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KUN. COUGHLIN RAGINA DARBININ
KUS ORGANIZUOTIS

Naujovinio kapitalizmo tvarka 
tikrai nepakenčiama

iST. LOUIS, Mo., birž. 20. i džia 1 nuošimčiui viso krašto 
— National Union for Sočiai gyventojų valdyti 59 nuošim 
Justice (krašto, unija sočia-j čius krašto visų turtų, 3 nuo 
linui teisingumui) masiniam į šilučiams valdyti 26 nuošlm- 
susirinkime kun. C. E. Cougli | čius turtų, o tik 15 nuošimčių 
lin kalbėdamas ragino Ame- j turtų palieka 00 nuošimčiams 
likos darbininkus ir ūkinin
kus, kad jie organizuotusi 
į unijas, kadangi tik tuo ke
liu galima žmonėms atsiekti1 kun. Coughlin. .lis sako, kad

žmonių.
Tas yra stačiai neteisinga 

ir nepakenčiama, pareiškia

geresnę buitį.
Socialis teisingumas, sakė

kun. Coughlin, kokį tikimasi

jo sudaryta minėta organ iza 
cija yra priešinga turtų ly
giam paskirstymui, tik dirba

įvesti Amerikoj, yra pašvęs- : už tai, kad tie 00 nuošimčiai 
tas demokratijai. Tačiau so-' gyventojų nebūtų išnaudoja- 
cialis teisingumas yra prie- mi ir turėtų daugiau sau nau 
šingas naujoviniam (mūsų'dos iš krašto didžiųjų ge- 
laikų) kapitalizmui, kurs lei- lybių.

ŠAUKIA VISUS GINTI 
ETIOPIJOS NEPRI

KLAUSOMYBĘ

PRANCŪZU VYSKUPAI 
ATŽYMĖTI KARO

LONDONAS, birž. 20. —į PARYŽIUS, birž. 20. - 
Žiniomis iš Addis Ababa, Et- Šventasis Tėvas Popiežius Pi 
iopijos imperatorius Daile 'jus XI neseniai keturis pran

cūzus kunigus paskyrė vysku 
pais į aptuštėjusias (vakuo
jančias) Prancūzijos vyskupi
jas.

Po to pasirodė, kad visi k*»

Selassie paskelbė karštų atsi
šaukimų krašto gyventojams. 
Ragina visus mylinčius lais
vę žmones organizuotis ir pri 
gidėti prie Etiopijos nepri-
klausomybės gynimo, kadangi turi vyskupai yra atžymėti 
Italija gręsia šiai nepriklau-1 karo kryžiais už .karžyglšku- 
somybei. Imperatorius parei-lmus buvusio karo kautynių 
škia, kad jo vyriausybė kiek laiku, kad jų trys yra garbės 
bus galimumo, visiems prista
tys reikalingų ginklų.

Savo keliu vykdomi Etiopi 
jos kariuomenės pratimai.
Daug įvairios rūšies ginklų 
prisiunčiama iš Europos. At
vežama ir visa eilė didelių
karo lėktuvų. Žodžiu, Etiopi
ja pasirengia gintis iki pa
skutiniųjų.

SUDRASKĖ ITALŲ 
VĖLIAVĄ

ŠIŲ METŲ MARIANAPOLIO AUKŠTESNESES MOKYKLOS ALUMNAI

Pirmoje eilėje (iš dešinės į kairę): Teodoras Kazlauskas (Philadelphia, Pa.), 
Pranas Skeivis (Brockton, Mass.), Eduardas Einoris (Athol, Mass.), Jonas Jurčiko- 
nis (Mt. Carmel, Pa), Eduardas Bulevičius (ITomestead, Pa.), Juozas Liūlia (Brock
ton, Mass.) ir Jonas Mikelionis (DuBois, Pa.).

Antroje eilėje: Mikas Bigenis (Philadelphia, Pa.), Juozas Overka (Detroit, 
Mich.), Bronius Voveris (Brockton, Mass.), Jonas Petkus (Brockton, Massa^busetts), 
Juozas Lukoševičius (Boston, Mass.), Jonas Nanartavičius (Boston, Mass.), Pra
nas Nevulig (Worcester, Mass.), Jonas Kacevičius (Providence, R. I.), Stasys Gra
fas (Pittsburgh, Pa.), Albinas Šeputa (Brockton, Mass.), ir Leonardas Gylys 
(Poręst City, Pa.).

