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HITLERININKAI PANAUJINA SAVO 
PUOLIMUS PRIEŠ LIETUVĄ

GIRDI, KLAIPĖDOS KRAŠTAN “IMPOR
TUOJAMA” DAUG LIETUVIŲ

Tuo būdu “rengiamasi” į rinki
mus, kad gavus daugiau balsų

A NACIAI NORI? KAD DIPLOMA- 
• TAI J TAI “ATSIŽVELGTŲ”
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ANGLIJA SUSIRUPINUSI 
ETIOPIJOS KLAUSIMU

Pažymima, kad tai sunki prob
lema Anglijos vyriausybei

ETIOPIJA NIEKO NEŽINO ,,“^^'0. -
ADIC “IMPinCMTIK” j Italijos diktatorius Mussoli- 
Arlt INulUtnlUu Į ui įsakė laikraščiams, kad jie

“sušvelnytų” savo puolimus

KAUNAS, birž. 10. — Vo
kietijos naciai-iš naujo prade 
da pulti Lietuvę, Klaipėdos Į 
krašto reikalu ir ifi naujo ima, 
tampyti Europos diplomatų 
nervus. Kai kas pažymi, kad J 
naciai kartais ir gali susprog-1 
dinti bombų Klaipėdos kraš
te, o tada nežinia kas galėtų 
įvykti Europos rytuose.

Naciai šį kartę, jau neran-, 
da kitokio pagrindo Lietuvos 
kaltinimui kaip tik tę, kad, 
girdi, Lietuva jau iš anksto 
sutraukianti Klaipėdos kraš- 
tan daug lietuvių iš Didžio
sios Lietuvos, kad per rinki
mus krašto seimelin gavus pa1 
kankamai lietuvių balsų, ku- j 
rie nusvertų vokiečių balsus. 
Girdi, Klaipėdos krašto lietu 
vių viršininkai daug lietuvių 
“importuoju.”

Kas nėra arčiau susipaži
nęs su Klaipėdos krffštu, tas 
ir mano, kad gal naciai ir kai-' 
ba teisybę. O, iš tikrųjų, Klai 
pėdos krašte vokiečių yra ny
ki mažuma ir lietuvių “impor

POLITINIS KRIZIS RUMU
NIJOJE

BUKARRSTAS, birž. .10. 
— Paties karaliaus Karolio 
paskirtas šio miesto policijos 
viršininkas G. Marimescu per 
radijų puolė rumunų vyriau
sybę, kuri gyvavo prieš Karo 
lio grįžimų sostan. Jis sakė, 
kad tada Rumunijoje nebuvę 
tvarkos, siautusi anarkija. Tik 
Karolio sugrįžimas patvarkęs 
kraštų.

Tuo būdu Marimescu skau
džiai įžeidė valstiečių partijų, 
kuri tais laikais ne tik tvar
kingai valdė kraštų, bet dar 
ir Karolį gruzino sostan.

Valstiečių partijos vadai 
protestuoja. Reikalauja, kad 
Marimescu atšauktų tuos 
šmeižtus. Jei ne, partija pa
siryžusi nusisukti prieš vy
riausybę.

tavimas” nereikalingas.
Rinkiniai Klaipėdos seime

lin įvyks rugsėjo mėnesį. Vo
kietijos vyriausybė gerai ži
no, kad vokiečiai ten negaus 
daugumos balsų. Tad iš kal
no ima kaltinti Lietuvę, kad, 
būk, pastaroji imasi kaž ko
kių klastingų priemonių lie
tuvių balsų skaičiaus padidi-i 
nimui. Tai bus nacių naujų j 
užsipuolimų pagrindas po įvy 
kusių ten rinkimų. Jie nuro
dys, kad jie tai buvę numatę 
ir iš kalno apie tai paskelbę 
pasauliui.

Žiniomis iš Berlyno, vokie
čių spauda reikalauja, kad 
Europos diplomatai daugiau 
domesio nukreiptų į lietuvių 
“neleistinus” darbus Klaipė
dos krašte. Naciams didžiau
sias vargas tas, kad Europos 
diplomatai jau senai yra su
sipažinę su nepamatuotais vo 
kiečių šauksmais. Vargiai jie 
laimės sau kiek* pasaulio sų- 
jausino nuolat puldami Lie
tuvą.

DUOKITE PROGOS, SAU
KIA IŠRADĖJAI

Krašto išradėjų organizaci
ja rengia išradimų parodų 
Sherman viešbutyje, Chicago, 
birž. 24 iki 28 d.

Išradėjų prez. Burns pa
siuntė telegramų prezidentui 
Rooseveltui. Burns nuginčija, 
kad su NRA kodų panaikini
mu grųžinamas “arklys su 
brička.” -Girdi, Amerikos iš
radimai duos darbo milijo
nams darbininkų. Tik duokite 
progos, sako Burns.

GERESNIŲ BUTŲ DIENA 
CHICAGOJ
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Italijos premjeras Mussolini sako prakalbų kareiviams Cagliara, Sardinijo
je. Jis pažymi, kad Italija nepakęs, jei Anglija kišis į Italijos ginčus su Etiopi
ja (Abisinija). (Acme Photo.)

NRA SPRENDIMAS GRA- RESPUBLIKONU SUVAŽIA 
SINA KRAŠTUI VIMAS PUOLA ROOSE- 

VELTAALBUQUERQUE, N. M., 
birž. 10. — Žemės ūkio depar 
tamento sekretoriaus pagelbi- 
ninkas dr. R. G. Tugwell čia 
kalbėdamas pareiškė, kad vy
riausiojo teismo paskelbtas 
sprendimas NRA klausimu 
grasina kraštui pavojingais 
politiniais nesutikimais.

Jis sakė, kad krašto gyven
tojai buvo atsidūrę į ekono
miškus griuvėsius ir ėmėsi 
priemonių, kad atsistačius. Vy 
riausiasis teismas uždraudė 
naudotis tomis priemonėmis 
ir, štai, toliau palieka žmones 
būti tuose griuvėsiuose.

SPRINOFIELD, III., birž. 
10. — Vidurinių vakarų vals
tybių respublikonai turi čia 
suvažiavimų.

ROMA, birž. 10. — Italų 
spauda anų dienų paskelbė,

prieš Angliju dėl Etiopijos 
Bet jis pažymi, kad neigia

kad Etiopijos pasieny įvykęi pasaulio opinijų Etiopijos
nauji Italijai nepakenčiami 
“incidentai,” būtent, apsišau- 
dymai ir nukentėjusi italų sar 
gyba.

klausimu.

GRAIKŲ VYRIAUSYBE 
LAIMĖJO RINKIMUS

PLANUOJA TRAUKTI 
TEISMAN SWEITZERĮ

Cooko apskrities prokuro
ras tariasi su Ravo štabu, kad 
patraukus atsakomybėn pa
šalintą apskrities iždininkų 
Sweitzerį. Deja, pašalintasis 
neužsigina randamų apskrities 
klerko ofiso fonduose truku
mų, tik nori, kad jo paties 
skirti auditoriai tai patikrin
tų.

Cbicago majoras išleido at
sišaukimą. Ateinantį šeštadie
nį skiria geresniųjų butų die
na.

Majoras pareiškia, kad sv
arbiausias kiekvieno valsčiaus 
pagrindas yra namai. Kiekvie 
na šeima privalo įsigyti gė
lus namus, arba butus. Na- 
mai turi duoti gerovę ir bū
ti naudingi.

Moterys ir vyrai specialis
tai šeštadienį lankys namus ir 
teiks nurodymų apie namų ir 
butų svarbą.

j KLAIPĖDA. — Šiame mie
ste bedarbių skaičius žymiai 

j sumažėjo. Per vienų savaitę 
iš 893 !:ko tik 684 bedarbiai.

LONDONAS, birž. 10. — 
Britų vadai pareiškia, kad 

Iš Etiopijos sostinės Addis Į naujai Anglijos vyriausybei, 
Ababa praneša, kad tenai nie , kurios priešakyje yra prem- 
ko nežinoma apie tę tariamų- jeras Baldwinas, kiečiausias 
jį “incidentų.” Pažymima,, riešutas yra Italijos konflik- 

!kad ar tik nebus italu prasi- tas su Etiopija. Šių savaitę 
f manymas. bus svarstomas šis konfliktas

Žiniomis iš Etiopijos t aip ir daugiausia darbo teks už- 
pat nuginčijama Italijoj pa- sienio reikalų ministeriui Sir 

iduo-ta žinia apie kėsinimąsi Samueliui Hoare ir ministe- 
prieš Etiopijos imperatorių, riui T. Sąjungoje kapitonui 

A. Eden.
Iš patikimų šaltinių patir

ta, kad Italija neturi noro ir 
pasiryžimo pasiduoti T. Są
jungos sprendimui. Sužinota, 
kad Italija siųs Afrikon dar 
daugiau kariuomenės. Musso>- 
linio vyriausybė pareiškia,

SUIMTI DU GROBĖJAI; Tai ir gi prasimanymas, pa-

GAUDOMI KITI |žymima-_ _ _ _ _
ITALAI YRA PRIEŠINGI 

KARUI AFRIKOJE
SALT LAKE CITY, Utah,!

birž. 10. — Krašto vvriausv- *
bes agentai pagaliau suėmė
vaikiuko George Weyerhaeu-
serio du grobėjus. Trečiasis jjĮ-taįOrjaus Mussolinio žy- kad diplomatiniu keliu talkini 
kol kas paspruko, bet ir jis . . . . . . . T,.. .. . ..

. į X • .1- • XV £iai Pries Etiopiją gali visi- masis. su Etiopija nera gali-Suvaziavimas sušauktas vv-, greitai paklius j agentų z n y- . ._ ,T , . 1 „ .... . . i skai sugnuti. ira dvi svar-,mas. Esę, tas per vėlu, ka
biausiojo teismo sprc įmojpes. bios priežastys. Pirmiausia dangi Italija jau atlikusi žy-
prieš NRA proga. Respubliko- • Suimtieji yra Harmon M

ROMA, birž. 10. — Italijos

................. v . . v pradeda griūti Italijos finan- mius pasirengimus karo ek-nų partija dabar • įsigijo ar- \\aley, 24 m. amz., ir jo ano-1 . . ....... • • v o* h j t . . x r> sai, ° antra —visoj Italijoj j spedicijai prieš Etiopiją. 'Sa-11 a ai. ai ga vet. J a s j uoc.1 u rasta . .. v. • . •, • , , .• i , nn . t , • .» ima reikštis didis nepalanku-apie 15,tXX) dol. Tai dalis is ,
mas karui Afrikoje.

gumentą kovoti prieš demo
kratus. Jie pareiškia, kad
stipriai stovi už krašto kon- 200,00 dol., kurie išmokėti
stitucijos neliečiamybę, o de
mokratai siekia griauti kon
stituciją.

(Vakar atidarius suvažiavi
mą svarbiausią prakalbą sakė 
buvęs Illinoiso gubernatorius 
resp. F. O. Lowden. Jis puo
lė krašto vyriausybę, kuri,

ATENAI, birž. 10. — Grai anot jo, norėjusi panaikinti 
kų vyriausybė laimėjo rinki- krašte visokią laisvę, tačiau 
mus parlamentam Gyventojai vyriausiasis teismas sulaikė 
pasisakė prieš monarkistus ir ją tame žygyje.
jų sudarytą kvaliciją, kad 
grąžinus karalių sostan. O vy 
riausybė šiam žygiui prieši- 

[nosi. Išrinkta 300 atstovų, ifi 
I kurių 285 yra vyriausybės at- 
f stovai.

Tad graikų dauguma pasi
sakė, kad karalius nereikalin
gas kraštui.

SULAIKYTA MOTERIŠKĖ

Teisėjo Millerio teismo rū
muose vakar turėjo prasidėti 
byla lietuviams dėl mirusio 
“skurdžiaus” Kelly testamen 
to suklastavimo. Tačiau to
liau atidėtas bylos nagrinėji
mas.

Bet teisme sulaikyta mote
riškė ITazel Reise, 46 m. amž., 
kuri sakosi esanti to skur
džiaus divorsuota žmona. Ji

Amerikoje nėra ir negali

ko tad, kad taikymasis gra 
žiuoju jau nebegalimas.

Pagaliau Italija neigia iruž vaikiuko paleidimą. Šis italų nepalankumas ka-
Pirmiausia nutverta Marga rui gali skaudžiai užgauti ir 1906 metų trilypę sutartį.

ret keičiant parduotuvėje 20 patį fašizmą. Daug kas aukšti Tais metais ji su Prancūzija 
dol. banknotą. Ji pasakė, kur Jia Mussolinio patriotizmą, ta ir Anglija yra pasirašiusi su- 
galima rasti jos vyrą. Abu iš-, čiau daug kas jam ir prieši- tarimą, kad nė viena jų be 
pažino ir nurodė trečią W.; naši. bendre pasitarimo negali pra-
pMabaną, 34 m. amž. Šis lai- dėti jokių žygių prieš Etiopi

ją. Mussolinis dabar keičia 
šię sutartį paprastu popierga- 

---------- liu.
KLAIPĖDA. — Paskuti- j Jei Mussolinis neigia šią 

niu laiku į Klaipėdos uostą sutartį, artimoj ateity jis pa- 
atvežama daug geležies: sta-^neigs ir Stresos konferencijos 
tvbai ir įvairiems kitiems rei- sutarimus.

ATVEŽAMA DAUG GE
LEŽIES

kinai paspruko.
Agentai spėja, kad grobėjų 

gaujoje turėjo būti penki as
menys. Jei taip, jie visi bus 
surasti.

