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ŠIMTAI ASMENŲ ŽUVO NUO 
SPROGIMO VOKIETIJOJE

SPROGIMAS IŠTIKO 675 KETVIRTAI- 
NIŲ MYLIŲ PLOTĄ

BERLYNAS, birž. 13. — paskelbta griežtoji cenzūra. 
Baisus sprogimas šiandien įsakyta žmonėms nepaduoti 
popiet įvyko sprogstamosios jokių žinių neautorizuotiems 
medžiagos fabrikuose Reins- i valdžios asmenims, 
dorfe, už 52 mylių Į pietų va Iš visų apylinkių pašaukti 
karus nuo Berlyno, kur dirlx> gydytojai, slaugės ir Raudo- 
daugiau kaip 13,(XX) asmenų, nojo Kryžiaus tarnautojai į

» . . , .v. , sprogimo ištikta sritį. Pašaukžuvusiųjų skaičius dar ne-: 1 .
. m.. v . ta tarnybon kariuomenė, na-nustatvtas. Tik pažymima, ♦ ... ’

i j u * i. inn • i o , eių smogikų būriai ir darbokad bus tarp 100 ir 1,000. Su-i * 6 , .
, .. , i tarnybos kuopos. Visi apru-zeisti kone visi fabrikų dar- .

bininkai I pintl duJakauk^mis’ kadangi
_ , ’ v. . , !iš fabrikų griuvėsių garuoja
Fabrikai yra žinomi vardu i ,. . , .___ J . nuodingosios dujos.

We.tf.lian Anhalt sprogsta-1 visa sritis ižrodo, kaip p0
miuų medžiagų. Užima d.del,.djd kariaomenės kau
plotų. Sunaikintas visas fab
rikų centras.

PAGERBĖ J. E. VYSKUPĄ PAGELBININKĄ SHEIL

Daugiau kaip 3,000 asme
nų trečiadienio vakarų pager 

tynių. Namai išvartyti, kai ku J«bė Jo Eksc. vyskupų Sheil, 
rių sienos įlaužtos, stogai nu- Chicagos vyskupų pagelbinln-

(Acme Photo.)
Švč. Vardo draugijos arkivy
skupijos unija surengė vaišes 
Palmer House viešbutyje.

Tarp svečių buvo visa eilė
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PRANCŪZŲ VYRIAUSYBE 
TURI DAUG DARBO

KINIJOJ PASIAUBA DĖL 
JAPONŲ VEIKSMŲ

ŠANCHAJUS^ birž. 13. — 
Pasiauba pasireiškė tarp kinų 
žiemių Kinijoj, kada Kinijos 
vyriausy bp paskelbė, kad ji 
atmeta kai kuriuos stambiuo
sius japonų reikalavimus ir 

i pasirengusi atviron kovon 
prieš įsiveržiančius japonus.

Japonų kariuomenė sulaiky

PARYŽIUS, birž. 13. — 
Prancūzijos vyriausybė, ku
rios priešakyje yra premje
ras Lavalis, šiandien susidu< 
ria su sunkiomis problema 
mis, kurių sprendimas negal} 
būt atidėliojamas.

Pirmoje vietoje yra krašto 
finansinis stovis, kurs reika
lingas didelio galvosūkio. An
troje — tai užsienio politika.

Kaip tik ministerių kabine
tas šiek tiek įsigilins į finan
sų stovio patvarkymų, prem
jeras Lavalis tuojau imsis

Sprogimas buvo taip smar
kus, kad per 15 mylių aplin
kui išgriovė namus, arba iš- 
t rūpino langus. Nukentėjo a p 
ie 675 ketvirtainių mylių sri
tis.

Politinė policija tuojau pra

plėšti.
Reinsdorfo miestas turėjo

dėjo tyrinėjimus. Visoj srity vųizdai.

kų jo 25 metų kunigystės su žymiųjų dvasiškių ir pasau-
kaktuvių proga.

apie 7,500 žmonių. Daug dar- Katalikių moterų taryba ir 
bininkų gyveno aplinkiniuose 
miesteliuose.

Politinė policija pasakoja, 
kad visoj srity vien šiurpūs

liečiu.
Atvaizde matome sėdinčius

ta nuo veržimosi Kinijon, ka
daugi japonai planuoja dariį svarstyti Etiopijos klausimų.

nrie vaišiu stalo (iš kairės i tr*8 provinciJas daugiau at' Prancūzija nepuls Italijos 
Pr.e vaišių stalo (iš kaires , plMti „„„ Kinijos. Ta{iau

tačiau laikysis Anglijos nusi
statymo, kati Etiopijos klau
simo sprendimas turi priklau 
syti T. Sųjungos tarybai. 
Nors tas Mussoliniui nepatin 
ka, bet Prancūzija neturi ki
tokios išeities.

Prancūzija turi pagaliau 
naujų nesmagumų su Vokie
tija ir sovietais dėl pasirašv-

dešinę pusę)] kun. .0. T. Mc- japonai pasireagę kas momen 
Carthy, J. E. vyskupas B. J. |as atnaujinti sav0 žygius>
Slieil ir apskrities prokuroras 
Courtney. Stovi iš kairės pu
sės: kun. J. C. Currv ir kun. 
T. F. Egan.

jei tik susidurs su bet kokiu 
pasipriešinimu.

LENKAI PUOLA ŽYDUS 
OKUPUOTOJ LIETUVOJ

teismuose už tariamųjį pinigų 
‘“šmugeliavimų’.’ į užsienius, 
Jo Emin. Kardinolas Bert- 

! ram, Breslavo arkivyskupas,

(VARŠUVA, birž, 13. — AREŠTUOTI MUŠEIKOS f ’ teisingumo ministerija rado,
dų telegratme agentūra gavo’ _ . .■***•*■■■ *■>>. kad kardinolas tuo pareiški

mu “kišasi” į valstybės rei-

NEMUNAS BUS 
SUTVARKYTASNACIAI NELEIDŽIA SKELBTI 

KARDINOLO PAREIŠKIMŲ
BERLYNAS, ' birž. 13. — būtent, kad išgriovus ir su- --------- —7 ---- ; ----- 1

Dėl vienuolių, vyrų ir moterų, naikinus pačius vienuolynus.1 ATĖNAI, birž. 13. — Trys leidzia’ kas,net vykdomi Neinu
areštavimų ir jų baudimo. Pasauliečiams už tos rūsies'graikų stačiatikių arkivysku- n° tvark>mo dari»i. Dabar

nusižengimus teismai taiko ma’pai sukilo prieš graikų stačia-1 Nerau,nas gtįutinai .^varky-
žas JKvfffttftės. Įtikiu bažnvčios vyresnįjį ar-|tas V auno ir au on

- L . , , 1^1 dvario. Si pavasari pradėtiUž šio pareiškimo skelbimą kivyskupų Chryzostomų. Kai- I
laikraščiuose nacių policiniai tm? bažnyčios išdavimu y- Ij R. Re

----- nflp nrz tm unrl ne nAnPionjl

SKALDOSI GRAIKŲ STA
ČIATIKIŲ BAŽNYČIA

KAUNAS. — Kiek lėšos

autoritetai suspendavo ir už tai, kad jis paneigia 
traukia teisman 20 redakto- senų julijoninį kalendorių ir

leidžia, kasmet vykdomi Neinu to Maskvoje tarpusavės pa
galbos pakto. Vokietija ran
da, kad tuo paktu peržengia
ma Lokarno sutartis. Prancū 
zija nori aiškintis, Maskva 
tam kliudo, Maskva nori, kad 
prancūzai ignoruotų Vokieti
jų, bet prancūzai laikosi kito-

žinių, kad Gardine, Suvalkuo- i POLICIJA JUOS GINA
se ir kituose lenkų okupuotos •,*«. --------- i, , .
Lietuvos miestuose lenkai vyk 1 Oak Parke policija arešta- a as 11\.nU?ei .t, .Y "° **

rių, kurių dauguma yra kata
likų. Apie 40 kitų redaktorių 
išvengė šių nesmagumų. Hit-

pripažįsta gTigorinį. Sukilę 
arkivyskupai kviečia savo, dva 
siškius ir tikinčiuosius, kad

do pogromus žydams. Daug'vo Florist Drivers’ unijos 6,Tada ka^lno1“ lSt«do aaa; 'leno patine policija varu'.lie neklausytų arkivyskupo " ' 
/ydų sužeista. Lenkijos seimo viršininkus, kurie užpuolė ir parw®^kimą zymi dalls Į juos privertė paskelbti edito- Chryzostomo.

šiemet pirmiausiai bus sutvir 
tintas ties Kaunu Nemuno ir 
Neries santakos iškyšulys. 
Taip pat manoma sutvarkyti 
Nemunų ir aukščiau Smaliniu

kių pažiūrų.

atstovai žydai kreipės pas Į mušė gėlių pirklius ir vežėjus, laikraž<‘1,l paskelbė taip, kaip rįjalus, kuriais nupeikiamas | Kad sukilusius arkivysku- 
prenijerų Slawekų, reikalau- .atsisakusius priklausyti minė- an* pirm^Jl
darni, kad lenkų vyriausybė tai unijai I Antruoju pareiškimu kardi-

Prasidėjus pavasariui, pra-

CHICAGO MAJORAS DIR
BA Už SAVO BILIUS

sustabdytų tų pasireiškusių 
riaušių bangų prieš žydus.

Žiniomis iš Gardino, ten 
pereitų savaitę daugiau kaip 
60 žydų sužeista. Per dvi die 
nas pogromai vyko Suvalkuo
se. Taip pat daug sužeistųjų.

ŠIS AMŽIUS REIKALIN-

Kada Oak Parko policija uolas nuginčija, kad jis kištu- 
suėmė mušeikas, atvyko Chi- si į valstybės reikalus. Jo 
cagos policija ir pradėjo pro Eminencija nurodo, kad pati 
testuoti prieš mušeikų arešta- Į Bažnyčia smerkia visus tuos, 
vimų. , kas jie nebūtų, už krašto įsta-

I’asirodė, kad Cooko apskri tymų peržengimų. Prisipažinę 
ties prokuroro Courtney yra kaltais ir teismų nubausti vic 
įsakyta Chicagos policijai, kad nuoliai ir vienuolės bus pa- 
ji globotų unijas, priklausan- traukti Bažnyčios teisman.

PA2 NAIlinę TVADIfnę ; cijai, ir kovotų prieš visas ki- 
UAO DAUJUO IvAnKUO i tas unija», kurioms vadovau-

----------- ja daugiausia rakieteriai.
GALESBURG, III., birž. 13.

— NRA administratorius D.
R. Ricliberg čia turėjo pra
kalbtų. Jis pažymėjo, kad šis 
mašinerijų amžius yra reika
lingas naujų įstatymų. Politi
nės valdžios konstitucija turi' 
numatyti ir krašto ekonomiš
kus reikalus. Jei to nėra, tai 
politinės valdžios konstitucija 
turi pasilikti tik paprasta pa

ka/rdinolas.
Taip dalykai stovi šiandien are5taT0 Jie tas 

mi bažnvtinin teisman.Vokietijoje. Naciams ir pago- 
nizmo skleidėjams viskas ga
lima ir jų..- veikla prieš Bažny

si dėjo dideli darbai ir Kauno pus apsaugojus nuo galimo v. d .... . .... žiemos uoste. Čia remontuojakokio nors smurto, policija; ... .

Graikų vyriausybė 1933 me

Chicago miesto majoras va 
kar buvo Springfielde ir ga
vo progos asmeniškai kalbėti 
legislatūros senate. Jis dėko
jo senatoriams, kad jo iškel- 

ms tiltams per mažesnes upes ti biliai remiami

mi laivai ir pontonai. Sure
montuotieji pontonai bus pa 
naudoti kai kuriems laikinie

čių nieku būdu nevaržoma. O tais įvedė Graikijon grigorinį pastatyti. Be to, šiemet nori-! q majoro svarbiausieji bi- 
Bažnyčiai gintis teisė perdėm kalendorių. Tačiau stačiatikių1 ma patį žiemos uostų galuti-'jjaį iegjsiatūro j« yra* didinti 
užginamai. 'bažnyčia to nepripažino ir iki nai sutvarkyti. Dirbama nau* ’ mokesčius Chicagoj, steigti

Vokietijos katalikų vysku- Šiol laikėsi julijoninio kalen- ja krantinė ir atstatoma se- airportų ežere buvusios pa-
• a__ - i* - 1  P____Z'- rinrioncj Moa Lrn lininio 1 aiboia __ . •• _ • • • 1___ i* - J* L. _pai turės metinę konferencijų doriaus. Paskutiniais laikais 

ateinantį mėnesį. Reikia lauk- tačiau arkivyskupas Chryzo-
noji. Naujoji krantinė dirba
ma iš abiejų uostų pusių.

cias Amerikos Darbo federa- Tačiau, kardinolas nurodo, ti svarbaus ir reikšmingo vy-.Rtomas pasviro prie grigori- giu0 metu žiemos uoste dirba

saulinės parodos srityje steig 
ti pramogų vietų, taip pat 
jteisėti Chicagoj “bookmak-

kad už tų pavienių asmenų skupų sprendimo tais visais kalendoriaus. IŠ to di-Į 450 žmonių. Iki gegužės pabai jn~>> _ urkliu lenktynių lai- 
----—i— — --------- ,1---------------------------džiausi nesutikimai. a—, j, ------

ROOSEVELTAS SUTAIKO 
s KONGRESO RŪMUS

YVASHINGTON, birž. 13. 
— Prez. Rooseveltas šiandien 
panaikino pasireiškusius nesu 
sipratimus tarp kongreso ab
iejų rūmų dėl naujo NRA bi- 
liaus. Prezidentas pripažino 
šen. Boraho paduotų prieš- 

šaipa, aiškiau tariant, atžaga-trustinį priedų šiam biliui.

nusižengimus yra neprotinga gyvaisiais klausimais 
kaltinti pačius ordenus, kon
gregacijas, arba Bažnyčių, 
kaip neprotinga būtų smerk
ti visų vyriausybę už pavie
nių valdininkų nusikaltimus.
Tuo tarpu naciai dėl tų areš
tavimų visam krašte skleidžia

TURKIJOJE SĄJŪDIS 
PRIEŠ ŽYDUS

CALLES PRIEŠ 
CARDENASĄ

gos darbus kiek trukdė Nemu
ne pakilęs vanduo.