Šioje fotografijoje trūksta dviejų — Miko Tamulevičiaus (AVorcester, Mass.) 
ir Antano Dranginio (Cumbola, Pa.).

SVARSTOMA HAUPT- 
MANNO APELIACIJA

TRENTON, N. J., birž. 20 
— Šios valstybės vyriausia- ' 
sis teismas svarsto mirties | 
bausme nubausto B. R. Haupt 
manno apeliacijų, kad Haupt

ILLINOISO LE6ISLATURA 
PRAVEDĖ “BOOKIES”

bilių
SPRINGFIELD, III., birž. 

20. — Legislatūros abieji rū
mai pagaliau pravedė Cbica-

mannui būtų pakartotas bylos Į niaj°ro sumanymų iš
nagrinėjimas. kuriuo jteisėjami taip va

ir , . . ,. , dinami “bookies,” kur daro-Ilauptmannas mirties baus-, ’ .
mos arklių lenktynių laizy-me nubaustas už lakūno Lind

1 bos. Šis bilius yra svarbus
tegijono ševaleriais, ir kad Wl><> kr"llk‘° pagrobimu ir kadangi “bookies”
tryS bavo sužeisti karo Ina- auzudva,,. Pas apkaltint,j,
kuose. rasta dalis pinigų, išmokėtų

xt •• i • „ t ai už kūdikio gražinimų.Nauji vyskupai yra L. Mar . .
tin, Dnran, Langres ir Belley. j Keturiolika teisėjų klauso

------------------ Ilauptmanno advokatų argu-
Mėsos parduotuvės, 6022 S.|mentų.

Halsted gat., savininkas J.1 ---------------------
Variakojis rytų išvyko į gy-1 NORFOLK, Va., birž. 20.

slapta
neturi pelno, o policija, daug 
pareigų. “Bookies” {teisėjus, 
miestas galės skirti “lais- 
nius,” turės pelno ir laižybos 
atvirai bus daromos.

Daug kas tai vadina

NAUJOJI SANTVARKA 
DARO PAŽANGĄ

Rooseveltas reikalauja imti di
desnius mokesčius iš turtuolių
DIDELIAI ŽMONIŲ DAUGUMAI

REIKALINGA GERESNĖ BUITIS

KONGRESAS YRA PALANKUS 
PREZIDENTO PASIŪLYMAMS
AYASHINGTON, birž. 20. pirmybę organizuotiems dar- 

— Prez. Roosevelto prieš po-1 bininkams, pirmoje vietoje 
rij metų pradėta vykdyti k ra-1 Amerikos darbo federacijai 
šte naujoji santvarka daro i priklausančioms unijoms, ir 
pažangų, nepaisant NBA su-.1 išteisėja taip vadinamas kom 
skaldymo. Vyriausiojo teismo panijų unijafs, kurios visų lai
sprendimai, kurie iš dalies 
pasirodė nepalankūs kongre
sui ir vyriausybei, nepalau-

kų yra didžiausių nesusipra
timų branduoliu.

Visi šie įstatymai lygiai ir
žė prez. Roosevelto pasiry. pastarasis prezidento Roosc. 
zimo steku kraštui gerovės , ve|t0 rel[omendavimag kongre
ir socialių reformų, kam griež! sui, kad jjs skirtų didelius

PRAVEDĖ MORGIČIŲ MO
RATORIUMO BILIU

SPRINGFIELD, III., birž. 

20. — Valstybės senatas šian

dien vienu balsu pravedė mor 

gičių moratoriumo bilių, kurs 

apima visus nekilnojamus tur 

tus. Jei žemesnieji rūmai ir 

gi taip padarys, tada bilius 

įsigalios nuo liepos pradžios 

pasirašius gubernatoriui.

