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ROOSEVELTAS SULAIKĖ 
ANGLIAKASIŲ STREIKĄ

Kongresas gi raginamas, kad 
svarstytų anglių pramo

nės bilių
-------- — . nų savaitės darbo ir didės-

\\ ASHINGTON, birž. 14. I nio pagrindinio atlyginimo. 
Prez. Rooseveltas šiandien j - ---------------

pakvietė j Baltuosius Rūmus: AV ASHINGTON, birž. 14. 
minkštųjų anglių kasyklų opa'— Prez. Rooseveltas kreipės 
ratorių atstovus ir angliaka- kongresam Ragina, kad ko
siu unijos viršininkus ir po 
pasitarimo su vienais ir ki
tais paskelbė, kad angliaka-

veikiau būtų pravestas Guf
fey anglių kasyklų bilius, ka
dangi gręsia 450,000 anglia-

sių streikas atidėtas iki bir- kasių streikas minkštose ang- 
želio m. 30 d. lių kasyklose.

Tuo būdu prezidentas po- Į Streikui pradžia nustatyta 
rai savaičių sulaikė streikų, šis sekmadienis. Matyt, pre- 
kurs turėjo prasidėti sekim zidentas kreipsis į angliaka-

Angliakasiai reikalauja 6 šių viršininkus, kad jie atidė- 
valandų dienos ir penkių die Į tų streikų.

JAPONŲ MINISTERIS, KURS SPAUDŽIA KINIJĄ

Kairiajam šone atvaizduojamas japonų karo ministeris gen. Senjuro llayaši, 
kurs šiandien turi svarbiausių vaidmenį Kinijos skaldyme. Si nuotrauka padary
ta, kada jis iš Tokijo vyko į Mandžiukų. (Acme Photo.)

SUGRIAUTŲ FABRIKŲ GRIUVĖSIUOSE 
IEŠKOMI ŽUVUSIEJI

KASAMA ATSARGIAI; GALI ĮVYKTI 
NAUJI SPROGIMAI

KĄ PASAKOJA MIESTO 
MAJORAS APIE 

SPROGIMUS

REINSDORF, Vokietija, 
birž. 14. — Pilkose uniformuo 
se darbininkai su dujakaukė- 
mis atkasinėja sprogimais su- 

i naikintų čia Westfalian An- 
halt fabrikų griuvėsius, iš ku

Vokietija, rių dar garuoja nuodingosios

KONGRESAS PRAVEDĖ 
NAUJĄ NRA

ATIDENGTAS VYSKUPO 
KENTĖTOJO BIUSTAS
AMSTERDAMAS, Olandi

ja (per paštų.). — Žiniomis iš 
Islandijos, tenai

PRANEŠĖ, KAD JIS 
KATALIKAS IR 

ATSISTATYDINO

REINSDORF,
birž. 14. — Šio sugriauto mie dujos. Ieškoma žuvusiųjų la- 
sto majoras dėl įvvkusiųjų vonų.
vietos fabrikuose sprogimų Saulės spinduliai negailes- 
štai kų pasakoja: tingai kepina sulinkusių prie

Tai didžiausia centralinės darbo darbininkų nugaras. - 
Vokietijos istorijoje Įvykusi Kasimai vykdomi labai atsar 
katastrofa. giai, kad su kastuvais dar

Šiandien dar nėra galimy. daugiau nesužalojus randamų 
bės pasakyti, kaip didelis skai žuvusių darbininkų lavonų,

niDDAMA KAII DAOVCI žuvo AVestfalian, taip pat kad nesukėlus naujų
LHnDAIVIAj l\nU I AunkL" į Anhalt municijos fabrikuose, sprogimų, kadangi nežinia

DIIO D Al AIMIKITIin III 'Galimas daiktas, kad žuvo kas yra užsilikę tuose griu-ouo rALAIMIN I UUJU 1 000 0 ^al ir 2 000 Pereis VėSįU08c.
keletas dienų kol tas bus su-

VATIKANAS, birž. 14. — j žinota 
R

AMSTERDAMAS, Olandi- ine nesenai buvo aptariamo*’

Šiandien iki pietų rasta la
Eit,, kongregacijos susirinki- “^ty> buv0 saulėta j,/™’ <«>» skai«"8 toka> kad

iš jų nustatyta jau apie 50
ivAsiuNGTON, biri i4. POGROMAI PASIKARTOJA Reykjavik

— Kongreso abieįi rūmai pra, . katalikų katedroje atidengtas ------- — ----- ----- •-------------kuu. ,xfouhihko mevo muuuvb m-. t • „nip o.™ vnI n„ *”• . . yOKUPUOTŪJ LIETUVOJ vyskupo kentėtojo J.n Aru- ministeris H. P. Mar- aukstosios ,1(irvWs iv kilnus £ ta- k~' ,

katalikų katedroje atidengtas birž- 14- - Olandijos švie kun. , Dominiko Dievo Motinos paprasta’ Jaute I žuvusiųjų. Savo keliu paakell,

vedė NRA ir pasiuntė prezi-l 
dentui, kad jis patvirtintų.

Šis NRA yra visiškai nau- VARŠUYA, birž. 14. — Ne
soti atminimui jo biustas. pilant įdavė karalienei savO|njeku nesuteptas gyvenimas. sigirdo baisus trenksmas fab> 

rikuose. Visas miestas au
ra apie 230. Tad griuvėsi*.

atsistatydinimo rastų. Siekiama kunigų Dominiką dan(1*j0 j- 6rį pra^j7 kris- UŽdengS dar daug laV0'
Biusto atidengimo Iškilmė- w , . . - - . - „u IIIl8

jas, be kodų ir be jokių puo- žiūrint lenkų vyriausybės se dalyvavo ir pasakė kailių M»rd»nt buvo laisvamanis paskelbti Bažnyčios palaimiu- tį iSneitep j padanges griūfe”ti
nems privalomų įsakymų, l’a- griežtų priemonių, Gardine apaštališkas vikaras J. E. ’r kabinete būda- tuoju. .šių dalys. Visas miestas ap- ( ______
likti vien nurodymai, kad kra įr kituose okupuotos Lietuvos vysk. JVI. Meulenberg. Inas i's atstovavo liberalų Kun. Dominikas Imuvo ita- gaubtas tirštais, juodais, troš ‘ "VVITTENBERG Vokietija
što įmonės laisvu noru ir ne- miestuose pasikartoja riaušės i Vyskupas Arason žuvo už demokratų unijos partiją. j las pasijonistas. Jis misionie- idnančiais dūmais. birž 14 _  Nauiausiomis ži’
privalomuoju tarpusaviu su- prįeš žydus. Yra ir užmuštų-' tikėjimų prieš keletu’ šimtų' Prieš penkius mėnesius jis riaudamas Anglijoj katalikų Buyo giurpu Bpt fik _ ivvkusius Beina
tarimu palaikytų seniau vyk-;jų. liu. perėjo katalikybėn ir dėl kai tikėjimai, priėmė garsų.,, kar-^^ Važiu(>jQ ‘
dytas ilgiausias darbo valan-, Anot žinių, eilė riaušmin- terionizmas. kurių priežasčių jis to nepa- dinolų Newmaną. darbininkai man pranešė, kad paduodami šie faktai:
das, mažiausių atlyginimų ir kų -vadų areštuota. skelbė viešumon. Dabar jis Tas įvyko prieš 90 metų.; fabrikus ištiko sprogimas, kad *
tuliau varžytų vaikų darliij. , ___-------------- vyskupas Frederikas js paskelbė, kad atsisako vado- Kun. Dominikas mirė 1849 nitritai užmuštų ir sužalotų.

• Naujini aktas pravestas re-inyTni yni Tr|/|| MEMA Sakao’>i-ios pirmutinis įnešė vauti partijai ir išei-
zoliuoijos formoje. Kl IUJ TKfl ItVįl UILNft katalikybę Islandijos salon. ,s kaWnet0

Visi pripažįsta, tad naujas| ------------ Prie5 ^""nacijų du vyskn. • J(,, kara|ienė relks noro> Į
NKA vra tik vieni senojo ak- R5'tojans dienų, birž. 16 d., pai dirbo saloje. 1874 metais ka(1 Marchant ir toliau p^i?

nų. Ims laiko juos visus išim 
jų-

, griaučiai. Jis yra parom- AmpriM minima tėvų diena, paskelbta tikėjimo laisvė ir |ik(ų jia ga, ir su.
ms ne konstitucija, bet visuo Motinp Ji«ia buvo minim- katalikų misionieriai iš naujo tjks

menės opinija. .Vyriausybė ^‘^uzes mene&p 
vykdys ir toliau krašto atsta Tėvų dienos minėjimas kas 
tymo programų ne su įstaty- įlietai birželio mėn. trečiąjį 
mais, bet su visuomenės pa sekmadienį įvtstas 1921 ma
lama. tais.

Kongresas dabar stums pi r 
myn socialės apdraudos bi
lius.

pradėjo savo šventų darbų 
katalikybės atstatymų. AUTORIZUOJA VYKDYTI 

STREIKĄ

KARIUOMENĖ PRIEŠ 
STREIKININKUS

PENKI VYSKUPAI BUS 
MOTERŲ SUVAŽIAVIME

SEATTLE, Wash., birž. 14. 
— Amerikos katalikių dukte-

FREEPORT, III., birž. 14. 
Apie 700 danbininkų jau

Sunaikintuose fabrikuose 
dirbo apie 9,000 darbininkų, 

Neužilgo pasigirdo eilė nau Įarp kurių žymus skaičius bu 
|jų sprogimų. Leidausi fabri- įv0 jaunų moterų. 
i kų link, kad kieku galimybės |

_______ : davus pagalbos nukentėju-1 Darbai ienomis ir nak
o;aTno timis. Sprogimų laiku dirbo

KAUNAS. — Neseniai vo- siems-............................ I
kiečių karinė

AGITACIJAI PRIEŠ 
LIETUVĄ

“ Kriegerbund” 
“Volksbundu”

oriranizacna 1 Neužilgo atvyko kariuome- ,aP’e 6,000 darbininkų. Buvo 
g J nė iš Jueterborgo garnizono.! dirbamos sprogstamosios me

ti rauge su 
išleido į vo- Kareiviai tuojau apjuosė vir- džiagos ir įvairių rusių mu-

kn vėmis labiausia nukentėjusią'”^ kaip tai patrankų šo- 
kietių tautą at . ų, pašaliniu ten nei- viniai» orinės bombos ir kt.

International Brotherhood riame rgina visus “kuo dau- ‘b P ‘ U - 4 ,
MIRUSIAM ARKIVYSKU

PUI VALSTYBINES
LAIDOTUVĖS . o£ Teamsters autorizavo Chi- giausia aukoti prispaustiems Je^us, nes buvo pavojaus. At I Sprogimų priežastis kol kas 

' cagos pieno išvežiotoji, uni- 'klaipėdiečiams.” Propagapda smogikų būriai, juod. nesužinota. Kai kas spėja,
BUENOS AIRES, Argen-j jQ streik^ jei taf? rpi var(),na ir renkami pinigai vo marškinių sargyba, slaptoji kad galėjo įvykti dėl sugedu-

tina (per paštą). - Mirė Ma-1 į.alinga/ ka<1 iškovoju8 didės-, kiškai agitacijai Klaipėdos P^^a it darbo fronto or- sių elektros laidų.
era arkivyskupijos ganytojas,’ 
arkivyskupas J. Bettaro, O.-

nį atlyginimą. , krašte varyti jau visai atvi- te-P“; K aplin-
. kinių miestelių ėmė vykti gy-

penkta savaitė streikuoja Sto11'-“ - l’uvęs Bu,'nos Aires ar 
4-„u„; kivyskupas, 75 m. amž.ve r Manufacturing Co. fabri-, s*<nPa8’ 

ke. | • Respublikos

NEGRAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ ITALIJĄ

Chicagos negrai rytoj ren

Chicagai gresia pieno Lšve- Į rai, nė kiek nesivaržant. Tuos . . .
žiotojų streikas, kadangi pie: atsišaukimus nuolatos kart i-,d'^ab daugės ir Raudono

jo Kryžiaus tarnautojai. 

Staiga apie 8:30 vakarų iŠ
no kompanijos nesutinka iš-'ja ir vok. radijo, 

prezidento vežiotojams didinti savaitės į
ių organizacija čia turės su-1 Kadangi fabriko vedėjai gen., Justo nuosprendžiu miU atlyginimą iki 45 dolerių.
važiavimą nuo liepos mėn. 1/pradėjo didinti streiklaužių rūsiam ganytojui surengtos
iki 7 dienos imtinai. 1 skaičių, streikininkai suskato Į valstybinės laidotuvės, kurio-

Organizacijos viršininkės padidinti pikietavimą. Sulai- j se dalyvavo ir prezidentas.
pranešė, kad penki vyskupai kė kelėtą automobilių su Miręs arkivyskupas gimęs 
teiksis atlankyti suvažiavimų.! streiklaužiais. Iš to pasireiš- San Pedro, La Plata arkivv- 
Tarp jų bus ir Portlando ar- kė triukšmas. ,Fabriko savas- skupijoje.
kivyskupas E. D. Howard. ,čių apsaugai prisiųsta kariuo! ----------------

mene.
AL SMITH CHICAGOJ

Al Smith iš New Yorko va 
kar lankėsi Chieagoj. Mažai 
kalbėjo apie politikų. Respub

PALEIDŽIAMI 58 TAR
NAUTOJAI

Šiandien jiems mokama 40 
dol.

ĮSISTEIGĖ LIETUVIŲ 
KLUBAS

tiko dar vienas smarkesnis masinį protesto susirinki-
už visus kitus sprogimas. Fab Pries Italiją dėl Musso-
rikų centrais virto tikruoju Jveikimų prieš Abisiniją,

--------------------- | iVILNIUS. — Vilniaus Ry- pragaru. Nuo šio sprogimo 1 -Afrikoje.
IŠ NAUJO SUSTREIKAVO tojus praneša, kad šiomis die visas miestas ir apylinkės 

----------- * nomis Vilniuje įsisteigė lie- labiausia nukentėjo.
TOLEDO, O., birž. 14. — tuvių inteligentų visuomeniš- 

Iš naujo sustreikavo Toledo kai-bičiuliškas klubas “Romu
NEMOKĖS SKOLŲ ANGLĮ- Edison Co. darbininkai. Nesu va.” Klubo tikslas — remti 

JA IR PRANCŪZIJA sitaikinta su kompanija dėl lietuvių mokslų, kultūrų ir
atlyginimo.

