių. 
Jų užlaikymui lietuviai kas

kontestų. Kontestas tęsis per
.. , • i "lvisa birželio mėnesį,lietuviams Clneagoje yra kuo . *
pasidžiaugti ir pasigerėti. 

Šiose mokyklose vaikučiai,
Kontesto sąlygos

1. Stojantieji į kontestų ga-
apart tikybos ir kitų svarbių 11 tnr8ti ne dau«ia“ 10
ir reikalingų mokslų, gauna me M- .

’ 1 2. Dainų gali dainuotigražų išauklėjimų lietuvių dva 
šioje ir lietuvių kalboje.

Vaikučių tėveliai labai džiau 
giasi, kad jie galėjo pastaty-

ilaiau 2 minutes.
ne

AkNTT 
SAID A VtoRD

THE 
School Housę 
BURKSED 
DOV7M V. i«»

O»O IT MAKE- 
HlM feelthat

BAO?

HE’S STllL 
TOO HOARSF PBDH,

CHEERlbY ».»

SUjarT

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
UETUVISMECHAMIKAS
Senis Diržius, kuris laiko

pas juos. Bet jie vis dar pre
kes perka nuo kitataučių, bet 
ne nuo savųjų.

3. Globėja. Klasės globėja 
Marija — Elena Metellnaitė.

Kazuųieras Gudgalis pers- I -----------
Kaitė baigiančiųjų “Paskutini I (Tęsinys nuo 4 pusi.)
Testamentų” (Lašt Will). 'rankų. J. E. pasakė labai gra- -tulionio.

Juokingos “pranašystės” ; žų pamokslų lietuvių kalba,

SUTVIRTINIMO SAKRA
MENTAS

8. Tenai širdis man® trau
kia, operetė — 40 mokyklos 
mergaitės.

9. Kalba J. E. vysk. T. Ma-

3. Iš kiekvienos L. K. mo- gazolino, ir automobilių taisy
kyklos imama tik po vienų 
mergaitę ir vienų berniukų.

mo vietų, 1425 So. 52 Avė., pa 
sidirbęs greitąjį automobilių

apie baigiančių studentų užsi-
Apdraudos kompanijose di- emimus dešimt metų nuo da 

rba kitataučiai. Lietuviams n 1,ar h,tvo

Vakaro vedėjas — 
kun. dr. Končius.

Vakare dalyvavo

klebonas,

ti savas mokyklas ir jas paje , x .
gia užlaikyti. Tai mūsų lie- 4- Dalna tun butl 1,e‘UVIU . lailn5''° 3 viet» St. P»»l, Minn. 
tuvių Amerikoje didžiausi tu- kalba Anuojama. I valstybės parodoje automobi-

, SS’“:
Šis gražus auklėjimo dar- . . <4tA ,, + • . . ų sidarbuoti. Ran, Bromslavos Oerkauskaites.° d išleista “Drauge” balsavimo taip pagerinsiąs, kad laimė- °luaiuuuu- Kapu ~ . ----

blanka su kontestininko var- siųs tarpvalstybines lenktynes.
du, mokykla ir daina, kurių St. Paul miesto laikraščiai 
dainavo. Visi lietuviai galės daug rašė apie B. Biržių ir

bas lietuvių katalikiškose mo
kyklose tęsiasi jau virš 25 me
tai. Ar n© garbė tiems lietu-' 
vianis, kurie kuomi nors pri
sidėjo prie tokio gražaus jau
nimo auklėjimo? Kristus yra 
užtikrinęs, kad kų tiems ma
žutėliams padarysime, Jam pa 
čiam padarysime ir didelio už
mokesčio iš Jo susilauksime.

Tame darbe svarbių rolę lo
šė mūsų mokytojos - seserys. 
Joms mes pripažįstame dide
lį kreditų už gražų ir pavyz
dingų vaikelių auklėjimų. Se
serys - mokytojos į jaunas šie 
las įneša daug Kristaus gra-

duoda progos. Tat mes, lietu
viai, turėtumėm svetimtaučių 
agentų vengti. Reikėtų čia ge

ni pa
Rap,

REIKŠMINGA BAIGIAN
TIEMS DIENA

Jo atsilankymas čia ilgai pa
siliks žmonių atmintyj. Kle- Vakare dalyvavo daug ir 

perduota Aldonoj i bonas kun. dr. J. B. Končius : svečių kunigų. Po programo 
Balcmnaites ir Vitalijos Ger- (pareiškė padėkos vyskupui, J. e. kulbė jo apie katalikiškas 
caitės. ' svečiams kunigams ir sės. Ka-

šauksmri (cheers) buvo ve- zimierietėms už pasidarbavi-

ANTANAS ALOZITIS
mirė gegužės 28 d., 1935. 7:55 
vai. vakaro, sulaukęs pusės am
žiaus.