Bilium numatomas morato 
riumas nekilnojamų turtų ap
rašyme (foreelosure) dėl mor 
gičių išsibaigimo ir negalėji
mo jų išmokėti. Šiuose atsiti
kimuose su aprašymo pagal
ba negali būt atimami na
mai, arba žemė taip lengvai, 

^nin'kaip iki šiol būta. Teisinai ga
ivulių skerdyklas pirkti mė- — Trys jaunuoliai žuvo liep lderyste ’ (lošimu). Gali būt. j. nustatytį ilgesniam, arba 
, sos. Du plėšikai užpuolė jį ir snose trijų automobilių ka- G aeiaiu iki šioliai yra netei-
atėmė 178 dolerius. ' tastrofoje.

tai priešinasi, krašto piniguo-1 okes-dus uk dįd(dįus pelnus, 
e,ai plutokratai, kurie tarpu- pajan)as jr pav(!ldėji,lluS) la-
saviai sudaro čia savo rūšies nepatinka turtuoliams - 
aristokratija ir kraujas! di- pram0„ininka,„s> įmoni„į„- 
delnu lobius milijonu darbi- kams ir kitiems darbiainkų
ninku kaštais. išnaudotojams. Jie atkakliai

► LONDONAS, birž. 20. — 
Vietos spauda paskelbė pra
nešimų, kad jaunas etiopietis 
lakūnas karininkas sudraskė 
Italijos vėliavų, nuplėšęs nuo 
pastatyto ties kratomųjų vaiz 
dų teatru automobilio Addis 
Ababa. mieste — Etiopijos 
sostinėje. Į į 4,1

Pasirodė, kad automobilis 
priklausė itnlų pasiuntinylrs 
pirmajam sekretoriui.

Po to tas pat karininkas 
įė.įo į teatro drabužinę ir te
nai sudraskė sekretoriaus 
žmonos viršutinį drabužį.

Karininkas areštuotas.

, Vakar AVashingtone įvyko koTOja pri(,. tai Saukia> kad 
trys pažymėtini dalykai, le- prezidentas ir- kongresas ima 
miantiėji kraštui gėrovę, kuri si skald „ ir kom.

i visados pasireiškia iš darbi- ka(J tUQ bMu
mukų geresnės buities. atSnras nuo per daug visko 

Vakar senatas pravedė, turinčiųjų ir davus kų nors 
tnip vadinamų, socialės ap- nieko neturintiems. Tui, gir- 
draudos bilių, kurį žemesnie- d i, socializmas, radikalizmas

iji rūmai anksčiau pripažino, ir kiti izmai.
; Žemesnieji rūmai gi vakar j Iš tikrųjų gi taip nėra ir 
1 pravedė senatoriaus Wagne- negali būti. Norima tik pa- 
■ rio darbo bilių. Senatas anks tvarkyti taip, kad nyki mažu 
čiau tai padarė. ma nusikratytų milžiniškais

Pagaliau vakar prez. Roo- lobiais, o didelė dauguma tu- 
seveltas kreipės kongresan retų duonos ir užtikrintų rv- 
su specialiu pranešimu, ku- , tojų.
nuo rekomenduoja didinti fe I ------------------
deralinius mokesčius už di-iURVE RASTAS SENOVĖS 

gižiuosius paveldėjimus, už pa ŽMOGAUS LAVONAS
į vienių asmenų didžiąsias ------------
pajamas ir už įvairių įmonių MAMMOTH CAVE, Ky., 
apturimų didelį pelnų, lygiai birž. 20. — Mammoth Cave 
už išmokamus bendrovių da- nacionalio parko vienam že- 
lininkams dividendus. Prezi- mės urve rastas akmens pri- 
dentas reikalauja, kad kongre slėgtas žmogaus kone visai 
sas tuo klausimu apsidirbtų dulkėmis pavirtęs lavonas, 
per šių sesijų, kadangi kitos Arkeologai yra nuomonės, 
sesijos laiku bus daugiau kad tas žmogus bus urve žu- 
darbo ir prezidentas iš kalno vęs dar prieš Kolumbo laikus.

trumpesniam laikui morato
riumų, tačiau ne ilgiau, kaip 
iki 1937 m., liepos mėn. 1 d.

Šis bilius (įstatymas) veiks 

tik per du metus, pradėjus 

š. m. liepos mėn. 1 d.

singumas tas, kad arklių lenk 
tynių srityse tas lošimas yra 
teisėtas, o mieste yra prie
šingai. Taip neturėtų būti.

Pravestas bilius pasiųstas 
gubernatoriui, kad jis patvir
tintų.

KINAI LAKŪNAI RALIUOJA 
POPIEŽIUI

VATIKANAS, birž. 20. — Tėvas buvo maldaujamas, 
Paskutinėmis dienomis Vati- kad teiktųsi palaiminti visus 
kane buvo girdimas skardus audiencijoje esančius, kad jie 
šūkis kinų kalba: “Tegvvuo- laimingai grįžtų namo ir sek 

mingai pildytų ten savo pa
reigas.