Nors kartą šios rūšies pik
tadariai turėtų įsitikinti, kad

būt vietos diktatūrai, ar ji pikti darbai niekad neapsimo ’ kalams. Per trumpę laiką uo 
būtų fašistų, ar proletarijato ka, kadangi pasislėpti, arba ste iškrauta apie 1,000 tonų.
diktatūra, šaukė Lowden. išsisukti nėra galimybės. 

Vidurinių vakarų valstybių
respublikonai, be kitko, daug 
susirūpinę busimuoju savo 
partijos kandidatu į preziden 
tus. Ateinančiais metais rei-

UŽDRAUDŽIA ESPERAN
TO PAMOKAS

MIRĖ DU ŽYMŪS KARO 
VADAI

kraunama tiesiog į baidokus, į LONDONAS, birž. 8. — 
kuriais paskui gabenama į gįą savaitę Anglijoj ir Vokic-

Dalis atvežtosios geležies

Kauną.
Bendrai, paskutiniu laiku

tijoj mirė du pastarojo karo 
vadai — britų fieldmaršalas 
vicegrafas Byng ir vokiečiųBERLYNAS, birž. 10. —, uoste laivų judėjimas gyvas,

kte Bkirti‘kand”d»C^kol kas V<>kirtijos vyriansybė paskel-!per dieną įplaukia 5-7 laivai, gPn. TOn Liaaingen.
bė, kad vokiečių mokyklose!būna ir tokių dienų, kad jp- 
nėra vietos esperanto pamo- 1 laukia 10 ir daugiau laivų, 
koms. Taip pat negeistinas Tokiam gyvam laivų judėji- 

! nė privatus esperanto kalbos mui esant, uoste turi darbo 
įJJAS I ENKŲ KARIUO mokinimas. nemažas skaičius dąrbininkų.

negalima sučiuopti populia
raus vyro. Tačiau jie tikisi 
rasti ir ras.

MENES ŠTABO VADAS

PARDUOTA MIŠKO UŽ 
16,500 LITŲ

Klaipėdos degtukų šiaude
lių fabrikas nupirko iš Liet. 
miškų departamento drebuli-TIRS AMATININKŲ BŪTĮ

KAUNAS. — Centrinė prie nės miško medžiagos degtu
SUOMIJA MOKĖS SKOLĄ

HELSINKIS, biri. 10. -
Lenkų kariuomenės generalio Suomijos vyriausybė paskel- lietuvių Verslininkų sąjungos šiaudelių gamybai už 16, 
štabo viršininku vietoje gen. ' bė, kad ji išmokės savo skolų amatininkų komisija nutarė ,
Gąsiorowskio paskirtas divizi dalį Amerikai šio birž. m. 15 išleisti dviejų rūšių ankietas Į ”

VARŠUVA, birž. 10. —

jos vadas gen. J. Staekiewicz. d. 
Nanjas štabo viršininkas y-,

sulaikyta, kad iš -jo« išgavų* ra artimas, draugas genera-, 
daugiau kokių nors paslapčių , liam inspektoriui 
apie skurdžių. , Rydz-Smigly.

ii

J tirti amatininkų būčiai. Viena
------------------- • ankieta skiriama amatinin-

Advertising Federation karna, baigusiems amatų mo-

ORAS
CHICAGO IR APYLTN-

gen. E. ,of America” turi suvažiavimų kyklas, o kita — mokyklų ne- KĖS. — Numatomas pragie- 
Palmer House. baigusiems. drėjimas ir vėsiau.

f *■
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PKfcSUMEKAlOS KAINA: J. Amerikoa valstybėm-; 
Metama - $«.UO. Pusei metų — $3.&V; irimą im-m-aiam.' 
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams lr korespondentams raitų regrųžlna, 

jai neprašoma tai padaryti lr neprlslunčlama tam tiks
lui pašto ženklų.

Skelbimai -pilančiai dienai priimami iki
5 vaL popiet.

išleistas Žemės Reformos įstatymas buvo be
reikalingai kartkartėmis kai kuriose dalyse 
lopomas, pertaisinėjanias, bet padarytosios ’ 
pataisos ir šiandien tebturi tik patuisų vaiz
dų. Prieš tų epokinės reikšmės įstatymų šia- 

vndieii, kriziui atėjus, net opozicijoje buvu- 
i sios grupės ima lenkti galvas.
r
i

Lietam bnimo Organizavimo Reikalai
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Kitas ne mažesnės reikšmės St. Seimo 
kūrinys, tai įvedimas savos, pastovios auksu 'gvęsė pavojus iš jos artimiau- 
pagrįstos valiutos. Jei didžiojo karo žaizdas 'aįų kaimynų pusės. Tada visa 
išsigydžius, valstybės atstatymo sunkumus 1 lietuvių tauta sušuko: “Gcl- 
pergyvenus, nūnai sustojo Lietuvos gerbūvių 1^1^ Tėvynę!” ir visi, kai 
kilti, jei žemės ūkis net ijna skursti, tai čia vienas, stojo į kovų su prie- 
bus kaltas, turbūt, iš dalies nemokėjimas ei- £ajs> Kuriami laikui praėjus, tė

domius pumokiniinus, iškelti 
jaunimui naujas jiems idėjas 
ir, bendrai; juos užinteresuoti. 

(Kun. A. J. Alausko refera- Rėjai ir patsai jau organizuo- Gyvenimo praktika parodė, 
tas, skaitytas Katalikų Akei- tas jaunimas. kad sutvertos draugijos pra
jos seime, Minersville, Pa.,

birželio 2 d.)
Buvo laikas, kada Lietuvai

baznvcios puošimotų turėti 

ratelį ir jos, kaipo geresnės 

širdies, galėtų pagelbėti naš

laičių ir ligonių globojime. 

Abi jaunimo organizacijos

Alano manymu, naujų orga- deda nykti, mažėti todėl, kad bendrai turėtų iškilmingai ap-
nizueijų 
Tai jau

tverti nėra reikalo, 
sutvertos organizaei-

DAR APIE LIETUVOS STEIGIAMĄJĮ 
SEIMĄ

Prieš kiek laiko rašėme apie Lietuvos 
Steigiamojo Seimo 15 metų sukaktį, kuri mi
nėta š. m. gegužės mėn. 15 d. Savo rašiny 
trumpai pabrėžėme apie atliktus St. Seimo 
durbus ir jo reikšmę. Pasinaudodami A. Stul
ginskio, buvusio St. Seimo Pirmininko ir 
Lietuvos Prezidento, raštu, matome reikalo 
šiek tiek plačiau supažindinti su tuo, kų yra 
nuveikęs Steigiamasis Seimas.

St. Seimui pradedant savo darbuotę, Lie
tuva turėjo tik dalį su Vokietija nustatytos 
sienos, tuo tarpu sienos pietuose, rytuose ir 
šiaurėje buvo reikalinga fiksuoti. Tų svarbų 
uždavinį St. Seimas kuopuikiausiai atlieka, 
sudarydamas taikos sutartį su Sovietų Ru
sais, kuria nustatoma Lietuvos valstybės sie
na pietuose ir rytuose. Atgaunama Lietuvos 
pajūrio dalis su Palanga ir Šventosios žioti
mis — vieta busimajam Lietuvos uostui, su
darant specijalių sienų sutartį su kaimynų 
ir brolių latvių tauta. Taigi, tuja sutartimi 
pravedamos sienos mūsų šiaurėje.

Steigiamojo Seimo melu’Lietuva buvo at
gavusi savo Rytų kraštus su mūsų senųjų 
sostine Vilniumi. Bet lenkai begėdiškai su-

susirinkimai būna monotoniš- nytinęs šventes; Amerikos, Li 
ški, neįdomūs. Todėl dvasios vaikščioti savo parapijos baž- 
vadas į kiekvienų susirinkimų nytines šventes; Amerikosjos, kaip Šv. Vardo vyrams ir 

Sodalicijos merginoms aktin- 
giau ir sumaningiau veikia, 
o tada tikslas bus atsiektas. 
Šv. Vardo, Sodalicijos draugi
jos jau gyvuoja virš 500 me
tų ir Katalikų Bažnyčios pa
tvirtintos. Tose parapijose, 
kur tos draugijos yra gerai 
suorganizuotos, jaunimas eina 
dažnai prie sakramentų ir be
ndradarbiauja su parapijos 
veikimu, įdomaujasi lietuvių

ti ir taikytis prie besikeičiančio laiko.
Steigiamasis Seimas tuos didelius dar

bus, ant kurių rėmėsi Lietuvos Valstybės ir mums yra be galo reikalinga 
mūsų tautos ateitis, dirbo labai sunkiose sų-1 susirūpinti mūsų lietuvių jau- 
lygose. Reikėjo valstybei pagrindus tiesti ir nimo klausimu Amerikoj. Šia- 
gintis nuo galingų užpuolikų. Be to, kaip i ndie privalome sušukti:“Ue-
leisingai p. A. Stulginskis priminė, tų didelių Įbėkime jaunimų!” ir, persi-'venunu ir bendrai kalbant, 
St. Seimo atliktų darbų mastų teko pakelti enię tuo obalsiu, turime stoti tnkill vpikįIlins |niJ
krikščioniškajai daugumai, laužant tiek Sei-

tiek už Seimo sienų žymioje daugumoje

vynė liko apsaugota.
Alan atrodo, kad šiandie

nio,
visai be pagrindo vestų opozicijų.

Kairiųjų spaudoje dažnai matoma nepa
sitenkinimų dabartine Lietuvos politihe pa
dėtimi. Bet kas tam kaltas, jei ne kairiųjų 
Lietuvos politinių partijų vadai, kurie krikš
čioniškajai daugumai valdant kraštų buvo 
jocs opozicijoje, o 1926 m. paėmę valstybės 
vairų į savo rankas taip šeimininkavo, kad , nizaclJas» Pne ParaPGll ran* 
tik tik neprivedė „valstybę prie pražūties ir daine draugijas, kaip tai Šv.

' Vania vyrams, Sodalicija me
rginoms ir chorų draugijas, 
šen ten pastebime sporto ra
telius. Bet, ar tas mus guli 
suraminti i Paviršutiniai žvel
gus atrodo, kad viskas tvar
koje. Tas protaujančių žmonių 
nepatenkina ir nesuramina.

Lietuvių šioje apylinkėje 
priskaitoma apie 40,000, arba

tokių parapijų veikimas labai 
prie darbo. Nes jaunimas — gyVttiį įr ateitis jų yra džiu
tai tautos ii Bažnyčios atei- gįnanti. visi mes> kus tik ga. 
tis, valstybės brangus turtas. vienybėje ir meilėje pa-
Šių dienų jaunimas, tai ryt siūarbuokįnie) 0 visas lietuvių 
dienos subrendusi visuomenė.
Tas aišku visiems. Tuo tarpu 
lietuvių jaunimas mūsų apy

šioje apylinkėje jaunimas at
sidurs tose organizacijose. 

Šioje savo trumpoje paskai-

kų nors naujo įneša.
Jaunimo draugijų veikimas, 

žinoma, pirmoj vietoje turi 
užimti religinius auklėjimus, 
kad kiekvienas kas mėnesį at
liktų išpažintį ir visi bendrai 
priimtų šv. Komunijų. Apart 
religinio lavinimosi, tos dvi 
draugijos turi apimti visų pa
rapijos jaunimo veikimų, bū
tent prie Šv. Vardo draugijos 
organizuoti atskirus ratelius - 
klubus, football, basketbal I, 
baseball ir kitus sportus; ap 
svietus sekcijas, kaip tai: lie
tuvių kalbos, istorijos, apolo
getinio, ekonominio ar socia
lio klausimus ir taip toliau; 
vaikinai galėtų rengti pramo
gas, kaip tai išvažiavimus, pi
knikus, lošti teatrus, koncer
tus. Jįe irgi galėtų surengtilinkėje atsidūrė dideliame pa- Įoje nurodysiu, kokiais bū-___  _ o o__ ______ _

vojuje. Turune jaunimo orga- dais ,neg privalome jaunimų1 pramogas bažnyčios naudai.

Lietuvos Nepriklausomybės iš 
kilmes ir kitas tautines die
nas. Prelegentai turėtų būti 
kviečiami su jiaskaitoiiiis sky
rium Sodalicijos ir Šv. Vardo 
draugijoms ir kaip kada vi
siems bendrai. Patartina, kad 
dvasios vadai auklėtų gabes
nius draugijos narius, kad jie 
patys parengtų paskaitas, ar- 

Į ba prakalbas. Tokiu būdu iš- 
siauklės vadai.

Kiekviena jaunimo draugija 
savo veikime neprivalo apsi- 
rubežiuoti vien savo parapi
jos ribose, liet turi kooperuo
ti su visų apylinkės kitų pa
rapijų jaunimo organizacijo
mis. Dvasios vadai ir mūsų 
lietuviai, arba ir svetimtau
čiai katalikai inteligentai, tu
ri būti kviečiami su prakal
bomis ir į jaunimo draugijų

buvo priežastimi 1926 m. gruodžio 17 d. per- 
\ eismo ir tos politinės padėties, kokia da
bar yra Lietuvoje.