Kilo iš Lietuvos, Kelmės par, 
Amerikoje išgyveno apie 35 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Barborą., sūnų Kazimie
rą, 3 dukteris: Juoeapiną Bal
trušaitienę, Barborą ir Anelę, 
seserį Domicėlę Budreckienę, 
anūkus; Mrs. A. Pocienę. Pran
ciškų. Kazimierą ir Edvardą ir 
gimines, o Lietuvoje 2 seseris: 
Marijoną Tamkienę ir Juozapi- 
ną Zazulkienę ir gimines..

Kūnas pašarvotas 1618 So. 
50th Avė., Cicero, Iii.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 1 d. Tš narni; 8 vai. bus 
atlydėtas į Sv. Antanno parap. 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

NuoSirdžiat kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs. I>ik- 
terys, Jk-ntau, Sesno, .Anūkai Ir 
filminės.

lAbidot uvįj; direktorius A. Pet
kus. Telef. Cicero 2109.

balsuoti už 5 kontestininkus. 
Balsai bus priimami paštu ar
ba “Draugo” ofise. Gavusieji 
daugiausia balsų gaus dova 
nas. Dovanų bus 5.

ŽINIOS Iš MELROSE 
PARKO

Šv. Onos draugija buvo su
ruošus vakarų balandžio1 27 d., 
Vaičiulio svetainėj. Vadovau
jant pirm. Marčiulaitimei vai-

dėjo paveikslus.

Gegužės 26 d. du vagiliai 
norėjo J. Staligai liold up pa
daryti. Staligai vienų vagilių 
parbloškus, kitas jį sužeidė.

Valstybės bepročių įstaigoje 
mirė viena neturtinga mote
riškė iš Cicero. Neturint jai 
čia giminių, geros širdies žmo
nės, renka aukas palaidojimui.

Šv. Antano parapijos mo
kyklos 8 skyriaus nariams pe
reitas trečiadienis, gegužės 22 
d., bus atmintinas.

Baigiantiems pradžios mo
kyklų mokiniams išdalinta kia 
sės spalvos (Class colors).

Gerb. klebonas, kun. H. J. 
Vaičiūnas išdalino spalvas. Spa 
lvos — Nile green ir orchird

Prieš išdalinant spalvas, ge
rb. klebonas pasakė gražių ka
lbų. Išaiškino spalvų vertę, 
reikšmet

Svarbiausia spalva, tai Nilt 
green, žalia. Ji simbolas Vii 
ties. Įrodė Vilties svarbų žmc 
gaus gyvenime, jo užsiėmimuo

m , se. Taipgi pareiškė, jon* vienTa proga surengta progra-: .... , ’ . .V.v .... . ° . vilties neužtenka. Reikia ir
pasiryžimo darbui Dievo ir

Vienoj krautuvėj dn broliai 
vienas kitų taip suniušo, kad
vienas guli ligoninėje, su di

dinta veikalas. Publika bnvc 1 dele žaizda palei širdį> o ki_ 
patenkinta ir pageidauja dau sgdį įaĮgjįme Svetimtau- 
kiau tokių vakarų. V eikale na- sako, kad įaį bUVę Betu
rės lošė ir vyrų roles ir jose 
gerai pasirodė. Šios vaidino: 
Navikaitė, Valušaitė, Deiman- 
taitė, S. Gricaitė, A. Gricaitė, 
D. Gricaitė, L, ir A. Andri
jauskaitės, Miltonaitė, Ž. Za- 
belaitė, Krušienė, Deimantie- 
nė, Gricienė ir Laskauskienė.

vių tėvų vaikai.

Pranešama iš Oak Forest, 
kad mirtinai susirgo J. Alio- 
zaitis, senas Ciceros gyvento
jas.