W ASHINGTON, birž. 14.
— Anglija, Prancūzija ir ki-' SVVE1TZER1O ADVOKA-

S. INSULL1S IR VĖL 
LAISVAS

ATIDAROMI EŽERO 
PAKRAŠČIAI

šiandien Chieagoj atidaro
mi vasaros sezonui ežero pa

plėšti lietuvių inteligentų tar 1 Chieagoj baigės, matyt, pa krašeiai, skirti maudymuisi 
pusavį bendradarbiavimų. skutinė prieš S. Insullį, jo (T^aches). Gauna užsiėmimo 

------------------- sūnų ir H. L. Stuartų vyriau- aP*e sargybininkų.
Iš Illinoiso bedarbių šelpi- tos Europos valstybės, išėmus TAS KREIPĖS TEISMAN ŽEMĖS DREBĖJIMO AUKŲ sybės iškelta byla. Kaltina-

likonų partijos vadai nori jį mo komisijos štabo paleidžia,-' vienų Suomijų, jau pranešė   SKAIČIUS mieji išteisinti.
pat raukti savo partijon ir mi 58 tamautojai-os. Tai tie, U. S. vyriausybei, kad jos ry Pašalinto apskrities iždininĮ KARACHT, Indija, birž. 14.,----------------------
nominuoti kandidatu į prezi- kurių po du dirbo iš vienos , toj negalinčios išmokėti karo ko Sweitzerio advokatas paga,— Pagaliau nustatyta, kad ATĖNAI, birž. 14. — Mo-Į CHICAGO IR APYLIN-

ORAS
(Įimtus 1936 metais. Štai, jis šeimos. Komisija nusprendė, 
buvo pagerbtas respublikonų kad tik vienas šeimos narys 
suvažiavime Springfielde. tuo būdu gali būt šelpiamas.

skolų dalių, kaip seniau buvo liau kreipės apygardos teis-’Quetta ir apylinkėse per že- narkijos grųžinimo klausimu KĖS. — Šiandien yra gied- 
sutarta. Dėdė Šamas turi man, kad jam atgavus iždi-jmės drelmjimų žuvę apie 56,- Graikijoj plebiscitas įvyks ra; maža temperatūros at- 
laukti. n ink o vietą. 000 asmenų. ludenį. maina.



“DRAUGAS”
Uolna kasdien, lAskyrua sekmadienius 

FKENUMEKA108 KAINA: J. Amerikos valstybėse:
Metams — *6.00. Pusei ntetŲ — $3.66; Trims mėnesiam* 
— $2.00; Vienam mėnesiui — 7Gc. Kitose valstybėse i 
prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų — $4.00. 
Kopija — ,0$o.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. 11*1 6 vai. popiet. 
Skelbimų kalnoa prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams lr korespondentams raėtų re*rąžlna.

Jei nepraioma tai padaryti Ir neprlslunėlama tam tiks
lui paisto tankių.

Skelbimai ‘■('kančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet

t
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šių ir rečiausių užstenyj išleistų lietuviškų 
įvairiausio turinio knygų. Taip pat ruošiami 
utvaizduoti dalmrtinė užsienio lietuvių lite
ratūros, mokslo, religijos ir kt. knygų būklė 
tų knygų egzemplioriais. Numatomos ir dia
gramos leidinių augimui ar silpnėjimui pa
vaduoti, leidinių, kūrėjų, redaktorių, bendra-^ 
darbių, sukaktuvių ir kitų iškilmių nuotrau
kos, tuip pat įvairūs plakatai; atsišaukimai, 
seklumos, sustojusių ir nebegaunamų laikraš
čių foto nuotraukos ir kt.

Norima turėti laikraščių ir žurnalų nu
merius iš žymesnių istorinės reikšmės mo
mentų, pavyzdžiui, kur rašoma apie lietuvių 
Spaudos atgavimų 1904 m* apie Lietuvos ne-

S Lukas

Vyskupas M. Valančius - 
-Lietuvių Tautos Auklėtojas

(Tęsinys)
Pirmutinėj jis si 

eilėj, pastatė katalikybę, ku., liaudis sunkiai vaitojo po slė 
riy jis taip labai nuo pat nia-' £)anriu baudžiavos jungu ir 
žens mylėjo, gerbė ir dabar i,vien dk savo liūdnas dainas 
į » vis* savo siela dėjo ir .dainavo, pasakas sekė, mįsles 
brangino, pastebėdamas, kad ir Patarles kartOJO' W sav,i' 
tikyba teologiniu'žvilgsniu ia-

tinis atgijimas stfprėjo, dar 
savo darbo tfetuvilJ tautos branduolis —

ŠIŲMETINĖS LIETUVOS
IŽDO PAJAMOS IR 

IŠLAIDOS
Šiemet per pirmuosius tril 

mėnesius Lietuvos iždo paja
mos buvo mažesnės, negu iš 
laidos. Per sausio, vasario ii 
kovo mėnesius iždas turėjo 
51 mil. 400,000 litų pajamų ir 
59 mil. 200,000 litų išlaidų. O

KULTŪROS KRONIKA
— M. Vaitkus [atrašė <lra- 

1 matinį trijų veiksmų veikalų 
“Žaibas ir mergaitė”. Be to, 
iš lotynų kalbos jis išvertė žy
maus romėnų epigramininko 
ir satyriko Valerijaus Marciu- 
4o epigiamas. Verčia gamtini
nko Paskalio filosofines reli
gines mintis: “Paskalio min-

— Šiomis dienomis Šv. Ka-

priklausomybės kūrimo laikus ir kovas, apie Į bai aukštai žmogų iškelia ir

DEL LIETUVOS SEIMO RINKIMŲ

/ Lietuvos Seimas buvo paleistas 1927 m. 
balandžio mėn. Tai jau praėjo aštuoni me
tai, kai Lietuvos respublika valdoma be sei
mo, be parlamento. Nors ir 1927 m. pataisy
toj Valstybės Konstitucijoj yra nustatyti dė
sniai, sulig kuriais Seimas turi būti, tačiau

\ tas KoMstituci'jos paragrafas lig pat šiol ne
buvo vykdomas gyveniman.

Kaip anuo kart trumpai buvome prane
šę, šiuo metu Lietuvos valstybės taryba ruo- 
šU Seimo rinkimų įstatymų ir manoma, kad 
tas įstatymas netrukus bus paskelbtas ir dar 
šių metų pabaigoje įvyks seimo rinkiniai.

Tai yra gera žinia demokratijos šalinin
kams.

Bet per daug džiūgauti nėra kuo.
Reikia žinoti, Valstybės Konstitucijos pa 

taisymas praėjo ne tais keliais, kuriais tu-

didž. karo ir okupacijos laikus, Vilniaus pa
grobimų, Lietuvos de jure pripažinimų ir ki
tus Lietuvos gyvenimo žymesnius įvykius.

Viename spaudos parodos skyriuje nori
ma atvaizduoti išeivijos nuopelnai ir aukos 
Lietuvai. Kitame skyriuje projektuojama už- 
ienio lietuviai savo naujosios tėvynės darbe. 

Numatomas ir dar vienas skyrius :Kur mūsiš
kių nėra? čia bus surinkti atvaizdai: iš viso 
pasaulio krašto lietuvių gyvenimo, apie lie
tuvius ne tik žinomose lietuvių kolonijose, 
liet ir tokiuose kraštuose, kaip Australija, In- 
dokinai, Persija, Pietų Afrika ir kt.

Be abejojimo, svarbus yra reikalas. Dėl 
to mes, amerikiečiai, neturim*,būti šykštūs, 
bet k uodaugiausia pasiųsti t cm parodon čia 
išleistų knygų, laikraščių, žurnalų. Tuo rei
kalu galima susižinoti su dr. Al. Račkum, 
kuris yra įgaliotas rinkti ir spaudos ir kito
kius dalykus, vertus išstatyti minėtoj paro
doj.

EKSPLIOZUA NETOLI SOLDINO

jų raštų, lietuviškai rašytų, 
dar skaityti nemokėjo, nes bu
vo tamsi ir bemokslė

jan. aplinkybės ir stygos lei- Tai matydamas vysk. K 
do, kiek galėdamas, sutvar- Valančius, kad pačiam svar- sėjo is muitų, miško, degtmeą 
kyti Lietuvoje bažnyčių nau- biausiam » geriausiam lietu- gelezmkehų ir pašto Bet uz
jais pamatais, atiduodant šiai vi<» tautos b«mduoliui hauJ- ta. 4 mil. 71U,«K) lt. pajams 

žiai trūksta mokslo ir lietu- padidėjo visų valdininkų mo-

daro tobulu, ir stengėsi, kiek

pernai per tų i>atį laikų gau 
ta 55 mil. 500,000 lt. pajamų!Zliniero d"Ja išleidžia J. Gin-
ir padaryta 53 mil. 300,000 li
tų išlaidų.

Šiemet iždo pajamos suma-

organizacijai visas savo jėgas 
ir įdedant į jų visų savo sie
lų, ir rūpinosi, kad visi jo vy
skupijos dvasiškiai - kunigai 
taip pat būtų kaišti lietuviai 
ir savo darbais bei nusistaty-- 
mu sudarytų vienų didžiulį Į
lietuvių dvasiškių, karštai my- .... ., .... ..r v , _ r. . i tsirado kitos dar didesnės, ku1 ia 4,91 nnl. lt., o pernai —lincių savo lėvvnę Lietuvų,' . . . .. ... . ,Tr ___ i nonis nugalėti reikėjo dar 4,53 nnl. litų). Vadinasi, ne

žiūrint, to, kad žemės mokes- 
jegos, nenuilstamo darbo ir, čiai šiemet yra mažesni negu 
energijos turėti, nes, vos tik‘pernai, tačiau jų sumažėjimas 
atsipalaidavus 1803 metais lie ,iždo pajamose tuo tarpu atsi-

viškų raštų, ne tik kad ragino kainų tam tikrų mokesčių, 
kitus rašyti,- bet ir patsai S- j Šiemet daugiausia pinigų iš
mesi darbo, pasidarė karštu ’ leista žemės ūkio reikalams, 
rašto pionierium ir tapo uoliu į krašto gynimui ir susisiekimo
žmonių mokytoju bei auklė
toju. -

Pergalėjus vienas kliūtis, a

tauto romano trečiųjį (pasku
tinį) tomų, V. Kamantausko 
iliustruotų veikalų “Ir aš vy-
Į'ras”.
' — Vilniui vaduoti sųjunga
įleidžia doc. N. Šapiro pareng
tų darbų “Vilnius naujojoj žy
dų poezijoje”.

— T. J. Belecko parašyta ir 
parengta, originalių straips
nių, šiaip straipsnių ir apy
sakų knyga “Palmių pavėsy-

būrį, ir kad Lietuvos Kataii- , .... .
i r» - ’-i-i. i i i daugiau sumanumo, ištvermės, žiurikų Bažnyčia išliktų pilna to, ° , ,’i„. .v ... ..... jėgos, nenuilstamo darbo irklaižodžio prasme sveika kunu ir
dvasia.

Katalikų tikyba ir jos tiks
las buvo ne tik kurštai tikin- 

krikščionies ir kataliko,CIO

kurs giliai tikėjo tos tikybos 
galybe, bet ir karšto, gero tė-

tuvių visuomenės daliai iš bau 
džiavos, iš bajorų jungo ir 
lenkiškos įtakos ir pamažu u-

vynės mylėtojo, nes ji ka- tautiškos literatūros mėgėjais,
talikybė buvo vienas iš ge- 

Vokietijos miestely Reinsdorfe įvyko bai- j riaušių skynėjų lietuvių nuo 
ši ekspliozija amunicijos dirbtuvėje. Žuvo ; rusų, kurie norėjo savo didį 

siekį įvykdinti: “Sugerti ma
žieji kitataučių upeliai į vie-

r«jo eiti. Konstitucijų taisyti turėjo teisę ne daug žlJlonhj įr nuostolių daug padaryta. 
ministerių kabinetas, bet pats Seimas. Rin- Kadangi nelaimės apylinkėse įvesta griož-
kimų įstatymai taip pat seimo turėjo būti £jausįa valdžios cenzūra, dėl to sunku suži- nų didžiulę Rusijos jūrę”
apgirti- K-a ” noti kiek ištikrųjų fen žuvo žmdnių iriuos-» m-i u a -• ...

Del to iš anksto galrnMpfepėti, kad seimo 1 7..,:.. ~ ’ Tikyba tuomet turėjo ne tik
linkimai eis tokia pat tvarka, kokia anais
metais praėjo prezidento rinkiniai. Jei ištik
tu taip bus, tai negalima bus vadinti seimo 
atstovų rinkimais, bet jų paskyrimais.

Gal tik mums toli nuo Lietuvos gyve
nantiems taip išrodo. Įrauksime kų apie tai 
pasakys Lietuvos spauda. Bet ir ji rodos, 
negali nieko sakyti, kas būtų reikalinga pa
sakyti. Redaktoriai turi rašyti taip, kaip val
džiai patinka, arba dėti tuos raštus, kuriuos 
valdininkai parašo vienu ar kitu vidaus ar 
užsienių politikos klausimu.

Atsižvelgiant į visas aplinkybes, jei sei
mo rinkiniai ir'įvyks, politinė vidaus padė
tis Lietuvoje nepasikeis.

tolių padaryta.
Reinsdorfo miestelis yra visai netoli Sol

dino miškų, kuriuose tragingai žuvo mūsų 
didvyriai lakūnai Darius ir Girėnas. Vadi
nas, tuo pasitvirtina faktas, kad Darius ir 
Girėnas skrido per tų Vokietijos apylinkę, 
kur buvo amunicijos dirbtuvės ir sandėliai, 
kur griežčiausia buvo draudžiama prieiti, 
privažiuoti arba lėktuvais skristi.

Šis baisus įvykis dar labiau padidina

DEL PA3AULI0 LIETUVIŲ SPAUDOS 
PAROpOS

Viso pasaulio lietuvių kongreso metu no
rima suorganizuoti lietuvių spaudos parodų. 
DULiR vice pirmininkas pulk. A. Merkys, 
Kauno burmistras, per “Tsb.” apie tai taip 
kalba:

Kongrese norima kuo plačiausiai ir ryš
kiausiai nušviesti ir atvaizduoti už Lietuvos 
valstybės ribų gyvenančių lietuvių būklę, iš

skelti išeivijos reikšmę Lietuvtoi, pažymėti iš
eivijos laimėjimus tautinės kultūros, meno 
mokslo srityje. Žymiai daliai tų uždavinių 
atlikti kongreso metu yra ruošiama užsienio 
lietuvių spaudos^paroda. Prie jos organizavi
mo yra kviečiami prisidėti visi spaudos ir 
kultūros darbuotojai Lietuvoje ir užsienio 
lietuvių kolonijose. Joje norima atvaizduoti 
ne tik užsienio lietuvių dabartinė spaudos 
padėtis, bet ir jos pradžia ir augimas. Tam 
yra prašoma leidyklų, redakcijų, knygynų, 
draugijų, literatų, spaudos darbuotojų, spau
dos kolekcionierių, autorių ir atskirų asme
nų prisiųsti spaudos parodai einančių ir ne
beeinančių laikraščių, žurnalų, almanachų, ka
lendorių, knygų ir kitų periodinė^ ir nepe
riodinės spaudos leidinių, senų numerų ar 
komplektų. Ypač pageidautini patys pirmieji 
numeriai ir toliau kiekvienų metų po vienų 
egzempliorių. Svarbu būtų sulaukti seniau-

tobulinimui. Pažymėtina, kad 
šiais metais padidėjo pajamos I išeina šiomis dienomis, 
iš žemės mokesčių (Šiemet gau Leidžia Misijų redakcija.

— T. A. Bieliūno verstas Ti- 
liamer Totli veikalas “Atmerk 
akis” jau išėjo iš spaudos. T. 
T. Jėzuitų leidinys.

— Prof. M. Biržiška para
šė savo atsiminimus iki 1900 
metų.