žybas, kurios šiandien slap
ta daromos.

reviškumas, ko žmonės nega
li pakęsti.

DRAUDŽIA NAUDOTI 
ŪKIO MAŠINERIJAS

MADRIDAS, birž. 13. - 
Ispanijos vyriausybė, kad su 
kėlus .daugiau darbo ūkiuose, 
užd raudė darbui naudoti įvai
rias ūkio mašinerijas.

(V akar prieš pusiaudienį 
ėmė didėti šiluma Chicagoj. 
Bet popiet nuo ežero atsisu-' 
ko vėjas ir atvėso.

PANEVĖŽYS. — Netoli 
Panevėžio, gražiame Pajuos
tės dvare stovi 4 p. pulkaR. 
Paskutiniuoju laiku dvaro 
lauke įrengiamas aerodromas.

JERUZALE, Wrž. 13. — 
Turkijoje pasireiškė smarkus 
veikimas prieš žydus. Žinio- 

savo piktų kampanijų prieš mis iš Istanbulo, turkų poli- 
visus vienuolynus, Bažnyčių I cija suėmusi 34 žydus ir juos
ir šios autoritetų.

Be kitko, kardinolas dar
kartų teisingai pažymėjo, kad' 
teismai, bausdami nusikaltu
sias valstybei vienuodes ir 
vienuolius, taiko per aštrias 
bausmes. Kaip ten nebūtų, 
teismai neatsižvelgia į jokias 
aplinkumas. O juk kiekvie
nam aišku, kad baudžiamieji 
yra veikę ne savo asmeniškai 
gerovei. Skiriamomis didelė
mis vienuolynams baudomis 
siekiamai! tik vienas tikslas,

kaltina valstybės išdavimu, 
Jų nusikaltimas, kad užsiimi- 
nėję iš Turkijos šmugeliavi- 
mais į Palestinų.

NEĮSILEIDŽIA AMERIKOS 
LAIKRAŠČIO

ROMA, biri. 13. — Italijos 
vyriausybė uždraudė Italijon 
įleisti New York Times laik
raštį dėl to, kad jis kritikuo
ja diktatorių Mussolinį ir ki
tus diktatorius.

MEXICO CITY, birž. 13. 
— Meksikos prezidentas nus-

STREIKININKŲ RIAUŠĖS 
OMAHOJE

VĖLIAVOS DIENA« \
Šiandien minima U. S. vė

liavos! diena. Chicago majo
ras ragina gyventojus, kad jie 
šiandien iškeltų vėliavas prie

OMAHA, Neb., birž. 13. — 
prendė nepasiduoti diktato- s<>uth Omahoj vakar įvyko 
riaus Calleso norams ir pra-1 streikuojančių gatvėkarių dar 
dėjo savarankiai tvarkytis, bininkų riaušės. Keletas pa- ntun,I-
Tad Calles įspėja Cardenasą, fcauta ir keliolika šiaip su- ----
kad jis paliautų taip elgęsis,' žeista. Daug žmonių nukentė-| ROMA, birž. 13. — Italų 
kadangi tas pavojinga nacio-j jo nuo policijos svaidomų aš- vyriausybė išvarė iš Italijos
nalei revoliucinei partijai, ku arįnių bombų, 
rių valdo Calles.

Calles nurodo, kad jau pa-' SERGA ANGLIJOS 
čiam kongrese šios partijos 
atstovai pasiskirsto į Calles- 
tus ir Cardenistus.

KARALIUS

Chicago Tribūne koresponden 
tų D. Darrab. Kaltinamas ui 
paduodamas priešfašistines 
žinias.

ORASLONDONAS, birž. 13. —
Paskelbta, kad Anglijos ka- 

DURBAN, Natai, Pietų Af ralius susirgo “bronchiniu 
rika, birž. 13. — Šiandien čia kataru” ir mažiausia per dvi KĖS. — Iš dalies debesuota; 
gerokai pasnigo. Keletas Žmo savaites negalės apleisti rū- numatomas lietus; popiet Sil- 
nių mirė dėl oro kitėjimo. I mų. čiau.

CHICAGO TR APYLIN-
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“DRAUGAS”
liekna kasdien. Išskyrus sekmadienius 

PRENUMERA1U8 KAINA: J. Amerikos valstybėse:
Metams — fti.uo. Pusei metu — IS.tC; Trims mėiieslamt- 
— >2.0u; Vienam mėnesiui — 74c. Kitose valstybine 
prenumerata: Metams — <7.00: Pusei metų — >4.00. 
kopija — Oic.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. 11(1 I vai. popiet. 
SMelblmu kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams lr korespondentams raitų recrąžlna.endradarblams lr korespondent 

nepraioma tai 
paito ženklų.

Skelbimai »e kančiai dienai prijjuaiiii iki

Jei neprašoma tai padaryti lr neprislunėlama tam tiks
lui

5 vaL popiet

“ D RAUCAS ”

Kad šių kilnių, lietuvių katalikų organi
zacijų padidinti, Pildomasis Komitetas veda 
naujų narių prirašinėjimo vajų, kuris jau da
vė gražių pasekmių, nors, tiesa, ne tokių, ko
kių buvo gulimu luukti.

Vajus baigiasi birželio 30 d. Per porų sa 
vaičių “kalnų nebenuversime”, bet dar dauf. 
galime pasidarbuoti. LRKSA kuopų valdy 
boe turėtų viskų mesti j šalį ir pasišvęsti tik 
naujų narių prirašinėjimui. Be to, ir patys 
lietuviai katalikai, dar nesantieji LRKSA na
riais, turėtų kreiptis į kuopų sekretorius ir 
rašytis į fraternalę (apdraudos ir pašalpos) 
organizacijų. Jų patogumui nuo ryt dienos 
skelbsime LRKSA Chicagoje ir apylinkėje

S Lukas

Vyskupas M. Valančius • 
-Lietuvių Tautos Auklėtojas

(Tęsinys) jaut rusus taip, jog šie ne tik
Po jo uutnuiu wkė idealia- kad jį paskiria, Seminarijos 

tas S. Daukantas, kurio svar
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily. Exoept Sutujsy.
8UBSCRIPTION8: One Tear — |l.00: 81x Montha 

— >1.40; Three Montha — 11.00: One Montn — 74c.
Burope — Onę Tear — >7.4o; Sis Months — >4 44:
Copy — .Mo.

Advertlaing ln “DRAUOAS" brlngi best resulta 
▲dvertlsin* rates on appllcatlon.

•DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago veikiančių kuopų sekretorių adresus. Reikia 
.. — - ----- ... ... ---------- l , kreiptis prie tų kuopų sekretorių, kurie ar-

[
— ■« n ■ j, i ■ i ■ . . - į čiausia gyvena prie jūsų namų. Kreipkitės

DIENOS KLAUSIMAI I i tųpj, nes vajus baigiasi už poros savaičių 
—— --- " 1

blausias gyvenimo tikslas bu
vo darbas dėl tamsių, nusku
rusių žmonių naudos ir Lietu
vos garbės.

Kada jau lietuvių tautinis 
atgijimas pamažu pradėjo kil
ti ir klestėti, užėjo 1831 met. 
audra ir žymiai pakeitė ne

Rektorium, bet dur pataria ir 
Rymui, kad M. Valančių Že
maičių Vyskupu paskirtų.

Kuomet tapo Si. Valančius 
paskirtas vyskupu, pamatė ru
sai ir suprato, kad negerai

VILNIUI VADUOTI SĄ
JUNGOS APYGARDŲ 

ATSTOVŲ SUVA
ŽIAVIMAS

Vilniui vaduoti sųjunga, sa
vo gyvenimo dešimtmečio pro
ga, Kaune buvo sušaukusi an
trų sųjungos apygardų atsto
vų suvažiavimų. Jame dalyva
vo apie 40 apygardų atstovų, 
centro komiteto ir Vilniaus ge 
ležinio fondo komiteto nariai

finansų, organizacinės, leidi 
nių ir okup. laetuvos. Netru
kus dur bus įsteigta ir gudų 
komisija. Taip put dar buvo 
švietimo, moterų ir žydų sek
cijų pranešimui. Apygardų at 
stovai savo pranešimuose pa
žymėjo vietinius Vilniaus da
rbus, pranešė, kud šiemet vi
same krašte bus rengiamos 
“Vilniaus Dienos” ir t.t. Dau
guma atstovų pageidavo, kau 
kuo greičiau būtų įsteigtas Ry 
tų Lietuvai tirti institutas.

Tsb.

Z-
PAREMKIME GERĄ DARBĄ

Mūsų dienraštis nesigaili vietos žinioms 
apie šio vakaro sportininkų parengimų Vy
tauto parke. Mes lietuvių sportininkų veiki
mų visuomet paremiame, bet šiuo atveju daug 
stipriau, nes jie yra užsimoję geresniuosius 
iš savo tarpo pasiųsti į Lietuvų į viso pa
saulio lietuvių sportininkų šventę.

Kad tokį žygį daryti, reikia ne tik gero 
plano, gerų sportininkų, bet ir pinigų. Dėl 
to Chicagoje susidarė veikėjų būrys, kuris 
pinigiškai nori paremti mūsų jaunuolių su
manymų viso pasaulio lietuvių kongreso pro
ga aplankyti tėvų žemę ir parodyti, kaip 
toli Amerikos lietuvių jaunimas yra nužen-

padarė, patardami jį vysku- Suvažiavime svarbius praneši- 
pu paskirti, ir labai tuom ap- !mwJ padarė gąjungO8 centro Akudeminio DULR skyriau*
skylė, nes.Vyskupas M. Va- jKoiniLuTpinuTninkas dr. A. užsienio lietuvių laikraščių 
lanėius nė kiek nebuvo jiems Ju3ka ir Vilniaus geležinio fo- .skaitykla veikia Kaune, Ne 

_ ___________naudingas, bet priešingai, nes, lndo pįmiininkaa prof. F. Ke- priklausomybės a. 3. DULK
džiai atsiliepė kultūriniam lie', H™* » Pasitikėjimų, užėmė lllfšis. Ur JuSka> daugiausia> [Centro įtalpose. Skaitykloje 

I..V.1 -----  1. ------------ktt|b_.o artilniausius Vii. įgalima rasti kuone visi užsie
niui vaduoti sųjungos darbus.Imo lietuvi'l laikraščiai. Skai-

tik politines, bet ir kultūrines 
Vajaus metu naujiems nariams įstojimo mo- kraito 5ųlygas, kas labai skau 
kesčių nereikia mokėti. Tai yra didelis P«-'Jiįai atsiliepė kultūriniam lie-,, t . . . ,
lengvinimas. • atskiriantIlttbai «er? ,r t“kam» P™?

Illinois valstybėj gyvenantieji lietuviai lbietuV4 kiniečių siena nuo w lr st0J<> sunklon lr atkak- 
ypatingu būdu turėtų susidomėti LRKSA. Ilyttkai.ų kultūros įtakos, o y- 
Juk turbūt visiems žinoma, lokalinėms paša-!pag j bajorų jaunumiienę, ei
linėms draugijoms ateitis neužtikrinta, nes nanči giimuuijose ir u- v .
jas varžo 1927 metais išleisti valstybės įsta- į nįversitetuose mokslus, kuri ^7*?? 
tymai. Be to, nelengva yra į jas įrašyti jau-|atšalo nuo Lietuvos reikalų ir ' ' ....... .........
nimų. Kokia draugijos ateitis, neturint joje 

' jaunimo, nesunku yra įspėti.
Frie LRKSA galima prirašyti ne tik jau

nimų ir apdrausti visokiausiuose apdraudos 
skyriuose, bet ir vaikus nuo vienų metų am
žiaus. Dėl to Sus-mo ateitis užtikrinta.

Kų reiškia religiniu ir tautiniu atžvilgiu 
Sus-mo 300 gausingų kuopų, verkiančių vi-

gęs sporto srityje. Sportininkų kelionės į j sose lietuvių kolonijose, tas 'tik gali nesu- 
Lietuvų rėmėjai nori, kad šiandien į Vytau- 1 prasti, kas nenori suprasti arba kas ne bran
to paikų suvažiuotų daug lietuvių ir prisi- gina religinių ir tautinių idealų ir nenori pri
dėtų prie įvykdymo tikrai gražaus sumany sidėti prie lietuvių tautinės ateities užtikri- 
jiio. ' nini0-£iau,e krašte. Ne be reikalo mes remia-

Parenkanti tokiai kelionei sportininkus, me LRKSA ir raginame kiekvienų sveiku 
komitetas turėtų atsižvelgti į šiuos du daly- 1 kūnu ir dvasia lietuvį būti jo nariu, 
kus: parinktieji turi būti geri sportininkai ir Į -------------------
geri, šimto nuošimčių lietuviai. Mūsų many- J 
''mu, ne tiek yra svarbu, kad jie supliektų 
Lietuvos ir kitų kraštų lietuvius sportinin
kus, kiek svarbu, kad Lietuvoje bebūdami 
įgautų daugiau inspirųcijos ir pasiryžimo ne

KATALIKŲ KOVĄ VOKIETIJOJ

lion kovon prieš savo tautos 
pavergėjus, už savo tautų, už 
laisvę, už tikėjimų, kultūrų ir

vėl paskendo savo luomo ir 
lenkų tautos tradicijose.