Mūsų biznieriai nori, kad 
mes saviškiai eitumėm pirkti

KRAUTUVĖ DARO 
PROGRESU

Progresuoja Progress Furn 
krautuvė. Jos klijentai gali už 
mažas kainas pasirinkti tin-s 
kamiausių namams reikmenų. 
Krautuvės radio programai 
taipgi įdomūs. Praėjusį sek
madienį kaimiečių kvartetas 
gražiai dainavo liaudies dai 
nas. Jostra

mėlis, kurį išpildė patys bai
giantieji. Choras padainavo 
“Audra girioj” ir “Pergalė
tojų daina”. Keli baigiančios 
klasės nariai pakalbėjo:

1. Mūsų obalsis — šiuo žen
klu pergalėsime — Eleonora 
Kandrotaitė.

2. Gėlės — masės gėlė — 
rožė — Paulius Marcinkus.

mų tų iškilmių proga.
Vakarėlis svečiui pagerbti
Geg. 22 d., mokyklos salėje 

įvyko gražus vakarėlis J. E. 
vysk. T. Matulioniui pagerbti. 
Vakarėlį surengė parapijos mo 
kyklos mokytojos Šv. Kazimie 
ro seserys.

Programa buvo sekanti:
1. Pasveikinimas — Adolfas 

Raslavičius.
2. Pagerbkime ir mes, vei

kalėlis — 1 skyriaus mokiniai.
3. Paukšteliai mieli, daina 

— 2 ir 3 skyr. mokiniai.
4. Geismai ir svajonės, M. 

Petrausko — 4 skyr. mergai-
jtės.

5. Kristaus karžygi, eilės —

parapijines mokyklas, sesučių- 
vienuolių vedamas. Dėkojo kle 
bonui, sės. Kazimierietėra® už 
surengimų gražaus programo 
ir įteiktas dovanas. Dfeika$

Mes aiškiai matome kiek 
saulės šviesa yra didesnė už 
mėnulio šviesą Kad mėnulis 
galėtų su saule susilyginti, rei 
ketų 600,000 kartų daugiau 
šviesos įsigyti.

Tėvynės labui.
Įspūdingi, pilni reikšmės žo

džiai klebono giliai įsmigo į
baigiančiųjų studentų širdis. . , . . .T . . . . v 5 ir 6 skyr. mokiniai.Ir ten niekuomet nezu3. I c T,. v, __ ~

Geriausi linkėjimai baigian
čios klasės nariams!

‘Draugo” rašė jas

6. Ei muškim varpų, daina 
— 6 skyr. mokiniai.

7. Dovanų įteikimas.

SUGRĄŽINKITE JAUNY- 
STĖS DIENAS

NUGA-TONE yra pastebėtinas vais
tas del ligonių ir silpnų žmonių, Po 
to kaip jūs jį vartosite vieną savaite, 
jus pastebėsite abelną pagerėjSną ir 
jeigu ir toliaus vartosite, jūs atgau
site savo normalią sveikatą ir spėka.

Jokie kiti vaistai neturi tokią pa
stebėtiną istoriją kaip NVGA-TONE. 
Per 45 metus jo gyvavimo milijonai 
moterų ir vyrų atgavo savo svef-katą 
ir spėkas. NUGA-TONE parduodamas 
visose vaistinyčiose. Žiūrėkite kad 
gautumėte tikrą NUGA-TONE. Neim
kite pavaduotojų, nes jie yra bever
tės.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c Ir 
50c.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340SS40 oo mizne avt

Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamišk
ių ir Orabnamių

----------- o———
Didžiausia pamiškių dirbtuvė

Ohicagoj
---------o------- *-

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

taupykite pinigus 
o

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chieagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AYE.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

1. F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YAEds 1741—1742

Lackanicz ir Sūnūs 2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515 Cicero 5927

J. LMemus 4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė.
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139A. Masalskis

VYRAI! VYRAI!
APSIRŪPINKITE SU ANGLIMIS ATEINANČIAI ŽIEMAI

CRANE COAL KOMPANIJA
$7.00 
$6.80

ATPIGIMO ANGLIS TRUMPAM LAIKUI
pocAHOięrAs, labai stambios, tonas tiktai ....................................