DŽIAUGKITĖS, NEPAVYDIM

iSoeialistų dienraščio redaktorių širdys 
prisipildė nepaprastai dideliu džiaugsmu, 
kuomet Lietuvos laikraščiuose perskaitė ži
nias apie rengiamų Kaune Įeit. Vaitkui pa
sitikimų ir kad prie to pasitikimo dedasi ir 6,000 šeimyną Jei vidutinis

užįdomauti ir jį suorganizuo- Jaunimui reiktų turėti kam- susirinkimus. Be to, dvasios 
ti. Į barį ir jame įrengti knygy- vadai ir inteligentai turėtų

Organizuojant Sv. Vardo irjnų, kad juos patraukus prie apsimainyti vykstant į ka.uny- 
Sodatieijos draugijas, arba h.
darant vajų naujų narių į e- 
samas draugijas, reikalinga, 
kati per kelis sekmadienius 
prieš tai iš sakyklos per visas

i<nygų skaitymo.
Panašiai ir (Sodalicijos drau 

gijų sutvarkyti į panašias se
kcijas su kai kuriomis išim- 

jų tarpe reiktų turėtiMisiąs butų įsdestvta tu drau-1 .
.... i-v ... 'siuvimo ir mezgimo ratelius,gijų idealai, nauda is rengi-... . , , ... . . » • . ivirnrm ir bendrai namu ruo-nes ir tautines ir apsvietos

žvilgsniais praktinė nauda, 
1 priedermės draugijos narių ir

ninio jaunimo draugijų susi
rinkimus su prakalbomis. Jei 

i pasitaiko, kad svečio kalbė
tojo negalima gauti, arba kati 
ir būna svetimas kalbėtojas,

! reiktų surengti trumpų loši- 
imų, dainų, debatų, poemų ra-

šos ratelius; sodalietės gale-j (Tęsinį* ant 3 pust.)

krikščionys demokratai. Daba> tai jau tvurės kai kiekvieną.|lietuvių šeiuiy- visas jieni^ bažn^ios teikia-) 
gailėtis ir “mea culpa” sakyfi*Chičagos Ma- j na priskaito A?)? priaugančiu i 11,08 privilegtjo*. Tai atlikus,
rijonai, Šimutis ir Pakalnis.

, Bet, ponai socialistai, jei esat vyrai, su
laužo sūdai\tų sutartį, iš pasalų puola Lie- ; siiaikykit> nieko nepranašuukit, kol Vaitkus
tuvų, ir toje su nelygiu jėgomis priešu kovoje 
Lietuvai tenka prarasti Vilnių ir žymiųjų 
Rytų kraštų dalį, bet visgi nors kai kurias 
Rytų krašto apylinkes pavyksta St. Seimo 
metu sujungti su Lietuvos valstybe ir arčiau 
pasistūmėti Vilniaus link.

narius, tai tuo būdu iš vis » 
lietuvių jaunimo šioj apylin
kėj mes turime apie 20,IMIO. 
Kiek mes jo priskaitome or
ganizacijose? Draugijos prie 1 
lietuviškų parapi jų iš viso s 
buria ne daugiau kai 2,000 
narių. Taigi iš viso susidaro 
organizuoto jaunimo apie 15 
nuošimčių šioj apylinkėj. Kur
gi 85 nuoš. mūsų jaunimo? 

Tvirtinu, kad 85 nuoš. ne-

imo žemės New Yorke dar nepakįlo ir Kau
ne nenusileido. Mes jums džiaugsmo nepa- 
vydim, tačiau džiaugkitės tuomet, kuomet 
ateis toji jūsų džiaugsmo valanda. Nenuliū
si me nė mes. Kuomet Vaitkus jau perskris 
Atlantikų, tuomet ir mes pareikšime savo

St. Seimui vadovaujant, Lietuva pripa- i«isitenkinimų, kad galų gale, nors metus ve-
žįstama nepriklausoma Valstybe de facto ir liau, bet vis dėlto skridimas įvykdinta. Nors
de jure. Ji įeina į Tautų Sujungę. Taigi, tas skridimas šiemet ir nebeturės tokios rei-
atsisėda greta senųjų nepriklausomų didelių kšmės, kokių būtų turėjęs pernai, tačiau ge- organizuoto mūsų jaunimo y-
ir mažų valstybių įrie vieno stalo. Tokiu J'iau vėliau, negu niekad. Pagaliau, ponai so- j ra patekusi į didelį žlugimo
būdu apvainikuojamas tasfii gilus kelerių vai- eialistai, jūs būtumėt didelės bausmės užsi- pavojų Bažnyčiai, tautai

patartina, kad vietos kielė
mis pakviestų atatinkamų mi- 
sijonierių, kuris duotų specia
li* misijas jaunimui, kurių 
laike misijonierius turėtų kre: 
pti jaunimo dėmesį apie rei
kalingumų priklausyti prie 
Šv. Vardo, Sodalicijos drau- 

ir, prieš baigsiant niisi- 
šukviesti jaunimų suor- 

bei perorganiza
vimui minėtų draugijų. Be to 
patartina pirmiau parapijų iš

g'J U ", 
jas,

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS kuota, — dar labiau supykus
------------ ! pradėjo šaukti mano Besė.

Heilo, vožnas ponas prope-1
soriau!

— Aš žinau, kad krūmai

stybės atstatymo metų tautos troškimas iš
gauti įsikuriančiai Lietuvai tuometiniu su
pratimu didžiai svarbių nepriklausomo val
stybės gyvavimų, — taip sakant, metrikaci
ją

Pagrindinis St. Seimo darbus vis dėlto 
buvo išleisti šaliai konstitucijų, sudaryti bū
tinomis ekonominėmis bei finansinėmis re
formomis įstatymais pagrįstų planų.

St. Seimo išleistoji Konstitucija yra tų 
laikų vykęs visais atžvilgiais užbaigtas kū
rinys. Vadovavusi St. Seimui krikščioniškoji 
dauguma į Konstitucijos sudarymų žiūrėjo 
su atitinkamu rimtumu, užtat ir nepalikta 
tame pagrindiniame įstatyme neišrištų kons
titucinių klausimų. Vėliau, 5—6 metams pra
slinkus, mūsų laikų mastu matuojant jau ne
mažam laikotarpiui, imta St. Seimo Konsti
tucija taisyti. Nors turėta taisymui daug lai
ko ir su lėšomis nesiskaityta, tačiau- rasta 
reikalingu tik pertaisyti Resp. Prezidento 
skyrius. Visa kita palikta neliesta. Be abejo, 
šiandien 12 m. praslinkus nuo to laiko, kai 
Valstybės Konstitucija buvo paskelbta, tek
tų kaikur ir St. Seimo priimtoje Konstitu
cijoje taisyti. Mat, neįmanoma yra įstatymų 
visiems laikams tinkamų surašyti.

Antrasai drųsus St. Seimo žygis yra iš
leidimas seniai jau laukto Žemės Reformos 
įstatymo. Nepaisant iš kairės ir dešinės ro
domos opozicijos, padaryta operacija, ven
giant nereikalingų kraštutinumų. St. Seimo

jielnę, jei už visuomenės sudėtus $37,000 ne- 
įvykdintumėt skridinio. Juk už tų pinigų su
mų trys lėktuvai būt buvę galima transat
lantiniam skridimui įrengti. Tat, nežiūrint 
kaip skridimas nepavyks, dėl jūsų darbo vi
suomenė nebus -jums dėkinga, nes per daug 
jos sudėtų pinigų išeikvojote ir skridimo ža
dėtu laiku neįvykdėte. Nereiks nė mums sa
kyti “mea culpa”, nes mes skaitėme savo 
šventa pareiga jus perspėti, kad, jei jau už- 
manėt organizuoti skridinių, organizuokit, 
bet neprigaudinėkit visuomenės ir nešvais
tykit į visus puses jos suaukotų ppinigų.

ir
visuomenei. Nėra reikalo čia 
tai patvirtintį įrodymais, nes 
gyvenimo faktai į tai geriau
siai atsdko.
' Vienintelė pagalba, kuriu 
gali suaugusieji suteikti jau
nimui visuose tuose pavojuo-

tai yra bušiai ir aš neleisiu, 
kad tu, ar kas kitas, mane į 
bušius viliotų.

Taip labai pradėjo ji šū<

Neišmieruotai pasiilgau jū- 
dalint į distriktus ir kiekvie- sų razumnų ištlumočijimų. Bai 
nam distriktui dvasios vadas šiai didelis trubulis mane ap- 
paskirtų distriktų pinninin nyko. Buvau papuolęs net į kauti, kad bematant prisista- 
kus, distriktų pirmininkų su-'džėlų už tai, kad savo mergi-įtė paliemonas ir paklausė, 
šauktų susirinkimų ir jiems Inai padekleniavau eiles, ku- kas čia do trubulis? Alanu 
duotų visas instrukcijas ir pa- Irias išmokau iš cicilikiškos ga Besė, pirštu į mane rodyila- 
tarimus veikimui. Kiekvienas zietos.
distrikto pirmininkas privalė- Į Ant vieno denciaus susipa-Į 
(ų atsikreipti į kiekvienų jau- jžinau su labai fain mergina. • šaltas prakaitas išpylė. Aš sa- 
nuolį-lę, atsilankant į jų na-1 Padariau su ja deitų ir nu- - kau, kad eiles deklemavau, o ji

ma, sako, kad jų insoltinęs. 
Alane iš to apmaudo neJ

I-”

se, tai burti jaunimų į kata- mus ir užrašyti kandidatų va• į važiavome į parkes. Prisi vai-: sako, kad aš jų insoltinęs.

“ STUDENTŲ ŽODIS”

Skaitytojui jau gavo “Studentų Žodžio”
No. 6 už birželio mėnesį. Šis numeris įdo
mus ir įvairus. Jame įdėta J. E. arkiv. Pr.
Karevičiaus nuoširdus sveikinimas; J. N. ra
šo apie J. E. Vysk. T. Matulionį; kun. J.
Vaškevičius apie “Dvasios galių”; kun. A.
Būblys polemizuoja su Lietuvos generaliniu 
konsulu P. Žadeikių išeivijos likimo reika
lu; K. Zupka rašo apie Kauno studentijos • privalo rūpėti, kad bent did- 
kultūrinį veidų; dedama įdomi apžvalga. Be žiumų apsaugojus nuo pražū
to, randame apysakų ir eilių. Studentų it ties, ištautėjimo ir deniorali- 
Profesionalų sųjungos eęntras praneša, kad , žarijos. Prie to darbo privalo

rdus. Kitas būdas naujų na-Jgę pynačų, aiskrinio ir kito- Taip besiginčijančius mudu 
rių įrašymui gali būti sekan- kių gardumynų, susėdome ant paliemonas ir nuvedė pas 

džiodžį. Čia vėl tas j>at pasi
kartojo. Ji sako, kad aš ją in- 
soltinęs, o aš aiškinau, kad 
eiles deklemavau.—Džiodži us 
sako, kad a* jam engelskai tų 
poezijų išeksplėnyčiau. Buvau 
jau manęs taip daryti, bet

likiškas organizacijas. Tiesa, 
daug yra jau daroma. Be abe
jo, sunku užginčyt faktas, kad tis: organizacijų sekretorių# benčiaus pasigrožėti pavasa-
15 nuoš. lietuviško šioje apy
linkėje jaunimo jau suorgani
zuota. Bet aš negaliu nutylėt 
— dviejų reiškinių, būtent, 
viena, kad mūsų jaunimo or
ganizacijų veikimus yra šia
ndie sustingę#, apmiręs, antra, 
las 2,000 jaunimo tai tik vie
na dalelė mūsų jaunimo skal-1 
čiaus. O kur likusios dalys? 
Mes negalime sudėję rankas 
sakyti, kad viskas tvarkoje su 
mūsų jaunimu. Mums visiems

— vajaus laike per kelis sek riu. Ir man pasidarė taip ge- 
madienius prie bažnyčios du -' ra, taip linksma, kad aš užsi- 
rų jx) kiekvienų Ališių galėtų maniau padeklcmuoti np’e
užrašinėti vardus norinčiųjų 
priklausyti prie draugijų.

Trečias būdas galima būtų 
pavartoti išsiuntinėjimu laiš
kų, kur būtų išdėstyta drau
gijų svarba ir reikalingumas 
prie jos priklausyti. Kurie ne
atsilieptų į laiškus, reikėtų 
pas juos atsilankyti į namus.

pavasarj. Tuojau ir pra Įėjau 
rėžti ant pometies iš cicilikiš- 

1 kos gazietos su dideliu susi
jaudinimu. Baigiant, kur sa-'! prisiminiau, kaip vienas po- 
koma: “Į krūmus pavertęs etiškas lajeris lietuviškų po-

viliodnmas 
” man net 

užsimerkus sakant, tik činkt

našlaičius ražus, 
į jaunuolį nerangų,

šios organizacijos seimas bus birželio 27 ir 
28 dd., Marianapolio kolegijoj, Thompson, 
Cono. Taip pat pranešama apie studentų eks
kursijų į Lietuvų, kuri išplauks iš New Yor
ko liepos 3 d., švedų linijos laivu.

visi sukrusti. Tų darbų reikia 
tinkamai sutvarkyt, kad jis 
eitų planinga vaga. Tuomi y- 
patingai privalo susirūpinti 
patys tėveliai, klebonai, vei-

Sutvėrus naujai, ar peror
ganizavus, draugijų nereikia, 
manyti, kad tuomet didžiau

ezijų engelskai džiodžiui tlu- 
močijo, tai tas džiodžius eici- 
listiškai gazietai penkis šim
tus dolerių priaūdijo. Tai aš 
nutariau geriau nutylėti ir už 
tai turėjau džėloje sėdėti.