— K. Inčiūra parengė spau
dai naujų novelių rinkinį “O- 
belys žydi” ir naujai pertvar
kė, kai kų papildė savo pada
vimuose. Padavimai yra ei
liuoti. Leis Šv. Kazimiero dr 
ja.

liepia tik gana gerai. Kai kas 
mano, kad pirmojo šių metų 
ketvirčio pajamos yra mažes-

žiniančiai, jau baigiančios nu- 'nės už išlaidas yra blogas rei- 
tautėti, bajorų vietų, tampant škinys. Tačiau daugelio metų

jos palaikytojais, platintojais
Lietuvos iždo apyvarta rodo. 
kad taip būdavo gana dažnai

ir, pagaliau, nepriklausomy- Į galų metų pajamos visados 
bės sėklų sėjikais, įvyko skau- prašoka išlaidas. Tsb

didžios teologinės reikšmės, 
bet ir tautinės, kurios pagal
ba vysk. M. Valančius sekėsi 
lietuvių tautos vienybę išlai
kyti ir lietuvių tarpe tautinę 
sųmonę kelti. Jis be galo ger
bė ir aukštino savo tikybų, jų 
idealizavo ir savo tėvynę Lie
tuvų mylėjo, dėl jos gerovės fnijus vy.sk. M Valančius, 
dirbo ir brangino lietuvių tau- 'tautos padedamas> gugebėjc

di politinė permaina — lietu-į - 
vių spaudos uždraudimas, kas , 
labai blogai atsiliepė į lietu- ! 
vių tautų, į jos kultūrų ir gy- I 
veninių.

Rusai ne tik kad panaikino 
lietuvių spaudų ir uždarė lie
tuviškas mokyklas, bet dar ši- 
nitus išmokslintų lietuvių iš- | 
trėmė Į Sibiru ir sulaikė tau
tinį lietuvių bujojiinų, bet 1 
tik neilgam, nes Žemaičių ge j PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Amerike, ba Amerika toj lai-

lietuvių visuomenės abejonę apie tai, ar Da 

rius ir Girėnas žuvo iš priežasties kokio nors j sį lietuviai būtų geri kataii- * 
defekto jų lėktuve. Šiuo sustiprinama tvir-’kai, susipratę tautos sūnūs, 
tinimai, kad Darių ir Girėnų pašovė vokie-1 gerbtų ir brangintų, kas yra 
čiai. Dėl to ir Lietuvos ir šio krašto vyriau
sybės turėtų iš naujo pradėti tyrinėti mūsų 
didvyrių lakūnų žuvimo priežastį.

SOCIALISTŲ “SPAUDOS LAISTĖ’

Chicagos socialistų dienraštis dažnai gi
riasi ginus spaudos laisvę. Jo redaktoriai net 
teismų nebijų, kad tik apginti tą laisvę.

Kokių spaudos laisvę socialistai gina, a- 
pie tai randame “Margučio” 11 nr.

“Chicagos socialistų dienraščio redak-

nė j negali be Paryžiaus gy- 
S vietas šiais čėsais tikrai venti. Paryžius Amerikai, tai 

tos vienybę, ir geidė, kad vi-' ^į^. prįemones surasti kitus Janiškas. Nesenai, kaip žino kaip šuniui stimburys. Užmi- 
būdūs suieškoti, kuriais visus?*1116’ moterys suvyriškėjo; plau

gera, sava - lietuviška, kad 
savo lietuvių kalbos neišsiža
dėtų, savo papročių neužmirš
tų, bet visuomet lietuviais pa
siliktų ir ruoštųsi sau laisvę 
atgauti.

Kadangi vysk. M. Valančius 
savo idealais buvo artimas 
romantizmui, bet turįs šaltų 
protų ir geležinę valių, visuo

rusų užsimojimus ir pasiryži
mus pavertė niekais ir iššau
kė gyveniman naujus mūsų lie 
tuvių tautos kultūros palaiky
tojus, t. y. slaptus draudžia
mųjų raštų ir knygų platin
tojus ir slaptųjų, ūkininkų ba
kūžėse, kilnojamų mokyklų 
mokytojus — “daraktorius”,, 
kurių pagalba galėjo toliau,

kus pradėjo kirpti, kelnes ne
šioti, cigaretus rūkyti, byru 
ir šnabę gerti (kai kurios mo 
terys byru ir šnabės gali dau 
giau pakelti, negu koks pilnų 
ūsų vyras) ir t. t. Ale dabar, 
va, ant savo delno turiu link
smų navynų ir vyrams, kad 
jie pradeda moteriškėti. Pary
žiuje jau yra tokių sportų,

nei ant stimburio, šuo ir su
lojo.

Vienam piknike suėjau se
nų pažįstamų. Užėjo šneka 
apie krizį.

— Yes, yes, — sako mano 
pažįstamas, — krizis dabar 
visus spaudžia. Paimk kad ir 
mane. Aš turėjau persikrau

niet sugebėjo protingai reaguoikad rusinimo “apaštalai” per
H i gyveninių ir, trumpai iš-

torius nebežino nei ktfip kolioti “Drau- sitaręs “Žemaftiu VViskupis
go” redaktorių. Tikrai be sarmatos!...
Ir tai vadinasi “spaudos laisvė”! Well... 
jeigu taip socialistų redaktorius supran
ta ir gerbia bei kovoja už tokių “spau
dos laisvę”, tai gal būt aišku delko Va
nagaitis vėl eina į teismų “švarinti** 
spaudų....

“Gėda lietuvių spaudai turint tokių
“spaudos laisvę!.... ”
Ištikro gėda. Bet socialistams kalbėti a 

pie gėdų, yra tuščias dalykas. Jie jos neturi 
Ypač jų vadas Grigaitis, kuris beveik kas
dien begėdiškai ir akvplėšiškai keikia ir 
plūsta tuos žmones, kurie jam nepatinka.

Socialistų laikraščių redaktoriai supran
ta, kad spaudos laisvė reiškia laisvai keikti, 
koliotis ir šmeižti, nesiskaitant su jokio pa
dorumo dėsniais. Taip spaudos laisvę supra- 
ntantieji redaktoriai yra pavojingi visuonie- 

> nės tvarkai. Su mūsų socialistų redaktoriais 
ne kitaip ir yra.

tej” apie senovės lietuvių ti
kybų, savo tiesioginį darbų 
dirbti, ir varyti tolyn. Jo ne- 
užkrėtė nė vyravęs XIX am-

r

žiuje, ieškųs poilsio chaoso ir 
emocijoj, romantizmas, bet tė
vynės meilė, žmonių gerovė 
pasiliko jo žiburiais, rodan
čiais kelių lietuvių tarpe švie
siam vyskupui, drųsiai pakė
lusiam balsų) Lietuvos žmonių 
švietimo reikaluose, kuris, vie 
špataujant Lietuvoje dar le- 
nkomanijai —denkizmo ban
gai, atjautė tekančių lietuvių 
atgimimo “aušrų” ir dėjo 
daug pastangų, tam atgimimui 
sustiprinti, ruošdamas ir ga
mindamas tautinę - lietuviškų 
literatūrų

Tuo laiku, kai lietuvių tau-

styti pas savo tėvų, žmona 
tęsti pradėtąjį darbui kuris bu k<* eidanii ant stryto nešasi'nuėjo gyventi pas savo tėvus, 
vo taip gerai suorganizuotas,!?0 paketbūkų, akurat taip.o vaikus atidavėm į prieglau-

kaip .moterys. Tik vyrų paketdų. Jei taip ir toliau bus, pri-
bū kai būtinai turi būti iš kiau verstas būsiu parduoti 
lės skūros (ne gyvačių ar kra savo naujų automobilį, 
kalylių kaip matome pas mo*

jokiu būdu negalėjo įveikti tų^er18)’ 8U rankele, ar be ran-j 
slaptų kilnojamų mokyklų ir t kėlės. Vyrai savo paketbukuo- juokdarys įlenkė savo smai- 
slaptų knygų platintojų.. V’0 nešiojasi luking glas, pyp- liu liežuvėliu kartų skaudžiai

kelias dešimtis metų, naikinę 
ii terioję lietuvių kalbos mo-l 
kslų pradedamose mokyklose,'

net

Vokiečių kaizerio Fridriko

V
*kę, makorkės, peiliukų, šukas, 

Tokių slaptų kilnojamų mo- ęnkočių ir pinigus (žinoma,
kyklų mokytojo idealų, sun- jeigu turi pįnigŲ). 
kiai rusų žandaro akimis įžiū-j Pwuačiusio8 moterys, kad 
rimų, vysk. M. Valančius nujVyrai pradėjo tokias štukas 
piešė savo veikale: Antane jos nuėjo pas žy-
Tretininko Pasakojimas”, ku- d^ įr užsteli^’o naujų madų

įžeidė aukštų kaizerio dvariš
kį. Sis įpykęs pagrųsino juok
darį sučiupti ir mirtinai nu
plakti. Juokdarys Henkė, ku
ris kaizerio akyse turėjo dide
lę malonę, atbėgo pas kaize
rį ir ėmė maldauti, kad jį

rį galima būtų pavadinti gy- jr dajmr Paryžiuje moterys nno skaudžios mirties išgel 
venime prityrusio ir labai ge-,;au gupilkėjusioa. Viskas ant 
rai rusų spųstus pažįstančiu ;ų piika: kautai> gkry.
vyro pamokymu, kaip ir kų 
turėjo daryti lietuvių tretini-'

bėlės, pirštinės, paketbukai, 
nosinės, pančiakos, šiusai, žo-

nkai, kad padėjus Lietui os d^įu, vlskag pįlka, bereikia tik 
žmonėms reikalingiausių jiems jonis palioms pilkai nusida- 
prigimtoje kalboje knygų skaJ, žytį ir btĮ8 komplit

' Jei tokios rokundos dedasi 
Paryžiuje, tai jos šiur bus ir

tymo mokslų įsigyti.

(Dūugiau bus)

.......

betų.
— Nusiramink, tarė kaize

ris, jei tik jis tave užplaks, 
tai po penkių minučių ir jis 
pats bus pakartas.

— Ak, jūsų didenybe, tarė 
verksmingu balsu juokdarys, 
— paliepkite jį pakarti pen
kias minutes ankščiau.
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D R A T O A S

Mokyklos Okupuotoj Lietuvoj
Ūkininkų jaunuoliai, sun' 

kaus vargo prispausti, neturi 
progos pasiekti aukštųjų mo
kslų. Kaimų mokyklos, kad

tojų; pareiškė, kad jie yra lie 
tuviais ir jų kaimuose prad
žios mokyklos turi būti lietu
viškos ir lietuviai mokytojai.

ir visai rodosi prastos, prasky- Tokie teisingi lietuvių pareik- 
nė kelių, auklėjo ir vedė lietu- KiInai nepatiko Lenkijos val- 
vių jaunų kartų j šviesesnę a-gižiai. Ir dabar ten grįžo bu- 
teitj. vusių Rusijos carų neužmirš-

Lenkai ims kart, keldami tinas teroras. To Lietuvos kra 
savo galvas aukštyn, labiau t»to jaunuomenė susilaukė lai- 
griauna lietuvių vykdomus tau pr°, kad savo tėvų krašte lie

tinius darbus. Spaudoje buvo gali mokytis gimta kalba. Kra! 
rašyta, kad ateinantį rudenį ,štas vėl susilaukė budelio cen-; 
bus uždarinėjimas lietuvių pra ,zflros, priespaudos ir sunkių] 
džios mokyklų sekančiose vie-i retežių, tik tai ne rusų, bet 
tose: Kabeliuose, Ašašnykuo- 'kitios pusės užpuoliko ir am-I •
se, Šklėriuose, Musteikoje, Ma 'žino priešo. Tokis lenkų ne- 
rgionyse, Krokšly, Kaniavoje, sąžiningumas visais atžvil- 
Tiltuose ir kituose okupuotos giais yra mums labai skaudus. 
Lietuvos kaimuose. Lietuviai Tačiau lenkai negalės atimti 
kaltinami, kad ten pradžios tautinės sųmonės nuo lietuvi- 
mokyklos apsaugoja lietuvių škai kalbančio, dainuojančio 
tautos dalį nuo nutautėjimo. • ir giedančio lietuvių jauni

Tokia yra lenkinimo nauja mo. Tame krašte kaimuose,
Naujas čempionas. — Jinnny Braddock, naujas kumč 

tininkų čempionas, atėmęs karūnų iš Max Baero.

laikų jis gyveno Kalifornijo
je, gi jo tėvui Chicagoj.

“Mano galvoje į vienų se
kundų žaibo greitumu porin
go įvairios mintys. Ar kokia 
nelaimė atsitiko namie. Ar 
kas susirgo! Ar kas mirė! 
Kada iš namų gavau telegra
mų, aiškiui išskaičiau

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknyge Ir Pamaldų Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusi., gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiuusias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 

ka(j Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.
, . . • i Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c;

mano brang, motinėlė sunkina virtaliais $L25 „2sakylilus si,,sli adl,.s„.

ligos paguldyta ant mirties
patale ir kan ji norinti mane! “DRAUGO” KNYGYNAS 
matyti kol dar gyva. 2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

“Skausmas perėjo per ši r-------- ---------- ---------------------- .
dj, akys apsipylė ašaromis ir “Automobiliui sustojus ties UIOI I IpTĮIVn^ KINAI “ 
trumpų valandėlę nebežinojau namu, šiurpas perėjo per ku
ku bedaryti. nQ ir žodžio negalėjau ištarti, GARSINIAI

..T , . ... . . , pamatęs priešaky tėvų name-
“ į sėdęs i traukini Kiek le- r , x ,. lio prisegtų šermenų ženklų, 

ngviau atsidusau, bet toji ke- t
lionė buvo labai nuobodi. Įvai 
rios mintys, atsiminimai bėgo 
pro mano galvų. Atsiminiau, 

kaip aš, būdamas visai jaunu
tis, su motinėle atvykome Į šį

Patirta, kud pastaruoju me-

procedūra. Yra tai vienas 'bū
das atimti lietuvių laisvę už
grobtame krašte. Žiaurus ir 
budeliškas užsimojimas! Lietu 
viai gyventojai reiškia grieš- 
tų protestų prieš tokius netei
sėtus Varšuvos valdžios var
žymus. Jei šiuose kaimuose 
gyventų nors viena lenkų šei
myna, nieko nesakytum. Aiš
ku, savo gimtame krašte ne
valia mokyti vaikų sava kal
ba. Ir vėl žuvo mokslo laisvė. 
Lietuvių kūdikiams- nevalia 
mokytis lietuviškai skaityti ir 
rašyti. Uždrausta mažiems kū
dikiams šviesa, kad per jų jie 
surastų kelių. Tai nežmoniš
kas šiais laikais, tiesiog su- 
žvėrėjęs Lenkijos vyriausybės 
darbas. Lenkija skaitosi civili-

niiškuose, laukuose ir pievose 
fkambėjo grynai lietuviškos 
liaudies dainos ir visuomet 
skambės.
kaimiečių

Užėjus dabartiniems okupa į 
To krašto lietuvių 1 litams Vilniaus krašte pridy-j 
nesustos plakusios (go visokių sumanymų lietuvių 

širdys, karštai mylinčios savo , teisėms suvaržyti. Tokie žy- 
taut ir "imtąjį kraštų. .giai, anksčiau ar vėliau, atsi

lieps į Lenkij, kaip atsiliepė Į

SKAITYTOJŲ BALSAI
GRĮŽKIM Į TĖVYNĘ-

* ubinu j vidų, o gi čia ma- (u Lietuvoje is ppr 30 kinu 

no motinėlė jau grabe pag.il- nebeliko ne1 vieno nuolatinio 

dyta. Ilgai, ilgai verkiau prie kinQ> r0(lnn(,io nebyiias filmas, 

jos karsto. Lietuvos kinai jau įsigijo

“Jau keletu metų, kaip ma- šviesgarsines aparatūras ir ro- 
kraštų, kaip motinėlei nepati- no motinėlė ramiai ilsisi ka- do kalbančias filmas. Neby- 
ko Amerika, kaip ji kasdien i Puose> bet vieno dal-vko ne pa- lys kinas esųs tik Kazlų Rū- 
verkdavo tėvelio, kad visi grį- lmirSiu: prieš mirsiant ji pra-, doje, bet ir šis kilnojamas, 
štumėm atgal į Lietuvų. Bet šė mano broliuko, kad jis už-

1dėtų plokštelę ant gramafonoaš jai prieš indą vausi ir tiesiog,
nenorėdavau nei klausyti apie Rarsaa8 n"lziko: i
T ; . ■ tėvynę, leiskit pas savus”... IrLiietuvų. i

‘•dalų gale pasiekęs Chica., besiklausydama tos mylimos 
Iainos ji atidavė Dievui sie-

Mes, Chicagos lietuviai, tu
rėtumėm daugiau dėmesio 
kreipti į visuotinų lietuvių su
važiavimu Kaune. Turėtumėm, . . .
nors keletu atstovų pasiųsti i

gų kuogreičiausiai leidaus na 
mo. ! lų”. V-us

Tuo tarpu Lenkijoje apie 
pusę visų kinų yra nebylių, 
panašiai SSSR, Vokietijoj 
kitur.

ir

BIZNU RlAI GARSINKITE^ 
nPAUGr

Vilniaus okupuoto krašto ...
, - . . r1. Rusiją. Juoda dėmė palieslietuviai a ra daugiausia įpra-| ‘ . .