(imant 5 tonus ar daugiau)
Jeigu norit smulkesnių Pocaliontas anglių, tai galit

gauti tonų po........................ . .................................................
Nelaukit ilgiau, paduokit orderį tuojau, nes trumpu laiku anglių tonas gali pa
brangti $1.00 ar daugiau.

ORDERILS galit paduot per TELEFONĄ.
REPUBLIC 8402

CRANE COAL CO
5332 S. LONG AVENUE

TAIPGI REIKALAUJAM AGENTŲ IK DRAIVERIŲ

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir išdirbitne 
visokių rūšių paminklų ir grab
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas bktkAA | rytus imki 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Tryw telefonai:

Itez. PENSACOLA 9011 
UEUMOMT MM

Office 1 HTTd/UUB SMB 
TtOflOa4 Rosclli, BMT.Alfred BmbIU,

A.Petkus 
J. F. Radaus

1410 So. 49tH Ct., Cicere 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

S. M. Skudas 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377
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i DIEVO APVAIZDOS PAR. METINIS PIKNIKAS I
SEKMADIENYJE, BIRŽELIO «) 2 DIENA 1935

VYTAUTO DARŽE
115th St. tarp Cravvford ir Cicero Avenues

ŠOKIAMS GRIEŠ BROLIŲ METRIKŲ ORKESTRĄ

Astuoniolikiečiai širdingai kviečia visus savo kaimynus, ypač visus bu

vusius aštuoniolikiečius prisiminti senus laikus. Piknike VISKO BUS.

Laukiame

KLEBONAS ir KOMITETAI

VIETINĖS ŽINIOS
NAUJI, MODERNINIAI 

OFISAI
mingai priims Moterystės Sa
kramentų. M. Laurinskaitė 
tuokias su A. Petkum. Vestu
vių pokylis įvyks jaunosios na 
me.

Linkini mūsų nenuilstančiai 
veikėjai ir ,toliau darbuotis 
taip, kaip iki šiol darbavosi.

Abiem daug laimės ir pasi
sekimo naujame gyvenime.

Žinantis

PIKNIKAS PILNAI 
PASISEKĖ

Prašome Aplenkti Tą Dieną
Svarbu Visoms Draugijoms, Klubams Ir 

Organizacijų Kuopoms

Visoms Chicagos ir apylin- mu, tikietų išplatinimu, įvai- 
kės kolonijų katalikiškoms ir riomis dovanomis.
tautiškoms draugijoms, orga- Side,

kas ir A. Kilienė jau gerokai Į gių susirinko į puošnų E. Ge-, Kinietis mokslininkas šutai 
sustiprėję. Tur būt, jau irgi Į dvilienės namų, 4639 S. Iler- sė pirmąjį žodynų 1199 metais 

mitage Avė., ir pasveikino jų : prieš Kristų.
vardadienio proga.

Gedvilienė yra nenuilstanti
veikėja visose draugijose ir 
parapijoj.

Ilgiausių metų! Dalyvė

bus parapijos piknike. Tų die
ną turi būt visi sveiki ir link
smi.

Paskutinę gegužės dienų 
rengiama iškilminga užbaiga 
gegužinių pamaldų. Ruošiama 

kuriai gerb. 
vai 
K.

REIKALINGA STENOGRA- 
FISTĖ

Reikalinga stenograflstė, kuri mo
ka lietuviškai ir angliškai. Galima 
užeiti nuo 6 iki 9 vai. vakare.

6322 So. Westsm Avė.

Neseniai adv. Kai ir Zaret- 
sky perkėlė savo ofisų nuo 756 
West 35tli street į naujus, mo
derniškus ofisus 6322 So. We- 
stem Avenue.

Ofisai gražiai įrengti ir pa
togūs, kaip advokatams, taip 
.r jų klijentams. Įėjus tuoj 
matai gražų priėmimo kamba
rį. Biznio kambariai, kur kli- 
ientai priimami, irgi taip įtai
kyti. Beabejo, gražu matyti lie 
tuvius advokatus žengiant pi
rmyn.

Adv. Kai, kaip jau visi ži
nome, eina assistant State’s 
Attorney pareigas.

Taip girdėti, kad prie adv. 
Kai ir Zaretsky prisidės ir ki
ti du advokatai.

Advokatų ofisus galima ka
sdien lankyti. Rap.