Bet dabar man labai rūpi,

man į žandų!
— Kaip tu išdrįsti taip į 

mane kalbėti pirmų sykį išsi
vežęs aut?”

Aš net apkvaišau. Barbutė, ar aš galėsiu su savo Bese
sias darbas jau atliktas; prie-'sakau jai, tai yra poezija pa- susigadyti. Jeigu Besė man 
Singai čia prasideda didžiau- rašyta per K. J. ir ji per ¥<•- neprabočvs, tai aš poezijos 

rašytojui padarysiu taip, kaip 
man Besė padarė: suėjęs cink

— Nekėrinu aš, kas jų pa- teisiu jam tiesiog į abrozdų.
Apmaudo kupinas cicilikėlis.

sias veikimas ir rūpestingu . lykas buvo cicilikiškoje gązie- * • « I 8mas. Dvasios vadas ypatingai toje išdrūkuota. 
privalo dalyvauti kiekviename1 
susirinkime, duoti gražius, į- rąžė, nei kur jį buvo iSdrū
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S. Lukas PASH DIXON By Dean Carr
OOT ANO OASH PIND THAT THESM 

QVEEA MEN ARE FROM MARŠ, ANO 
THAT THEV ARE BH/NG- TAHEN 
TO THE PLANET MARŠ IN 
THIS G-REAV SPlACB SHIP.

rTHP«B l« THBPLANBT AOO3, VVHICH THE
HIOON Hioes FROM THE BARTU. THB- 
AUOSIANS ARe OOR VVORST BHBMVA

r<XiNi*R» TO voor Posrs/ vve " 
ARE BEJNC ATTACKKO BV SHIPS PPOM MOS/f MAN TUS OlSlNTSO-RATtON 
GVNS AT FULL TORCE .'A VlBRATION 

, RAV* AT FtXA POWER Z ACTION

Vasario mėn. 15 dieni}, 192... 
metais, praleidęs Užgavėnių a- 
tostogas, turiu grįsti atgal Į 
Aukštadvarį.

Atsisveikinęs namiškius, tre 
čių valandų popiet apleidžiu 
namus. Keliauju pėsčias. Ke
lias geras — įvažinėtas, eiti, 
nors ir nemažas šaltis, gera ir 
smagu.

Beeinant į Augštdvarį, rei
kia eiti per didelius miškus. 
Vos tik pasiekiau miškus, pra 
deda temti, o kelio dar apie 
kokie penki kilometrai. Pa
greitinu žingsnius. Miške grei
tai temsta. Vakaras artėja. 
Tylu. Tik sniegas, girdėti, gi
rgžda po kojomis.

Gahj gale, šeštų valandų va
kare pasiekiu miestelį. Lan
guose visur žiburiai žiba. Mie-

Tik dabar aš supratau, ko
dėl miestelyje, man einant, 
kareiviu nesimatė, ir kai ku
rie žmonės atrodė lvg nusi
gandę ir baimės apimti.

Mano šeimininkai, matau, 
slepia grūdus, mėsų, lašinius 
ir kitus dalykus į rūsį, po 
pečium ir į kitas vietas, kur, 
jų nuomone, užpuolę lenkai, 
netaip greit galėtų rasti ir 
paimti.

Įėjęs savo kambarin, randu 
šešto pulko kalvio F. Mitkaus, 
su kuriuo kartu ilgai čia gy
venome, ant lovos galo padė
tų, parengtų kelionei, kuprinę 
ir šautuvų gale lovos. Atsisė
du pailsėti, nes jaučiau trupu
tį, po trijų valandų kelionės, 
pavargęs.

Kiek apsitrūsęs ir paslėpęs
stelyje tylu, ramu. Tik kur ne kai kuriuos daiktus, ateina
kur gatvėj pasirodo koks žmo
gus ir greit skubėdamas vėl 
įbėga į namus. Kareivių, ku
rių čia kitados būdavo visur 
pilna gatvėse, dabar nė vieno 
nesimato.

Už pusvalandžio pasiekiu sa

VPS, WE ARE FT=?Of-"i^ 
' MARŠ. VVH ARE NOW 
GOINC- BACK AT TERRIRC 
< SPEBo/ COMt; X WILL 

Shovv vou//^

Mūšys su lenkais kasdienų vis 
eina smarkyn. Vakarais, kai

Pergalė aiškiai matosi mūsų 
pusėj. Vietiniai gyventojai, ne

nepučia vėjas, miestelyje pui- apkęsdami lenkų, visur suki- 
kiausia girdėti kulkosvaidžių j la prieš juos ir su lazdomis ar 
ir šautuvų tarškimas, kurį ka-1 kačergomis mušdami veja iš
rtais paįvairina granatų spro
gimas.

Kasdien čia pribūna vis nau 
ji būriai ginkluotų žmonių — 
tėvynės gynėjų, kurių daugu
ma yra šauliai, iš įvairių Liepas mane kambarin šeiminin- , 

kas, turįs kokia 70 metu, bet: kūne daugumoj
dar gana tvirtas vyras, ir sa
ko man:

— Ar žinai kų? Jeigu kar
tais, nelaimei atsitikus, len
kai pralaužtų lietuvių frontų

vo šeimininkų namus. Tarp • netikėtai miestelį užimtų 
durų susitinku su šeimininke, ((nia^ nuo miestelio iki fronto 
kuri nustebusi pasižiuro j j buvo tik apie 10 kilometrų), 

i nebėk, bet čia su mumis pa- 
I silik. Mes tave nuo lenkų iš- 
gelbėsim, kaipo savo sūnų

mane ir sako:
— Tai jau tu sugrįžai?
— Taip. Sugrįžau.
— Jau vėl karas prasidėjo, 

— tarė šeimininkė.
— Koks karas? — nustebęs 

paklausiu jų, kadangi aš dar 
nieko apie tai nežinojau.

— Ar tai tu dar nieko neži
nai?

— Ne.
— Kaip tik jūs išvykote a- 

tostogų, ant rytojaus lenkai 
pradėjo pulti lietuvius. Visi 
kareiviai, kiek jų čia mieste
lyje buvo, išėjo frontan su le
nkais muštis. Miestelyje tik

ZOUNDS
A FLEET ok SMAU? 
SPACE SHIPS FROM J
aoos/they X 
b^^SEE os/v/

< £X>SH IT LOOKS 
LIKĘ VVE'RE IN 
R7R SOMBTHING, 

PqtZ

THE FIGHT IS ON BETWEEN THE 
SRACE SHIP EROM MAF?S AND THE 
AOOSIANS. WHAT NEXT FDR OOT 
AND DASH/> Cco-™o>

1 kūriniais domina daugelio kra sluoksniuose jųjų 
, štų meno žinovus. lis susidomėjimas.

buvo dido-

savo kaimų. Jei ne kitos val
stybės, mūsų krašto gynėjai 
už savaitės ar kitos jau būtų 
iškilmingai Vilniui žygiavę, 
bet, susidariusios tam tikro? 
aplinkybės, mūšius nutraukė.

Praėjo šalta, sunki ir gili 
i kų tik atsikvėpę po Klaipė- į žiema. Auštant pavasariui, ir 
dos sukilimo, atkeliauja čia į Į su lenkais mūšiams pasibai- 
rytus su lenkais kariauti. Per į gus, už savaitės kitos penktas 
porų savaičių lenkai ne tik su-1 pulkas grįsta atgal Kaunan, 
laikyti, bet dar vietomis ir net šeštas — neužilgo persikelia 

Alytun, o jo vietų šioj apylin
kėj užima vienuoliktasis pul
kas, vėliau pavadintas pasie-

atgal atstumti per kelis kilo
metrus.

Laike mūšio per dvi savai
tes, nėra tos dienos, kad mie
stelin kareiviai ar šauliai ne-
atvarytų kelias dešimtis len- 

Tik turėtum savo kepurę pa- jkų kareivių, kurie dideliais 
slėpti, kad lenkai nepažintų, būriais pasiduodavo lietuvia- 
kas per vienas esi.

PARYŽIUJE ATIDARYTA 
PABALTIJO VALSTYBIŲ 

MENO PARODA
Pabaltijo valstybės — Lie-'d^ Jos surengimu daugiau- rymo iškilmėse dalyvavo apie

Šis susidomėjimas ir davė 
progos Paryžiuje surengti Pa- 

• balt i jo valstybių meno paro-

Gegužės 17 d. Paryžiaus 
Trokadero muziejuje ši paro
du ir buvo atidaryta. Atida-

tuva, Latvija ir Estija — jau 
seniai garsios savo liaudies ir 
moderniškuoju menu. Liaudies 
meno dirbiniai‘3 domisi dau
gelio kraštų mokslininkai ir 
menininkai. Jie sako, kad šis 
liaudies menas yra tikra tau
tos istorija. Jame atsispindi 
visi išgyventi laikai, jame ma 
tyti tikra tautos širdies ir

šiai rūpinosi dr. Jurgis Bal
trušaitis, Lietuvos ministerio

tūkstantis Prancūzijos pieni
ninkų, mokslininkų, rašytojų

Sovietų Rusijai, garsaus poe- | ir spaudos atstovų. Prancūzų 
to Jurgio Baltrušaičio sūnus. ! vyriausybės atstovas, atidary- 
Dr. Baltrušaitis yra Lietuvos j damas parodą, pasakė ilgų 
universiteto docentas. Pary- i kalbą, kurioje iškėlė Pabalti- 
žiaus parodoje išstatyti ge- ' jo valstybių meno savumus.
riausi Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos meno kūriniai. Paro
dą globoja Prancūzijos pre-

nio pulku, kuris, gal būt, dar 
ir šiandien ten saugoja laiki
nų tarp Lietuvos ir Lenkijos 
demarkacijos linijų, kad len
kai nesiverštų toliau Lietuvos |

sielos kūryba, kuri» neužmuSSI zW'-'nt“s Lebrnnas, taip pat ir 
net ilgų amžių pavergimas. vz87 trijų Pabaltijo valstybių 
Moderniškasis, arba dabartį- I P«™'>entai. Jau prieš parodos 
nės gadynės, šių tautų menasį atidarymu Paryžiaus meno 
irgi turi daug naujų savumų.'.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
įgalioti ministeriai Prancūzi
jai, atsakydami į Prancūzijos 
vyriausybės atstovo kalbų, pa 
dėkojo Prancūzijos meninin
kams

Tsb.

ms, o kiek nušautų, šimtais ar
Kiek pasikalbėjus, šeiminin- i tūkstančiais reikia skaityti, ir neteriotų Lietuvos laukų, 

kas išeina, o aš, likęs vienas, 
pradedu galvoti, kaip čia taip

Lietuvių tauta turėjo didelį 
geniališką meno kūrėjų M. Kj 
Čiurlionį, kuris prilyginamas

, garbingiausienis pasaulio me- 
šalin, neplėštų žmonių turtų | nininkoms Ir siaj)dien Lietu.

vos menas ir menininkai savo

ūmai, man išvykus kelioms 
dienoms atostogų, galėjo vis
kas pasikeisti ir tokie dalykai 
įvyktu

Vėlai vakare pareina kalvis 
F. Mitkus, kuris dabar man 
dar daugiau naujienų papasa
koja apie įvykį ir pasako, kad 

keli kareiviai liko sandėlius ',<lar daugiau kariuomenės iš
saugoti.

LIETUVIŲ JAUNIMO OR
GANIZAVIMO REIKALAI

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
telius. Tokie rateliai iš trijų 
iki penkių asmenų netiktai sa 
vo draugijoje tuos lošimus tu
rėtų daryti, bet privalėtų nu
vykti į artimesnių parapijų 
jaunimo susirinkimus ir tenai 
juos palinkominti. Vienu žo
džiu, visoms mūsų apylinkės 
jaunimo organizacijoms tų lo- 
Šimų rateliais reiktų apsimai
nyti. Taip, iš vieno veikiant, 
mūsų jaunimas labai susido
mės. Jam bus noro prisireng
ti ir geriau ilsilavinti, nes 
viešai, kitoje parapijoje su sa
vo lošimu turės pasirodyti. 
Jaunimui, vykstant iš vienos 
į kitos parap. jaunimo drau
gijas, turės gražios progos sa
vo tarpe susipažinti, veikimas 
tada bus gyvesnis ir, žinoma, 
galima bus tikėtis, kad lietu
vaitės su lietuviais ir tuoksis. 
Susidarius tokiam sutartinam 
mūsų apylinkės jaunimo vei
kimui, bus labai lengva suda
ryti jaunimo seimelį. Jaunimo

Kauno atžygiuoja.
Kiek pasikalbėjus, einame 

gulti. Kalvis atsigula su dra
bužiais. Naktį praleidžiame 
ramiai. Atsikeliu vos tik ry
tui prašvitus. Šiandien didelė 
šventė — Vasario šešioliktoji 
— Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė.

Po pusryčių su draugais nu
einame prie Vidurinės moky
klos buto, iš kur mes, apie 60 
asmenų, vadovaujami leitena
nto Lavinskio, rikiuotėje nu
vykstame į bažnyčių pamal
doms. Po pamaldų dainuoda
mi atvykstame į miestelio ai
kštę, kur mes, rytuose kulko
svaidžiams tarškant ir gau
džiant patrankoms, sudainuo
jame Lietuvos himnui ir kele
tu tautiškų ir kareiviškų dai
nų, ir, išklausę kartu su mi
nia žmonių, kelių žymesnių 
kalbėtojų kalbų, išsiskirstome 
kas sau.