Popiežius Pijus XI, atsa
kydamas į skaitytų adresų, 
reiškė gilaus pasitenkinimo 
prisimindamas paskelbtų kinų 
tautai savo raštų, kurs išda
vė daug gerų vaisių. Palaimi 
no visus audiencijoje esan
čius, jų šeimynas ir savo šir
džiai brangų Kinijos kraštų 
ir kiekvienam karininkui įtei
kė sidabrinį medalį, tuo būdu 
paveždamas visus Visagalio 
globai.

Ir, štai, kada Šventasis Tė 
vas užbaigė palaiminimų ir 
audiencija turėjo baigtis, ka
rininkai lakūnai vienu balsu 
griausmingai kiniškai sušuko; 
“Tegyvuoja Popiežius!”

ja Popiežius 1”

Tas įvyko per audiencija, 
suteiktų kinų kunigui J. Ti- 
Čangui, Athenaeumo propa
gandos prof., ir 18-ai kinų 
aviacijos karininkų, kurie l»i 
gė lakūnų pratimus Italijoje.

Audiencijos pradžioje kinų 
karininkų lakūnų vardu skai
tyta’ Popiežiui gilios pagar
bos paraiška, kaipo vyriausia

DINGĘ ILLINOISO PIO
NIERIŲ KAPAI

PRANCŪZIJA DIDINS 
KARO LAIVYNU

'nustato programų. Įdomu būtų žinoti, kas jis

--------------------- jam religinio pasaulio autori-
PASIREIŠKIA PROTESTAI tetui. Reikštas Popiežiui nuo-

Chicagoj ima pasireikšti ' *irdus bingumas už nuola- 
protestai, kad gatvėkariu linl rūpestingumų Kinija, yp- 
kompanija vietoje pailginti bė' nc ' opiežiaus išleisto
gius įveda busus. Protestuo- j ^28 metais specialaus rašto
jama ir prieš viršutinių gele-,kini* reikalu ir d?1 kplptn ki’ 
žinkelių kampanijų už planu Į "V kunigų konsekravimo vy- 
vimų įvesti busus. gkupais. Pabaigoje Šventasis

Illinoiso kapinių yiršininkų PARYŽIUS, birž. 20. — 
sąjungos prezidentas M. F. Kadangi Vokietija iš Angli- 
AVittele praneša, kad apie jos malonės nusprendė įsigv- 
100,000 pijonierių, kurie pir- ti didelį karo laivynų, Pran- 
mutiniai prieš daugelį metų 1 elizija taip pat sprendžia, 
Illinoiso valstybėje apsigyve- kad ji verčiama “stiprinti” 
no, kapų vietos nėra žinomos "karo laivynų tiek, kad jis ne- 
ir jau dingusios, kadangi pr- būtų menkesnis už Vokietijos 
ieš 75 metus neturėta kapų laivynų
oficialių rekordų. Dėl to ap
ie 1,500 kaipinių apleista ir 
apie jas visiškai pamiršta.
Dabar nėra žinoma, kur bu
vo jos.

Pravestu socialės apdraudos per vienas ir kų jis ten vei- 
hilium nustatomo bedarbių ap kęs. Jo vartotas įrankis ras- 
drauda, pensija senatvėje ir J las akmens kirvukas, 

i eilė kitų viešosios gerovės - —
svarbių dalykų. Kongresas ’
skiria didelius fondus ir iš jų 
duoda finansinę paramų toms 
paskiroms valstvliėms, kurios 
prisitaiko prie socialės ap
draudos įstatymo. Remiantis

Ties Adler planetariju i$ 
tvenkinio išimtas nežinomo 
vyro, apie 25 m. amž., la
vonas.

Prancūzijos vyriausybės 
sluoksniuose pažymima, kad 
1922 m. Washingtone padary 
ta laivynų sutartis neturi jau 
savo galios. Anglija*pirmuti- 
nė paneigė tų sutartį. Jei 
taip, tai Prancūzija taip pat 
yra išlaisvinta iš tos sutar
ties saitų ir gali dirbti, kas 
jai tinkama.