, ...... . ne tik Lenkijos valdininkus,tę kovoti prieš lenkinimų ir ’
.... . ..... .. bet ir visų Lenkija. Lenkaiyra seniai išmokė sutikti ziau -
.... T , paliks istorijoje biaurų per-, , , . .. , , ,rų persekiojimų. Lenkų gruo- .... . . . t tų kongresų, kad jie atstovau-

, •», , • • sekiojimo paminklų, kaip pa- I ..... ...bomškumas ten visiems se- v y * r , tų mus, cbicagiecius. Pasiųs-
. . .. liko rusų valdovai. O, lietu- I / , , .mai žinomas. ... . , darni gabius atstovus, mes pa

i T. , - • v. . .. -. vių kaimai stovėjo ir stovės I , , ,! Lietuviai verčiami įssizade- J, . Ty. . Irodvtumėm, kad įdomauiam
ti savo tautybes Lenkijos va- d . , I savo tėvyne ir tuo pačiu uz-
,, . _ ... • , . mai buvo, vra ir bus nesu- . , . . ,ldovai pamėgdžioja buvusių . . ♦ 'megstumėm draugingesmus1
r, .. ... - griaunama lietuvybės tvirto- a .Rusijos carų nusistatymų ir _ • rvsius su Lietuvos lietuviais,
tokį pat terorų. Jie ten lietu- ve> . v. „ ! j'ie tada nebežiūrėtų į mus
Vius gąsdina ir stengiasi juos . _x_.____ kaipo i turtingų “dėdę”, bet|

PARLOR SETAI
MOŠŲ NUOSAVOJE DIRBTUVĖJE DIRBTI

zuota tauta. Rodosi tik lauki-'kaR kart daugiau pavergti to
mai žmonės taip drįstų dary- mis pat priemonėmis, kurias 
ti. Skaudžiai kada nors atsa-1 rusai vartojo, tai yra, kalėji-
kys tokių įsakymų autoritetai.

Kurie lietuviai nėra gyvenę 
tame Lietuvos krašte ir kas 
nėra arčiau susipažinęs su juo 
gali manyti, kad ten randasi

mu ir kankinimais. Lenkų vy- 
riausybė užmiršo, kad, jei bau 
ginimai ir kalėjimai būtų ga
lėję nulemt lietuvybės meilę, 
tai jau prie Rusijos carų bū-

ir lenkų. Šių žodžių rašėjas tų amžinai pasibaigus mūsų 
ten gimė, gyveno, matė ir ži-į tautos istorija. Lietuvio kai
no, kad ten kaimuose nėra, Ir į miečio, tėvynės gynėjo neiš- 
niekuomet negyveno, nei -vie- j gąsdino rusiškas despotizmas, 
na lenkų šeimyba ir nei vienas! neišgąsdins nei lenkiškas. Kai 
lenkas, išskiriant Vilniaus - mų mokytojai mokino ir mo- 1 auKino

Rašantis šiuos žodžius sa
vo akimis matė ir atsimena, 
kaip besimokinant Žiūruose 
ir Margionyse prie kaimo mo 
kytojų reikėjo saugotis rusų 
žandarų ir kaip syki barzdo
tas žandaras ištraukė iš ran
kų lietuviškų vadovėlį. Gali- 
'ma to tikėtis ir dabar nuo le
nkų žandarų. Bet tas nesulai
kė lietuviško mokinimo. Tr 
baudimai kelių metų sunkiųjų 

!darbų kalėjimu neuždarė kai
mo mokyklos. Tas dar labiau 

brangino tėvynės 1ir
Gardino geležinkelį, kur da- kins vaikus lietuvių kalba. |n’el,ę’

kaip į sau lygų brolj.

Kongresas turės surasti bū 
dų, kaip sugrąžinus nors pu
sę užsieny gyvenančių tautie
čių atgal į tėvynę. O tokių 
norinčių grįžt atgal yra daug. 
Bet kuomet nėra kam tuo rei
kalu rūpintis, vis tų grįžimų 
atideda toliau taip, kad kai 
kuriems tenka ir ant mirties 
patalo atsiguli.

Čia aprašysiu vieno mano 
draugo pasakojimų, kai kurį

PO

IR AUKŠČIAU

VIRTUVĖMS LINOLEUMAI — kvadr. jardas................ OQC

U9.50SKALBIMO MAŠINOS, mažos formos

bar darbininkai yra visi. len
kai. Priminsiu ir tai, kada su
plaukia milžiniška žmonių mi-1 
nia Marcinkonyse į Šv. Simo- 
no — Judo atlaidus, negirdė
si nei vieno lenkiškai žodžio.

Tose pavergtose apylinkė
se gyvena tūkstančiai tikrų 
lietuvių. Tų kaimų lietuviai 
buvo ir yra tikrai verti ne
priklausomo gyvenimo. To 
krašto lietuviai, norėdami gy
venti tautišku gyvenimu, mo
kina savo vaikučius savos ka
lbos. Prievarta mokyti vai
kus okupantų kalbos, kaip ži
nome, buvo įvedę ir netolimoj 
praeity rusai. Nepriklausomy 
bės iškovojimas nubloškė ru
sus, nublokš kada ir lenkus.»

Teisingumas reikalauja pa
sakyti, kad uždarinėjimas lie
tuvių pradžius mokyklų tai 
dvidešimtojo amžiaus Varšu 
vos valdžios civilizacijos iliu
stracija. Lenkijos vyriausybė 
nori, kad ten visos mokyklos 
būūtų prikirmijusios lenkiz- 
inu. To krašto kaimiečiai lie
tuviai jau atvirai pasakė šlėk
tų valdininkams, kad ten nėra 
lenkų ir visai nereikia lenkiš
kų mokyklų, nei lenkų moky-

Jei viešai negalės mokyti lie- • Draudimas lietuvių kaimie- 
tuviškai, mokys slaptai. čių sergėjimą lietuvybės gim-

ŠIĄ VASARA LIETUVOJ ĮVYKSTA:’]
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 LIBPOS 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

tame krašto, uždarinėjimas 
lietuvių pradžios mokyklų ir 
bandymas nustelbti kultūros 
ir apšvietus dv*i«ių priešinasi 
ddorovės principams, Dievo 
ir žmogaus teisėms.

A f!/’. N. Valasina

ELEKTRINĖS LEDAUNĖS 5‘/« pčdu didumo Jj()

ROOSEVELT FURNITURE CO., INC.
M. P. JOVARAUSKAS ir J. r. BERTULIS, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD 
Phone SEEIey 8760 CHICAGO, ILL.

EMIL DENEMARK INI
PŪNTIAC

.0*0** v
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848 60 OGDEN 
AVENUE

>/0
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TEISIŲ SKYRIUS
Veda adv. Charles P. Kai, 
756 W. 35th St., Chicago

d. Vieni žmonės suko, kad aš 
galiu gaut valdžios paskolų, 
kiti, kad ne. Kų daryt!

ATS. “The Home Loan on- 
ly makes loans on a building 
up to i'our apartnients”.

KL. Važiavau gatvėkuriu. 
Šule manęs siūlėjo pusamžė 
motelis. Ji mezgė kokį tai da
lyku. Kažkas po> gatvėkariu 
pasimaišė, kad jis turėjo su
stot kone ant vietos. Gatvė- 
karį labai sukratė. Toji mote
ris, iš išsigandimo dūrė man

K L. Sesuo buvo apsivedus 
ir turėjo dviejų flatų naniųu 
Kiek aš sužinojau, buvo- para
šyta “Joint Tenaney’’. Ji tu
rį keturis vaikus. Vyras toks 
piktas, kad daug sykių yra su
mušęs mano seserj. Mes jai

mezgiamaja špilka į kojų. pu. i patarėme atsiimt dalį. Ji nu- 
1 ..... advokatų kuris taipėjo pas 
ir padarė. Šerifas atnešė jiems 
popieras. Už dviejų dienų į,o 
šerifo apsilankymo, jisai už
mušė savo moterį ir tuojau 
nubėgo pas realestatininkų ir 
perkeitė tų turtų ant savo 

p ri

ti negalėjau ištraukti, kadan
gi kabliukas užsikabino. Tu
rėjau kreiptis prie gydytojo.
Kų aš galiu skųst ir ar galima 
kų laimėt! i

ATS. Sulig pu,luotais f»k-1 Ix,,.keil6 unt
tais, galite sykiu skyst abu:,dm A’r vailiu5ianl 
gatvėkariu kotnpatnjy ir tuo- k|aus0 n(.judiniulias turtas, 

j terį. Žinoma, ėia yra nepapra- j
stas atsitikimas. Bus klausi- i Al S. Sulig paduotais lak- 

. mas, kaip gatvėkaris smarkiai tais, v a i k ams priklauso 
1 sustojo ir kitas klausimas, i motinos dalis. Nors “Joint Te

naney” reiškia, kad jeigu vy
ras miršta, tai turtas palieka

using the spindles, anticipat- 
s of travel”.

“Whether or not she exercis- 
ed proper care and caution i n

J. A.
(Acme Photo.)

V. vidaus reikalų sekretoriaus fekes sūnus

Karalaitė, Kuri Mėgo Ganyti

ing contingeneies

KL. Gavau darbų ir bosas 
mane pristatė dažyt namų. Ki
tas darbininkas dirbo aukš
čiau manęs. Kažkas sukrėtė 

. platformų. Kibiras dažų krito 
ir pataikė man į galvų. Buvau 
primuštas ir išgulėjau deši
mts dienų namie. Ir šiandie 
man galva skauda. Ar man 
skųst bosų, ar darbininkų?

ATS. “The boss is probab- 
ly operating under the ‘\Vork- 
men’s Compensation Act’, and 
all that he \vould be respon- 
sible for, is the mcdieal care t 
and one-half of your salary 
until such tini ewben the doc- 
tor pronounces you fit to go . 
back to work”.

i

moteriai, o jei moteris mirš
ta, tai turtas eina vyrui. Bet 
šis keisas yra visai skirtin
gas. “No individual can get 
the benefit of bis own wrong- 
ful act. Altliough it is true 
that in ordinary eases the pro- 
perty lield in Joint 
would revert to
būt in this case the death of 
the wife eaused by the wrong- 
ful act of tlie husband, the 
liusband cannot profit under 
the circumstances”.

baigęs Chicago universitetų. Kairėj universiteto prezi
dentas Hutcliins, vidury — sekr. Ickes, dešinėj 
duantas.

gra-

jPrie ašigalių vanduo žalias, 
•o jūros tarp Aigipto ir Arabi-

______________ Įjos raudonos, todėl ir vadina-
K adais, labai seniai, toje laukų ir miškų,kur tiek daug 1,108 Raudonosios Juros, f 

vietoje, kur dabar yra Tilžės saulės, paukščių giesmių ir pietrytus nuo Kinijos yra 
miestas, stovėjo didelė pilis, gražių gėlių. Karalius susirū- Geltonoji Jura, nes ten van- 
l’ilyje gyveno karalius vardu pino savo dukterimi, pasigai- (^uo geltonas. \ ienos upės, 
Vilmantas, plačių žemių vai- Įėjo jos ir leido jai gyvulius vardu Saguenay, kuri įteka į 
dovas. ganyti pilies apylinkėse.

Karalius turėjo tris duktė- į Karalaitė pralinksmėjo ir 
ris. Jauniausioji buvo didelė (’pasveiko. Ji ganė gyvulius, 
keistuolė. Kai seserys links- Karalaitės gyvulių buvo daug, 
mindavusi pilyje, ji slaptai į tarnaitės nežinojo, kur dėti 
išeidavo iš. pilies į laukus ar , pienų. Tada karalaitė įsakė 
miškus, sueidavo su piemenį-- pienų pilti į indus ir rūginti, 
mis ir ganydavo gyvulius, nes ,'Jš rūgusio pieno ji pradėjo 
ganyti labai mėgo. Karalai- 'spausti sūrius ir jais žmones 
tei taip patiko su piemenimis !’vaišinti. Sūriai žmonėms pa- 
hūti, kad vienų kartų jį nuta- tiko, ir jie visi panorėjo išnio- 
rė visai į pilį nebegrįžti, bet kti sūrius spausti. Bet kara- 
visam laikui kaime pasilikti, laite niekam paslapties nesa-

Karalius Vilmantas ilgai kė. Taip praėjo daug laiko, 
dukters ieškojo ir grasė žmo- Žmonės pastebėjo, kad kara

laitė labai mėgo juodmarges 
karves. Žmonės padarė kara- 

ta. Žmonės pabūgo valdovo' laitei dovanų — vienų dienų 
ir pranešė, kur buvo karalai- į pilį nuvarė jai pulkų gražių 
tė. Su būriu palydovų karalius juodmargių karvių. Karalaitė 
nuvyko dukters pasiimti. Du- apsidžiaugė dovana ir už tai 
ktė nenorėjo grįžti pas tėvų papasakojo, kaip sūriai spau- 
ir prašėsi būti palikta kaime sti. Taip žmonės išmoko su
gyventi. Bet tėvas varu par- į rius spausti. M. Ii. (“K.”) 
vedė jų į pilį. ' -----------------------

Šv. Lauryno uj>ę, Kanadoj, 
vanduo labai tamsus, beveik 
juodas.

Gyvenimas 
dėl to, jog 
naudojamės.

tiumpas vien 
mes blogai juo 

Seneka

nėms didelėmis bausmėmis, 
jeigu karalaitė nebūtų suras-

Valdykim save, kad kiti 
mūsų nevaldytų.

n e °
!> Augkit Su Mumis!