Po pietų apie keturias, mo
kyklos salėje turi įvykti tam 
tikra, minėtai šventei pritai
kinta, programa su pasilink
sminimu, kurių ruošia vidu
rinės mokyklos mokiniai, bet, 
deja, apie tų laikų į miesteli

draugijų delegatai-ės grįžę į | pribūna daugybė kareivių, ku-
savo draugijas įneš tas nau
jas idėjas, jų veikimas pasi
darys gyvesnis; bendrai veik
dami, didelius darbus galės at
likti savo naudai ir Katalikų 
Akcijos srityje. Katalikų Ba
žnyčia šiais laikais labai to 
trokšta.

rie ne tik visus miestelyje na
mus, bet ir vidurinės mokyk
los patalpas, užima, ir, dėl to, 
ruošta programa neįvyksta.

Miestelyje dabar didelis ju
dėjimas. Kareivių pilni namai. 
Nėra nė kur apsisukti. Lauke 
didelis šaltis, gilus sniegas.

PEOPLES KRAUTUVĖSE
DIDIS BIRŽELIO MENESIO

IŠPARDAVIMO VAJUS
(JUNE DRIVE)
VISOS KAINOS

Negirdėtai Sumažintos
Paskirta $2,000.00 Vertes

DOVANŲ DYKAI

džl naujų >/liūčių

GRAŽUS TR GERAI PADARYTAS STI’DIO COUCH
Galima padaryti pilnos mieros lovą. Su 3 politiška i te

ini s, lengvai vertas $28.00 už .. $15.95

NAUJOS MADOS 
CROWN

Pilnai parceliuotas tiesi
nis Pečius .. s39.95

•
Ą/TES GALIME PRIPAŽINTI, kad Old Gold gal nepatobulins 

•L’-*- jusy teniso arba golfo lošimo. Bet rūkytojai sako, jogei 

Sis malonus cigaretas pagelbsti jausties kiekvienam kuogeriau* 

šiai. Galite tai pavadinti stimuliatorium, jei norite. Mes ma* 

nome, jogei ši maloni įtekmė pasidaro dėl švelnaus ir pui* 

kiaušio tabako, kuris Gamtoje auga.

• RLorittod Co.. lot.

Aržuolo Medžio 5-kių da

liu Breakfast setas vertas 

$38.00, dabar parsiduoda

.......  s 19.95
$120.00 Miegamo kambario setai po $64.75 
$95.00 vertės Moliair Parlor Setai $49.95 
$40.00 9x12 aukštos rūšies kaurai $22.75 
$6.50 9x12 Gražios Klijonkės $3.95

C o
4179-83 ARCHER AVĖ. 2536-40 W. 63rd ST.

Corner Maplewood Avė. Ccrner Richmond Street
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

CHICAGO, ILL
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L. V. KUOPŲ DĖMESIUI
KURSIJA Į LiElUVA. VISI AMERIKOS 

LIETUVIAI KVIEČIAMI
Šių vasarų Lietuvoje įvyks. Kelionės dokumentais apsi- 

pasaulio lietuvių kongresas, lūpiniams lengvas.
Suvažiuos tūkstančiai lietuvių Visiems gimusioms Ameri- 
iš viso pasaulio.- įvyks sporto koje ir naturahzuotiems Ame- 
olimpijada, ekskursijos. Lie- likos piliečiams reikia nueit 
tuvos Kat. Stud. Ateitininkų' juis arčiausį “Federal Court
25 metų Jub. Kongresas. Va-iClerk” savo mieste arba aps- su Kunigu Per Amžius 
žiuoja daug Amerikos lietu- krityje ir išpildyti “Passport žodžiai aukso raidėmis ant bū
vių.

ilgėjų. Jubiliatas buvo susijau
dinęs. “Kalbėti apie save, kai 
po menkų žmogelį, neapsimo-

Tokių linkmsų piknikų » piru,iausiai p. p,Mūnais 'nai padainavo duotų, skirtų
nome turėti šiai vasara dar ne. ,, , . . . klebonui “Užaugau Lietuvoj’’* j Ttoohesteno veteranas ir į. ° „ J
viena. Nemuno duktė . .. . , , . ! ir Per laukeli jojau . Jssau-* uolus parapijos darbuotojas, . A , / . • ,. < - ,------------------------ kti antru kartu padainavo1 ka, lies as jokių didelių daratidaręs programų, pažymėjo- 4 .................. „ '

..... . , . . . “Salta žiemuže .Jiems akom*tikslų ir perstatė tostniastenu.
.. . panavo jų sesutė Gigą.V. Butnmaitj, parapijos tru-,1 .

Toliau kalbėjo naujos baz-
15 METŲ KUNIGYSTĖS 

JUBILIEJUS - stisų, kuris karštai sveikino 
klebonų, linkėdamas dar ilgus 

ROCliESTER, N. Y. — “E metus darbuotis Kristaus Vy
Tie nyne ir mūsų parapijoje. Pr. 

Rimkus, sveikindamas klebo-

L. Vyčių Cliie. apskr. labai
svarbus susirinkimas įvyks
biri. 1L d., L \ yčių 24 kp.

i -i • • ■ • 'nuosavam kambaryj, 2323 W.bų nenuveikiau ir nei vienas Į /j, - o u.
23 Place, lygiai 8 vai. vakaro.

Amerikos lietuviai! Ameri
kos Liet. Kat. Stud. ir Prof. 
Sujungti ruošia didelę eksku
rsijų į Lietuvų liepos 3 d., Šve 
dų Amerikos linijos laivu 
“Gripsholm’’. Visi Amerikos 
lietuviai kviečiami. .Laivakor
tės pigios. Nepaprastos privi
legijos ir nuolaidos tiktai šios 
ekskursijos dalyviams. Duug 
žymių žmonių vyksta į Lietu
vų su šia ekskursija. Ekskur
sijos vadas: Jonas C. Morkū-

Ypplication Blank” dėl Ame-1 tos juostos kabojo viršuj did-, n4» priminė jo didelius dar 
rito. raporto. žioju altoriaus gegužės 30 d.,! bus, nuveiktus per penkis me-

• 'tusi l?/w*hpstprvip ir kviptd vi-

nyčios arkitektas Lorenz, J. 
K. Čiapas ir Albinas Remei- 
kis; pastarasis sveikino Vyčių 
ir choro vardu. Taipgi svei
kino Mociejflnienė.

Choras padainavo sekančias

Lietuvos piliečius maloniai kada mūsų dvasios vadas, ge-• tus Rochesteryje ir kvietė vi-1 {eĮ-sįo^ “per tamsių naktelę' 
Įirūpina: Consulate General rb. klebonas kun. Jonas M. sus prisidėti prie didelio dar- į “per giria gįre-
f Lithuania, 11 Waverly Pi., į Bakšys, apvaikščiojo savo 15 [bo, kad kuogreieiausiui jį bai- (Šimkaus) “Eikš niam

. .... - ... I_____-_____ x— "V!!* “_ l_; teitos Rilfont Tlulline

aprūpina 
of
New York City. metų kunigystės jubiliejų, lai

Pirkite savo laivakortes šio kė šv. Mišias, 
laikraščio redakcijoj. Nelauki- ■ Prie gražiai papuošto gulė
te ilgai. Taip jiat galima krei- mis ir daugybe žvakių alto- 
ptis į: Marianapolis College, riaus meldėsi Dievo tarnas, 
Thompson, Conn. ir į John C. aukodamas Dievui Nekruvinų- 
Morkūnas, 41 Willite Dr., Ro jų aukų už suteiktas malones 
chester, N. Y. i per 15 metų dirbant Kristaus

Ekskursijos organizatorius: j Vynyne. Taip pat papuoštas 
nas, 41 Willite l)r., Rocliester, į kun. J. Vosylius, 2327 W. 23 i altorius ir tiek pat žvakių de- 
N. Y. — Am. Liet. Kat. Stud. Place, Chicago, 111. (Malonė-i gė sekmadienį per sumų, ku-
ir Prof. Sąjungos Centro pir-’j kitę siųsti savo rankpinigius
mininkas. Sykiu vyksta pral. 
M. Kru šas, prof. E. Galinis, 
B. Paliliūnaitė, artistė A. Sto- 
?kifttė ir daug kitų studentų 
■p profesijonalų.

Brolau, sesuo, pats aplan
kyk Lietuvą su šia ekskursi
ja. Kelionė bus linksma laive 
ir Lietuvoje. Lietuviška gegu
žinė. Jaunimui linksmiausios

kun. J. Vosyliui).
Taip pat galima gauti lai

vakortes tiktai pas Amerikos 
Lietuvių Laivakorčių Agentū-

rios metu jubiliatas pasakė 
gražų pamokslų apie aukštų 
kunigystės pašaukimų.

Pagerbimo vakarienė 
Tų patį sekmadienio vaka-

ros Sąjungos narius. Pirkite I rų (birželio 2 d.) buvo suren- 
savo laivakortę pas lietuvį, o į gta graži pagerbimo vakarie

nė netiktai paminėjimui 15 
metų kunigystės, bet ir pami

nė pas svetimtautį.

Ekskursijų užtvirtino: 

Amerikos Lietuviu R. Kat.
atostogos, gražiausia mokslo Kunigų Vienybė.
užbaigimo dovana. Jei pats ne Amerikos Lietuvių R. Kat. 
vyksi, leisk savo sūnų ar Federacija, 
dukterį aplankyti Lietuvų su | Amerikos Lietuvių Laiva- 
šia ekskursija. Sugrįš pilni komių Agentūrų Sųjunga A- 
likros lietuviškosios dvasios, merikoje. J. C. M.

nėjimui penkių metų sukak
ties jo klebonavimo mūsų Šv. 
Jurgio parapijoje. Salė buvo

gus, būtent statymo naujos
bažnyčios. Studentų kuopos pi. _ „ broliukai kūnųrmin. B. Rumbutis sveikino 
studentų vardu ir įteikė gyvų 
gėlių ir dovanėlę. Sveikino R.
Šerelis ir J. J. liickis, žymūs 
Rochesterio biznieriai. J. Le- 
vickiūtė sveikino mokyklos 
vaikučių vardu ir įteikė gėlių.
Ji sveikinimų pasakė eilėmis.
Sodaliečių vardu sveikino Iz.
Iršaitė. Paskui sekė lošimas 
vieno veiksmo komedijos “Jo 
nas nusižudė”, kurių atliko 
sekantieji jaunuoliai-ės: Rapo
las Kumštys — Jonas Pranc- 
kūnas, Simas, jo tarnas, — J.
Steponaitis, Jonas Ragaišis, 
gyvenantis Kumščio namuose,
— Albinas Remeikis, Kurmis
— J. Sedlickas, Marytė, jo 
krikšto duktė — Elorence Ba

ranauskaitė. Veikalėlis labai

e-
niano

(Aleksio) ir “Du 
(Šimkaus) 

Po to, kalbėjo trustisas K. Zlo 
tkus, Buškus ir Pr. Svetikas 
kuris sveikino Vilniaus Vada

mergele ’ ’

kunigas didelių darbų nenu
veiks, jeigu jam parapijonai 
nepadės. A. a. kun. Kasakai- 
tis, Kuris kvietė mane, šiaip 
rašė: jeigu pasveiksiu, būsi 
mano vikaras, o jeigu mirsiu, 
pasiliksi klebonu. Štai, jau 
penki metai, kaip esu su ju-, 
mis”. Toliau sakė: “Kunigui 
yra didžiausias smagumas, tui 
ne pinigas, ar garbė, bet ge
ros širdys. Atiduokite man sa
vo širdis, o aš jums atiduosiu 
viskų”. ' |

P. Piktinas baigė programų 1 
padėkodamas visiems, kurie1)

Visos kuopos malonėkit pri- 
siust savo atstovus.

M. Brazauskaitė, rašt

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

prisidėjo prie parengimo ir
vimo Sąjungos kuopos vardu 'atsilankė. Paskui šokta. |o 
Choras dar padainavo “Lai I Vakarienės šeimininkės bu 
gyvuoj sveiks”. Chorui vado|Vo: J. Butrimaitienė, O. Bu-j; 
yavo prof. K. Bazys. Į trjmienė, E. Urbonienė, M. Sa

Po dainų kalbėjo J. Šalių- 1 muolienė ir ponia Daudienė.

asas*? <»
Augkit Su Mumis!

Jei norite BANKĄ turint} 
DIDĮ STIPRUMĄ sn ORBITŲ 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jns atsinešti 
savo PROBLEMAS ir save 
BIZNĮ čionai.

LANKĖSI SVEČIAS IŠ 
LIETUVOS

B1NGHAMTGN, N. Y. — 
Šių met. birželio 1 <1- aplankė 
mus gerb. svečias iš Lietuvos

Taip š. m. gegužės 30 dienų 
pirmąjį pikniką suruošė soda- j 
lietės. Kadangi tą dieną žmo
nių buvo gana mažai, todėl5 
ir nuotaika atrodė nekokia.

i
J r birželio 2 d. jau daug 

linksmesnį piknikų suruošė šv.’ 
Jono draugystė. Šiuo kartu v<adv. R. Skipitis. Klausytojų, 

kuriems dar šiek tiek rūpi Lie Į jaunimo ir senesnių Žmonių ou
tuvos ir brolių lietuvių reika
lai, susirinko gana nedaug, 
tačiau susirinkusieji nesigai
lėjo. Visos kalbos užsitęsė a- 
pie dvi valandas su viršum, 
bet publika matyt buvo gana 
suinteresuota ir klausėsi ra
miai.