KALINIŲ MAIŠTŲ 
PASĖKOS

LANSING, Kas., birž. 20. 
— Visi kaliniai nubausti už 
sukeltus maištus kalėjimo ka

šiuo įstatymu yra rūpinama- ' sykloje. 43 jų vadai uždaryti 
atvienėjime, o kiti priversti 
sunkiai dirbti, kad patvarkius

si ne tik bedarbiais ir pase
nusiais, bet taip pat vaikų 
gerove, neregiais ir kitais li
kimo skaudžiai ištiktais žmo
nėmis. H

Kongreso pravestas šen. 
^Vagnerio darbo bilius nusta
to tvarkų, kaip turi būt spren 
džiami pasireiškiantieji dar

bininkų nesusipratimai sn 
darbdaviais. Šis bilius duoda

išgriautų kasyklos vidų.

PLATINKITE “DRAUGĄ

ORAS
CHICAGO TR APYLIN

KES. — Numatomas lietas; 
šilčiau.



“DRAUGAS”
IAlinu kuudlen, lftakyrus lekmudlentua

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikon vulntybėau: 
Metamu — $6.00. Puuol metų — $3.60; Trlma uiėtiealauu 
— $2.00; Vienam mėnealul — 76c. Kltoae valatybAae 
prenumerata: Metama — $7.00; Pusei metų — $4.00. 
Kopija — Olo.

Hedaktorlua priima — nuo 4 vai. 11(1 f vai. popiet.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų re(rųžiua, 

jei neprašomu tai padaryti Ir neprlslunčiama tam tiks
lui pašto lenkių.

Skelbimai '■•'kančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

ta DRAUGAS”

Ta pučia proga reikia pasidžiaugti prez. 1 > Morkui i
Koosevelto užsimojimu įvesti teisingesnę tur- I _ n ▲ t ▲
to distribuciją. Jis pus.sakė, kad to tikslo ! PO MANO KAI ,ANQS

padidinimo būdu. iI __________ _
Kugpiūčio pabaigoje, l’liila- kažin dėl ko taip, suko, Die-| 
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sieks mokesčių (taksų)
Savo kalboje prez. Rooseveltas kongresui ! 
siūlo uždėti didelius mokesčius ant pavelde- į 
to turto, ant didelių pajamų; įvesti laipsnis- i 
kus taksus korporacjoms; apkrauti mokės i 
eiuis korporacijų dividendus; pataisyti kou 
stitueijų taip, kad būtų galima dėti mokės 
eius ant federalinių, valstybių ir miestų bo
nų.

Šiam prez. Koosevelto pasiūlymui, beabe- 
jojimo, visomis galimybėmis priešinsis kapi
talistai, tačiau nuoširdžiai pritars plačioji 
visuomenė.

apie tautinį susipratimą

Taip! Ypač šiuo laiku. Tik 
pasimelsti, tik bažnytėlę lan- ’ 
kyti, tik kokį skapeiukų rink- j 
liavos įmesti ir kitas kataliko 
pareigas eiti, tik pradžia to, ' 
kų daryti reikia.

LIETUVOS BIUDŽETAS

Šiomis dienomis galutinai priimtas Lie
tuvos 1935 metų biudžetas, kuriuo numatoma 
gauti 227,144,829 litus paprastų ir 41,937,011 
litų nepaprastų pajamų, iš viso 269,131,840 
litų. Vaduojantis šiom pajamom leistu pada
ryti išlaidų: Respublikos Prezidentūrai 279,- 
563 lt., Seimui — 159,479 lt., Ministerių Ka
binetui — 3,830,189 lt., Valstybės Tarybai — 
279,172 lt., Klaipėdos kr. Gubernatūrai — 
277,927 lt., Valstybės Kontrolei — 1,181,592 
lt., Krašto Apsaugos Ministerijai — 69,465,- 
000 lt., Vidaus Reikalų M-jai — 24,859,147 lt., 
Finansų M-jai — 30,602,855 lt., Žemės Ūkio 
M-jai — 34,667,653 lt., Švietimo M-jai — 37,- 
327,584 lt., Teisingumo M-jai — 10,408,2184 
lt., Susisiekimo M-jai — 51,314,552 lt., Už
sienio Reikalų M-jai — 4,478,843 lt.

Išlaidose matome, kad Seimui paskirta 
159,479 litai. Kaip žinoma, Seimo Lietuvoje 
dabar nėra, dėl to neaišku, kuriam tikslui 
sunaudojami tie pinigui, kurie kasmet ski
riami nesamam dalykui.