Jei norite BANKĄ turinti 
DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

, Karalaitė, netekusi laisvės, J ūrų vanduo nevisuomet mė- 
vaikais. Mano n.orgičiai ant ra aiškūs, kadangi nepasakot 6mg |iū(,5ti jr m(.)lk5ti Jai |ynas ()|.(.an|J 8flrus va,|(la0

namo baigiasi. Norėjau gaut J.enou ir metų, kada vyras ap. y0 ankšta pHyje jį i|g-jo8| visuoniet skaisaai mėlynas. 
Ivaldžios paskolų, bet ji atme- leido. Jeigu apleido prieš sep-________________________________________________________

=------- y-------------- " ” ..................... ...............jint lenaney p(-, Reikalavo, kad vyras pasi- tynis metus, tai įstatymai pri-i 
the 811i'°r> i rašytų. Kų turiu daryt tokiam pažįsta, jog žmogus yra mi- Į

KL. Sutikau jaunų studen
tų, atvažiavusį iš Lietuvos vi
zitai septyniems metams. No-

I . v. . • . . _rečiau su juo apsivesti. Esu 
Amerikos pilietė. Jei apsives- 
čiau, ar jis galėtų gyvent J. 
A. Valstvbėse?

ATS. “No. Tins young man 
at the expiration of bis stay, 
will lmve to go back to a fo-

KL. Daviau savo draugui 
notų ir pasirašiau į blankų.
Pagal mudviejų sutartį, turf- n"«n countr>- not "<*«*arily 
jo būt $511.00 bet jis vietoj $50 . tlle coun,r>' wheace llc
įrašė $100.00. Vėliau jis tų no-įcai',e’ “d tl,ere al>ply to the 
t,, pardavė kitam žmogui. Tas iAlllerlcan PiiS»i,on 
žada skųst už visų $100. Argii,10n under the Non-ąuota ru-
jis gali atimt nuo manęs $1001 des and ^gulations, and aftef.

I follovrmg this procedūra, he 
ATS. Tamsta pilnai atsakai’ wįn admitted t0 join you

už $100. “When you signed as your husband’.
the note in the blank, you did i ________iso at your peril, and you gavę : 
this body the authority to fili 
in the amount. This is a very 
careless practice and shouhl 1 
be guarded ugainst”. Trečiu 
ypata skaitosi kaip mes vadi 
nam “Innocent Purchaser” ir : 
jisai gali iškolektuot visa 
$100.

K L. Vyras paliko nlane su

atsitikime!

iederalSavings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

2324 SO

ręs. Atsiskyrimas nereikalin-
ATS. Jūs paduoti faktai nė- |gas.

ŠVIESI ATEITIS

TAUPANT PINIGUS ! 

UŽTIKRINTOJ VIETOJ

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

Mokam dividendus už kiekvieną 
lerį pagal uždarbį.

do-

Duodam Paskolas 
Ant Morgičių

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.

Jums reikalaujant atidnodam
sutaupytus pinigus. NĖRA 
STOJIMO MOKESČIŲ.

I-

DIDŽIAUSIAS

Refrigeratorių
IŠPARDAVIMO VAJUS 

Dabar Eina

PEOPLES KRAUTUVĖSE
Siūloma visy gerųjų išdirbysčių Refrigerato- 
riai prieinamomis kainomis ir lengviausiais 
išmokėjimais mieste.
DYKAI — $2,000.00 VERTES DOVANU — DYKAI

PASIRINKIMAS 
General Moto”s 
Frigidaire nuo

a-»o $79.50
tVESTINOHOUSE

a,w $-, 29.50
NORO E 

Ref rigerhforiai
Amo $99,50

SPARTON 
Ref rigerato riai 

Nuo $-j

I GENUINE GOODRICH I

KL. Esu septyniolikos me
tų. Turėjau senų Oldsmobile. 
Norėdamas gaut geresnį, nu
ėjau pas automobilių agentų. 
Jam atidaviau senų karų ir 
pridėjau $200.00. Jis man da
vė kitų karų. Vėliau radau, 
kad jo karas negeras. Aš no
riu, kad jis man grųžintų pi
nigus ir senų karų, bet jis 
išvarė mane lauk. Kų daryti 
tani agentui!

ATS. Kadangi esi nepilna
metis, kontraklas nėra legalia.

AMER. LIET. KATALIKŲ STU
DENTŲ IR PROFESIJONALŲ 

SĄJUNGOS
EKSKURSIJA

^vediįamerikos linija

Moderniškuoju motorlaiviu 
“GRIPSHOLM”

Išplaukiu iš New Yorko
LIEPOS 3, 1935

Per Gotbenhiirgą, Švediją 
Keleiviai iftplauks IA Stockholmo 

nauju modernišku laivu "MARIK- 
HoiaM”, per Baltijos Jūrą | KLAI
PĖDĄ. Kelionės laikas 24 valandos. 

Kkslnirsljn ivžglrta
I LIKT. LAIV. AGENTU SĄJUNGOS 

AMEKIKOJE
Ekskursiją lydės: Sąjungos centro 

pirmininkas. Jonas K. Morkūnas, Ito- 
chcster, N V.. Ir Sąjungos centro 
Gvastos vadas kun. J. Balkonas, Mas- 
peth. N. Y.

• • *1 Nori dalyvauti Kloję ekskursijoje.Gali atgaut pinigus ir savi* • malonėkite kreiptis:
, ... ». .. Rev. J. Vosylius, 2827 W. 23rd PI.,karų. žinoma, turėsi grųzinti>chiea«o, iii.
. • , t.Mr. John C. Nijam jo karų.

KL. Turiu šešių flatų namų 
Morgičiai pasibaigė birželio l

Morkūnas, 41 \Vllllte Dr., 
Rochester, N. Y.
Marta napolts Coilege, Thompson, 

Conn.
arba | vietini laivakorčių agentą

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Miclugan Ava^ Chicago, III.

xJUSTIN MACKIEWICH — Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS — Raitlnlnkė

LEAVITT STREET Tel. CANAL 1678

CROSLKY 
Ref rigerato riai 

Nuo $

Kam pirkti ■ 
p’fftpN pariangaft (tIręs), kuomet I 
galite gauti Goodrich (’ommau- O

I
dera? Jie yra HtiprūH, teisingai M 
padaryti. Apaaugokite savo ta- H 
Jerų InvcHtmentą. Pirkite Good- H 
ri» h C’ertiflod fommanriera —ir

I
 taupykite pinigu*.

Kalno* gu I hOtl mainomos be ■ 
pranešimo, Ir dėl bile valdžion ■ 
takHO.

Goodrich Į
iCommanders

DABAR

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Kiti Modeliai nuo £69.50 iki $295-00
Pirkite sau Refrigeratorį iš I’LOI’LKS krautuvių, pa
sinaudodami didžiausiu pasirinkimu, mažom bei teisin
gom kainom ir lenvgais išmokėjimais.

Galite įmokėti tik

Išmokėjimai 
Pareitų 
Tik................ 15

$1.00

Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vėsai los, Automobilių, 
Stiklų Ir t. L

■■■SS

MMMMNMMMMtfMI■B
’ » f. . š .

JOHN P. EWALD
i LOANS and INSURANCE

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

840 Węst 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
UAŠTINFJK

Didelė nuolaida už 'senoviškas ledaunes 
naujų refrigeratorių.

CENTŲ

I
DIENĄ

į mainus ant)

MANUFACT UBIN9 COMPANV

4179-83 ARCHER AVĖ. 2536-40 W. 63rd ST.
Corner Map1ewood Avė. Ccmnr Rlchmond Street

Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400
CHICAGO, ILL

PUCCINI BROS. AUTO 
SERVICE

AUTO REPAIRING AND 
FILLING STATION 

2219 So. Westem Avė. 
Phone CANal 9494

Chicago, III.

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONr -'įtvirtina visokius o- 

rganus žnioga^_ sistemoje, pataiso 
apetitą, sureguliuoja vlrSklnlmo apa
ratą lr vidurius. Sutelkia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai lr pa
daro Ją tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge
rų vaistų pasirodys tiktai J keletą 
dienų po vartojimui.

NVGA-lCiVE parduodamas visose 
valstlnyčlote. Žiūrėkite kad gautumė
te tikrą NUGA-TONE, nepriimkite 
pavaduotųjų.

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-SOL 
— Idealų Lluosuotoją vidurių 25c lr 
50c.

■ ■■■■■■■■■■■■
I REUMATIZMAS I

■ SAUSGSLE J■
_ Neslkankyklte savęs skaus- ■
■ mals. Reumatizmu, SausgSle. _ f Kaulų Gėlimu, arba MėAIun- H

gi u — raumenų sunkumu: nes ■
■ skaudėjimai naikina kūno gy-
_ vybę Ir dažnai ant. patalo pa- ■ 
a guldo Ba CAPSTOO COMPOUND mos- ■ 

tls lengvai prafcillna vlrAmlnB- ■B tas ligas; mums šiandie dau- g gybe žmonių siunčia padčko- ■ 
* nes pasveikę. Kaina 50c, per _
■ pažtą 55c, arba dvj už |t.05. ™

Knyga: "ŠALTINIS SVKIKA- H
■ TOS" augalais gydytis, kaina
g 50 centų. ■

■ Justin Kulis ■
■ 3259 SO. HALSTSD ST. B 

Chicago, IU.

f.. ■■■■■■
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CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
ATSIŠAUKIMAS

Nuoširdžiai kviečiu visus sa 
vo parapijonus, visus Ciceros, 
Bulvarų ir Chicagos lietuvius; 
visus savo draugus ir priede
lius į mūsų parapijos pikni
kų, kuris įvyksta šį sekmadie
nį, Vytauto darže. Už prielan
kumų ir atsilankymų būsiu vi
siems dėkingas.

Kun. H. J. Vaičūnas,
Klebonas

Piknike pamatykite Jaku- 

į bauskų arba Šenretulskį; jie 

visus sūriais aprūpins. Rap.

Turime naujų biznierių: t. 

y. .lokubauskų, kuris atidarė 

užeigų pertaisytoj vietoj prie 

Cicero Avė. i p 14 gatvės. Rap.

CICERO APLANKIUS

VAŽIUOJAM!

Birž. 16 d. visi eicerieeiai 
važiuoja Į Vytauto parkų, kur 
įvyks parap. piknikas. Trokai 
^r busai pradės vežti piknikie- 
rius jau nuo 8 vai. ryto ir veš 
tol, kol tik bus norinčių va
žiuoti. Už nuvežimų ir paive- 
žimų nereikės mokėti. Reikia 
tik įžangos tikietų iš anksto 
nusipirkti. Kų ciceriečiai tu
rės savo piknike, tai nei vož- 
nas prapesorius negalėtų iš- 
ekspleinyti.

Geriausia visi atvažiuokite 
į piknikų ir pamatysite tokių 
įdomybių, kokių dar niekad 
nesate matę nei vienam pikni
ke.

Parapijonų priespiknikinis 
susirinkimas buvo trečiadienį. 
Vienbalsiai nutarė, kad visi 
pikniko darbininkai būtų su 
“smile”.

f piknikų kviečiame lietu
vius ir iš kitų Chicagos kolo
ni jų." • .4/4^4 •

M. Jokubauskas sakos sūrių 
piknikui importavęs net iš 
Lietuvos. Giliukingieji jų gaus 
dykai.

Atlaidų proga be galo įdo
mu yra nuvažiuoti į kitų pa
rapijų, ypatingai iš mažesnės 
į didelę. Įgautieji įspūdžiai il
gai, ilgai pasilieka atmintyje.

Per šv. Antanų teko būti 
Cieeroje ir dalyvauti novenos 
į šv. Antanų, parapijos globė
jo, baigoje.

Didinga, graži šv. Antano 
bažnyčia, akių negali nutrau
kti nuo gražių altorių, ypatin
gai didžiojo, kuriam įspūdin
gas Išganytojo kelio į Kalva
rijos kalnų baigos reginys, o 
viršuje stebukladario šv. An
tano statula.

Po gražaus misijon. kun.
| Aukštikalnio pamokslo, kun. 
P. Vaitukaitis asistoje laikė 
mišparus, kuriuos giedojo di
dysis parap. choras, padedant 
Chicagos prov. vargonininka- 

j ms. Vargonais grojo koinp. A. 
Pocius.

Po mišparų procesija. Prie- 
,blandoje, pro atdarus langus 
dvelkiant švelniam vėjeliui, 
marga — mokyklinio amžiaus 
vaikų, kurių keturi bernaičiai 
nešė stebukladario statulų, mi 
nistrantų, gėlių barstytojų, ku 
nigų procesija su Šv. Sakra
mentu, kuriam iškilmingai cho 
ras su vaikais papunkčiui gie
dojo Garbė ir šlovė, darė ne-

VIETINES ŽINIOS
KUR IR KAS BUS LIEPOS 

4 DIENI
Liepos Ketvirtoji jau nelie- 

toli. Kaip kiekvienais metais,
: taip ir šįmet liepos 4 d. įvyks 
Marijonų Kolegijos ir Semina
rijos Chicagos apskričio pik
nikas Labdarių ūky. Ištikrųjų 
tai viena iš gražiausių vietų 
išvažiavimus turėti. J. Šlikas, 
Labdarių ūkio užvaizdą labai 
gražiai apvalė miškų, išgenė
damas nereikalingus krūmus 
ii; nudžiuvusias šakas taip, 
kad yra labai malonu pasivai- 

I kščioti ir pakvėpuoti tyru o- 
ru. Tat, šia proga, kviečiu vi
sus Chicagos apylinkės sky

rius ruoštis prie šio pikniko. 
Taipgi maloniai užprašome ir 
visų lietuvių visuomenę, Chi
cagoje gyvenančių ir iš apy
linkių įsidėmėti liepos 4 d. ir 
atvykti į Labdarių ūkį, pasi
žmonėti ir susipažinti vieni su 
kitais ir kartu dienelę savo 
lietuviškoje gegužinėje pralei- 

' sti.
Apskr. sekret.

daug parengimų, bet Chicagos 
lietuviui, yjiatingai muzikos 
mylėtojai, kviečiami ir atva
žiuoti į Spaičio daržų. Ten ru
site daug įvairumų. Bus sma
gi muzika ir gražus progra- 
mus. Ieva Lukošiūtė

LIETUVIAI KATALIKAI, 

PASISKUBINKITE!

Rašykitės prie didžiausios ir turtingiausios lie
tuvių organizacijos pasauly — Lietuvių R. K. Su
sivienijimo Amerikoj, kuris šiomis dienomis prii
ma naujus narius bs įstojimo mokesties, nes veda
mas vajus.

Prašoma skubintis rašyti, nes vajus baigiasi 
1935 m. birželio 30 d.

Sveiki kūnu ir dvasia lietuviai ligi 50 metų am
žiaus tuoj kreipiktės j LRKSA kuopų sekretorius
Chicagoj: Pr. Naujokas, 3334 S. ParneU str.; A. Ba
cevičius, 1850 Wabansia avė.; K. Rubinas, 10512 
Wabash avė.; O. Zaveckienė, 5932 3o. LaSalle str.; 
M. Saučiuvėnas, 5143 So. Paulina str.; Ig. Sakalas, 
2248 W. Cermak Rd., arba “Draugo” redakcija, 
2334 So. Oakley avė.; J. Grisius, 2u24 So. Ruble 
str.,- V. Paukštis, 2738 W. 47 str.; Fr. Stogiutė, 
0836 S. Talman avė.; P. Pocius, 4619 3o. Wells str.; 
12250 So. Green str. (West Pullman); S. Keliotis, 
921 Lincoln str. Rockford, Dl.; A. Sutkus, 1007 
Eighth str. Waukegan, III.; D. Benderius, 1326 
Shields avė. Chicago Heights, Dl.; P. Valuckas, 
1418 N. 18 avė. Melrose Park, III.; M. Vaičiūnie
nė, 1927 S. 49 avė., Cicero, III. Taip pat ir kituose 
lietuviais apgyventuose miestuose.