Gerb. svečias gana vaizdžiai 
kalbėjo apie dabartinį Lietu
vos stovį, apie būsimąjį šios 
vasaros užsienio lietuvių kon
gresų Kaune ir apie Klaipėdos, 
krašto klausimų, šis paskuti
nis dalykas, matyt, žmones la. 
blausiai suindomino, nes viso
je svetainėje buvo beveik mir
ties tyla.

Dar gerb. svečias maloniai 
pakvietė mus atsilankyti šią 
vasarų į Lietuvų ir pasakęs, li
gi pasimatymo Lietuvoj, at
sisveikino. *

Publikai kalbos labai patj- 
kq ir padėkojimų gerb. svečiui 
išreiškė gausiu rankų plojimu.)

Nemuno duktė

vo daug. Vieni šoko, kiti dai
navo, treti vaikščiojo. Vienu

STARTS WHERE
NATURE STOPS

IR ME3 LINKSMINAMĖS

Užėjus šiltesnėms dienelėms^ 
kartu su gamta, atbudom ir, 
mes... Palikę namuose paltus 
ir kitus šiltesnius rūbus, iš
skėstomis rankomis lekiame 
laukan pakvėpuoti grynu oru 
ir pasidžiaugti gamta. Kadan
gi, pasidžiaugti ir pasilinks
minti maloniau visiems kartu, 
numanėme ruošti pikniką. I

When nature ne- 
gleets to lunetion, 

as she oben does, and 
the hair becomes 
streaked or grey — re-
condition and restore 
the natūrai color to 
your hair wi»h a Clairol 
treatment. Clairol is not 
a dye—it is a cleanser, 
a reconditioner and a 
color agent as well.

Phone today for an 
early appointment.

A»k for ClAlrnl at your 
favorite llcaiity Khop 
or wrlte to Clairol Ine. 
12# W. 4«th Street, 
New York City, N. Y.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St
nas, S. L. R. K. A. Centro ra
štininkas, kuris buvo atvažia
vęs su prakalbomis ir pasili
ko, kad dalyvauti vakarienė 
je.

Ant gale pakviestas pats

Rengėjais ir sumanytojais bu
vo: P. Pikūnas, V. Butrimai- 
tis, P. Norkeliūnas, I. Vilimas, 
J. Kovas, P. Rimkus, P. Ka
zakevičius. St Seldickas ir J. 
Kavoliūnas. Vyturys

NUGA-TONE SUSTIPRINA
ORGANUS

Gerkit ir Reikalaukit

JOHN P. EWAI.D 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 3 3rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR 8Ū0AV0JIM0 B-VĖS
HAšTIMME

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

TeL TARDS MM

Jeigu jūsų organai silpni lr lūs 
jaučiatės senu, priimkit NUGA-TONE
— tą pastebėtiną vaistą, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono moterų ir 
vyrų per paskutinius 45 metus. NU
GA-TONE priduoda naujos sveikatos

I ir sustiprina nusllpnėjusius organus.
NUGA-TONE yra vaistas, kurį kie

kvienas nusilpnėjęs arba liguistas as
muo turėtų vartoti. Jie padarys kiek
vieną sveiku ir tvirtu. Parsiduoda 
visose vaistinyčiose. Nepriimkite pa
vaduotojų, nes joks kitas vaistas ne
pavaduos NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL
— Idealų LJuosuotoJą vidurių 25c ir 
50c.

Help Kidneys
Don’t Take Drastie Draga

- Your Kidneys contain 9 mlllion tlny 
tubes or fllters whlch may be sndanarered 
by neglect or drastic. Irrltating drugs. Be 
careful. If functlonal Kidney or Bladder 
dlsorders make you suffer from Gettln» 
L’p Nlghta, Nervousness, Loss of Pep, Leg 
Pains. Rheumatlc Palns, Dlzzlneaa, Cir- 
cles Under Eyes. Neuralgla, Acldlty, 
Burnine. Smartinr or Itching. you don’t 
need to take chances. All drugglats now 
have the moct modera advanced treat
ment for these trouble®—-a Doetor’s pree- 
crlptlon called Cystex (Slas-Tex). Works 
fast—safe and sure. In 48 hours lt mušt 
brlnar new vltallty and Is guaranteed to 
make you feel 10 years younger ln one 
week or money back on return of empty 
package. Cystex costs only 3c a dose at 
drugglsts and the guarantee pro t te t s you.

DABAR

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vėsutos, Automobilių, 
Stiklų ir t L

SVIESI ATEITIS

Suv. Vai. Įstaigos F. S. & L, Ine. 
Corp., Washington, D. C. Apdraustas 
Kiekvieno Žmogaus investmentas iki 
$6,000.00.

Mokam dividendus 
lerį pagal uždarbį.

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.ĮFęderal Savings

i,AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

Jums reiįcalaojant atiduodam 
sutaupytus pinigus. NĖRA Į 
STOJIMO MOKESČIŲ.

JUVTIN MACKIBWICH — Praniauto 
HELEN KUCHIN8KA8 — Raitlnlnkė

TAUPANT PINIGUS 
UŽTIKRINTOJ VIETOJ

už kiekvieną do-

Duodam Paskolas 
Ant Morgičių

2334 SO. LEAVITT STREET TeL CANAL 1678

r

TIRED, WORN OUT,

NO AMBITION
H O W many 

wo me n are 
just dragging them- 

selves around, all 
tired out with peri- 
odic weakness and 
pain? They should 
Know that Lydia 
E. Pinkham’s Tab- 
lets relieve peri- 
odic pains and dis-

Comfbrt. Small size only 2 5 cents.
Mrs. Dorsie Williams of Danville, 

Illinois, says, “I had no ambition 
and was terribly nervo.s. Your Tab- 
lets helped my periods and built me 
up.” Try them oext month.

Z/.
TAltlTa

AKORDIONAIh ••
Amerikos, Italijos ir Vokietijos išdirbysčių

Jūs pirksite už mažiaus pus Budrikų dėlto, kad Budri- 
kas importuoja tiesiog iš Europos.

Kaina pradinėms 12 basų už......................  ^29»OO
Akordionas 80 basų už .................. ....... . $58*00
Akordionas chromatiškas 120 basų už -••i-$'75«OO 

Piano Akordionas t20 basų už ......... $59,00
25 lekcijos dykai 

Lengvus išmokėjimai

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St. \

Telefonai: BOUlevard 4705-8167

RHEUMATISM
Pain—Agony Starts To Leave in 

24 Hours
Happy Day s Ahead for You
Thlnk of lt—how this old srorld 

does make progresą—now comes a 
prencriptlon which is known to phar- 
maclsts as Allenru and wlthln 4S 
hours after you start to take this 
ecrlft fcctlng formula pain, agony and 
Inflamraation cauned by exc.ees urto 
•ctd has started to depart.

Allenru does Just what this notles 
says lt wltl do—it ts guaranteed. Ton 
can get one generous bottle at lead- 
lng drugstores everysehsrs for 85 
cents and If lt doesn t brlng the Joy- 
ous rssults you expect—your money 
whole beartedly returned.

Stop 
Itching 
Skin

Žemo greitai atleidžia Nležlančiąs 
Rasbes tr Ringworn skausmus 
— sustabdo Eczeraa, Spuogų ir 
panašus odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Žemo per 2 5 me
tus. ir visi gyrė Ją kaipo Avarią, 
saugią, atsakančią gyduolę pa
lengvinimui odos niežSjlmams. 
Užtvirtinta Good Housekeeplng 
Bureau. No. 4874. 35c. 40c. |1. 
Visose vaistinėse.

JJ žemo
FOR SKIN lPRlTA7:C»fi i



Antradienis, birželio 11, 1935 D R A t J G A S
- - n

AMERIKOS LIETUVIŲ OUMPIKOS 
FONDAS

2608 W. 47th St., Chicago, Illinois 

#100 #25 #10 #5 #1
□ D ' □ O O

Gerbiamieji:
Prisiunčiu ............................................................ Fondui

Noriu likti Olimpikos Rėmėju. Pinigus prisiusiu vėliau, 
pirmininkui n raštininkui o iždininkui O 

pireš liepos 1 d., 193d m.

Va rdas

Antrašas

M iestas

Mano kandidatas j žymiausius Amerikos Lietuvių At

letų kontestų: vardas .. . ..........................................L ...

ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJO DR-JOS 
XVI SEIMO PROTOKOLAS

(Tęsinys) dienė, O. Prosevičienė, Stirbis,
, .. . , , . U. Gudienė, F. Balzarienė, L.Indiana llarbor, Ind.: Akaa. .

. j.m tut o Seputiene, O. Sekleckiene, P. Benį. 21 skyrius — $10.00, Šv ‘ . . : • ’
,, . . . nn ii i lutviniene, A. Mazūras, V. MoBazanciaus dr-ja— $o.00, re 1 , . _

, 4r ekiene, B. Ogentas, B. Ogen-deracijos 42 skyrius — $o.Ob ’ 6 _ ’ °
., ... ,f ... tas, E. Ogentiene, E. Gedvi-So. Boston, Mass.: 11 sk}- ,.

.. , . t.,n,ui i bene, K. Joneliene, O. Rasin-nus Akad. Reifl. — $10.00. .. . ,, Tx...... .„Iskiene, M. Bargeliene, B. Pa-Se. Chicago: Akad. Benį. 12 . _ . ” . ’
. . i lihumene, A. Andruskevieie-skynus — $5.00.
East Chicago, Ind., Sv. fi

nos dr-ja — $5.00.
Sv. Kryžiaus Ligoninės Rė

mėjos — $10.00, Labdaringos!

1 MOKSLO METO 
BAIGIMAS

: WAUKEGAN, ILL. — Mū
sų parapijos mokykla atliko 
didelį darbų. Gražų būrį vai
kų išleido išmokinus skaityti, 
rašyti, skaičiuoti, gramatikos, 
geografijos, istorijos, religijos 
giesmes giedoti, dainas dainuo 
ti, darbštumo, švarumo, kius-, 
numo, mandagumo, punktus-» 
luino ir galėjimo siekti aukš- 

.fesnio mokslo.
Mokslo metų baigos vaka

rėlio programas susidės iš: dai 
nų, drilių, šokių ir veikalėlio 
“Dėdės ūsai”.

Sekantieji baigė aštuntųjį 
skyrių ir gaus diplomus: Juo
zapas Bukšas, Albertas But
kus, Cirilius Didjurgis, Edva
rdas Gardis, Jonas Masilio- 
nis, Aleksandras Navulis, An
tanas Paluckas, Alfonsas Sta
nevičius, Elena Bukšiūtė, Pe
tronėlė Gedvilaitė, Grasilda 
Jakaicifltė, Lueija Jonaičiūtė 
ir Elena Povilionifltė. Požy
mius už aukščiausį laipsnį mo
ksle gaus sekantieji: Cirilius 
Didjurgis, Grasilda Jakaičiu

, nė, S. Goberis, M. Kalesinskie- 
nė, O. Dačiolienė, V. Jankevi
čienė, M. Stumbrienė, A. Grei-

EMIL DENEMARK <Nl

PADĖKA

A. a. Salomija Maeienienė 
mirė geg. 23 d. o geg. 28 d., 
po bažnytinių pamaldų, palai
dota Šv. Kazimiero kapuose.

r

Apgailestaudami savo myli
te, Leonardas Leonaitis, Lu- < nuJ ’k’augę, dėkojame didž. ge 
cįja Taučiūtė, Leonardas Ale- Į ^un- J- Vaičiūnui ir kun.

P. Juškevičiui, taip pat gra- 
boriui A. Petkui už gražų pa-

ksionis, Bronė Bajūniūtė, Sta
sys Urbonas, Marijona Jakai- 
čiūtė, Vincentas Špokas, Pra
nė Pipčiūtė, Kazimieras Da
gys, Eleonora Navickiūtė, Ta 
mas Špokas, Lueija Sudikaitė, 
Antanas Junevičius, Bronė

_  bienė, O. Rudakienė, E. Ru- Kuzmickiūtė. Didelis būrys
Ss-gos Centras”— $3Mb Aka-' į'™’’ B'. ‘'llkl?V’ ,°' ''aik,i Saus Pamins ir už nc-
,Ici nijos jauna.ntf.hj skyrius’- \ įjangirdiene, A. Bastntis, apleidimu dienų.

1 K. I anliunas, D. Gasparkie-i Vakarėlis įvyks sekmadienį,
nė, M. Masauskienė, Urba, R. bįrž. i(j J., draugijų salėje. Vi

$15.00, Šv. Kazimiero Akade 
inijos Alumnės — $5.00, Mor
gan
$4, 
ps
jungos apskritys.— $3.00, Lie
tuvos \ y čių 55 k p. — $5.

Pavienių aukos

—, --....... —  ------- , | los vaiKucių - arusių oaina
ragienė, U. Sadauskienė, P-•vinių, lošimu, diplomų ir po- 
Stasiulis, E. Karlavičienė, K. žymių gavimu. Iki pasimaty- 
Sriubienė, A. Rokas, J. G a- ln0> Bėglias
ruckas, A. Rugienis, A. Kum-

tarnavimų; aukų rinkikėms ir 
rinkikams: A. Aleksandravi
čienei, A. Bakaitienei, M. Ko- 
įčiūnienei, A. Bartašiui ir D. 
Naruševičiui. Šių žmonių pa
sišventimas padarė galimu a. 
a. Salomijų gražiai palaidoti. 
A. Bakaitienai širdingiausiai 
ačiū už didžiausią aukų ir vi
siems aukotojams, kurie tik 
kuo nors prisidėjo prie laidoj 
tuvių. Velionė paliko našlaitį' 
Vytautų 3 metų ir septynių 
mėnesių amžiaus.