Tuo laiku, kad jau, rodos, 
Lietuva pradėjo vėl skęsti ru
sų ir lenkų bangose ir jos kul- 
lūrai ir apšvietai gręsė neiš
vengiamas labai didelis pavo- 
jus, Lietuvos likimo kelias pa
sikeitė, atsiradus pilnam drų- 
sos, pajėgos ir gabiam - geni
aliam irklininkui gerb. vysk. 
M. Valančiui, gimusiam vasa
rio 17 d., 1801 metais, kuris 
stojo darban, savo žūstančią 
tėvynę ir kultūrų gelbėti.

Prof. Kemėšis savo kalboje 
pažymėjo, kad nuo dabar yra 
pakeisti Vilniaus geležinio fo
ndo įstatai. Lygšiol visi fon- 

lu, dalgiu ar durtuvu, bet di- do kapįtalai buvo nepajudina- 
Įplomatija, kultūros keliu ir į pabar įstatai pakeisti ta 
ginklu, pasirinkdamas kovai 1 kryptimi> kad nuo šio laiko
evoliucijos kelių, puikiai su
pratęs, kad ginklais kovoti 
su tokiais galingais priešais,

i pusė gaunamų fondo pinigų

kaip rusai ir dar esant jų na
guose, būtų labai keista, juo-

“Šaltinis” apie tai rašo: Prieš kurį lai- t ,
kų naciu Vokietija pradėjo Smarkių kova)^^os L-uomet buvo, jo idealai 
prieš Bažnyčių: ėmė iškeldinėti bylas atoki- į ^kristalizavo, pasidarė ryš-

tvklon ųžs. lietuviai pradeda 
atsiųsti ir tuos svetimtaučių 
laikraščių numerius, kuriuos^ 
yra rašoma apie Lietuvų.

Apie susirašinėjimo laiškais 
išplėtimų tarp užsienio lietu
vių ir mūsų jaunimo ir jo di

lius nepajudinami, o kita pusė reikšmę kovoj su nutau- 
bus naudojama būtiniems Vii- r‘inimu’ ja“ ne kar,» užs- liet 
niaus vadavimo reikalams, fo

. ndas jau subūrė apie aštunta- 
■dalį visų Lietuvos gyventoj,} 

Jis iš anksto numatė ir su-j ponduį daug padeda Lietuvos 
jaunimo organizacijos, kurios 
sudaro jaunimo sekcijų ir ruo-

ir naivu.

prato, jog geriausias būdas, 
kovų laimėti, yra jaunųjų lie
tuvių kartų ir visuomenę ap
šarvuoti ir apginkluoti kultū
ra, šviesa, įteikiant jiems ge
rų ir sveikų ūpų bei nuotaikų,
kad su laiku, butų galima, pa

jam stojus į tautinį u kul- verggjų jungų nuo savo pečių 
tūrinį lietuvių visuomenės da- 'inumesti įr laisvaiS, nepriklau- 
rbų vadovauti ir dirbti tokio-1 somaig tapti
se sųlygose ir apjstovose, ko- pavergėjų rusų, antrasis

lietuvių priešas buvo lenkai, 
kurie taip pat nuodijo lietu

sią Vilniaus geležinio fondo 
vajus visame krašte. Jaunimo 
sekcija šiandien atstovauja a- 
pie 200,000 organizuoto Lie
tuvos jaunimo.

&:nme šuva f movime dar buvo 
pranešta apie veikimų Sųjun
go.s Centro komisijų: užsienif. tykiuose”
—-------- -------------------------------- :----------- :—jbu ......

spauda pabrėžė. Einųs Angli
joj “Išeivių Draugas” apie šį 
susirašinėjimų taip išsireiškia: 
“Veikius prie Draugijos Už 
sienio Lietuviams Remti aka
deminis skyrius skina svarbų 
mokyklinio amžiaus jaunimo 
suartėjimo kelių: Lietuvos jau 
nimas susirašinėja su lietuvių 
jaunimu užsieniuose. Toks be
ndradarbiavimas ir dalinimą 
sis nuomonėms bei inspūdžiais 
turės ypatingos reikšmės Lie
tuvos ir užsienio lietuvių san-

tik iš vardo būti lietuviais, bet kiekviena 1 rįems kunigams ir juos įvairiais priekabiais 1<esni’ tvirtesni ir patvaresni, j vių tautų, o ypač diduomenę 
Kadangi nuo pat jaunystės savo “poniška” kalba, aris- 

dibnų jis pasižymėjo dideliais tokratomanija ir kitomis sa- 
proto gabumais ir dideliu dar. vo įdįOpatijomis.
bštumu ir kilo aukštyn kaip šalia virš minėtų didžiųjų 
kūno, taip ir sielos pajėgo- lietuvių priešų, dar buvo ir 
mis, ir rengėsi gyvenimui ir į trečias; tai yra patys lietu- 
darbui, lyg nujausdamas, kad vĮab kurie buvo ištirpę sveti- 
netolimoj ateityj jo laukia la- niose išrūgose ir prisigėrę sve- 
bai opūs ir svarbūs tautos rei- : timųjų raugo. Jie naikino vi- 
kalai, kuriems, matyt, kad jis | §ą kas sava lietuviška ir dar 
gal ir buvo likimo skirtas, tai ' padėjo lietuvių priešams lie- 

šios bausmės rodo, kad katalikai nepajjar jam mokykloje tebesant, tuviškumo pamatus griauti, 
taikauja nacionalistams, bet drųsiai stoja į j kuomet jame pasireiškė, kai-I jįe vįsį, kaįpo kenksmingi tau
kovų su pagonizmu. , po gero pedagogo, ypatingi ' tai ir netinkami lietuviškumui

Tėvas Jok. Gilen, tas drųsus kunigas gabumai, savo laiku buvo net įr lietuvių kultūrai gaivalai, 
niekais vertė socialistų grųsinimus ir viešai įr rusų valdovo — caro Niką-' reikėjo nuo lietuvių atskirti, 

lijaus Antrojo pastebėta, ku- kaci netrukdytų lietuviškumui^ 
ris vėliau M. Valančių pakvie-....................
tė pas save savo vaikus mo
kinti ir auklėti, suteikdamas

proga kelti savo tautos vardų Amerikos spor 
tininkų pasaulyje ir tautiniu entuziazmu už
degti mūsų jaunimų. Be to, jie turėtų būti 
ųktyvūs nariai lietuvių jaunimo organizaci
jose, be kurių mes negalėsime palaikyti sa
vo jaunimo prie tautinio judėjimo.

Anais geresniais laikais L. Vyčių organi
zacija buvo pradėjus kasmet organizuoti jau
nimo ekskursijas į Lietuvų. Tos ekskursijos 
įnešė daug gyvumo ne vien į tos vienos or
ganizacijos, bet į visų mūsų veikimų. Su lai
ku reiktų vėl atnaujinti L. Vyčių ekskursi
jas.

Šiemet tokių jaunimo ekskursijų rengia 
Katalikų Studentų ir Profesionalų Sųjunga. 
Ji išplaukia liepos 3 d., švedų linijos laivu. 
Nuvažiavę studentai į Lietuvų, pasisems dau
giau žinių apie savo tėvų kraštų ir sugrįžę 
dar labiau pasiners į tautinį veikimų. Tat, 
reiktų, kad labiau pasiturintieji tėvai nesi
gailėtų lėšų savų vaikų kelionei su šia eks
kursija.

nuteisti. Ypatingai dabar puolamas katalikų 
kardinolas Faulraberis, kam šis išdrįsta savo 
pamoksluose papeikti nacių pagoniškumų. 
Vestfalijoj jau suimta visa eilė kunigų. Da
bar Berlyno prokuratūra yra užvedusi dide
lę bylų prieš daugiau kaip 50 vienuolynų.

Neseniai Berlyno teismas nuteisė Koelno 
vienuolyno viršininkę kalėti 5 metus .sunkių
jų darbų kalėjime ir sumokėti didelę pinigi
nę pabaudų.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS šaknis,” kų šiomis dienomis 
------- «----  buvo susimurinusios į Spring

Amerikos Lietuvių Olimpi- fieldų pasiskųsti Linkino, kaip
kos komitetas dabar bizi apie 
pagarsėjusius atletus, kad pa
siuntus juos j senų krajų viso 
svieto lietuvių olimpikai. Da-

jos yra demokratų sumindžio
tos ir numučytos. Ten tos 
“šaknys” šnekėjo, giedojo ir 
fieldų pasiskųst Linkinui, kaip

.. ., . . '. . '. '. ** ''tiesiams į kalėjimų.Kno daugiau iš musų jaunimo aplankys

per pamokslus smerkė jų pagoniškumų. Vie
nų sekmadienį jis pasakė pamokslų, kur pa
smerkė vieno rašytojo knygų vardu “XX am
žiaus mitas”. Ši knyga paties popiežiaus pa
smerkta ir indeksuota. Už tų drųsąl kunigui, 
žinoma, teko nukentėti: buvo nuteistas 5 mė-

lietuvių kultūrai ir apšvietai 
kilti.

Vysk. M. Valančius, perme- 
jųm ta progi rusų visuomenės tęs savo žvilgsnius Lietuvos 
pasitikėjimų ir gerų — auto- padėtį, suprato, kas reikia da-

bar visų spėliojama, kas va- per būsimus lėkšinus. Ale sa- 
žiuos. Kai kurie net cigonkas 1 kau, jeigu tas Amerikos kil- 
lanko, kad išvyrožytų, ar jie nadvasis didvyris būtų atsi- 
pateks ant kandidatų listo ir kėlęs iš kapo ir tas “šakni 
bus lėktintais.

Lietuvų, tuo stipresniais ryšiais jis bus su 
ja surištas ir tuo būdu labiau bus užtikrin
ta mūsų tautinė ateitis šiame krašte.

Amerikos lietuvių- sportininkai ligšiol j 
gražiai garsino savo tąutų spaudoje, nors i 
Bė vienas iš jų Lietuvos nėra matęs. Dėl to 
labai yra svarbus dalykas duoti progos jiems 
Lietuvų pamatyti ir persiimti su kitų kraš
tų lietuviais sportininkais. Tai bus pirmas 
panašus įvykis mūsų istorijoj ir labai gei>s 
iųvestmentas tautinio veikimo atžvilgiu. Tat, 
visi, kas tik galime, ir prisidėkime, kad tas 
investmentas būtų didesnis.

ritetingų vardų, 
įgijęs didplį rusų pasitikė

jimų ir būdamas labai pasta-
riikų jęrųsinimų. Jie stoja drųsiai ir atvirai bus> vjSę matus, suprantųs ir mos vietos bažnyčios, ku- 
prieš naujųjį pagonizmu. Ir reikia manyti, geras stebėtojas, veikiai pa- rių jis buvo pasirinkęs ir ku- 
kad ši pradedama kova su tikėjimu ir Ba- gaudavo tuolaikinę gyvenimo riai jis dirbo.
žnyoia bus Hitlerio žuvimo ir susibankrūti- dvasių, greitai suprasdavo e 
jimo priežastimi. 'samų Lietuvos padėtį ir nu

Bet Vokietijos katalikai perdaug yra už
grūdint^ visokių kovų, kad išsigųstų hitle-

matydavo iš jos išeitį, supra
sdamas, kad svarbiausias už
davinys, tam tikslui atsiekti,

LRKSA VAJUI BAIGIANTIS

Lietuvių U. K. Susivienymas Atnerikojo 
yra didžiausia lietuvių organizacija. Bet ji 
galėtų būti daug didesnė. Ji Šiandien didžiuo
jasi turėdama keliolikų tūkstančių narių ir 
netoli pusantro milijono dolerių ižde. Tačiau 
ji turėtų būti dar gausingesn*. it turtingesnė.

Grįždamas į Romų iš Liurdo iškilmių 
Vatikano sekretorius Kardinolas Pacelli' vie
nam laikraštininkui taip išsireiškė apie pat- yra gudaryti su tiesioginiu lie 
riotizmų: “Yra dvi patriotizmo rūšys. Ne
tikrasis patriotizmas tėvynę laiko valdžios 
trokštančiu ir kraugerišku, barbarišku sta
bu. Tikrasis patriotizmas tėvynei tarnauja 
kaip motinai, kuri mylima, o ne kaip fe- 
tišiūi, kurio bijoma.« • t

Birželio 27—30 dienomis Prahos mieste 
šaukiamas pasaulinis katalikų kongresas. Aių 
metų kongrese bus svarstomi klausimai, ku
riuos iššaukė vadinamas stabmeldiškas sųflu- 
dis.

Komiteto atenšinų kreipiu 
ryti, kokį kelių imti, ir, neil- į vienų atletikos šakų, kuri ko- 
gai laukęs, ėmėsi darbo pir- miteto nariams, gal, nei ant 
minusia nuo gerai jam žino- razumo neužėjo. Renkami ge

riausi atletai bolei spardyti, 
nosėm iki kraujų daužyti, ris-

(Daugiau bus)

pačiupinėjęs, kažin ar bū 
radęs bent vienų ten nusimu- 
finusių, kuri tiktų sodinti į 
l.-ontrės guvermano daržų.