BRIBGEPORT. — Geg. 26 
<1. Šv. Jurgio parapijos pikni
kas Vytauto darže pavyko*, 
Diena buvo graži, žmonių pu
sėtinai. Ūpas visų buvo geras 
Pelno liks virš tūkstančio.

Nuoširdus ačiū: kunigams 
sandarbininkams, trustisams. 
komitetams ir visiems, viso
ms darbininkams-ės. Nemažiau 
ačiū biznieriams už aukas ir 
atsilankymų. Ačiū visiems pa- 
rapijonams ir kaimynams. Lai 
Dievai visiems šimteriopai at
lygina.

Prie tos progos sakau visai 
' savo parapijai ir prieteliams 
sudiev, nes 28 d. š. m. išva
žiuoju į Lietuvų trims mėne
siams.

Pralotas M.

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS
Gegužės 25 d. buvo sureng

ta didelis “Bridal Shower”, 
įžymiai Town of Lake ir Bri
ghton Park veikėjai M. Lau 
rinskaitei. Artimos jos drau
gės ir draugai susirinkę gra
žiai jų pagerbė. Išreikšta daug 
linkėjimų ir gausiai apdova
nota.

Rengėjos visus atsilankusius 
gardžiai pavaišino.

M. Laurinskaitė yra plačiai 
žinoma. Ji visur dalyvauja, • 
nenuilstančiai darbuojasi. Ji ( 
yra narė Nek. Pras. Pan. Šv. 
mergaičių sodalicijos, Labda
ringos Są-gos 1 kp., Šv. Pra
nciškaus vienuolyno rėm. 3 
skyr., Teatrališko klūbo, Šv. 
Kazimiero Akad. Riėmėjų 1 
skyr. eina iždininkės pareigas 
ir Brighton Parke, Apaštalys
tės Maldos dr-jos (eina rašt. 
pareigas, taipgi Marijonų Ko
legijos 35 skyr. (eina rašt. pa
reigas). Visur nuoširdžiai da
rbuojasi.

Birželio 1, 10 vai. ryto, Ne
kalto Prasidėjimo Pan. Sv. ba
žnyčioj per šv. Mišias iškil-

Birželio 2 d., West
nizacijų kuopoms, klūbams, 7:30 vai. vak. bus svarbus pa- &ražl procesija, kuru 
pranešame, kad liepos 21 d. y- sitarimas apie piknikų. Bus lav;,|n mokyk
ra paimtas Birutės daržas me visi kolonijų “Draugo” ag- iručius.
tiniam “Draugo” piknikui? entai, katal. spaudos platin- .
Visų prašoma tų dienų nereng, tojai, “Draugo” piknikų dar- , PASVEIKINO VEIKĖJĄ 
ti savo išvažiavimą, o ateiti bininkai, raporteriai, buvusie- 
i talkų dienraščiui “Drau- ji tatestininkai, kviesliai 
gui”, kuris dykai garsina į-
vairius pranešimus. Visi visais • bav^'priklausys gražioTpik 
būdais galės padėti surengti} nį]<0 sėkmės, 
didelį piknikų, pav., atsilanky Pikniko Renginio Komisija.

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

Tai jau parap. piknikas už 
poros dienelių. Vįisa parapija 
sekmadienį popiet persikrau
sto į Vytauto daržų. O kas

los CLASSIFIED
AUTOMOBILES AUTOMOBILES

L. Krušas,
klebonas

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų (tempimą, kuria 
erti pri-žastiml galvos skaudėjimo. 
' /fil«ltno, akių aptemimo, nervuotu- 
•no, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 

' elektra, parodančia mažiausias klai 
das. Specialė atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v

j Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METįį PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl vis 

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND A VENŲ
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas

skirtų valandų. Room 8.
Phone CANai 0523

ir Gegužės 15 d. pripuolė Šv. 
visi veikėjai. Nuol visų gra- Elenos. Ta proga būrelis drau 
žaus prisirengimo ir pasidar-

ten bus? Pasakykite, ko ten 
nebus. Šįmet aštuoniolikiečiai 
nori sumušti rekordų. Rengia 
šauniausį piknikų ir kviečia 
visus savo prietelius iš arti 
ir iš toliaus.

PARDAVIMUI BIZNIAI
Pardavimui grosefnė. $600. 

Visiškai nauja krautuvė nau
jam name. Gera vieta užsidė
ti bučemę.