A. D

Jurgis ir Cecilija Petraičiai
$6.00. 1*0 $5.00: E. Ogintienė ’ T 6'7*z' "iT slvtis, J. Doveika, Zig. Ged-
ir kn oniono Iznn T. 7ir duktė, Kalenienė, kun. L. 
Mendelis iš Baltimore, P. Jan- 
čauskaitė, O. Prosevičienė, A. 
Antanavičienė, Naujokų šeiniy 
na, A. Dargis, Paulių šeimy
na, Agnieška Petraitienė. Po 
$4.00: Ona Silvinienė. Po $3: 
O. Krasauskienė, M. Atroškie- 
nė. Po $2.00: M. Laurinaitie
nė, M. Norvainienė, B. Zubie- 
nė, B. Nenartonis, M. Tala- 
kauskienė, O. Anužienė, 0. Je- 
sulaitienė? Šimkienė, A. Jur
kienė, J. Kasilkienė, Petrošai- 
tė, Vidmantienė, K. Garuckai- 
tė, V. Trust, A. Kinčinicnė, 
Ona Sainsonaitė, Lukošienė, 
B. Bytautienė, A. Benūdaitė, 
E. Nedvarienė, U. Puišienė. Po 
$1.00: O. Sabonienė, J. Gurin- 
skas, M. L. Gurinskaitė, F. 
Vaikutienė, V. Rupšlaukienė, 
N. Ukanienė, M. BarŠeienė, M. 
Svenciskas, A. Remudaitė, T. 
Atroškienė, J. Berkelis, Ku- 
gel, E Donikas, J. Volterienė, 
B. Stradomskienė, A. Nausė-

Moekienė, O. Gudienė, F. Če-’ 
vilas, A. Bacevičius, J. Bace- pulioniūtė, B. Stradomskienė, 
vičius, E. Prosevičiūtė, E. Pie J. Atroškienė, J. Bardauskie- 
kavieiūtė, F. Burba, K. Mic- nė, A. Ribikauskienė, Ciutrie- 
kienė, C. Iraškienė, A. Vaišvi- nė, Plekavičienė, Sloksnaitie- 
lienė, J. Mitkienė, 0. Kajenie- ‘ nė, 0. M. Andrijauskienė, B 
nė, O. Karečkienė, J. Adams, (Stradomskienė, Valantinas, 
B. Stirbis, S. Giržaitienė, M. Prosevičius, M. Lukauskienė, 
Puišienė, 0. Andrikienė, A. V. Treinienė, E. Čepienė, A. 
Rudytis, O. Jurgaitienė, E. Vaičikauskienė, F. Žebraus- 
Šalkauskienė, E. Gricaitė, E. kas, V. Galnaitė.

Ogintaitė, E. Ogintienė, V.1 (Daugiau bus)

Senoji Tėvynė Jūs Laukia
Aplankykite savo

gimtinį kraštą

A|A

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340
W40 30 KKDZIB AVA

Greičiausia Kelionė 
į Lietuvų

BREMEH
EUROPA

Ekspresinis traukinys lankia prie 
laivo Uremerhavenc ir nžUkrlna 
patogų nuvykimą t KL.VIPfcDĄ 

«

Arba keliaukite populiariais 
ek^iresiniais laivais

DIUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEWYORK

ALBERT BALLIN
Patogus auaisieklmas geležinke

liais IA Hamburgo

Informacijų klauskite pas Vietini 
Agentą arba

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

130 W. Randolph St., Chicago

AUGUSTINAS
BILIAUSKAS

mirė birželio 10 d.. 1985, 7:50 
vnl. ryto, sulaukęs puses am-' 
žlaus. Kilo 16 Ežerėlių Apakr. 
ltlmftių parap. Ilanėnų kalina. 
Amerikoje išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliūdinu* 
nioterj Stefaniją, po tėvais 
Miftkėnaitė, sūnų- Augustiną. 2 
pusbrolius: Mykolą ir brolienę 
Kotryną Malkevičius ir Jurgį 
ir brolienę Pauliną Biliauskus 
ir gimines; o Lietuvoje brolj 
Kazimierą ir seserį Eleną.

Kūnas pašarvotas 4508 So. 
llonore St.

laidotuvės jvyks ketvirta
dienį, birželio 13 d. Ift namų 
8 vai. bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už. 
velionio sielą, l’o pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka- 
p ines. .——— -

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti ftlose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris. Sūnus, Pus
broliai. Brolienė! ir Gimines.

laidotuvių direktorius J. I'’. 
EudeiktE. Telef. YAItds 1741.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbo per šešios kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. PENSAOOLiA •Oil 
BUJiONT 8-HM4

nrrtae: HiuAiiiiK sa«a
Alfred RoaeUI, praa. Viaoent Ronclli, ąeer.

VERONIKA
JONUŠKIENĖ

(po tėvais Itamuftkailė)
mirė birželio t0 <1., 1 935. 12 
vai. dieną, sulaukus pusės am
žiaus.

Kilo ift Panevėžio Apskr., 
Panevėžio parap., Molainių kai
mo.

Patiko dideliame nuliūdime 
vyrą Karolj. 3 sūnus: Joną ir 
marčią Adelę, Petrą ir Juo
zapą, brolj Joną Kaimišką ir 
jo žmoną, 2 pusbroliu: Jurgį 
ir Ignacą Vikirus ir ją Šei
mynas. 3 ftvogerkas ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 2416 W. 
45th St.

[.aidotuves jvyks penktadie
nį, birželio 14 d.. Ift namą 8
vai. ryto Ims atlydėta j Ne
kalto Prasidėjimo švenč. Pan. 
Mar. parap. bažnyčią, kurio,je 
jvyks geiiulingos pamaldos už 
velionio sielą. I’o pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ku 
pines.

Nuoftirdžtai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tatuus-mas dalyvauti ftlose lai
dotuvėse.

Nultūd Vyras, Sūnūs, Mar
ti Brolis. Itrolienč. I’iisliroliai, 
&vogcrkot< Ir Giminūs.

Laidotuvių direktorius S. !’. 
Mažeika. Telef. YAItds 1138.

.t.

PRANCIŠKUS PIPIRAS

mirė biržtlio 9 d.. 1 935 III.
S:2n vai. saka ro, sulaukęs 24
imlų amžiaus.

A. a. Pranei skus gimė Chi-
eago, III.

Paliko iii,b llam nuliūdime
motiną liarbora . po tėvais sint-
kaitė, tėvą Simona, seserį (J-
m;. 2 broliu: .Joną ir Povilą,
dėdę ir tėvą Mykolą ir Keli-
cijoną Šimkus ir daug ginti-

Kūnas paftar votas 10643 A-
venue M. t

1 «iidotmės j\ yks kelvirladie-
ni. birželiu 13 d. Ift namų 8

(val. rylo bus iitlydėliis j šv.
Juozapo par. bažnyčią. South
Chicago, kurioj ■ įvyks goduliu-
gos pautai,los už velionio sielą.
lo pamaldii Ims nulydėtas j
sv. Kazimiero kilpines.

N uoftirdžiai čvteciame visus
gimines. draugus ir pažysta-
mus dalyvauti šiose laidotu-

U Nuliūdę Molina. Tėvas. Se-
I sun. Broliai, Bėdė. Teta ir GI-
1 minė g

D laiidotmėms patu rita u |a ląti-
I doluvių Direktorius S. I’. Ma-
I želka. Telefonas YAItds 1138.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. Liulevieius
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkos
I. F. Radzies
S. M. Skintas
Chas.Syrewicze
I. J. Zolp
J. F. Eodeikis

4092 Archer Avė,
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

Lacbawicz ir Suneš 2314 West 23rd Place 
I’hone CANal 2515 Cicero 5927,

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

YARds 1741-1742
J. F. EUDEIKIS
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VIETINES ŽINIOS
SV. KAZIMIERO AKADEMIJOS ALUM- 

NĖ PRIPAŽINTA ĮŽYMIAUSIA 
LIETUVĖ - PIANISTE

P-LĖ ALDONA BRIEDYTĖ, DULR PAKVIESTA DALY
VAUTI KAIPO SOLISTĖ IR AKOMPANISTĖ 

PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESE

Kvietimo ištrauka: A. Briedytė baigė augštes-
“ Sužinojęs šiomis dienomis ne mokyklų ir taipgi muzikos 

apie Tamstos muzikoje nuo
pelnus, turiu garbės kviesti
Tamstų į Pasaulio Lietuvių 
Kongresų, kuris rugp. 11-17 
dd. įvyks Kaune. Laike Kon
greso bus referatų, paskaitų, 
parodų, sporto lenktynių, o 
taip put ir koncertų. Tamsta 
esi kviečiama dalyvauti kon
certinėje dalyje kaipo solistė 
ir akompaniatorė. Drauge su 
Tamsta važiuoja iš New Yor- 
ko Apolina -Stoškiūtė — dai
nininkė, Vincas Greičius iš1 
Cleveland, Oliio (smuikinin
kas) ir, rodos, p. Drangelienė 
iš Chicagos. Tai būsite Ame
rikos lietuvių muzikos atsto
vai. Tamstai yra suteikiama 
kelionė Lietuvon ir atgal, o 
taip pat ir pragyvenimas — 
dykai”.

Su pagarba,
J. Žilevičius, L. M., 
DULR įgaliotinis

skyrių Šv. Kazimiero Akade
mijoj, 1930 m. Belankant A- 
kademijų yra laimėjusi 
pasižymėjimų muzikoj.

7

TEISMAS JĮĖLJTIDĖTAS
Septynių lietuvių teisma3 

už suklastavimų testamento 
atidėtas rytojuj, birželio 12 
diena.

NAUJAS KRISTAUS 
TARNAS

b R X tr o A š
bo. Komercijos kurso moki
niai atliko įdomių ekskursijų 
į Starved Rock. Joje buvo 
daug visokių juokingi} prieti
kių. Ateinantį sekmadienį, bi
rželio 16 d. ruošiamas iškilmi
ngas mokslo metų užbaigos va 
karas. Programas kaip visa
dos bus labai gražus.

Šiandie, 8 vai. ryto, Nekal- i to Prasid. P. Š. šventovėje,
1 Waslungton, D. C., J. ML Vysk. 
James llugh Ryan, D. D., su- 

yra i teiks Kunigystės Sakramentų
daug,

Prieš pora savaičių motery
stės ryšiu buvo sujungti Bro
nius Petrauskas ir Ona Slaus- 
galvytė. Abudu jaunuoliai pa
vyzdingų šeimų vaikai, čia už
augę ir vienais metais užbaigę

Anfra^enb, Rrleli'o IT, 193*

ŽINIOS - ŽINELĖS
— Gerb. kun. J. Jakaitis, 

Marijonų Provincijolas yra iš
vykęs į Westville, Ilk, kur 
sako pamokslus laike 40 vai. 
atlaidų.

— Chicagoje vieši viešnia 
iš Montreal, Kanados, p-nia 
Kazimiera Čižiūnienė. Žada

susirinkti. Kurios priklausote 
draugijai 10 metų, kviečiamos 
atsilankyti, kad aptarus dr- 
jos 10 metų jubiliejų, kuris 
įvyks gruodžio mėnesį.

Valdyba

WEST SIDE. — Moterų Sų 
jungos 55 kp. mėnesinis sus- 
mas įvyks šį vakarų, birželio
11 d. Visų narių prašome bū- 

čia pabūti keletu savaičių. Jos ltinai dalyvauti. Nepamirškite 
vyras yra Montrealio liet. pa- jr naujų narjų pakalbinti, nes 
rapijos vargonininkas.

— Praėjusį sekmadienį gau 
singame Gimimo parap. pik
nike, kuris buvo Vytauto par

šis mėnuo yra paskutinis mū
sų vajaus. Taip pat prašome 
nesivėluoti, laiku susirinkti.

RADIO
NAUJAS. SKIRTINGAS IR 

GRAŽUS RADIO PRO 
GRAMAS

gavusi aukso medalį “Herald 
and Examiner” konteste; lai
mėjo pianinų Chicagos Arki- 
diecezijos konteste; baigus a- 
kademijų laimėjo stipendijų į
Boguslawski Konservatorijų.

• •
Džiuginanti žinia, kad dar 

didesnė laimė teko p-lei Brie- 
dytei, nes tikrai ji savo mu
zikos meile ir tame mene dar
bštumu tų yra užsipelnius.

Šviesk, Aldona, kaip žvaig- ; 
ždė, nuvažiavus į mūsų tėve- Į 
lių žemę. Rodyk Lietuvos jau
nimui, kų veikia Amerikos lie 
tuvių jaunimas. Te lydi jus i 
dar didenis pasisekimas, kad I 
ateity lietuvio - muziko var 
das būtų rašomas šalę visų ki

šios paiapijos mokyklų. Jun g- u profesionalai ir biznieriai 
Naujas Kristaus tarnas pir-tuv*4 puota buvo šauni. Jau- hej^jjoię Profesionalai lai 

mosiąs šv. Mišias (primiciją) "ai P°re.lei linki,nc S>'riausios'

Kazimierui Juozaičiui.

laikys sekmadienį, birželio 16 
d., 11 vai. ryto, Šv. Jurgio 
bažnyčioje Bridgeporte. Rap.

kloties jų gyvenime.
įliejo.

Pranešimai

Meno Reikalams Amerikoje Į tų pasaulio muzikų.