Kaip tik truputį sušilo, žiū 
rėk, paleikys jau knibžda gy

tis, bėgti, šokti į tolį ir auk- vais lavonais. Užsidėjęs bei- 
štį, plaukti ir kitokių štukn ting siutų, sakau, važiuosiu 
čempijonų. E kaip apie kolio- ir aš savo senų kaulų painir- 
tis čempijonų? čia irgi, taip kyti. Man įbridus iki kulnų į 

! šnekant, atletika. Geriausias vandenį, netoli užgirdau vaiko 
tai lainei čempijonas — na-

Vertingos aukos užsienio 
lietuviams

‘tPolicijos” redakcija Drau
e gijai Užsienio Lietuviams Be- 'Tn» Mnutkėlis. Seniau Šito 

tuvių epaudėju - rusais pa- m|i paaukoj(( 32 komplektus sP°rt0 karūnas nežiojo A’aba- 
togių padėtį, įgijant jų !»'»"-! jvaįriŲ lietuviškų laikraščių ir Bilnb®s ir kiti balšavikiš- 

apie 1000 eg«. įvairių laikraš- ,k° “rojaus” pravadyrai, ale
čių paskirais numeriais. Idabar juos nufaitavo ir sau kranto sėdėdama mama. -

Panelė Matulaitytė pasuko- 'karūnų užsidėjo tas cicilistų įbridęs dar prigersi

kūmų ir simpatijų, kad leng
viau būtų gilimą aiškesnę pa
dėtį — pozicijų užimti, užsi- 
brėžtųjam tikslui sįekti ir vy- 
kdinti.

Tas jam pasisakė, turint gu
drių diplomatijų ir mokėjimų 
surasti saugų kelių, į slepia
mųjų idealų eiti, užimponuo-

balsų:

— Mama, ar aš galiu bris
ti giliai į vandenį?

— Ne, negali, — atsako ant

jo 222 egz. įvairių vertingų Lėktinkit, ta\orš-
knygų. Tąm pačiam tikslui 
gražiai pasirodė “Aušros” be
rniukų gimnazijos mok. koo-

čiai, jį, nes tai ryl čempio
nas!

O dėl ko tėtis antai gi
liai įbridęs. Ar nebijai, kad 
jis prigertų?

— Nesirūpink apie. tėtį, —
perątyvas, paaukodamas 169 Gazietos dabar dapg ir vi- atsakė motina — Ai turiu jo 
egz. knygų. x js&ip šneka apie tas “žolės inšurino palysį.

•/
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J. Rikselds

Naujas Išeivijoje Istorijos Lapas
Kuomet DULR pirmininkas 

p. Skipitis atvyko Amerikon, 
su maža išimtimi, beveik visi 
stebėjos ir sakė, kas čia to
kio ir kas iš to bus. Spaudoje

mas atsitikimas, kad toks jau
nas vyras būtų profesorium.

Visi šie mūsų išeivijos me
no žiedeliai yra pakviesti va
žiuoti į Kongresų ir parodyti

pasipylė įvairių spėliojimų, j tėvų žemėje, kų jie yra pasie-
Vienur, kitur pasireiškė abe
jonių, nepasitikėjimo; teisino
si, girdi, dalykas naujas, ne
išgvildentas, reikia daugiau 
laiko ir t. p. Filosofuoti, pole
mizuoti niekada nevėlu, bile 
tik turi noro ir yra su kuo, 
bet darbų dirbti visada sku
bu, visada rodos vėlu, nes nė
ra laiko galvoti tiems, kurie 
dirba ir i tuščius ir dažnai be
prasmius ginčus kištis.

Taip yra ir su DUER padė
tim dabartiniu laiku. Kuomet

kę dėka savo tėvelių ištesėji
mui. Jie užmegs artimus ry
šius su savo specialybės drau
gais ir pradės grynai kultū
rinį ir meninį susiartinimų.

Jie išvažiuoja drauge su p. 
Skipičiu birželio 29 d. Kaip 
spauda praneša, jų pagerbi
mui jų kolonijose rengiami iš
leistuvių bankietai.

Kadangi jie suvažiuos krū
von prieš 29 birželio susipa
žinimui į Newark, tat ta pro-

. . . , , . ga, per p. Skipičiui rengiama
Meni ms ar rengiasi g va- yewarko Lietuvių Moterų klū 
rna į užmarį skristi, kiti dir-

skuba, nepolemizuoja tuš
čiomis gaišindami laikų ir sė
kmės pasidarė tiesiog neįtikė
tinos. Faktai patys už save 
kalba panašiai liaudies posa
kiui: šaukiantysis tegu šau
kia, o mudu boba važiuokim.

Pažiūrėkime, kas padaryta 
ir kas daroma.

bo vakarienė, bus išleistuvių 
koncertas ir drauge jų pager
bimas. Jie visi koncertuos ir 
viešai drauge mūsų apylinkė
je pasirodys pirmų kartų. Mū
sų pareiga yra išgirsti juos, 
palinkėti kelionės ir laimin
gos kloties, kad žinotume, kas 
yra muzikos atstovai laike is-

įBLFF BAXTER’S ADVENTl’RES
THE OUD TOAMP

Yteamer churns IT s VVAY 
OCT TO OPCN SEA - BIFF 
AND HlG KIANAGER COME TO 

LIFE ___

THE LOOK S 
OF TMIN&S WE 
BOTH lept 
TOVVN ON A 
BOAT/ VVE'VE

shanghieo

YOU STAV HERE, Si S. 
I'LL LOOK AROUND AND 
SEE IF I CAN FINO 
SOM ETHINO TO RA T /

OANNV
STEALTHILY TlP- 
TOES IN AND 
OUT BETVVEEN 
THE RACKtNO 
CASES ------ •

Ry Bob Dart
VVHEN SUDDENLY 
TWO FEE T DART 
OUT AND TRIP 
HIM .

Nauji Alaskai Pionieriai
Keli šimtai šeimynų, iš apie gus tiki, kad čia labai šalta,

1,000 narių, kurias šelpė vai- ] bet tai netiesa, nes tik ketvir- 
džia Michigan, Minnesota ir ta dalis Alaskos yra šaltoje
Wisconsin valst., gavo progų 
pradėti naujų gyvenimų vai-

KAUNE STATOMAS 
DIDELIS SPORTO

Lietuvoje sportas jau yra 
gražiai prigijęs ir išsiplėtęs.zonorje (Arctic Girele). Pieti

nės Alaskos klimatas yra len- 
singoje Matanuska Valley, A- gvesnis, negu kai kuriose J. 
laskoje. Jie ten įsteigs naujų JA. Valst. dalyse; šalta tik prie 

1 kolonijų. Tos parinktos šeimy- pakrančių.
nos gegužės mėnesį jau išvy-į Alaska pagarsėjus auksu ir.. . . k _ .
ko į savo naujus namus. Alas- kitais mineralais. Tūkstančiai Pair’’* ™ spor ų. _ ymiau- 

vyrų iš J. AL Valst. ir Kana
dos pulkais persikėlė milžini-

koje jie ras iš šėtrų mieste
lius, kuriuos dabar stato net

eina visu smarkumu. Darbas lyvius. šis sporto stadionas, 
eis visų šių metų vasarų ligi!dabar statomas Kaune, bus 
vėlybo rudens ir dar kitais i didžiausia ir gražiausia spor-
metais. Tikima, kad 1937 me
tais naujasis sporto stadionas 
su visu savo naujų pastatų, į- 
rengimų puošnumu ir didin
gumu priims numatomas Bal-

Visame krašte, net ir toliau- įįjos valstybių olimpiados da 
siuose provincijos kampeliuo
se, yra sporto organizacijos, 
kurios jungia, ugdo ir plečia

to šventovė visame Pabaltyje. 
Tuo būdu, Lietuva turės du 
gražiausius pastatus visame 
Pabaltyje: Vytauto Didžiojo 
muziejų ir sporto stadionų.Tsb.

v. „. Itorinio Kongreso Lietuvoje.
1. Dr. Rackus, zmomas Chl- koncerti da|į k

ir amerikiečių tarpe ziIeviHus padarys pranešima 
tikas, surinko ir. da- i; * __ •

cagoje
numizmatikas, ošinau v.<*- • * -i v , •’ , , , , .. apie Amerikos lietuvių muzi-
bar renka dideles kolekcijas Įkos MkI? visiems 
,vainų ženklų - ženklelių, at- .aisku> y o ne
vaizdų, plakatų, programų
brošiūrų, knygų, laikraščių ko 
mplektų ir t. p. Yra didelis 
rinkinys ir bus išstatytas Ko-

kiti. Bankietas - koncertas į- 
vyks ELKS’ CLUB svetainė
je, 929 Broad St., Newark, N.

ngreso parodoje.
2. J. Žilevičius nuo daug me 

tų renkąs muzikos dalykus: 
gaidų, rankraščius, gaidų lei
dinius, solistų, chorų, benų at
vaizdus, jų biografijas, laik
raščių ištraukas, veikimų pa
rašymus ir t. p. Yra virš 2000 
vienatų, taip pat bus išstaty
ta laike Kongreso parodoje.

3. Iš Chicagos važiuoja 15 
geriausių atletų dalyvauti o- 
limpiadoj. Jų išleidimui ren
giami bankietai ir įvairūs pa
gerbimai.

4. Važiuoja 4 jauniausi ir 
spėję svetimtaučių tarpe pasi
žymėti menininkai: Apolionija 
Stoškiūtė, dainininkė, vorces- 
terietė. Jau 6 metai, kaip stu
dijuoja Damrosch akademijų 
ir paskutinius 2 metus studi
javo laisvajam meno skyriuje, 
pas garsiųjų Sembrich. Ji yra 
dainavusi daugely simfoninių 
koncertų parengimuos ir šiaip 
aukštosios aristokratijos tar-

Ji yra gera lietuvaitė, gra
žiai kalba lietuviškai, o už ga
bumus muzikoje Worcesterio 
turtuolių dėka gavo muzikos 
mokslui stipendijų visam mi
nėtam laikui.

Barbora Darlys - Drange- 
lienė, ebieagietė. Pirmos kla
sės dainininkė, ji priimta į 
Chicago Grand Operų. Ji ten 
dainavo ir turi kontraktų a-

- teinančiam sezonai.
Aldona Briedytė, pianistė, 

ebieagietė. Ji tiek gabi yra 
pianistė, kad laike konkurso 
laimėjo pirmų premijų Grand 
Piano ir kelionę į Vokietijų.

Vincas Greičius, smuikinin
kas, clevelandietis. Jis tiek 
gabus smuikininkas, jog dar 
besimokindamas, vos 16 m. a- 
mžiaus, pakviestas į Kolegijų 
tobulaus tono profesorium. Ko 
1 egi ja tų atžymėjo spaudoje, 
kad, girdi, jos istorijoje pir-

ĮJ., birželio 23 d. 6 vai. vak.
f Bilietai po $1.50.

Kadangi tai bus istorinė die 
na — išleidimas jaunųjų me
nininkų drauge su DULR at
stovu Lietuvon, todėl patar
tina visiems koskaitlingiau at
silankyti be skirtumo pažiū
rų, nes menas visų gerbiamas 
ir branginamas, ypatingai me
nininkams, kurių apylinkėje 
apsčiai randasi. Taigi visiems 
yra progos pasirodyti: visuo
menininkams pagerbti visuo
menės vyrų, didelį valstybės 
veikėjų p. Skipitį, menininkes- 
menininkus, o šiaip kitiems — 
pritarti ir pasididžiuoti savo 
tautos žiedais. Visiems vietos 
pakaks.

Visais šio bankieto - kon-

400 girininkų ir mechanikų, škų turtų ieškoti. Aukso kasi- 
tam tikslui išsiųstų iš vaka
rinių valstybių, ir kuomet tie 
darbininkai baigs tų šėtrų pa
statymo darbų tai vėl pradės 
iš naujo statyti rųstų triobas.
Greitu laiku jiems reikėjo ap
rūpinti gyvenimo vietas net 
šimtams šeimynų ir šėtras jie 
daug greičiau galėjo pastaty
ti, negu triobas.

Matanusko projektų remia 
Rural Rehabilitation Division

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknyge Ir Pamaldo Vadovėlis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusi., gražiai iš-

---- T--------- --------------- . . . , . | leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas,
vis svarbi industrija; kas Kaune sP°ytui tarpti ir I litanijas jr giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa- 
išsiunčiama anie $9 500- daug kliudė gero stadiono* nialdų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje.

sios Lietuvos sporto jėgos yra 
suburtos Kaune, dabartiniame 
nepr. Lietuvos centre. Tačiau

mas
met išsiunčiama apie $9,500, 
000 vertės aukso. Svarbiausia 
industrija yra žvejyba. Ran
dasi ir kitų sėkmingų indus
trijų. Labai daug turistų lan
ko šių šalį.

trūkumas. Futbolo rungtynės, ! Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.
basketbolas tenisas ir kitos ' K&ina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 

v , ’ . • -j odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:sporto šakos buvo susigrudu- URDAI UklVrVklA
sios ankštame^ šlapiame sta
dione. Gero stadiono reikalin
gumas jau seniai buvo kelia- 

Alas-1 lnas ne ijjęi sporto vadovybės,1930 m. cenzu, viso
koje buvo mažiau kai 60,000 jr visuomenės sluoksniuo- 
žmonių ir beveik pusė buvo > pe Pagaliau jau pernai buvo 
indi jonai. \ ietinių baltųjų bu-1 nutarta pastatyti Kaune did-

- «, t? i i v t> V° S^a‘toma 18,500, o svetim- žiUlį, gerai įrengtų ir moder-
of the Federal Emergency Re- galių 10,200. Matanuskoje, kur niškę, sporto stadionų. '

J. A. Valst. pionieriai apsis
tos, yra tik 117 šeimynų. Bet 
kuomet visi atvyks, bus net ?

kitų J. A. Valstybių. Bet ši-1 tris syk tiek. Apskaitoma, kad! kal^ stadiono1
tiems gyventojams nereiks pe-(net apie 850 naujų Šeimynų, užimg didžiojį futbolo aikštė 

apart pirmųjų, gali rasti vie
tų šitoje vietoje. FLIS.

lief Administration. Šis proje
ktas parodo, kad pionieriavi- 
mo dienos visai neišnyko iš

rgyventi tokių sunkumų, ko
kius pirmieji mūsų pionieriai. 
Jiems ten bus įvesta visokį 
pagerinimai ir parankumai. 
Prieš pirmų žiemų jie galės 
gyventi namuose su bėgančiu 
vandeniu ir kitomis sanitariš
komis aplinkybėmis. Reikalin
gi ūkininkystės išrengimai, 
kaip tai traktoriai, gyvuliai 
bus pristatyti gyventojams.