VIRginia 0495

EMIL DENEMARK INC.
Vartotų Kary Bargenai------

BUICK — 1935, 5 pasaž. Club Sedan 
41, su trunk, juodas, garantuoja

mas kaip naujas .......................... $875
BUTCK — 1935, 5 pasaž. Sedan 47, 

juodas, žema mileage, garantuoja
mas kaip naujas ...................... $845

BUJOK — 1934, 5 pasaž. Sedan 57, 
juodas vartotas tik kelis mėnesius, 
garantuojamas .......................... $895

CHRYSLER — 1931, 2 pasaž. Con- 
vertible Coupe, Rumble seat, Tan, 
gerai išrodantis coupe tobulam sto
vy .......................... ........................... $395

CHEVROLET — 1933, 2 pasaž. Busi
ness Coupe, mėlynas, 5 drat. ratai, 
tobulas ka.ras.............................. $395

Mūsų ligoniai A. Vardaus-

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI: ‘

Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1028 2359 So. Leavltt St.

CANai 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chieago
OFFICE HOURS

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

Tel. CANai 0257
Ree. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGA8

1821 SOUTH HAI^TED STREET 
Rezidencija 6600 8o. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet
S Iki 8 v. vakaro

Tel. CANai 618$

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: ,Nuo *9 iki 12 .ryto
Nuo d iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

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

Ofiso telef. BOUlevard 7820
Namų tel. PROspect 1930

Tel. CANai 6122

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

Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutaUi 
REZIDENCIJA

0631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

Tel. ROUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pasai sutarti DR. T. DUNDULIS

Ofiso Tel.: PROspect 8378
Rez. Tel.: HEMloek 8141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

1 2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 6:30 Iki 8:30 
Seredomls ir nedėliomis pagal sutarti 
Rez. 2515 W. 49th St. Pagal su tart J.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4157 AROHER AVENUE

Tel. VTRgtnla 00®6
Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m. 

Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. E. SIEDUNSKIS
Gydytolas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDUNSKIS
Dantistas

Gas X-Ray
4143 ARCHER AVĖ., Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 8660; res Vlrg. 0669Tel. Ofiso BOUIearard 5918—14

Ree. VIOtory $34$

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-S: nuo 4:90-8:99

756 West 35th Street

Valandos: Nuo 1-5 Ir 7-9 kasdiena- 
Rez. Ir Ofiso Tel. — BOUlevard 5031

DR. L. A. ZALESKA
i GYDYTOJA Ir CHIRURGU
1 1720 West 47th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
J __ _____DR. CHARLES SEGAL

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

į t lubos
' CHICAOO, ILL
J OFISO VALANDOS:
■ Nuo 19 Iki 13 vai. ryte. nuo 8 Iki 4

vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 19 Iki 19

valandai diena
Telefonas MIDrray 2830

DR. MADRICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0664

Rez.: Tel PLAaa 8400
Valandos:

Kuo 16-19 v. ryto; l-l lr 7-6 v. v. 
Nadėldlenlala nuo 16 Iki 19 diena

PARSIDUODA pigiai farnia arba 
biznis. Biznis vadinasi Liberty Park; 
moderniškai Įsteigta vieta; yra ba
ras, šokiams salė; pardavinėjame vi
sokius gėrimus ir užkandžius. Biz
nis su dideliais medžiais, 5 akrai 
žemės, bėga upė. Vieta išdirbta per 1 
11 metų.

V. JONIKAS 1
135th ir Archer Avė. Rte 4A 

Lemont, III.
Tel. Lemont 87—J2

BUICK — 1934, 5 pasaž. Club Sedan 
41, su trunk, mėlynas, išrodo kaip 
naujas, garantuojamas............ $745

BUICK — 1934, 5 pasaž. Sedan 47, 
mėlynas, labai mažai vartotas, ge
ram stovy, garantuojamas . . $725

BUICK — 1933, 5 pasaž. Sedan 57, 
juodas, 6 drat. ratai, tobulam sto
vy, garantuojamas ...................... $645

BUICK — 1933, 5 pasaž. Sedan 67, 
.juodas, 6 drat. ratai, tobulas viduj 
"ir išoriniai, garantuojamas .. $745

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. LAPayette 7650

DR. F. C. WiNSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. CANai 0402

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rez : Tel. HEMloek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS ,