LRKSA turtas siekia netoli pusantro milijono 
dolerių. Gyvastį galima apdrausti ant šių sumų: 
$150, $250, $500, $750, $1000, $2000. LRKSA turi 
ir kitoRius a(>d raudos skyrius: 20 Year Endowment, 
20 Year Payment Life, Endowment at age 60 .Pa
šalpos skyrius moka ligoje savaitėje $3.00, $6.00, 
$9.00, $12.00, $18.00. Vaikų skyrius irgi turi kelių 
rūšių apdraudę.

Visi lietuviai katalikai turėtų būti šios organi- 
zrttdjos nariais. Tai mūsų tautinė tvirtovė. Prisira
šyk it dabar, nereiks įstojimo’ mokesties mokėti.

Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoje Centro 
adresas: 73 E. South str., Wilkes Barre, Pa. Centro 
pirmininko adresas: L. Simutis, 2334 So. Oakley 
avė.

NAUJA DAINA DAINy 
ŠVENTEI

l>aprasto įspūdžio. Tų valandų 
žmogus pamiršti sukuriuotų. 
gyvenimų, pamiršti vargus, bė 
das, pamiršti visų pasaulį... 
Širdyje taip giedra, taip ge
ra...

Po palaiminimo ant galo 
choras .dar gražiai pagiedojo 
naujų komp. Pociaus giesmę 
į šv. Antanų.

Po visam varg. A. Mondei- 
ka savo kolegas ir kaikuriuos 
svečius pasikvietė pas save; 
čia prie stalo, kur Mondeikie- 
nės rūpesčiu ir sumanumu bu
vo paruošta tai, ko ne dažnai 
ir ne bile kur galima ragauti, 
sveikinta Antanai (Pocius ir 
Stulga), pasitarta bendrais va 
rgonininkų reikalais, pakelta 
taurės už kleb. kun. Vaičūno 
sveikatų ir dėkota auksašird- 
žiams Mondeik.ams, kurių pa
stogėj visuomet be galo malo
nu valandėlę praleisti.

Svečias

Iš komp. A. Pociaus teko 
sužinoti, kad pirmai Chicagos 

i lietuvių Dainų Šventei komp. 
j kun. J. Čižauskas, Detroito 
> liet. Šv. Jurgio parapijos kleb. 
parašė naujų dainų: “Nepra
žus mūsų tėvynė”. Dainų dai
nuos jungtinis parap. choras, 
kuriam diriguos pats dainos 
autorius kun. J. Čižauskas. Be 
to, teko patirti, kad toje Dai
nų Šventėj dalyvaus ir Rock
fordo lietuvių parapijos cho
ras. Tai įvyks rugp. 4 d., Vy
tauto darže. Rap.

“MUZIKOS ŽINIOS” 
RENGIA PIKNIKĄ

ŽINiy - ŽINELĖS
% /

— Lygiai už savaitės, bir
želio 22 d., Vytauto parke į- 
vyks LRKSA Chicagos aps
krities piknikas.

— Gauta žinių, kad gal būt 
atvyks į Chicagų kun. J. Vaš
kevičius, M. I. C., Marianapo-. 
lio kolegijos profesorius.

— A. Simutienė, kuri išvy
ko automobiliuiu į Thompson, 
Conn. savo sūnaus iš kolegi
jos parsivežti, 1000 mailių ke
lionę padarė į dvi dienas. Su
grįš kitų trečiadienį.

— S. Sakalienė, “Moterų 
Dirvos” mlaktorė, su dukre
le ir sūnum atostogauja dr. 
Račkaus vasarnamy, Gagės 
Lake, 111.

— Šiandien adv. lt. Skipitis, 
svečias iš Lietuvos loš golfų 
su bankininku Jonu Brenza ir 
kitais golfininkais.

— Dr. A. Rakauskas, Fede 
racijos centro pirmininkas, šį 
ryt išvyko į Pittsburghų, kur 

I rytoj laikys paskaitų to mies

Birželio 30 d., Spaičio dar
že, Willow Springs, III. (sker
sai O’Henry Park) įvyks pir
mas piknikas, kurį rengia 
“Muzikos Žinios”.

Kaip žinoma, “Muzikos Ži 
nios” yra Amerikos Vargoni
ninkų Sųjungos leidžiamas mu 
zikos laikraštis. Rengėjai ža
da piknikų padaryti vienų li
nksmiausių. Nors tų dienų bus

f

Skolina pinigus ant pirmų
______ morgičiu, atmokėjimui morgi-
JlMANO DAUKANTO# č ių, pataisymui namų ir pas- 

’EDE R AL SAVINGS tatymui naujų namų, lengvais 
rand loan association mėnesiniais išmokėjimais. Pra- 

or CHICAGO dėkite taupyti savo uždirbtus
pinigus šioje Federalinėj įstaigoj. Galima pradėti tau
pyti nuo 50c į mėnesį ir aukščiau. Nereikia mokėti įs
tojimui. Jūsų pinigai vyra apdrausti iki $5(XX).(X) per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, Wa-
shington, D. C.

* Raštinė atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
5 po pietų

Seredomis ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro

2242 West 23rd Place
PHONE CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rast.

Jr

j

to lietuvių katalikų konferen
cijoj. Su juo drauge išvažiavo 
ir p-nia E. Rakauskienė.

— Dariaus - Girėno pamin
klo pamatų pašventinimas bus 
lieĮKis 7 d. Po tų iškilmių bus 

[piknikas ten pat Marųuette 
I parke.

— Ketvirtadienyje Marijo
nų Seminarijoj įvyko kvoti
mai, i>o kurių klierikai pradė
jo vasaros atostogas.

1. Ramtatulis polka su dai
na. 2. Sėdžiu po langeliu. Du
etas. 3. Akordiono solo. 4. Da
ktaro arija. Dain. S. Rimkus. 
5. Onytės polka. 6. Naktis sva
jonėm papuošta. Soprano solo. 
7. Kauno šokis. Orkestrą. Prie 
to išgirsite pranešimų apie 
specialius išpardavimus radio 
ir rakandų Budriko krautuvė
se per ateinančių savaitę. K

RADIO
Ryt prieš važiuosiant į pi

knikus, girias, nepamirškit už 
sistatyti savo radio ant stoties 
WGKS, 11 valandų prieš piet 
ir pasiklausyti gražaus radio 
programo, kuriuos nuolat lei
džia Progress Furniture Co. 
krautuvė, 3224 So. Halsted st. 
Programas susidės iš dainų, 
muzikos, kalbų, pranešimų.

Kl.

Ryt nepraleiskite puikaus 
dainų ir muzikos radio prog
ramo Jos. F. Budriko radio 
ir rakandų krautuvės, duoda
mo iš stoties WAAF, 920 kil., 
nuo 5 iki 5:30 popiet.

MARQUETTE PARk. — 
Lalnlarių Sųjungos 23 kuopa 
laikys susirinkimų biržeuo 16 
d., Gimimo Panelės Šv. parap. 
svetainėje, 2 valandų popiet 
Visi Labdarybės nariai ir dar
buotojai kviečiami laiku atsi
lankyti, nes turime keletu sva
rbių reikalų svarstymui.

Valdyba
KANADOS VYRIAUSYBE 
RŪPINASI DARBININKAIS

()TTAWA, birž. 13. — Ka
nados parlamento žemesnieji 
rūmai pravedė įstatymų, ku- 

1 lino nustatoma darbininkams 
44 valandų ilgiausias savaitės 
darbas ir teisingas už darbų 
atlyginimas.

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 ląikas yra dabar, 

į kada anglys sausos ir kainos 
nupigintos. Jei dabar papildy
site- savo anglių aruodus, su
taupysite daug pinigų.

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

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

Patenkinimas visiems užtik
rintas.

GRANT WORKS COAL 
YARD

AD. BERNADIŠIUS, sav.
16th St. and 49th Ct. 

Cicero, III.
Tel. Cicero 311

PIKNIKAS
SU IŠLAIM ĖJIMAIS $4.00.00 VERTES DOVANŲ

rengia
LIET. KEISTUČIO PASELPOS KLIUBAS

Sekmadieny, Birželio-June 16, 1935
J. L IJl P O S DARŽE

Archer ir Kean Avės., Justice Park, Illinois
I’lr-I’raaldėR II vhI. ryte Ir Irnukfila Iki vėlumai vakare. TT«i« gersi, programas. Dainuos I.KM, 

myn, N. Gadynės Ir Hlrutfis chorai. Kalbės Dr. T. Dnudulis Ir B. Rudgnlviutė.

įžangos tikietai serijų formoj yra geri išlaimėjimui šių dovanų: 1) Refrigerator, 
2) RCA Radio, 3) Washing Maciūne, 4) C*ash prize $25.00. šokiams grieš Stepbens 
Revelers.

Laike pikniko jaunuoliai nuo 16 Iki 26 metų amžiaus bus veltui priimami J Keistučio kllubų.
Kas tik myli smngial laikų praleisti. paAIAoktl, paslvalgytl gardžius pietus, lėslgertl feUto alaus, 

yra kviečiamas atsilankyti j piknikų. KOMITETAS

DIDIS JUNE BRIDE

Išpardavimas
Stebėtinai Gera Proga Visiems 

PIRKTI NAMŲ REIKMENIS 
IR

DAUG SUTAUPINTI
$10d.00 Mohair ar 
Prieze Seklyčiom Setai

$10.(X) 45 svarų baltos 
vatos M ATRAŠAI

0J4.79
$100.09 3-jų dalių moder
niški Miegamų Kambarių 

Setai

59.75
$30.00 gražūs, naujos ma 

dos, 9x12 Kaurai

*16.95
$68.00 7-nių dalių Val

gyklų .setai

*37.50
$65.00 naujos g;irantuotos 

Drabužių Plovyklėsmuzių riovv

*29.95

54.500

$12.00 Garantuoti Sirn- 
mons lovom Springsai

5.95
$25.00 5-kių dalių' 

BRFAKFAST ŠUTAI

*12.95
$28.09 gražūs nauji 

LGl'NGING KRĖSLAI

14.75
Nauji Retrigeratoriai

*79.50
ir aukščiau

KITI VISOKIE REFRIGERATORIAI
Parsiduoda mažiausiomis kainomis 

Lengvi išmokėjimai pritaikomi visiems pagal norų ir
išgalę

^Atlankyki!c dahar šią didžiau*i<Į kiaulinę liridycyorte.

o
3224 South Halsted Street

Telefonas VICtory 4226
J__________ IT. KALĖDIŠKAS, Manager____________ _

Duodame gražius lietuviškus radio progratnus kas n 
dėldienį, 11-tų v. prieš piet, iš stoties \YGES, 1360 kii. ),
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Prieš Jubilėjinis Piknikas Jomarkas - Sv. Antano Parapijos, Cicero, III.
SEKMADIENYJE, BIRŽEIIO-JUNE16 DIENA, 1935 M.

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

g ™ k 1 B ?------------- a.

VIETINĖS ŽINIOS DIDŽIAUSIA KLASĖ

WEST SIDE ŽINELĖS NAUJAS KRISTAUS 
TARNAS

! BRIGHTON PARK. — Di- 
i džiausią N. P. P. Šv. parapijos

Ryt Aušros Vartų parapi-' 
jos mokyklos mokslo metų už-' 
baiga. Iškilmės bus parapijos! 
salėj, ne buvusioj Meldažio, ! sventovėje, \\ ash-
kaip anksčiau skelbta. Baigų-1 in^ton, G- C., J. M. vysk. Ja
siems aštuntųjį skyrių 
suteikiami diplomai. 

Pradžia 7:30 vai. vak.

bus

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 dovanų etc.

Vištos pietūs. Miežių Alus, — At’Metriks’ muzika. — Kviečiame Visus — Visus Ciceros, 
Bulvariškius ir Chicagos Lietuvius.

Kviečia KLEBONAS IR KOMITETAI.Pradžia 11 A. M. Įžanga 35 centai.

Seserys - mokytojos rūpės- Gurinytė, B. Janušauskaitė,
tingai priruošė tam vakarui 
programų.

Mokytojos aštuntos klasės, 
mokyklos istorijoj klasė — vi-'kuriai reikėjo dviejų kamba-

V. Jomantaitė, E. Juškaitė, E. 
Jucikaitė, E. Kalainytė, J. Ki- 

ibartaitė, J. Krasauskaitė, V. 
Kraučiūnaitė, J. Krikščiokai-

SUSIARTIN1MAS SU 

KLAIPĖDIEČIAIS

gyventi. Pirmiausia norima, 
kad vieno krašto mokiniai 
praleistų atostogas kitame 
mieste. Vėliau šis pasipažini-

KAUNAS. — Norėdama imas bus daugiau plečiamas. 
, tytė, C. Kvietkifttė, A. Lušiau- daugiau suartinti Didžiosios

so 83 mokinių šįmet mokyk- , rių, buvo seserys M. Leonidą, gkait^ B yiarkauskajtė, V. Lietuvos ir Klaipėdos krašto 
lų baigė. Bene tai bus didžiau-j C. S. C., ir M. Bonaventūra, !^iartįnaitytė, L. Martinkaitė, gyventojus, studentų lietuvis 

Birželio 11 d., Nekalto Prašia klasė iš visų lietuvių ka- ,C. S. C. E Mik§aitg> A. Miliauskaitė, organizacijų sąjunga deda
štai vardai baigusių: Ic.'A. Milašiūtė, A. Misevičiūtė, pastangų vieniems pas kitus

. . E. Paskačimaitė, S. Paukšty-
P. Arialis, B. Atkočaitis, A. jt5, G preėinauskaitė, E. Poš- 

Bukauskas, J. Cebeteriūnas, J. |kait5j y Pumputytė; L. Bu- 
Ceponis, V. DaSkus, E Dau- <]okaitSi j Raiinskaite, O. Sa
bams, A. Cendrolas, H Glo- baitži M Sandarait5) A
bis, F. Gubista, E. Gudavičius, fiūnaitė,S. Setkauskaitė, P.
J. Jesukevičius, A. Kilkus, E. Steponaitytėj E. Sliterytė, E.
Krasauskas, B. Kraučiūnas, S. Stankait5> A. šukytė, J. Sva- i 
Kurpis, S. Maukus, A. Mise- žait4> A vaikutytS, A. Vit.

talikų parapijinių mokyklų A- 
merikoj!

PARDAVIMUI

7 kambarių moderniška mūri
nė rezidencija 4 karų gara- 

, džius 50 pėdų lotas. 3134 N.
nors ir trumpam laikui apsi- Keating Avė. ►mes Hugb Ryan, D. D., su

teikė Kunigystės Sakramentų 
Kazimierui Juozaičiui.