Kiekvienas žmogus gaus iš 
40 akrų pagerintos žemės. Lė
šos ūkio, inimant namų ir įre
ngimus bus apie $3,000 ir gy-

certo reikalais kreiptis į Ne- yentojas galės tuos pinigus at- 
warko Lietuvių Moterų klubo mokėti į 30 metų. Tikimos, 
sekretorę E. Trečiokienę, 84
Van Ness PI., Newark, N. J., 
tel.: Bigilow 2-1093.

Įvairios šiandininės valsty
bės seniau turėjo kitokius var
dus. Šveicarija buvo vadina
ma Helvecija, Portugalija — 
Lusitanija; Galija buvo Pran
cuzijos vardas; Airių šalis 
turėjo Hibemijos titulų; Lat
vija buvo vadinama Livonija.

Z ------------
Kolumbas 1492 meruose 

klajojo 69 dienų kol |Amerikų 
atrado.

DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

Jr

Šiemet stadiono statybos da 
rbai jau pradėti. Jis statomas, 
Vytauto ąžuolyne, greta kūno į

ŠTAI, KAIP VERTINA 
“DRAUGI”

Gerb. “Draugo” redakcija.
Jau seniai rengiausi prisių

sti skolų, bet vis laukiau kada 
atsiųsit paraginimų. Taigi ir 
užsivilko. Bet aš vis tiek ne
būčiau pamiršęs.

Per daugelį metų esu “Drau 
go” skaityto jas. Skaitysiu 
“Draugų” kol mirsiu. “Drau
gas” yra mano gyvenimo ge
riausias draugas.

Geriausio pasisekimo dien
raščiui “Draugui”. Senas akai 
tytojas. ,

K 8. Vaisieta
Kiekvieno kataliko yra prie. 

dermė remti ir platinti kata* 
likiikų spaudų. Katalikiška 
spauda nurodo žmogui išga- 
ganinga.

kad šeimynos pradės mokės- Buvusis prezidentas An- 
Tius mokėti į penktų metų nuo drew Jackson pats sau dra- 
apsistojimo. Per pirmuosius 1 dužius aiūvosi.
keturis metus nereikalaujama 
mokėjimas palūkanų. Palūka
nų (interest) rata 3 nuoš.

Ši nauja kolonija randasi 
125 mylios nuo uosto Sewurd 
prie Alaskos gelžkelio. Apima 
apie 128,000 akrų žemės, iš 
kurių .34,040 akrų yra viešos 
žemės. Žemė vaisinga. Nors čia 
žiemos ilgos ir vasaros trum
pos, bet labai gera pieninin
kystei šalis. Stipresni javai 
irgi gerai auga. Planuojama 
įsteigti centrų mažame Palmer 
miestelyje, ten pastatyti mo
kyklų 400 vaikų, įsteigti rei
kalingas krautuves, ypatingai 
pienininkystės tikslams, ir pa
statyti bažnyčių.

Alaska yra Amerikos teri
torija nuo 1867 m. Ji nupirk
ta nuo Rusijos už $7,200,000.
Jos pakrančiai apima 26,000 
mylių, tai penkta, dalis J. A.
Valst. didumo. Paprastas žmo-

Ji bus tokio didumo, kad tiks 
visoms tarptautinėms rungty
nėms. Aplink aikštę bus bėgi
mo takas 500 metrų ilgio. Ai
kštės galuose bus aikštelės le
ngvosios atletikos rungtynė
ms: šokimams, mėtymams ir 
t.t. Be to, šiame stadione vė
liaus bus įrengtas ir plaukia- 
jimo baseinas.

Iš to matyti, kad netrukus 
Kaune turės tikrai didingų vi
sų sportų rūšių vietovę kurio
je turės puikias sąlygas Lie
tuvos sportininkai ir, į kurių 
Lietuva su pasididžiavimu ga
lės pasikviesti kitų šalių spo
rtininkus. * i

Sporto stadiono statyba jau I

ŠIĄ VASARĄ LIETUVOJ (VYKSTA:
1. Ateitininkų jubiliejinis kongresas;
2. Viso pasaulio lietuvių kongresas;
3. Viso pasaulio lietuvių laikraštininkų konferencija;
4. Sporto Olimpijada.
Dėl to šiemet verta važiuoti į Lietuvų. Važiuokime 

su Studentų ir Profesionalų ekskursija LIEPOS 3 D. 
“GRIPSHOLM” laivu, arba su kitomis ekskursijomis. 
Važiuokite bile kada, bile linijos laivu.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes visų linijų visais laivais.

Taip pat išrūpina visus kelionei reikalingus doku
mentus.

Kelionės į Lietuvų reikalais kreipkitės į

t

EMIL DENEMARK inį

PŪNTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848-60 OGDEN 
AVENUE

Jr
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DETROITO LIETUVIO 2INI0S
EAST SIDE

Birželio 9 d., Šv. Pruuciš- 
kuus Rėmėjų draugija surengė 
piknikų seserų naudai. Diena 
pasitaikė graži, tat daug žmo
nių privažiavo. Pelno liko 
$244.41.

Draugija ir seserys reiškia, 
nuoširdžių padėkų biznieriams 
už aukas, ypač stambiems au
kotojams: Sparlingienei ir
Clias. Stepanauskui; darbinin
kams Antanaičiui, Škuliui, 
Škulienei, Dzenkauskienei, Bu 
kšaitei, Juodsnukaitei ir vi
siems už atsilankymų.

Didelė padėka priklauso ge
rb. kleb. kun. J. Čižauskui už 
padovanojimų daržo, taipgi už 
raginimų bažnyčioje atsilanky 
ti į piknikų.

Jaunamečių vedėja M. Au- 
kščiūnienė savaitei laiko išvy
ko į Philadelpbia aplankyti sa 
vo gimines. Sustos Shenando- 
ali pas savo dėdę. Linksmų a- 
tostogų.

Prašome sųjungiečių nepa
miršti, kad liepos 4 d. šventė, 
tat susirinkimas atkeltas j 
liepos 2 d. (antradienj). Susi-

I rinkimas bus pusmetinis.
! Korespondentė

ŽINIŲ - ŽINELĖS

J. E. VYSKUPAS PAOELBININKAS O’BRIEN DE PAUL U-TO IŠKILMĖSE
SUCH IS UFE-

Praeitų sekmadienį 
vaikų pirmoji šv. Komunija, 
per Mišias šv. 8 vai. ryto. Vai
kučių pirmoji šv. Komunija 
it tėvus paskatino prie karš
tesnio tikėjimo. Tų dienų per 
sumų Šv. Vardo gražiai ap
vaikščiojo savo iškilmes.

Apie 50 jaunikaičių proce
sijoj ėjo giedodami “Linksmy 
bė mano Tu Jėzau esi”.

Visi vaikinai ėjo prie šv. 
Komunijos. Įspūdingų iškil-* 
mei 'pritaikintų pamokslų pa
sakė kun. Silvius.

Birželio 16 d. vyskupas M. 
Gallaglier laikys šv. Mišias 
lloly Trinity bažnyčioj, ku
rios parapija švenčia 100 me
tų sukaktį nuo įsisteigimo. Tai 
pirma anglų kalba katalikų 
bažnyčia Detroite. Vyskupui 
asistuos klebonas tos parap.

buvo kun. T. Keily, kun. F. Juras 
ir kiti.

Birž. 4 d. gražiomis iškil-

(Acme Photo.)
J. E. Chicagos vyskupas pagelbininkas W. D. O’Brien trečiadieni dalyvavo De 

Paul universiteto mokslo metu užbaigimo iškilmėse. Pasakė įdomių kalbų. Baigiu- 
sius aukštųjį mokslų jaunuolius ragino, kad jie stipriai stovėtų už krašto konsti
tucijos idėjas ir išlaikytų jas.

Atvaizde iš kairės į dešinu pusę: kun. F. Corcoran, De Paul u-to prezidentas; 
J. F. vyskupas W. D. O’Brien; Chicagos korp. patarėjas Sexton, ir dekanas W. 
F. Clarke. le Mrl V CIRLS Y0L '-aVT FORGET •** K,r> you once were.

WEST SIDE FEDERACIJOS CHICAGOS APSKRIČIO 
SUSIRINKIMO DARBAI

ta iš Lietuvos per konsulų A. kun. Kazėnų, kun. Jurų, kun.

Birž. 9 d. SLRKA 265 kuo
pos įvyko mėnesinis susirin- 

school išdalino 1.700 diplomų Įy vicnbalsiai Ilu
jaunuoliams baigusiems moks- L r,a praSyt; va|dy,„.

Detroito katalikiškos lligli

hj. kad siųstų Lietuvon atstovų į

Balkūnų, O. Unguraitę, M. Gu- 
rinskaitę, kun. Valančiūnų, 
kun. Čepukaitį ir kun. A. Var 
1 ančių.

V. Rėkus,
iVpskričio raštininkas

Kalvaitį. Be to, ir dienraštis 
“Draugas” pasižadėjo paau-

Federacijos Chicagos apskri dimų į “Draugų” ir Federa- koti savo išleistų knygų, o 
čio susirinkime, 6 d. birž., at- cijos Centrų, kad jis būtų siu- kun. Mačiulionis, Aušros Va- 
stovų dalyvavo veik iš visų nčiamas į tų Kongresų. Be to. jrtų parap. klebonas, sutiko 
Chicago kolonijų. Tartasi s va- susirinkimas nutarė raginti i minimam knygynėliui užleisti 
i biais klausimais. Visupinna l draugijas, bei organizacijas, Į vienų mokyklos kambarį. Kny 

gynėliu - skaitykla galės nau
dotis visi lietuviai katalikai, 
o ypač dėkinga bus mūsų stu-

kiecius jas atstovauti. Nutar
ta visomis galėmis remti ir 
susitverusį Am. Liet. Olimpi-

. įviso pasaulio lietuvių kongre-1 plačiai svarstyta apie Viso Pu | kad ir jos stengtus pasiųsti 
Detroite yra 104 katal ik iš-' o -v ..
... , , oni , , ... .o Sugrįžęs jis galėtų perva-1s high school, 201 katal ik is-v. ,. .... . ,” 7 'žinoti nėr kolom tas ir kuokos

kų pradžios mokyklų su 102,- 

033 mokinių.

Birželio 9 d. vyskupas Gal- 
lagher, ŠŠ. Petro ir Pauliaus 
katedroje įšventė 27 klierikus 
į kunigus. Iškilmėms parvyko 
ir katedros klebonas kun. pre-

mėmis palaidotas a. a. Kazys , , T -r ir x T* m-_ , , , datas J. J. Hunt. Jis vra Ti-
Tulauskas. Velionis buvo ge- i, ... . ... .. ,. , .. ,.. kejimui Platinti draugijos di- 

mylintis baras parapijonas, 
žnyčių.

Iš MĖNESINIO MOTERŲ 
SĄ-GOS 54 KUOPOS 

SUSIRINKIMO

rektorius ir su misijomis 5 
mėnesiams buvo išvykęs į So. 
Amerika, Azijų, Austrai i jų,

1 žiuoti per kolonijas ir kuo 
, ponis patiekti naujų žinių.
I

Gautas laiškas iš komunistų 
grupės, kuri šaukia Clevclan- 
de suvažiavimų. Laiškas vien
balsiai atmestas. Komunistai 
lenda prie visokių draugijų 
bei kuopų, kad jas panaudo
jus savo naudai. Susipratusios 
draugijos nesiduos suvadžioti 
ir su išgamomis neseimaus.

Kuopon įrašyta keli nauji 
nariai.

Kazimieras ir Marijona Mi-

šaulio Lietuvių Kongresų, ku- j savo atstovus, arba įgaliotij 
ris įvyks rugp. mėnesį Kaune. Lietuvoj gyvenančius ameri- 
Pranešta, kad jau išvažiavu
sių amerikiečių tarpe yra ir 
kun. Briška, dalyvis istorinio
lietuvių Vilniaus seimo 1905 kos komitetų, kurio tikslas su 

kuris įgaliotas Viso Pa- į kelti lėšų ir pasiųsti į tų Kon-m.
šaulio Lietuvių Kongrese at- gresų rinktinius lietuvius at-
stovauti Chicago Federacijos 
apskritį. Susirinkime kįlo ki
ta mintis — reikalauti kad į 
tų Kongresų atstovauti Ame 
rikos lietuvius vyktų dienraš
čio “Draugo” red. L. Šimutis, 
nes tik jis gali tinkamai at
stovauti visus Amerikos lie-

lėtus. Taip pat nutarta remti Į 
d-ro Račkau

dentija. Knygyno prižiūrėto- 
jum ir vedėju išrinktas P. Fa- 
bijooaitis.