PADDY DR1SC0LL IR KITI ŽYMOS SPORTININKAI 
DALYVAUS LIETUVIŲ OLYMPIKOS PIKNIKE

DIEVO APVAIZDOS PA- 
BAPIJOSŽINUTĖS

Aštuoniolikiečiai labai pa
tenkinti parapijos pikniko di
deliu pasisekimu. Gerb. kle- ; 
bonas praėjusį sekmadienį dė- 1 
kojo šios kolonijos biznieria- Į 
ms ir visiems parapijonams už 
suteiktų paramų. Pasirodo, 
kad apie $1000.00 atliko pel
no. Piknike dalyvavo daug 
mūsų bičiulių iš kitų koloni
jų. Antrasis parapijos pikni
kas įvyks rugpjūčio 11 d. Vy
tauto darže.

Jau ilgokų laikų serga įžy
mi mūsų kolonijos biznierka 
ir didelė parap. rėmėja Ona 
Bagdonienė. Pasigendame Ba-/ 
gdonienės įvairiuose parengi
muose ir linkime greit sustip
rėti sveikatoje.

Adolfas Butkus, senas mū
sų biznierius ir laidotuvių į- 
staigos savininkas, gražiai iš
puošė savo biznio vietų. Visas 
namo frontas yra naujas ir 
moderniškai su geru skoniu 
sutvarkytas. Tokia pažanga 
tikrai sveikintina mūsų kolo
nijos gyvenime. K.

Marijonų Kolegijos ir Sem. 
Chicagos apskr. susirinkimas 
įvyks trečiadienio vakare, 7:30 
vai., Aušros Vartų parap. mo- 1 

kyklos kambaryj. Visų kola-, 
nijų skyrių atstovai-ės kvie
čiami knoskaitlingiausiai da-, 
lyvauti, nes artinasi Liepos j 
Ketvirtoji, — apskr. išvažia
vimas. Tat svarbu, kad tin
kamai apkalbėjus ir prisiruo- 
šus tam išvažiavimui, kad ji
sai būtų sėkmingas visais at- , 
žvilgiais.

Šiandie 7 valandų vakare į- 
vyksta nuolatinis antradienio 
radio programas, kuriais Peo- 
plės Fumiturc Co. jau 6 me
tai nuolat linksmina ir radio 
klausytojus, šios dienos pro
gramas bus naujas ir skirtin
gas, nes jame dalyvaus grujiė

Kp. valdyba dainininkų po vadovyste mu-
--------  jziko J. Saurio. Dainuos naujų

BRTDGEPORT. — Dr-jos Į ir gražių liaudies dainų, bei 
Palaimintos Lietuvos prieš-' paties Saurio kūrinių. Be tu 
pusmetinis susirinkimas įvyks Į bus muzikos, juokų ir kalbų 
birželio 12 d., 8 vai. vak., Chi- Kalbės dr. J. Kavarskas, AL

bcagos Lietuvių Auditorijoj. 
Malonėkite visi laiku pribūti, 
nes yra daug kas svarstyti.

dalyvaus čalis Kepurė su 
naujais juokais. Bus ir kito
kių įvairenybių. Rep. XXX

CLASSIFIED
automobit.es aitomobti.es

EMIL DENEMARK INC.
' Vartotų Karų Bargenai =

Lietuvių Olvmpikos piknike, ja toki atsižymėję kumštinin- į 
kuris įvyks penktadienį, bir- kai kaip Shedwill (Šedvilas) 
želio 14 d., Vytauto parke, iš Roselando ir Bokas ir Al
bus daug painArgininių. Žy- bertas iš Bridgeporto. 
mių dalį užims sporto progra Stiprus ristininkas Bruno 
mas. A ėliausiomis žiniomis, susikibs su stipru opo
žada atvykti žymus Chicagos nentu Bus ir kitų gtiprų ris.

Parapijos mokykla jau ar
tinasi prie užbaigos savo dar-

— Laime ne tik akla, bet 
apakde ir tuos, kuriuos ji 
glosto. Ciceronas

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

MARQUETTE 
Šv. Barl>oros dr-ja laikys prie- 
špusmetinį susirinkimų birž. 
10 d., 7 vai. vakare, parapijos 
salėje. Šis susirinkimas atidė
tas į pirmadienį iš priežasties 
parapijos pikniko.

Prašome narių

Valdyba ! BUICK — 1935, S pasaž. Club Sedan 
41, su trunk, Juodas, garantuoja

mas kaip naujas.......................... $875
PARK. — ' BVTCK — 1935, 5 paša?. Sedan 47. 

Juodas, žema mlleage, garantuoja
mas kaip naujas ..................... $845

i BUTCK — 1934, 5 paša?. Sedan 57. 
juodas, vartotas tik kelis mėnesius, 
garantuojamas .......................... $895

BVTCK — 1934. 5 paša?. Club Sedan 
41, su tri|nk, mėlynas. Išrodo kaip 
naujas, garantuojamas ........... $745

skaitlingai/
BUICK — 1934. 5 paša?. Sedan 47. 

1 mėlynas, labai tna?al vartotas, ge
ram stovy, garantuojamas $725

CHRYSLER — 1931, 2 paša?. Con- 
vertlbie Coupe, Rumble seat, Tan, 
gerai išrodanti^ coupe tobulam sto
vy .................................................... $395

CHEVROLET — 1933. 2 paša?. Busi
ness Coupe, mėlynas, 5 drat. rotai, 
tobulas karas..............................  $395

DOPGE — 1932, 5 paša?. Sedan. Ma- 
roon, 5 drat. ratai, atsakomlngas 
mažas sedan ............................... $345

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

sportininkas, Paddy Driscoll. 
Šis gabus vyrukas yra žymas 
futbolininkas ir basebolinin- 
ka.s Chicagos sportininkų tar
pe. Jis bus teisėjas kumšti
ninkų susirėmimams.

Kumštininkų tarpe dalyvau '

tininku. Af.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

AKIŲ GYDYTOJAI:

Visiems savo kostmeriams, ku
rie pirkote anglis pas mus pra
ėjusį sezoną, tariu širtlingiausj 
ačiū!

Prie progos dabar pranešu, kad 
jau laikas apsirūpinti anglimis, 
dėl ateinančios žiemos. Patogiau
sias laikas yra dabar, kada anglys 
sausos ir kainos nupigintos. Jei 
dabar pri pildysite savo anglių a- i mo 
ruodus, sutaupysite daug pinigų

Angliakasiai žada streikuoti, 
tad nėra abejonės, kad anglys tu
rės pabrangti.

DR. VAITUSH, OPT. i
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Jtemplmų. kuria 
er‘4 pri-. žairtlml galvos skaudėjimo, 

i - .a1«lino, aklų aptemimo, nervuotu- 
skaudamų aklų karšt), atitaiso 

trumparegystę Ir tollreggstę. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpeclalS atyda atkreipiama J 
mokyklos valkua Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki S v 
NedSIloJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomas be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

z/ A
t'/

Kviečiu visus savo senus ir 
naujus kostumerius daryti biznį 
su mumis.

Patenkinimas visiems tiž.tikrin-
tgjg

GRANT WORKS COAL 
YARD •

A D. BERNĄ DlfiirS, sav.
16 th St. and 49th Ct. 

Cicero, III.
Tel. Cicero 311

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankStas
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nno 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone OANal 0S23

Ofiso Phone Ree. and Office
PROspeet 1028 2359 So. Lekvltt St.

OANal 0706

nR. j. j. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8

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

Valandos: Nno 1-5 Ir 7-9 kasdiena. 
Rez. Ir Ofiso Tel. BOUIevard 5031

DR. L. A. ZALESKA
GYDYTOJA Ir CHIRURGE
1720 West 47th Street

Tel. OANal 0257
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS •- PHTRURGAP

1*21 SOUTH HALSTED STREPTV 
Reridenrila 6600 So Arterisn Vp

Valandos- 11 rvto Iki 4 oonlst
6 Iki S v. vakaro

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutari)

Ofiso telef. BOUIevard 7820
Namų tel. PROspeet 1930

Tel CANai 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.)

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

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki S vakare
Seredoj papai sutarti

Tel CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 AV. Cermak Road
Valandos 1—S Ir 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutari) 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPnblic 7868

Ofiso Tel.: PROspeet 837#
Rez. Tel.: HEMlock 8141

DR. J. RUSSELL
Lletorla Gydytoju ir Chirurgu 

2900 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 8:80 Iki 8:80 
Seredomis Ir nedaliomis pagal sutari) 
Rez. 2515 W. 69th SU Pagal sutari).

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRginla 0036

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutari)

Tel. Ofiso BOUlerard MIS—14
Ree. VIOtory 8848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-tj nuo 6:>0-l:>9

756 W«t 35th Street

DR. J. E. SIEDUNSKIS
Oydvtojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dantistas

Gas X-Ray
4148 ARCHER AYE., Oor. Franrtsco 
Tel. Office Laf. $650; res Vlrg. 0669

Į VAISŪS D AKT AB AI:

Tel. LAFayette 7860

DR. F. C. WtNSKUNAS
OYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Tel. OANal 0402

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rez : Tel. HEMlock 8288

DU. A. G- RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezldenctjoa Ofisas: 2868 W. 69th 8t.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutari)

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 80. 49tb CT.. CICERO. ILL.
Utar., Ketv., Ir P8tn. 10—9 vai.

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

Office Tel. HEMlock 4848
Res Tel. GROvehill 0817

6924 S. TALMAN AVĖ.

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

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėliomis suf.lta.rus

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Nakllmls Tel. CANai 0402

DR. A. J. JAVOIš
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki S popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutari)

Tel. LAFayette 3057

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

(Prie Archer Avė, netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomis ir nedėliomis pagal
sutari.)DR. CHARLES SEGAL

OFISAS
4729 So. Ashland Avs.

$ lubos
CHICAOO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 1$ iki lt vai. ryta, nuo I Iki 4 

vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:St vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 19* Iki IS 

valandai dienų 
Telefonas MWwav 28*0

DR. MAURICE KAHN
OTDTTOJAjB Ir CHIRUROAJi 

4631 SO ASHLAND AVĖ. 
Tel. T ARds OSM 

Rea.i Tol FLAaa $400 
Valandoa:

Nuo 10-11 v. ryto: $-$ Ir T-l v. v. 
Nedėl dieniais nnn 10 Iki 11 diena

Tel. LAFayette 3051

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 ntals — 1 
Iki 3 popiet — 6 Iki 8:80 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p p.

BUICK — 1933. 5 pasaž. Sedan 67, 
juodas. 6 drat. ratai, tobulam sto
vy, garantuojamas ..................... $645

BUTCK — 1933, 5 pasaž. Sedan 67, 
juodas. 6 drat. ratai, tobulas viduj 
Ir išoriniai, garantuojamas . . $745

BUTCK — 1931. 5 pasu?. Sedan 67. 
juodas, mediniai ratai, atsakomln
gas karas geram stovy .... $375

FORD — 1931, 2 durų Sedan, Juo
das, 5 drat. ratai, gerai operuolan- 
člam stovy .............................. . . $245

FORD — 1931, Tnvn Sedan, Juodas, 
5 drat. .ratai, duos daug patarna
vimo ................................................ $275

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

FORD — 1931, 2 pasaž. Coupe, Rnm- 
ble seat, juodas, geram stovy $225BUTCK — 1930. 5 pasaž. Sedan 61, i

Maroon, R drat. ratai, pirmos rfl-i _______
Sies stovy .................. ................ $265 pORr) — 1930, 4 durų Sedan, Juo-

BVTCK — 1930, 5 pasaž. Sedan 61,1. 1 das, 5 drat. ratai., gerai karas že- 
žalias, 6 drat. ratai, labai pujkus ' ma kaina į ■ $150

FORD — 1929, 2 durų Sedan, gerai
karas ...................................... $275

BUICK — 1930, 5 pasaž. Sedan 47. 
Juodas, mediniai ratai, tobulas ma
žas sedan .................................. $275

BUTCK-— 1928, 6 pasaž. Brougbam 
47 - S, m’lvnas, mediniai ratai, ge
ras karas žema kaina ............ $95

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

operuojantis, apkalnuotas pardavi
mui ................................................ $115

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

GRAHAM PATGE — 1932 5 pasaž 
Sedan, žalias. 5 mediniai ratai, 
ekstras, geras karas, žema kai
na .................................................... $295

PONTTAC — 1934. 5 pasaž. Sedan. 
Black, 5 drat. ratai, išrodo kaip 
naujas, tobulam stovy ............ $695

BUTCK — 1927, 5 pasaž. Sedan 47, 
mėlynas, mediniai ratai, gerai o- 
peruojančlam stovy .....................$65 ___

IR DAUGELIS KITŲ
Jduokite savo dabartinį karų mainais ir balansą išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais

3448-60 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telephone BOTTlevnrd 2S00

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4631 SO. A8HLAND AVĖ.
Res. 6515 8. Rockwel1 St.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan Riste Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki S 
Fanedėllo, Seredos Ir Pėtnyčloe 

vakarais 6 Iki t 
Telefonas OANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwėll St.
Telefonas REPublic 9600

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

• Chicago

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant Jrtsų morgl- 

člų, bonų, algos Ir namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgl- 
člus, bonus, namus, tikės Ir biznius. 
Turim apdraudoa departamentų. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY 
6755 South Western Avenue

INSURANCE 
N0TARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

KEAL ESTATE - SIUNČIAM
PINIGUS Į LTETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRĄ

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

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Poeahontas Mine Run ‘ #6.80

. \

automobit.es
aitomobti.es