Sekmadienio vakare, birž. 
16 d., parapijos salėj tėveliai, 
draugai baigusių susirinks pa-

---------- I Naujas Kristaus tarnas pir sižiūrėti, kaip jų vaikai gau-
Aušros Vartų parap. meti- masias šv. Mišias (primicijų) i na diplomus.

nis piknikas įvyks liepos 14 laikys sekmadienį, birželio 16 
d., Vytauto darže. Komitetas d., 11 vai. ryto, Šv. Jurgio 
su klebonu pryšaky jau ruo- bažnyčioje, Bridgeporte. Bap.
šiasi. Jiems į talkų ateina dr-! 
gijos ir visi, kuriems arti šir-j 
dies parapijos reikalai. ŽUVO LIETUVIS 

- BIZNIERIUS -Buvusių A. Aitučio vietų1 
(berbernę) nupirko barzdasku
tys J. Lapinskas. Vietą ištai-. akar rytų Jonas Sliamet, 
sė, išgrųžino. Lapinskas yra kuris sykiu su broliu užlaikė

Kleb. kun. Antanai Briškai 
išvykus į Lietuvų, diplomus
suteiks kun. A. Valančius. Šia ivičius, N. Mockus, A. Norbu- 
proga pritaikintų kalbų paša-[tas, K. Paulauskas, K. Ples- 

_ kys Stasys Pieža, Chicago A- kūnas, L. Petkelis, B. Pieža, 
merican reporteris, ir pirmu- ■ V. Radvilas, J. Zalandauskas, 

A. Želnis, A. Zimantas, A. Au
škalnytė, M. Auškalnytė, M.

klasėje buvo tik penki moki-

AUTOMOBILE8 AUTOMOBILE!#

tinis baigęs šių mokyklų. 

Pirmutinėje parap. baigusių

kauskaitė, E. Varačinskaitė, 
S. Zakaraitė, A. Žatkevičiūtė, 

i P. Zauberaitė.
Rap.

EMIL DENEMARK INC-
Vartotų Karų Bargenai '

_ - - . niai: mokytoja Ona Jovaišai-
geras barberys. Be to, laiko WH®hn<> stota Cicero, .r pne Juškevičius,

39th Place ir Archer, vaziuo- ’ ’kitųi taip pat gerų darbininkų.

Bagdonaitė, F. Bernotaitė, E. I PLAT’NKITE “DRAUGĄ 
Bileišytė, B. Brasytė, A. Da-1 
inbrauskaitė, O. Gaižauskaitė, į
S. Gaižauskaitė, E. Gečaitė, E, Parsiduoda Tavern su mies-

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

PARSIDUODA

'damas California Avė. savo Kazimieras Krekščiflnas, M. ĮGedvilaitė, O. Griciūtė, A. Gu- Ma^ge"^' vi^tljį’ ^ardlSriu 
Macaitė ir Stasys Pieža. dleikaitė, M. Gudavičiūtė, G. pigiai. Atsišaukite greitai.

--------------- i------------------------------------- ----------------------- i 4932 West 14th Street
Parap. Rūtos daržo šokių sa automobiliu smogė į cementinį 

lė ir visos būdos naujai išda-' stulpų prie 37-tos gatvės. Ka- 
žvtos daro gražaus įspūdžio. Įras sudaužytas į šipulius, o 
Vis tai kruopštaus brolio VIa- Sbametas žuvo ant vietos. A. 
do ir jo talkininkų darbas. a- huvo užsienių karų vetera- 

______ _ nas. Buvo kareiviu per 12 me
tų. Kūnas pašarvotas J. F.

Laikęs Meldažio vietą Ba- (Emleikio lavonin5ji 4615 So. 
ratukas savo biznį perkėlė i lHern)itagc Ave. Laidotuvės į- 
pietinę miesto dalį. Be to, gi-' vykg pirma(ii(.nii g vah ryto. 
*rdėt žada ant Cermak road
keltis ir Simano Daukanto spu

Cicero, III.

Ika. Tokiu būdu buvusi Melda
žio “garsenybė” paliks tuš
čia, gerokai apleista. Net salė 
šokiams jau netinka; reikia 
naujų grindų. Draugijos, ku
rios laikydavo susirinkimus, 
girdėt, žada keltis į parap. sa
lę, kur pakankamai yra vietos.

STUD. STULGAI PA
REMTI VAKARAS

U&idaręs Universal bankas 
daugelį žmonių paliko be cen
to. Jų tarpe visas sutaupąs5 
nunešė ir stud. A. Stulgos, ku
ris siekia dantisto profesijos./ 
Stud. Stulga vargo, skurdo 
neprašydamas pašalpos. Žino
dami jo būklę artimieji drau
gai sudarė komitetų ir birže
lio 22 d., Šv. Jurgio parap. 
salėj rengia vakarų jo naudai.

A. Stulga anksčiau yra stu-. 
dijavęs muzikų ir vienur, ki
tur vargonininkavęs, bei rei
kale pavadavęs Chicagos var
gonininkus. Neseniai “Drau
ge’ perėjo ištisa eilė jo strai
psnių apie muzikų. Taigi A. 
Stulga vertas visuomenės pa
ramos. Įžanga į sakomų vaka
rą 1 dol. Rap.

GARSINKITĖS “DRAUGE"

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKTŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų (tempimų, kurta 
erti pratartimi galvos akauMJImo, 
'miglino, aklų aptemimo, nervuotu- 
<no. skaudamų aklų karšt), atitaiso 
trumparegyste Ir tollregvetų. Priren
gia teisingai akinius. Vlauoae atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia magiausias klai
das. 8pectalft atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki S v 
NedSIloJ nuo 10 Iki II. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

CZKZ

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

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

Phone CANai 0523

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Ree. and Office
PROspeet 1O2S 2359 Ro. Leavltt St.

OANal 07»«

DR. J. J. KŪWARSKAS
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 7-4 kasdieną. 
Rez. Ir Ofiso Tel. — BOUIevard 503)

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

Tel. OANal 0457
Res. PROspeet SS59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1921 SOUTH HALSTED STREET 
Rerldenella 8800 Ho. Artesian Ave.

Valandos: 11 ryto Iki 7 popiet 
« Iki 8 v. vakaro

DR. STRIKOL’IS
OYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Ave.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 8 Iki g vak. 
Nedėliomis pagal sutart)

Ofiso delef. BOUIevard 7820
Namų tel. PROspeet 1430

Tel CANai 8122

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 sutart)

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 4 vakare
Seredoj pagal au tarti

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedaliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868

Ofiso TeL: PROspeet 6378
Rer. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvi# Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 4 Iki 4 Ir 8:30 Ibi 8:40 
Seredomis Ir nedStlomls pagal sutarti 
Res. 2515 W. «4th Rt. Pagal sutart).

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVBNUE
Tel. VTRginla 0038

Ofiso vai.: 2—1 Ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutart)

Tel. Ofiso BOUlerard 5414—14
Hea. VICtory 4444

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nno 1-4; nuo 8:10-8:84

796 Weat 39th 8treet

DR. J. E. SltDUNSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V, E. SIEDLINSKIS
Dentlstaa

Gas X-Ray
(4114 ARCHER AVE., Oor. Frandeno 
Tel. Office Laf. 1850; rea Vlrg. 988)

įvairūs daktarai

Tel. LAFayette 7#50

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. CANai O4OS

Ofiso; Tel. LAFayette 4017 
ReS: Tel. HEMlock 8288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVE.
Ofiso valandos; 2-4 Ir 4-8 vai. vak. 

Restdencljos Ofisas; 285# W. 89th St.
Valandos: 10-12 ir 8-0 vai. vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8

1444 80. 49th CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv., Ir P4tn. 10—0 vai.

8147 80. HALSTED ST.. CHICAOO
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vii.

Office TeL HEMlock 4848 
Res. Tel. OROvebtll 4417

8924 S. TALMAN AVE.

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

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

Dienomis Tel. LAFayette 57 98 
Naktimis Tel. CANai 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 2 Iki 5 popiet, 1 Iki 9 vak.

Nedėlioję pagal sutart)

Tel. LAFayette 8057

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

(Prie Archer Ave. netoli Ked.le) 
Valandos; nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomda Ir nedėliomis pagal
autartĮDR. CHARLES SEGAL

OFISAS
4729 So. Ashland Ave

S lubos
CHICAOO. ILL 

OFISO TALAJYDOK 
Nuo 14 Iki lt vai. ryto, nuo a iki 4 

vai. po plotų Ir nuo 7 Iki 8:84 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 19 Iki lt 

valandai dienų 
Telefonas MIDavay IAMS

LIETUVIAI DAKTARAI

CADILLAC '32. 5 Sedan, 6 drat. ratai ...........................................
BUICK '3 5. 5 Sedan. Trunk, garant...............................................
BUICK '34. 5 Sedan 57, kaip naujas .......................................
BUICK *35. 5 Sedan, garant..............................................................
CADILLAC '30, 7 Sedan, V-16. Tobulas ..................................
PONTIAC '35, 5 Sedan, Del.uxe modelis .................................. 4145
PONTIAC '35, 5 Sedan, 6 cyllnd.................................................... »«»•»
BUICK '34, 5 Sedan, Trunk..............................................................
BUICK '3 3, 5 Sedan 67, kaip naujas ........................................... »«»•>
CADILLAC '31, 7 Sedan, 6 drat. batai ....................................... »«»•>
BUICK '34. 5 Sedan. tobulas karas ........................................... 4075
Ford '35. 5 Sedan DeLuae .................................................... Specialiai
PONTIAC '34. 5 Sedan De Luxe .................................................... 4595
BUICK '33. 5 Sedan 57, pirmos rūšies........................................... 4595
CADILI.AC '31, 5 Sedan, 6 drat ratai ....................................... 4495
LA SALLE '31, 5 Sedan. labai puikus ...................... ................ S145
CADILLAC '30, 5 Sedanette, Fleetwood ..........  4395
PIF.RCE '30, 5 Pbaeton, Pilkas, Tobulas ................................. 4395
PACKARD '31, 7 Sedan, Custom Bullt .................................. 4395
I^A SALLE '31. 5 Coupe, geram stovy ....................................... 4345
BUICK '30. 5 Sedan 67. O K ......................................................... 4325
CHRYSLER '31, 2 Conv. Coupe. Rumble seat ...................... 4295
LINCOLN '30, 5 Sedan. labai puikus karas.............................. 4295
PACKARD ’30, 5 Sedan, Light 8.................................................... 4295
PACKARD '30, 2 Conv. Coupe. Gražus ...................................... 4295
CADILLAC '30. 7 Sedan, geram stovy ....................................... 4290
BUICK '30. 5 Sedan 61, švarus .................................................... 4225
CHEVROLET '31, 2 Coupe, 6 drat. ratai .............................. 4225
CHRYSLER '29, 7 Sedan, 6 drat. ratai .................................. 4195
FORD '31, 2 Coupe, geroj tvarkoj ........................................... 4195
GRAHAM '32, 5 Sedan, bargenas ...........................................4195
LA SALLE '29, 5 Sedan, želna kaina .............................................. 4195
CADILLAC '28, 5 Coupe, geram stovy ........................................... 4195
OAKLAND '30, 5 Sedan, gražiam stovy .................................. 4175
PACKARD '28, 7 Sedan. Light 8................................................ 4175
FORD '30, 5 Sedan, pigiai .............................................................. 4145
CADILLAC '28, 5 Sedan, bargenas ................................................ 4125
CADILLAC '28, 7 Sedan, suraukite ...........................................’ . 4125
NASH '29, 5 Sedan, žema kaina ................................................ 4125
BUICK '28, 6 Brougham, eina O. K.........................  4 95
BUICK '28, 5 Sedan. žemai apkalnuotas ................................. 4 95
ESSEX '29, 6 Sedan, bargenas ....................................... 4 S5
BUICK '27, 5 Sedan, pigiai ..................................   e «r
BUICK '27, 5 Sedan, kainuotas parduot .... 4 *>n
STUDEBAKER '29. 5 Sedan .. ......... . 4 35

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Ave. - Chicago 
Cravvford 4100

LIETUVIAI ADVOKATAI;

Telephone BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4831 SO. ASHLAND AVE.
Res. 8515 8. Rockwell St.

Phone REPublic 9723 CHICAOO

JOHN B. BORDEN
LIETUV18 ADVOKATAS 

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

< Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo I Iki 5 
Panedėlto, Seredos tr PėtnyMos

vakarais 8 Iki 9 
Telefvua* OANal 1174

MAMAI: 6499 S. RockweU St
KEPublto M<*0

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant Jflsų morgl- 

člų, bonų, algos Ir namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgl- 
dius, bonus, namus. ūkės Ir blsnlus. 
Turim apdraudoa departamentų. Vie
šas Notaras.

J, NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVE.
Tel. Y ARds 0444 

Rea.: Tel PLAss 2400 
Valandos:

Nuo 14-12 v. ryto; 2-1 Ir 7-4 * * 
NedAldtenlale nno 14 Iki 19 4len»

Tel, LAFayette 3051

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rvtala — 1 
Iki 3 popiet — 6 iki 8:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

Rez. 1460 No Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
U KTU VIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINTGUS Į EfETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

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

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

f CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Poeahontas Mine Run ’ $6.80 j

/
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AMERIKOS LIETUVIŲ OUMPIKOS 
FONDAS

2608 W. 47th St., Giicago, Illinois

#100 #25 #10 #5 #1
II O O O O

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

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

pi rėš liepos 1 d., 1935 m.

negauna, kuris įėjo į galę lie
pos 1 d., 1934 m., pritaikomas 
nariui, kuris bėgiu desėtkų 
metų prieš yra tiek dienų iš
sirgęs ir dabar atsakoma jam 
pašai ]>a.

Nutarta rezoliucijų užproto
koluoti ir pasiųsti Centrui įsi
klausimų tuo reikalu. Be to, 
kadangi kuopoms nėra aišku, 
ar aukščiau sakomas konsti
tucijos priedas, įėjęs į galį lie
pos 1 d., 1934 m., bus vykina
mas nuo tos dienos, ar palies 
ir tuos narius, kurie yni sirgę 
bėgiu dešimties ar

taip gražų prirengimų minėto ninri 10 PPAPI KRA||-j žell° parapijos svetainėj kurni darbininkai piknikui, ku 
išvažiavimo, taip pat Gudie- ^IIICUIO įCUlLuO KlinU I įvyks Marijonų Rėmėjų 35 ris įvyks birž. 30 d, A. Pu-
nei, .J, Dimšai, kurie išjudino • TUVĖSE IŠPARDAVIMAS 1 skyriaus susirinkimas. Visi na kienės darže, 871 h ir b o ręst
Bridgeporto kolonijų ir vi-i ________ į riai ir narės prašomi atšilau- Avė., \Villow Springs, III.
sietus kurie kuomi prisidėjo i.Į Lyti, nes yra labai svarbių rei

Lalai. Sų-gos Centro valdy
ba taip pat dėkinga visiems 
rengėjams ir rėmėjams. Z. G.

NAMĮI SAVININKAMS 
ŽINOTINA

a

Vardas .......................................................................................

Antrašas ......................................................................... ••....

Miestas ...........................................'.............

.Mano kandidatas į žymiausius Amerikos Lietuvių At

letų kontesta: vardas .........................................................

Visiems namų savininkams, 
kurie turi paskolas ant mimų.
ir kada jos baigiasi, suskiu-

metu, nutarta reikalauti, kad’ • - i- • ir-*- •i . na su visokiomis klintimis
Centro Rašt. tai klausimų pla- ’ . . . „. ,. . * . i 1 Taigi, prie sios progos svarbu
eiai organe nušviestų. '»•*•*•e f žinoti tiems namų savinin-

I Kadangi apskr. legaliam pa
tarėjui adv. J. Grisiai birže- 

, lio 23 d. rengiama pagerbi-

daugiau

kams, kurių paskolos pasibai
gė ar baigiasi, kad Simano
Daukanto federalė spulka, skt 

mas, nutarta, raginti , lina 1)inigU6 ant ,„or

VIETINES ŽINIOS
x Iš LRKSA CHIG. APSKRI- 
\ TIES SUSIRINKIMO

Geg. 28 d., Aušros Vartų 
parap. salėj įvyko LRKSA Clii 
eagos apskr. sus-mas. Jame 
dalyvavo: Centro pinu. L. Ši
mutis, apskr. pirm. J. Micke- 
liūnas, vice pirm. A. Bacevi
čius. Rašt. neatsilankius, jo 
vietų užimti paprašytas lg. Sa 
kalas.