Centro sekr. L. Šimutis pra
neša, kad Federacijos kongre
sas įvyks Pliiladelpliia, Pa.,
rūgs. 21, 22 ir 23 dienomis, 

pastangas ren- ! ^usįTįni<inias j Centro Valdy- 
kant Amerikos lietuvių vei nominavo sekančius asme

nis: L. Šimutį, kun. Albavi-

šeikiai birž. 10 d. minėjo sa- .
tuvius katalikus, tik jis gal'

Moterų Sų-gos 54 kuopos į- 
vykusiam susirinkime, birželio 
6 d., apsvarstyta daug reika
lų. Taipogi kp. pirm. J. H. 
Medinienė išrinkta atstove į 
Moterų Sų-gos 16 seimų.

Nutarta parapijos naudai su 
rengti rudenį kauliukais žai
dimo vakarų su šokiais. Taip
gi išrinko komisijų paruoši
mui naujų sumanymų konsti
tucijos pagerinimui; komisi- 
jon įėjo: B. Paurazienė, J. Me 
dinienė, M. Stankienė, M. Šir- 
vaitienė, E. Steponauskienė, 
G. Kreniblienė ir A. Aksomai- 
tienė. Visos šių savaitę sub
rinks pas veikėjų E. Paura- 
zienę.

82 jaunuoliai baigė Central vo 12 metų vedybinio gyveni- 
katalikiškų high school. Bai
gusiųjų tarpe ir vienas lietu
vis B. Jokūbaitis. Pp. Jokū
baičiai geri katalikai, seni 
“Laivo” skaitytojai ir kole
gijoj rėmėjai.

nio sukaktį. K. Mišeikis yra 
katalikų darbuotojas, SLRKA 
265 kp. pirmininkas. AL Mi
šeikienė yra veikli Moterų Sų
jungos 64 kp. darbuotoja. Li
nkime ir ateityje nepaliauti 
veikus.

išdėstyti mūsų veikimą. Susi-

kiino medžiagų būsimai paro 
dai padėti jam tame sunkiame 
darbe.

Susirinkime priimtas L. Vy
čių Chicago apskr. laiškas - 
kvietimas dalyvauti Vyčių 
Dienoje, liepos 4 d., minint 20

rinkimas nutarė daryti spau m. apskr. 20 m. gyvavimo su-
---------------------------------------- kaktį, ir sveikinimo,laiškų pa
su Šv. Antano parapija ren- talpinti jų organe “Vytyje”, 
gia Beech nut darže didelį pi- kuris ta proga išeis padidin- 
knikų. Kas nori linksmai ty- tas.

čių, pral. Krušų, kun. Vaičiū
nų, K. Sriubienę, A. Bacevi

čių, A. Valančių, K. Krušins- 

kų, V. Rėkų, K. Račkienę, S. 

Sakai ienę, stud. Kriščiūnų,

— A. Jakštas parašė stambų 
filosofinį veikalų “Pikto pro
blema”.

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS

NUGA-TONE yra pastebėtinas vais
tas dėl ligonių ir silpnų žmonių. Po 
to kaip jūs jj vartosite vienų savaite, 
jūs pastebėsite abelnų pagerėjimų ir 
jeigu ir toliaus vartosite, jūs atgau
site savo normalių sveikatų ir spėkų.

Jokie kiti vaistai neturi tokių pa
stebėtinų istorijų kaip NUGA-TONE. 
Per 45 metus jo gyvavimo milijonai 
moterų ir vyrų atgavo savo sveikatų 
ir spėkas. NUGA-TONE parduodamas 
visose vaistinyčlose. Žiūrėkite kad 
gautumėte tikrų NUGA-TONE. Neim
kite pavaduotojų, nes Jie yra bever
tės.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotojų vidurių 25c ir 
80c.

Edvardas J. Aksomaitis, sū
nus Onos ir Antano Aksomai- 
cių, baigė katalikiškų pradžios 
mokyklų, gaudamas Garbės la
kštų. Žada lankyti Catholic 
Central High School.

Detroito Žiedas

Su birželio pradžia dauge
lis dirbtuvių atleido darbiniu- į 
kus, kas labai nugųzdino dar
bo žmones. Vos tik kelis mė
nesius padirbo ir vėl darbo- 
nėra. Gi naujo darbo rasti jo
kiu būdu negalima.

PLATINKITE “DRAUGA’ Birž. 16 d., L. Vyčių 102 kp.

Sunkiai serga kuojtos narės: 
M. Jlarašūnienė, kuri turės o- 
peracijų šių savaitę; P. Ma- 
jauskienė jau po operacijos 
guli savo namuose. V. Bridž- 
vaitienė taipgi randasi savo 
namuose.

Linkime visoms kuogreičiau 
pasveikti ir vėl su mumis da
rbuotis.

JOHN P. EWALL>
LOANS and INSURANCE

Jeigu re:kalauji pinigu ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdriudos nno ugnies, vėjo. etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS; YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
RAŠ’l UiEJE

Visoe sąjungietės reiškia uz 
uojnutų 54 kuopos narei O. 
Tulauskienei ir jos šeimai dėl 
mirties a. a. vyro, kuris po 
visų bažnyčios apeigų palai
dotas birželio 5 d.

SUKYS - BOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Sireet

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

VlRokio. RfiAlea Inaiiranre — Ugnim, VAruIdm, Automobilių, 
Stiklų ir LL

rame ore dienelę praleisti, va- 
žiuokite į bendrų piknikų. Vy
čiai visus palinksmins, pavai
šins.

Nutarta įsteigti Feder. Chi- 
cagoe apskr. knygynėlį — skai 
tykių. Knygų Centro sekr. L. 
Šimučio pranešimi, yra gau-

Mokam dividendus 
lerį pagal uždarbį.

už kiekvieną do-

Duodam Paskolas

Ant Morgičiu
Mažais Mėnesiniais išmokėji

mais nuo 5 iki 20 metų.

Jums reikalaujant avimus

EDERALdAVINGS ifoKEMiuN4ttA
atiduodam 

l-

ANO LOAN AUOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACKIEVVICH — Preaidentaa 
HELEN KUCHIN8KA8 — Ražtlnlnkė

”2324~8O. UUV1TT STREET Tel. OANAL 1678

TAUPANT PINIGUS 
UŽTIKRINTOJ VIETOJ

Visiems savo kostumeriams, 
kurie pirkote anglis pas mus 
praėjusį sezonų, tariu širdin- 
giausį ačiū!

Prie progos dabar pranešu, 
kad jau laikas apsirūpinti an
glimis, dėl ateinančios žiemos. 
Patogiausias laikas yra dabar, 
kada anglys sausos ir kainos 
nupigintos. Jei dabar pripildy- 
site savo anglių aruodus, su
taupysite daug pinigų.

Angliakasiai žada streikuo
ti, tad nėra abejonės, kad an
glys turės pabrangti.

Suv. Vai. Įstaigos F. S. & L. Ine. 
Corp., \Vashington, D. C. Ajxlrauatas 
Kiekvieno Žmogaus investmentas iki 

$5,000.00.

Buy gloves with what 
it savas

Nerelk mokėti 50c. ui 
tentų moatj. Ll storina To- 
oth Pašte šaunama do 16c. 
Temyk. kaip gerai JI vai
ki*. Jų vartotadamaa net 
metus sutaupai fl 00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c

KidneysMust 
Clean Out Acid?

The only w»y your body can cle.n out 
Aclrte and poleonnue wastes from your 
blnod le thru 9 mllllon tlny. dellcate Kld- 
nry tubes or Uiters, būt be*are ot cheap, 
draetlc, Irrltatlna druaa. It ftinctlon.l 
Kldney or Bladder dleordere make you 
euffer from Oettlns Up Nlghte, Nervoue- 
nrse. Les Pelne. Bacfcache, Clrclee. Under 
Eyee. Dlzzlneea, Rheumatle Pelne, Acld- 
Ity, Burnine. 8mąrtlna or Itching. dnn t 
teko ciane,!. Get the Oootor'e gueren- 
terd prescrlptlon celled Cyetee <aise- 
Tex). Worke feet. sete end eure. In 44 
hour. lt mušt brink n,» vltellty. end le 
guerenteed to fle you up In one veek nr 
money berk on return of empty perke^ 
Cyeter enki only 9c e dey et drugglate 
end the gueraate. proteote you.

Kviečiu visus savo senus ir 
naujus kotdtauerius daryti bi
znį su mumis.

Patenkinimas visiems užtik
rintas.

fiRANT WORKS GOAL 
YARD

AD. JBERNADIŠIUS. sav.
16th St. and 49th Ct 

Cicero, III.
Tel. Cicero 311

TIRED, WORN OUT,

R8 KMBITION
H O W rainy 

wom«o ar« 
just dregging them- 

mIv.s around, all 
tired out with peri- 
edic weakrieše and

Kio? They should 
ow that Lydia 
B. Piokham’e Tab- 

lota raliavę peri. 
odic paine ana dia*

comftm. SmaJI siae only 2) centą.
Mrs. Dorsie VTilliams oIDanville, 

Illinois, segs, “I hed no ambition 
and saas terribly eerooee. Your Tab- 
leis tielped my periodą and built me 
up.” Try thera next month.

P iU. 4
TAIIST'!

t



Penktadienis, birželio 14,1935 P ?< A l — X*
kslo metų užbaigimas bus bir- C. Jankauskienė, J. Jelen ir

AMERIKOS LIETUVIŲ OUMPIKOS 
FONDAS

2608 W. 47th St., Chicago, Illinois 
£100 £25 £10 £5 £1
l-l □ O O □

Gerbiamieji:
Prįsiuneiu ........................................................... Fondui

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

pireš liepos 1 d., 1935 m. .

Vardas

Ant rasas

Miestas

Mano kandidatas į žymiausius Amerikos Lietuvių At

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

VIETINĖS ŽINIOS
GRAŽUS MOKYKLOS 

VAKARAS
SO. ClllCAGO. — Birželio 

9 d. vakare, Šv. Juozapo pa
rapijos svetainėje buvo gra
žus mokyklos programas, ku
riam seserys Kazimierietės vai 
kučius gražiai priruošė.

Pirmiausiai kalbėjo gerb. 
klebonas kun. Vaitukaitis. Po 
kalbos mišrus mokyklos cho
ras padainavo dvi daineles — 
“Aidas” ir “Žųsų eisena”; 
Olandiečių šokį atliko auges
nės mergaitės; ‘Nuobodumas’, 
padeklemavo R. Miciūnas. Dai 
nų “Muzikantas” padainavo 
vaikų choras. Monologų pasa
kė A. šeštokas. “In Flanders 
Field” padainavo I. Zulcaitė 
ir A. Morkytė. “Bernaičių šo
kį” atliko pulkas berniukų. 
“Wonderful word” padekle
mavo D. Lesneckytė.

Trumpai, bet įdomiai pakai 
bėjo svečias kun. J. Mačiulio- 
nis, M. I. C. Po svečio kalbos 
atvaidinta “Daina be galo’”. 
Vaidinime dalyvavo: S. Gri- 
galaitis, A. Nekrošius, A. Stu
lga, R. Šnekutytė, L. Rimkiū- 
tė ir J. Stulga.

Ant galo “Old glory” gra
žiai padainavo vaikučių cho
ras. Pianu akompanavo varg. 
K. Gaubis.

Žmonių buvo nemaža ir vi
si liko programų patenkinti. 
Po visam sekė pasilinksmini
mas prie geros muzikos.

Garbė seserims Kazimierie- 
tėms už surengimų tokio pro- 
grarno. Jos kaip bitelės nenu-į 
ilstamai darbuojasi diegdamos j 
į vaikučių širdis tikėjimo ir j 
tautybės sėklų. Laimingi tė
vai, kurie, suprasdami kata
likiškosios mokyklos svarbų, 
leidžia jon savo vaikučius.

Raporteris

želio 16 d., viešosios mokyk
los svetainėj (skersai gatvę). 
Pradžia bus popiety anksčiau 
negu praeitais metais.

A. Vijimienė. Svetainėj turi
nis visus naujus indus, nau
jus “silvers” ir naujas stal
tieses nei syki nevartotus. Ge
rb. klebono vardinėse vartojo-

Piciniai. atidarė moderniškų nie pirmų sykį. Mes, vietiniui,
bučernę ir grosemę adr.: 4605 
So. Paulina St. Nauji biznie
riai yra gėrį parapijonai ir ži-

visi dalyvausime savo klebo
no vardinėse, bet prašomo li

jo draugus cliicagieeius atva-
nomi townofldkiečiams. Jų du- žiuoti ir jj pasveikinti. Prog

i krelė Eleonora lunko Šv. Kry
žiaus mokyklų ir pasižymi sce 
uos srityje.

Pasisekimo.

Visi laukia sekmadienio, k u 
riam įvyks Šv. Kryžiaus pa
rap. piknikas. Tai bus liepos 
7 d., Vytauto darže. Visi dar
buojas, kad piknikas kuoge- 
riausiai pavyktų.

Sunkiai serga Vaičikauskie
nė. Linkime greit pagyti.