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

Rezidencijos Ofisas: 2666 W. 69th St.
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

8147 SO. HALSTED ST.. CHICAOO 
Paned., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMloek 4848 
Res. Tel. GROvehtil 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

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

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. tr Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAPayette 6798 
Naktimis Tel. CANai 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: > Iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti 

Tel. LAPayette 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Aroher Ava. netoli Kedzie) 
▼alandos: ntto I Iki I vai. vakare 

Seredomls lr nedėliomis pagal 
sutarti

Tel. LAPayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFTRAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo * Iki 10 rytais — 1 
iki 8 popiet — 6 Iki 8:80 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

DODGE — 1932, 5 pasaž. Sedan, Ma
roon, 5 drat. ratai, atsakomingas 
mažas sedan ..................... .. $345

EORD — 1934, 5 pasaž. Sedan, ža
lias, 5 drat. ratai, vartotas tik ke
lis mėnesius, viskas kaip nauja, 
garantuojamas .......................... $495

FORD — 1931. 2 durų Sedan, juo
das, 5 drat. ratai, gerai operuojan
čiam stovy ................................. ; $245

FORD — 1931, Town Sedan, juodas, 
5 drat. .ratai, duos daug patarna
vimo ................................................. $275

BUICK — 19 31, 5 pasaž. Sedan 67, 
juodas, mediniai ratai, atsakomin- 
gas karas geram stovy .... $375

FORD — 1931, 2 pasaž. Business 
Coupe, juodas, tobulam stovy $245

BUTCK — 1930, 5 pasaž. Sedan 61, 
Maroon, 6 drat. ratai, f>irmos rū
šies stovy .................................... $265

BUTCK —■ 1930, 5 pasaž. Sedan 61, 
žalias, 6 drat. ratai, labai puikus 
karas . .................. .. ....................... $275

BUICK — 19 30, 5 pasaž. Sedan 47, 
juodas, mėšliniai ratai, tobulas ma
žas sedan . ............................... $275

BUICK — 1 928, 5 pasaž. Rrougbam 
47 - S, molynas, mediniai ratai, ge
ras karas žema kaina ........... $95

BUICK — 1928. 5 pasaž. Sedan 47. 
žalias, mediniai ratai, geram sto
vy .................................t.............. $125

FORD — 1931, 2 pasaž. Coupe, Rnm- 
ble seat, juodas, geram stovy $225

FORD — 1930, 4 durų Sedan, juo
das, 5 drat. ratai, geras karas, že
ma kaina ........................................ $150

FORD — 1929, 2 durų Sedan, gerai 
operuojantis, apkainuotas pardavi
mui . $115

FRANKLTN — 1928, 2 pasaž. Coupe, 
pilkas, gerai operuojantis .. $150

------------ ! Vt * '
GRAHAM PAIGE — 1932 5 pasaž. 

Sedan, žalias. 5 mediniai ratai, 
ekstras, geras karas, žema kai
na ............................................... $295

PONTIAC — 1934, 5 pasaž. Se-dan, 
Black, 5 drat. ratai, išrodo kaip 
naujas, tobulam stovy ........... $695

BUICK — 1927, 5 pasaž. Sedan 47, 
mėlynas, mediniai ratai, gerai o- 
peruojančiam stovy..................... $65

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais
3448-60 Ogden Avė. - Chieago 

Cravvford 4100
KONTRAKTORIAI

ŽELVIS BUILDING CO. 
Kontraktoriai

Statom naujus i,r taisom senus na
mus. Mūro. cemento, medžio Ir stog- 
dengystės. Lengvi Išmokesčlal arba 
cash. Gaisro apkainavimas — state- 
mentai — ant namų Ir rakandų.

3358 S. LITUANICA AVĖ.
Tel. ROUIevard 6327

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Telephone ROUIevard 2300

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 6 515 S. Rockwel1 St.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bnnk name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Fanedėlto, Seredos lr Pėtnyčlos 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas CANai 1175

NAMAI: 6459 S. RockwėU St.
Telefonas REPnhllo 9600

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETTTVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chieago

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant jūsų morgi

čių, bonų, algos tr namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgi
čius, bonus, namus, ūkės ir biznius. 
Turim apdraudos departamenta. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LATVAKORCTŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
cash. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marąuette Park.

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
“DRAUGE”