Kuopų atstovai dalyvavo šie: Į 
16 kp. — A. Bacevičius, 15 kp. ■ 
— Gudaitis, 33 kp. — M. Ur- 
činienė, Lastauskas, 100 kp. — 
Cižauskas, Sakalas, Fabijonai- 
tis, Baliauskas, 48 kp. — Mi- 
kolainis, 160 kp. — Kazlaus
kas, 163 kp. — J. Mickeliūnas 
ir L. Šimutis.

Vajaus reikalai. 15 kp. pri- 
Į rašė iš viso 3 narius. Tikisi 
dar ir daugiau prirašyti. 16 
kp. turėjo prakalbas. Išdalin
ta gana daug aplikacijų. Yra 
norinčių prisirašyti, tik nėra 
kam dirbti.

33 kp. vajus gana gyvai ei
na. Prirašė keliolikų narių.

48 k}), turi organizatorių, 
bet sėkmės menkos.

100 kp. šek tiek buvo va
jaus darbe apsnūdus, liet vėl 
išsijudina.

160 kp. atrodo neblogai. 4 
narius prirašė. Turi • ir dau
giau kandidatų. Stengiasi su
dominti jaunimų.

163 kp. tuo tarpu vajuje nie
ko nepadaryta. Tačiau dar 
manoma apie tuzinų prirašyti.

Organiz. Cižauskas rapor
tuoja, kad iš kuopų nebuvo 
pareikalavimų atvykti agita

skaitlingai tame pagerbime da 
lyvauti.

Sekantis sus-mes nutarta 
šaukti birželio 27 d., Brigli- 
ton Parke.

Pinu. J. Mickeliūnas 
Laik. sekr. I. Sakalas

• Peoples Furjiiture kompani
jos krautuvių, 2536 \Vest 63 
Street ir 4183 Archer Avenue, 
vadovybė praneša, kad tos* 

.krautuvėse eina didelis išpar 
Įdavimas vadinamas “Junv 
(l)rive”. Išpardavimui Peoples 
krautuvės yra gerai pasiruo 
šusios didžiausiu prekių pasi 
rinkiniu, kurias siūlo negirdė
tai numažintomis kainomis 
Nepaprasta proga jaunaved 
žiams ir visiems tiems, ku
riems reikalinga visokių bal
dų: kaurų, pečių, refrigerato 
rių, radio ar drabužiams plo 
vyklės. Visa tai galima įsigv 
ti iš Peoples rakandų krau 
tuvių mažiausiomis kainomis, 
didžiausiu pinigų sutaupimu.

kalų svarstymui. Taip pat pra - 
šomi atsivesti naujų narių.

Vaidyba

.\1ARQFKTTE PARK. 
Marijonų Kolegijos ir Semiiia 

. rijos Rėmėjų skyrius laikys 
susirinkimų birželio 16 d., Gi

linimo Panelės Šv. parap. šve
ntuolėje, 2 vai. popiet. Visi na 
į riai-rėmėjai ir darbuotojai pra 
šomi laiku atsilankyti. Turi 
nie svarbių reikalų svarsty
mui. ’ Valdyba

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

LABDARIŲ IŠVAŽIAVI
MAS PASISEKĖ

Labd. Sų-gos Centro išva
žiavimas į nuosavų ūkį pasi
sekė. Žmonių suvažiavo apie 
1,500. Visi gėrėjosi gražiai ža
liuojančiais kalneliais. Ypatiil 
gai malonų įspūdį darė me
džių įvairumas. Kum L Alba- 
vičius savo kalboj parbiškė e-
sųs jau trečiame piknike, bet . . • . . • •nei vienam nesi jautęs taip li-

Dr-jos ‘Lietuvos Ckininko 
' svarbus mėnesinis susirinki 
Imas įvyks sekmadienį, birž. 16 
Į d., 1 vai. popiet, Barausko sve 
'tainėje. Visi uariai-ės būtinai

Spulkos raštinė, adresu 2242 Mūvės yra paskyrusios dviejų I atsilankykite. Bus išduoti sva- 
West 23rd Plaee, atdara kiek tūkstančių dolerių vertės nau !rbūs komisijų raportai ir ren- 
vienų dienų. Paskolos rinka (lingu dovanų, kurių išdalini-
lais reikia kreiptis prie sekre- mas įvyks 30 dienų .birželio

1 tori aus Ben. J. Kazanausko. Birutės darže, žinomoj “Peo
kuris suteiks geriausias infor- plės krautuvių rėmėjų dienoj’. Į
maeijas. Ben. J. Kazanauskas Visiems patartina lankvti Pe- I . . i ’yra prityręs realestatininkas i oples krautuves reikale na-j 
ir gabus biznierius, nes tame'manis reikmenų, naudotis la- 
biznyje jau darbuojasi apie 23 bai nuniažintom kainom ir sy- į 
metai. Taigi, visi lietuviai, ku kiu dalyvauti laimėjime bra- l 
rie norėtii tapti šėrininkais, ilgių dovanų. Atsiminkite Pe- 
nuoširdžiai kviečiami pradėti i oples krautuvių adresus, 2536 i 
sąskaitas Simano Daukante AV. 63rd St. ir 4183 Archer i

gičių lengviausiomis sulygo 
mis ir ant ilgiausių terminų, i Be to. Peoples rakandų krau

federalėj spulkoj, į kurių in 
vestuoti pinigai yra garantuo
jami federalės valdžios iki 
5,000 dolerių. Taigi, žinokite, 
kad spulkose niekeno pinigą1 
nežuvo ir yra saugiausia vie

Avė. Rap.

, • i • t u i i - -i • ta taupyti pradedant nuo manksniai, kaip Labdarybės ūkio v. 1 • 1
kalnelių miškuose* Kalbėjo ir žiausios sumos. "Tat įsidėme-

Ppanešimai
WEST S IDE. — Altorių 

Puošimo dr-jos susirinkimas į- 
vyks 16 d. birželio, parapijos Į 
mokyklos kambary, 3 vai. po

kari. Skripka, linkėdamas ge- kite vifd tie lietuviai’ kuriems l pįet. Narių prašoma kuoskait- 
riausių sėkmių labdariams už- ;relbllįn~a Pikola kreipkite!- I lygiausia atsilankyti, nes tu

Pikniko komisija raportuo 
ja, kad tikietai jau atspaus- eijos reikalu, 
dinti. Taip pat atspausdinta L. Šimutis pranešė, kad kie 
500 laiškų, kurie bus siuntinė-' kvienų trečiadienį per “Drau-

sibrėžtaine darbe.
Žadėtoji dovana $5.00 teko

A. Gugienei, 831 W. 33 St 
Dalį dovanos čia pat praleido 
piknikui paremti.

Norkus, plačiai žinomas a- 
ir muveris

jį raštininką Ben. J. Kazanau- rime ruoštis prie piknikėlio,

jami nariams su 5 komplimen-jgo” radio primena apie LRK ........ '
tariais tikietais. Kiti dalykai' SA vajų. patarnavo labdariams^ su tro-.
yra jau tvarkomi. Paimta šo
kiams orkestrą. Papildyta pik
niko komisija iš Pr. Čižausko 
ir A. Bacėvičiaus. Prie baro da 
rbininkus parūpins 16 ir 33 
kp. Užkandžius ir aiskrymų 
pardavinės 48 kp. Bovvling al- 
leys tvarkys 100 kp. Prie var
tų 160 kp.; 163 kp. “rūtų dar
želį’’ ir kitus žaislus prižiū
rės.

Piknikas nutarta garsinti 
per spaudų, radijo ir kitokiais 
būviais. Kviesti L. Vyčių aps
kričio sportininkus laike pik
niko žaisti darže, svaidinį. Pi
knikas prasidės 2 vai. popiet.

Seimo rengimo komisija pra 
nešė, kad darbai varomi pir
myn.

-ajų.
Centro pirm. L. Šimutis ra

gina kuopų veikėjus paskuti
nįjį mėnesį kiek galima dau
giau padirbėti.

A. Kazlauskas iškelia 160 
kp. skundų prieš Centro Val
dybų dėl neišmokėjimo pašal
pos vienam kp. nariui, kuriani 
esu neteisėtai pritaikoma pra
eito seimo priimtas priedas 
(amendmentas) ir skaito tuo 
reikalu kuopos rezoliucijų, 
kad konstitucija, ir visi prie
dai, yra pildytini iki tol, kol 
kitas seimas jų nepataiso, ar 
nejiamuino. Tilo tarpu praeito 
seimo priedas, prie pašalpos 
mokėjimo tvarkos, kur sako
ma, kad narys, išėmęs pašalių 
už 300 dienų daugiau pašalpos

ku ir, be to, gražiai rėmė pik-G 
nikų, Daunoras, 7038 S. Tal- 
mąn Avė., alaus išvežiotojas 
taip pat gražiai parėmė labda
rius.

Didžiausia padėka Labd. 1 
kuopos pinu. Sudeikienci už

. LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
RS4O 00 KSDZTV AVI

skų, adresu 2242 West 23rd 
Place, kurioj rasite nuoširdų 
ir mandagų patarnavimų.

kuris įvyks 30 d. birželio, pa
rapijos Rūtos darže. Valdyba

JONAS f. SHAMET
(gyvenęs 1938 S. Talman Avė.) 
mirė birželio 14 <1.. 1935 9n.
sulaukęs 42 melų amžiaus.

Kilo iš Raseinių Apskr. l’a- 
jurės arap.. Kuišlų kaimo. A- 
merikoje išgyveno 25 melus.

Paliko dideliame nuliūdime 
mylimų inolerį Ali ksamlrų. po 
tėvais Žaniauskailė, dukterį 
Dolores, brolj Juozapų, brolie
nę Stanislavų Šilaineius ir jų 
šeimynų. švocerka l'’alotnijų 
Jonusevičienę ir šeimynų ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 4G05 So. 
Hermitagi' Avė. Namų telefo
nas Virginia 1431.

l^Udoluvės Įvyks pirmadieni, 
birželio 17 d.Iš J. 1*'. Kudeikio 
koplyčios bus nulydėtas i šv, 
Kazimiero kapinis.

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

Nuliūdę Moteris, Duktė, Bro
lis. Brolienė, švogerka ir Gimi
nės.

Laidotuvių direktorius J. E. 
Eudeikls. Telef. YARds 1741.

Bargenai
Skalbiamos mašinos 

vertės $50.00 pooa.sn
Skalbiama mašina ir I’ro- 

siįimo mašina sykiu už
*49.50

’rosijuno masinos
*29.00

ir aukščiau

po

Vartoti Elektvikiniai 
Rel'rigeratoriai po
*35.00

Nauji Elektrikiniai Rel'ri
geratoriai po
*79.50

2 šmotų Nauji Parlor 
Setai po

*29.00
l’hileo Radios po
*16.00

Gražios Radio kabine
tuose po

*29.00
Radios tūbos po

35c3 "* *1 .OO

los. F. Budrik, Ine.
3417 So. Halsted St.

BUDRIK FDRN. MART
3345-47 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705-8167

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

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

A. Masalskis
A. Paltas
1. F. Radzkis

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

GĖRĖKITĖS GYVENIMU 365 DIENAS Į METUS
Susipažinkite su Grybo \V a s h ir Bleacli., leiskite jam tar

nauti jums ir atlikti jūsų sunkiausius darbus.
Grybo \V a s h ir Bleach išplauna drabužius sniego baltu

mu be virinimo, trynimo ar blueingo.
Labai naudingas visokiam plovimui ir valymui ir kaipo dizinfek- 

taviino vaistas ir dėmių {irašalintojas.
l’ATMini.MAs < HICAGOS SVEIKATOS DEPAHTA.MENTO

GRYBO CHEMICAL PRODUCTS CO. 
4343 So. California Avė.

Telefonas LAFayette 0440
PASAI LIMO KARO VETERANę DAROMAS IR lAVKftKMAtyAH.

PRAAYKITK SAVO KRALTVVNINKO Dftb GRYBO

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Speeinlistni išknlimc ir išdirbinio 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja Sia
mo darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbę jais. •

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų Tartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys tek-fonai!

Re. PENSAOOLA MII 
BELMONT MSS

Office i HILLSIDE MS5
Alfred Roselli, prea. Vincent RoaclM, aeer.

S. M. Statas 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

Ctas. $|rewicB 1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

1.1. Zolp

I.F.
1646 We8t 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

Lachamcz ir Sumiš 2314 West 23rd Place 
l’hone CANal 2515 Cicero 59271

AMBULANCK PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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Vėliausios Pasaulio Žinios Paveikusiuose

• r.
f,

(Acme Photo.)(Acme Photo.)
Karo šokis, šalę modemiškos kariuomenės, Etiopija turi daug ir senoviškos. 

Atvaizde matome vienų tokios kariuomenės pulkų, šokantį karo šokį prieš italus.

(Acme Photo.)
Irgi lenktynės. Per taip vadinamų “geležinkelių savaitę” Chicagoj suruošta 

geležinkelių ratukais lenktynes, kurias laimėjo Burlington gelžkelio tymas (kairėje)

(Acme Photo.)
Karaliaus lepintinis. — Liūtų prižiūrė

tojas su Etiopijos karaliaus Jlaile Sela- 
sie lepintiniu - liūtu.

Kinijos vadai. Iš dešinės į kairę: Kinijos premieras Wang Cheng-wei, genera
lisimo Chiang Kai-shek ir Peipingo komendantas gen. llo Ying-eliing. Vėliausiais 
pranešimais Kinija atmeta japonų reikalavimus žiemių provincijoms. Taigi naujas 
krizis tarp Kinijos ir Japonijos.
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(Acme Photo.)

(Acme Photo.)- Šveicarijos įžymybė. — Istorinis bokštas Lucerne,
Ne “svit Adelain” grupė, tik Rock Island geležinkeliečiai traukinių tvarkraš- Šveicarijoj, kuris senovėje buvo dalis miesto tvirtovės, 

čio šaukėjai, Chicagoje, laimėję šaukimo kontestų.

(Acme Photo.)

Mini 70 m. gimtadienį. Šiomis dienomis Anglijoj buvo kitos didelės 
iškilmės — karalius minėjo savo 70-jį gimtadienį. Atvaizde karalius tarp 
dviejų princų.

Puierv. TJhinntitun

Statytas 1408 m. ir iki šiol dar tebėra tvirtas.

(Acme Photo.) 
r

Sudužo lėktuvas. Lake Vie\v Heights nepertoliausia nuo Chicago, įvy
ko lėktuvo katastrofa. Nukritęs lėktuvas sudegė. Žuvo lakūnas Rovvland 
Gardner.

(Acme Photo.)
(Acme Photo.) » , •

Londono gatvėse. Pro Victoria paminklų ties Buckingham rūmais praeina rinktinės britų kariuomenės dalys. Mini karaliaus 70-jį gi- Baigė kolegijų. Grupė Chicagos (North Side) mergaičių šį mėnesį
mtadienį. baigusi Mundeleino kolegijų.
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