A. A- V-

CHICAGO HEIGHTS 
- ŽINIOS

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS Draugijos 6v. Antano reng
tame piknike buvo daug žmo
nių. Padaryta gerokai pelnę.

Birželio 8 d. iškilmingai su
tuokta žymi sodalietė ir cho
ristė K. Ličkaitė su tovvnofla-

Birž. 13 d., parapijos sve
tainėj įvyko metinis bankie
tas pagerbimui mūsų mylimo,

kiečiams žinomu J. Bomba, darbštaus ir visų širdimi pa-
Bažnyčia ir altoriai buvo la
bai gražiai papuošti. Per šliū- 
bų V. Pieržinskienė giedojo sc 
lo. Jaunųjų tėveliai iškėlė po
kylį, Lietuvių Auditorijoj.

CICEROS MIESTELIO 
DARBININKAI NE

GAUNA ALGŲ

Prez. Joseph G. Cemy nepa- 
sirašymas ant čekių padarė ki 
tų “nemokėjimo” šeštadienį 
350 miestelio darbininkų. A 
pie $50,000 guli vietos bankue 
se ir čekiai gatavi išdalinimui 
bet darbininkai negauna algų 
Cerny sakosi, kad nėra vardų 
viešųjų darbų eks-superinten 
dento Walter F. Galias, “pa 
tarėjo” Frank Creszic, Fred 
Eubeler, Frank Hlavka ir ki 

gai ja$ lankė, gausipgai ėjo jo draugų, kurie turėtų bū 
ti apmokomi.

Tie vyrai buvo prašalinti iš 
darbo. Ir iš to kįlo klausimas 
ar miestelio trustisai gali pra 
šalinti darbininkus. Appellab 
teismas nusprendė, kad trusti 
sai turi pilnas teises priimti 
ir prašalinti miesto darbinin 
kus. Nežiūrint to, Cemy lai 
kosi savo nusistatymo, kaZ

rainas bus įvairus. Paskui šo
kiai. Pradėsime 7:30 vai. vak.

Praeitų sekmadienį mūsų 
į bažnyčioj iškilmingai baigėsi 
vienos savaitės misijos, kurias 
vedė gerb. Tėvas Kvecinskas. 
pasijonistas. Žmonės skaitlin- 

lankė,
išpažinties įr prie šv. Komu
nijos.

rapijai atsidavusio klebono, 
kun. Antano C. Martinkaus jo 
vardinių proga. Metų bėgyje 
turime įvairių parengimų. Ge
rb. kleb. būna jų visų suma-

----------- 'nytojas ir pirmutinis kiekvie-
Birželio 7 d. po iškilmingų I naipe parapijos darbe. Jo rū- 

bažnyčioj apeigų palaidota a. 'pėsčiu ir dideliu pasiaukoji- 
a. J. Mikalauskienė, birželio l,nu ne tik parapijos reikalai
10 d. su tokiomis pat iškilmė
mis palaidotas a. a. Alfonsas 
Burkovičius, o birželio 11 d 
gražiomis apeigomis palaidota 
a. a. P. Mikulskienė.

Parapija neteko gerų para 
pijonų. Amžinų jiems atilsį.

palaikomi gerame stovyje, bet 
ir jos nuosavybės nuolat ge
rinamos, taisomos. Kad bent 
dalimi įvertinus jo nuopelnus,

Birž. 16 d. bus mokyklos 
metų užbaigimas parapijos 
svetainėj. Gerb. seserys ren
gia vaikučius prie gražaus pro 
gramo. Mokyklų užbaigimuo
se programai visada būna gra
žūs. Rep.

miestelis ir juos apmokėtų.
Kuomet tie vyrai buvo pra 

šalinti, prezidentas Cerny ii 
VValter F. Galias patarė jiems 
pasilikti prie darbo ir kad jie 
bus apmokėti. Policijos virsi 
ninkas Solar prisiuntė poliei 
jų, kari juos apsaugotų.

Miesto trustisai negali mo
kėti tiems darbininkams, nes 
jm> prašalinitno legaliai jų va
rdai nebuvo knygose ir dėl tos 
priežasties visi miesto darbi-' 
įlinkai turi nukentėti. Visi pra 1 
deda nerimti ir daugelis dar- j 
bininkųuiegali išmaitinti savo' 
šeimų.

Lietuviai! dabokite tokius 
; atsitikimus ir neužmirškite jų, 
kuomet ateina balsavimo die
na. Pilietis

Ciceros lietuvių piknikas — 
kermošius įvyksta birželio 16 
d., Vytauto darže. Piknike bus 
ristynių, lenktynių, įvairiausių 
žaidimų. Žmogus galės sma-

A. Grigas, mūsų biznierius, 
savo dvi biznio vietas sujun
gė į vienų.

11

RĖMĖJOS GRAŽIAI 
VEIKIA

BRIGHTON PARK. — Sv. 
Pranciškaus Seserų rėmėjų 2 
skyr. sus-nias įvyko birželio 
9 d.

Nuo įvykusio vakaro prane
šimų darė V. Gečienė, kad li
ko pelno parapijai. Skyriun į- 
sirašė dvi naujos narės: II. Ju
čaitė ir O. Kasparienė.

Nutarta rengti išvažiavimų 
rugp. mėnesį. Tam darbui iš 
rinkta komisija. Nutarta ren
gti 10 metų sukaktuvių vaka-

dėkingi parapijonai surengė rų spalių mėnesį.
šių vardinių vakarienę. Į Susirinkimai per du mėne-

Rengimo komitete darba
vosi darbščios Chicago Hei- 
glits moterys: D. Vytuvienė,

sius liepos ir rugpiūtį bus kas 
antrų trečiadienį. Paskui vėl 
bus laikomi, kaip ir iki šiol.

Serga viena narių — Samoš- giai laikų praleisti.
kienė; guli Sv. Kryžiaus ligo- I________________
ninėj. Rėmėjos prašomos ap
lankyti. Koresp.

NORTH SIDE ŽINELĖS
Metinis Šv. Mykolo parap. , 

choro susirinkimas įvyko birž.
7 d. Išklausyta pranešimas iš 
jubiliejaus vakaro, kuris bu
vo sėkmingas.

Nutaria suruošti išvažiavi
mų. Tam dalykui išrinkta ko
misija.

Valdyba pasiliko senoji: pi- 
rmin. — varg. N. Kulys, vice 
pirm. — A. Plančiūnas, rast - 
— M. Daugirdaitė, ižd. — J. 
Lebežinskas, koresp. — E. A- 
leknaitė, maršalka — V. Ci-' 
vinskas. Kores-tė

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublIo 8940
6340 30. KKDZIK A V*.

Šv. Kryžiaus mokyklos 1110-

DULL FADED HAIR MADE

IN 20 MINUTES
A modom scientific f reatment that beauf ifies 
and restores your hair to its natūrai color.

CLAIROL
cleanses.;. reconditions.;. tints

Just one brief freafment with Clairol will piakę 
your hair soft and gleaming, laking years Erom your 
appearance. This revolutionary method of hair 
beautifieafion through color is sweeping thecoun- 
try. Make your appointment forą treatmenf loday.

A«,k f op Clairol at your favorite Besoty Khop or 
ivrite to Clairol Ine. 124 W. 4*tii Street, New York 
City, W. Y.

VENETIAN MONUMENT CU., INC.
Išdirbėjai aukštonea rūšiai pamiak- 

lų k ©rabmuuių
-o-

Diditugl* parniūkiu
OhlcagoJ

dirbtuv*

Snviri 50 metų prityrimo 
-------------o-------------

Pirkit* tiesiai ii dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

------------o - ■
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Cbicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVE.
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

JUOZAPAS 
PAMADITJB

Mirė birželio 13 d., 1925 m., 
ryto sulaukęs pusės am

žiaus. Kilo iš Tauragės apskr., 
Kvėdarnos parap., Uvaklų kai
mo.

Paliko dideliame nuliddime 
pusseserę ir švoger) Zofiją ir 
Mateu&ą Kiupelius Ir jų šeimy
ną, gimines: Leoną Ar Barbo
rą Liudžius ir jų šeimyną ir 
daug kitų giminių; o Lietuvoj 
moterį Marijoną, sūnų Joną, 
dukterį Uršulę, brolį Dominiką 
Ir gimines.

laidotuvėms rūpinasi Zofija 
ir Mateušas Kiupetląi.

Kūnas pašarvotas 12242 fcl- 
merald Ave. Lald-cytųvšs įvyks 
šeštadienį, birželio 15 d., iš r.a- 
inų 8 vai. ryto bus atlydėtai , 
Š8. Petro ir Pauliaus parapi
jos bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Av. Kazimiero kplnes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
g\nines, draugus-ges ir pažys
ta mus-m as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Pussesere, Avogeris 
ir Gimlnes.

Laidotuvių direktorius S, P. 
Mažeika. Telef. YARds 1128.

7 vai.

ANTANAS ŠVBNTECKAS
Mirė birželio 11 d., 1935 m., 1:30 vai. popiet, sulau

kęs 49 metų amžiaus. Kilo iš Lietuvos, Kauno rėdy- 
bos, Telšių apskr. Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Valerijų, po tė
vais Norkiūtė, sūnų Bruno, 2 brolius: Bonifacų ir 
Stanislovų ir gimines; o Lietuvoj motinėlę.

Kūnas pašarvotas 2317 So. Kroli St. Laidotuvės į- 
vyks šeštadienį, birželio 15 d., iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystainus-iiias dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Broliai ir Giminės.
Laidotuvių direktoriai Lachawicz ir Sūnūs. Telefo

nas CANal 2515.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

4092 Archer Ave. ' 
Phone LAFayette 3572

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

A. Masalskis
A. Petkus
L F. Raižius

ROSELLI BROTHERS, INC., S. M. SklHlSS
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir išdirbimo 
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 blokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Boa. PEV8ACOLA MII 
BKLMOMT MM 

Offioet ULUtlDB SMB 
Vinoent Bosclli, aeer.

Ckas.Syrewica

3307 Lituanica Ave. 
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 Ave., Cicero 
Phone Cicero 294

1646 West 461 h Street 
Phone BOUlevard 5203

I. F. Ejideikis 
Lachawicz ir Sūnūs

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

2314 West 23rd Place 
Phone.CANal 2515 Cicero 59271

AMBULAHOZ PATARNAVI.YAS MENĄ IR NAKTĮ

YARds 1741.1742
J-F. EUDEIKIS
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Prieš Jubilėjinis Piknikas Jomarkas - Sv, Antano Parapijos, Cicero, III,
SEKMADIENYJE, BIRŽELIO-JIINE16 DIENA, 1935 M.

I • '

Vytauto Darže, W- 115 Gatvė
Tirpė S. Cicero ir Crawford Avė. Tuoj už Sv. Kazimiero Lietuviškų Kapinių

Bus visokiausių įvairenybių, Komedijų ir Štukų. Kuri Mama atsiveš daugiausiai savo šeimos 
— vaikučių — gaus $5 dovanų. Didžiausias Vyras gaus $5 dovanų. Geriausias Dainininkas $5 
$5 dov anų etc.

Vištos pietūs. Miežių Alus, — At’Metrika’ muzika. — Kviečiame Visus — Visus Ciceros, 
Bulvariškius ir Chicagos Lietuvius.
Pradžia 11 A. M. Įžanga 35 centai. Kviečia KLEBONAS IR KOMITETAI.

Šį Vakarą Visi Į Lietuvių 
Olimpik OS Pikniką

MUZIKA, SPORTAS, DAINOS, KALBOS 
IR TAIP TOLIAU

Šį vakarų, birželio 14 d., vi
si Chicagos lietuviai važiuoja 
į Amerikos Lietuvių Olimpi- 
kos piknikų, kuris įvyksta Vy
tauto darže, 115 gatvė ir Cra- 
wford Avė.

Piknikas rengiamas, kaip 
žinoma, lėšoms sukelti pasiu
ntimui į Lietuvų žymiausių 
atletų į lietuvių olimpikų Kau
ne. Olimpikos komitetas ir 
žymūs profesionalai bei biznie 
riai deda pastangų, kad pik
nikas būtų vienas sėkmingiau
sių.

Piknike bus turtingas pro
gramas: kumštynės, ristynės, 
dailios, kalbos. Kalbės svečias

ŽINIŲ - ŽINELĖS

— Už dviejų savaičių bai- 
adv. R. Skipitis ir kiti lietu-1 gr'iasi Lietuvių R. K. Susivie- 
vių veikėjai. nymo Amerikoje naujų narių

Tat, visi Chicagos lietuviai, prirašinėjimo vajus. Į šių or- 
šį vakarų trauksime į Vyta a-! ganizaciją galima įsirašyti iki 
to daržų paremsime olimpikos 50 m. amžiaus. Dabar gera 
komiteto pirmutinį parengimai P1”0^ nes vajaus metu nauji 
Piknike grieš At’ Metrick’s nariai priimami be įstojimo

laivu Gripsholm. Ekskursijos 
reikalais kreipkitės į “Drau
go” laivakorčių agentūrų.

Pranešimai
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Dr-jos poseimibis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
birželio 16 d., 2 vai. popiet, Šv. 
Kazimiero akademijoj.

Visų A. R. D. skyrių prašo
me dalyvauti susirinkime. Tu
rime daug kų svarbaus bend-

— Šiandien vykstame į Vy
tauto parkų, kur kalbės adv.
R. Skipitis, svečias iš Lietu
vos, bus ristynės, kumštynės jra’ aptarti. Taipgi prašome 
šokiai ir kitokios įvairenybęs. V'S1J A- R*- IL skyrių, kurie

į dar negrųžino visų laimėjimo
— Gerai Įsidėmėkime, kad |knvgufil)| bandyti surinUti jy

žeSladienį, biržei,o 22 d„ Vy- kiek ;r atvežti g.,,,
tanto parke, įvyksta Lietuvių susirinkftnui
B. K. Susivienymo Amerikoje A Nausėdienė,
gražus piknikas. A. R. D. Centro pirm.

— Gerb. kun. J. Jakaitis, M. _______
I. C., jau sugrįžo iš AVestville,
III., kur vedė trijų dienų re
kolekcijas.

orkestrą. Pradžia 4 vai. po
piet.

9 vai. prasidės kumštynės 
ir ristynės. Susiims šios po
ros:

Kumštininkai

C. Šedvilas su Bruno Nor
vaišas (140 svarų).

F. Altberkauskas su Emil 
Scirado (147 svarų).

F. Bočkus su J. Lugo (160 
Svarų).

Ristininkai
Bruno powiat su Paul Gru- 

zdis (200 svarų).
Teisėjais bus: Paddy Dris- 

kol, J. F. Eudeikis ir Jonas 
Bronza.

Piknike bus galima pama
tyti daug ir kitų sportininkų: 
E. Šemaitę, žymių lietuvaitę 
plaukikę, kuri daug kartų yra 
pasižymėjusi plaukinio rung
tynėse; E<1. Krause (Kriau
čiūnų), žymų sportininkų, A. 
Lauraitį,* A. Bulaw, T. Jan- 
zaitį, C. Rausekų, B. Budrikų, 
A. Kurnskį, J. Kučinskų, P. 
Petrolaitį, J. Micutų ir daug 
kitų. Visi atsilankykite ir su
sipažinkite su lietuviais spor- 

/tbūnkais.
Visiems važiuojantiems į pi 

knikų šį vakarų reikia dar ir 
tas atsiminti: padaryta sutar
tis su busų kompanija, kad 
važiuojantiems gatvė-kariais 
būtų patogiau pasiekti daržas. 
Busas rasis prie 111 gatvės ir 
Sac.ramento avc. (prie gatvė- 
kario linijos galo), kuris nž 
10 centų nuveš tiesiog į pik
nikų.

mokesties.
— Jei pasiskubinsite, dar 

suspėsite vykti į Lietuvų drau 
ge su Lietuvių Katalikų Stu
dentų ir Profesionalų ekskur
sija, kuri išplauks iš New Yo
rko liepos 3 d. švedų linijos

AKIŲ GYDYTOJAI:

DB. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRIOALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimu, kuria 
erti priežastimi galvos skaud«Jlmo, 
••.■R.l«lino, aklų aptemimo, nervuotu- 
•no, (kaudama aklų karfltf. atitaiso 
rrumparegyaty Ir tollregystp. Priren
gta teisingai akinius. Vlsuoae atsiti
kimuose egzaminavimas daromas an 
elektra. parodanCIa mažiausias klai
das. Spėriais atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos Valandos nuo 10 Iki S v 
NedSIloJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akya atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METU PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

Z“

rugpiūčio mėnesį nebus susi
rinkimų. Valdyba

PAIEŠKOJIMAS NR. S8
RADIO

Progress Furniture krautu
vės radio programas praėjusį

JESUČIO ŽUDIKAMS 

MIRTIES BAUSMĖ 

DOVANOTA

Šie asmenys^ gyvenų Ame-1 seijnia(j suteikė daug malonu-
rikoje, ieškomi:

Diekmanienės, Elzbieta ir
Marijona. Išvyko iš Lietuvos

mo “June Brides” ir visiems 
klausytojams. Programo vedė
jas plačiai papasakojo apie

1912 in. Elzbieta gyveno. A- ,krautuv5s «,j„ne Brides” iš- 
dell, Wisconsin. 1

Janulis Petras. Gyvenus su
lig adresu: Box 108, Logan,

T0WN OF LAKE. — Su
sirinkimas draugijos Šv. Elz
bietos moterų ir mergaičių 
bus ketvirtadienį, birželio 16 
d., 2 vai. popiet, parapijos s v? 
tainėje. Prašomos narės skait 
lingai susirinkti, nes liepos ir !

Illinois.
Kapačius Jonas. 19118 m. gy

veno Chicagoje.
Mišeikiai, Antanas ir Bar

bora. Gyveno Chicagoje.
Žemaitis Juozas. Gyvenas 

sulig adresu: 111 Biruta Str., 
Akron, Ohio.

Aukščiau išvardyti asmenys 
prašomi atsiliepti. Ir kiekvie
nas, kas kų nors apie juos ži
notų, prašomas suteikti žinių. 
Bent kokia žinia bus brangiai 
įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
100 East Bellevue Place, 

Chicago, Illinois,
________ _  ♦--------------------

pardavimų. Kalbėjo ir žino
mas politikierius A. Kumskis. 
Muzikalų programo dalį išpil
dė Kaimiečių kvartetas, veda
mas Steponavičienės.

KAUNAS. — Respublikos 
prezidentas savo iniciatyva 
gegužės 18 d. aktu pakeitė 
kariuomenės teismo 1934 me 
tų gruodžio 14 d. — 1935 mt. 

kovo 26 d. sprendimu nuteis

tiems AValter Priess, E\vald 
Boll, Emil Leppa ir Heinrich 
AVanagat mirties bausmes 
sunkiųjų darbų kalėjimu iki 
gyvos galvoš su pasekmėmis 
Baudž. Stat. 28. LV(1) ir 30 
str. str., numatytomis, palik

damas pirmiems trims jų tv:r 

tų konfiskavimų valstybės 

naudai.

CLASSIFIED
Jostra aitomobii.es ACTOMOBILES

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI

CAGOS PAŠTE

521 Svereikai George K. 
523 Tolomskui D. M.
525 Ziniavkienei Kotrinai

PARSIDUODA
Parsiduoda Tavern su mies

to laisniu. Biznis gerai išdir
bta. geroj vietoj. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite greitai.

4932 West 14th Street 
Cicero, III.

EMIL DENEMARK INC-
— Vartotų Karų Bargenai------ -

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

0825
$825
$825
$795
$745
$745
$695

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštaa
Paatebėkit mano iškabas 

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

Phone OANal 0523 .

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1098 2359 So. Leavitt Sf.

• OANal O7(W

DR. J. J. KŪWARSK AS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Valandos: Nuo 1-5 Ir 7-9 kasdienų. 
Itez. Ir Ofiso Tel. — BOUIevard 5031

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

Tel. OANal 0967
Rea PROspect 4459

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1891 SOUTH HALSTED STREET 
ReridencHa MOO So. Artesian Avė.

Valandos* 11 rvto Iki 8 popiet 
« Iki 8 ▼. vakaro

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 lr nuo 4 Iki 8 vak. 
Nedėllomls pagal sutarti

Ofiso telef. BOUIevard 7890
Namų tel. PROspect 1930

1-

Tel CANai $122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.)

«T alandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti

Tel. BOUIevard 7049

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel CANai 6122

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

Seredomis Ir Nedėllomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPnbllc 7868

Ofiao Tel.: PROspect 837#
Rea. Tel.: HEKloclc 6141

DR. J. RUSSELL
Lietnvia (lydytojas tr Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: S Iki 4 lr «:SO Iki 3:30 
Seredomis lr nedaliomis pagal sutarti 
Rez. 9515 W. 09th St. Pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCTTER AVENUE
Tel. VTRginia 0036

Ofiso vai.: 2—4 Ir 4—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6913—14'
Rea VIOtory 1843

DR. A. J. BERTASH
f • ,

Ofiso t&I. nuo 1-1; nuo
756 We«t S5th Street

DR. J. E. SIEDUNSKIS
Gvdvtolas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDUNSKIS
Dantistas

Gai X-Ray
4143 ARCHER AVĖ., Oor. Franrieoo 
Tel. Office Laf. 1650; ree VIrg. 0669

IVAI1ŪI DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.t lubos
CHICAGO, ILL.

OVTSO VALANDOS:
Nuo 1$ iki 1$ vai. ryte, ano I iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:8$ vai.
vakaro. Nedaliomis ouo 19 Iki 19 

valandai diena ■
Telefonas MTTHvav $SM

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARda 0994 

KpB.1 Tt,l PLAsa 1400 
Valaadoe:

Kuo 19-1$ ▼. ryto; t-l Ir T-l v. ▼. 
Hadėldlenlata nno 19 Iki 19 dlsns

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKIINAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. OANal 040$

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

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2454 W. 49th St.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis Ir Nedėllomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144$ SO. 49tb CT.. CICERO. ILL 
Utar., Ketv., lr P8tn. 19—9 vai.

$147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848
Res. Tel. GROvehill 0417

8924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. lr Nedėllomls susitarus

Dienomis Tel. LAFayctte 5793 
Naktimis Tel. CANai 0402 ,

DR. A. J. J AVOIŠ
Office: 2643 W. 47tb Street 
Vai.: 2 Iki B popiet, 7 Iki 9 vak.

Nedalioje pagal sutarti

Tel. LAFayette 3057

DR. A.RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3031 West 43rd Street

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

Seredomis Ir nedėllomls pagal
sutari)

Tel. LAFayette 3051

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rvtals — 1 
Iki 3 popiet — 4 Iki 8:80 vakare. 
Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 p p.

CADILLAC '32, 5 Sedan, 6 drat. ratai......................................
BUICK '35, 5 Sedan, Trunk, garant. .,........................
BUICK ’34, 5 Sedan 57, kaip naujas ....................................
BUICK 5 Sedan. garant............................................................
CADILLAC ’30, 7 Sedan. V-16, Tobulas .............................
PONTIAC ’35, 5 Sedan, DcLuxe modelis .............................
PONTIAC ’35. 5 Sedan, 6 cylind..................................................
BUICK *34. 5 Sedan, Trunk.................................................................
BUICK ’33, 5 Sedan «7, kaip naujas .............................................
CADILLAC *31, 7 Sedan, 6 drat. ratai ......................................... $«9.»
BUICK ’34. 5 Sedan. tobulas karas .............................................
EORD *35. 5 Sedan DeLuxe ....................................................... Specialiai
PONTIAC *34. 5 Sedan De Luxe ....................................................... 3S3*
BUICK *33. 5 Sedan 57, pirmos rUSIea.................................... .........$595
CADILLAC *31, 5 Sedan, 6 drat. ratai  .................................... $4#i»
LA SALLE ’31, 5 Sedan, labai puikus ......................................... $445
CADILLAC *30. 5 Sedanette. Fleetwood ..........J.......................... 3395
PIERCE *30, 5 Phaeton, Pilkas, Tobulas .................................... $395
PACKARD ’31, 7 Sedan, Custom Built ..................................... $395
LA SALLE '81, 5 Coupe, geram stovy ......................................... $346
BUICK *30, 5 Sedan G7. O K ............................................................$325
CHRYSLER *31. 2 Conv. Coupe. Rumble Seat ...................... $295
LINCOLN *30, 5 Sedan. labai puikus karas ................................ $295
PACKARD *30, 5 Sedan, Light 8....................................................... $295
PACKARD *30. 2 Conv. Coupe, Gražus ......................................... $295
CADILLAC *30, 7 Sedan, geram stovy ......................................... $295
BUICK *30, 5 Sedan 61, Svarus ....................................................... $225

$225
1 e- u t . . h *195 l 

........

CHEVROLET *31. 2 Coupe. 6 drat. ratai 
CHRYSLER *29. 7 Sedan. 6 drat. rataii'. . .•
FORD *31. 2 Coupe, geroj tvankoj ../J...
GRAHAM *32. 5 Sedan, bargenas ................... .
LA SAI.LE '29. 5 Sedan, želna kaina ......................... $195
CADILLAC '28, 5 Coupe, geram stovy................................................ $195
OAKLAND '30. 5 Sedan, gražiam stovy ..................................... $175
PACKARD '28. 7 Sedan. Light 8................................................... $175
FORD '30. 5 Sedan, pigiai ................................................................ 8145
CADILLAC '28, 5 Sedan, bargenas ......................................................$125
CADILLAC '28. 7 Sedan, sugaukite .................................................. $125
NASH '29, 5 Sedan, žema kaina ...................................................... $125
BUICK '28, 5 Brougham. eina O. K.........................................$ 95
BUTCK '28, 5 Sedan, žemai apkalnuotas ................... $ 95
ESSEX '29, 5 Sedan. bargenas ...................................... .......... $ 85
BUICK '27. 5 Sedan. pigiai ......................................... .. . ............... • «
BUTCK '27, 5 Sodan, kalnuotas parduot.................... • • • • '
STUDEBAKER '29. 5 Sedan ....................................$85

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telephone BOUlevnrd 2800

Joseph J. Gristi
ADVOKATAS lr PATARĖJAS 

4431 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 4515 S. Rockwell St.

Phone REPubllc 9723 CHICAGO

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan Btate Bank name)
Valandos kasdien nuo t Iki I 
ranedėllo, Seredos tr Pėtnyėloe 

vakarais 8 tkl •
Telefonas OANal 1178

NAMAI: 6459 8. Rockwell St.
Telefonas REPnbllc 98OO

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINANŪ PETRAITIS
LIKTU VIS ADVOKATAS 

Snite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

REAL ESTATE

■I

Rkollnam pinigus ant Jflsų morgl- 
Clų, bonų, algos tr namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgl- 
Clus. bonus, namus, flkes Ir biznius. 
Turim apdrandoe departamente. Vie
tas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - STUNCTAM 
PINTGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRĄ

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

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue ■ Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run" $6.80 j

aitomobii.es