Valstybės Tarybai paskirta 279,172 lt.,

Mes dažnai nv.siskundžiame, kad mums, 
amerikiečiams, trūksta tautinio susipratimo. 
Bet toks trūkumas jaučiamas ir Lietuvoje.

‘‘P. B.” pastebi, kud norint išauginti 
tautų į galingų, reikm tautinio susipratimo. 
Šio dalyko Lietuvos liaudžiai trūksta. Laik
raštis siūlo, kad atitinkami valdžios organai 
arba net turtingesni inteligentai prie prad
žios mokyklų įtaisytų radio, bibliotekas, skai 
tykias, kad kaimuose dažnai rengtų paskai
tas. Reikia įsąmoninti liaudį, kad kaimie
čiams nebūtų vistiek, ar valdys lenkas, ar 
vokietys, ar tauta bus laisva, ar amžinai ver
gaus. Be to, laikraštis teisingai pažymi:

lis lietuvis kutulikas begali
mai domisi, ar susidomėti tu
rėtų. Kiekvienas, mat, šios į- 
staigos pasirodymas primena 
jam, kiek daug jinai ne vien 
jam, bet ir jo artimui, ir net 
Dievo garbei, padarė ir da tlau
giau padaryti ketina. Tai kuo- Amerikos katalikai patys ir 
pelė. kurį niekad nesnaudžia, savo aukomis užlaiko savo mo- 
o vis tik, kai anasai Nemunas, kyklas bažnytines ir aukšta- 

j amžinai mirga ir toliau ban- sias. Ar daug jų užlaikymui 
guodamas risčiuoja. jau davei! Amerikos katali-

! --------- kai patys ir savo aukomis už-
Nors prie dailininkų giminės laiko galybes gailestingų prie 

nei iš toli nepriklausau, tai glaudų. At tu daug jų užlai- 
vienok apie Federacijų bėgai- ’ kyniui davei! Tavo kaimynas 
vodamas, nors bent gražiomis ne tik prie bažnyčios, bet ir 
jų svajonėms meiliai pasižars-1 prie jokios kitos katalikiškos 
tau. J įstaigos daugiau nepriklauso.

---------- 'Jei taip, jį kas nors atkalbi
no. Ar tu jį atgal prikalbinti 
kuomet nors mėginai? Tavo

Havaii salų "Niagara". Vaizdas vanden-
puolio Havaii salose, turistų mėgiamiausia vieta. Van- 
dūo krentu iš 75 pėdų aukštumos.

Prie Lietuvos Nemuno pri
ėjus i,- jj arčiau pažinus, kai

'matai visa Tėvynės praeitis ir Į draugas skaito tik blogos va- 
“ Visas taut’.nis sųmoninimas turi būti ateitis priešais akis vaidirGs lios spaudų. Ar tu jam tikrų

. persunktas religija, sutinkąs su katali
kiška dorove. Kitaip mes skiepysime tau- 
ton puvinio bakterijas ir, be to, kaimie 

I čiams būsime svetimi; mat, kaimas vis 
tik yra giliai tikįs ir jam savas tėvas tas, 
kurs kalba apie religijų. Skaudu, kad 
kartais lenkų pafrontėj tenka girdėti to
kių posakių: “Lenkijoje valdžia eina iš
vien su Bažnyčia, o Lietuvoj štai vienos 
organizacijos valdžios globojamos, o ant
ros draudžiamos!”
Aišku, kad tautinio įsąmonininmo darbas 

bus bergždžias, jei bus trukdoma Lietuvoje
kurios veikimas taip pat nėra žymus. Į šių j la'svai veikti katalikiškoms organizacijoms.

pradeda. Niekas, matyk, mū 'katalikiškų laikraštį kada 
sų gimtinės krašto nepažįsta! nors pasiūlei? Meksikoje ka- 
taip gerai, kaip laibos jo pu- J tulikai persekiojami ir gyvu- 
šys, apgriuvę krautai, dunib-, lių vietos laikomi, ar tu daug 
luoti karklai,. blizganti puta j už juos pasimeldei? Ar kuo- 
ir tyrus vandenėlis. 'mi nors juos apginti bandei?

Ilgus amžius žiūrėjo, laukė 
ir dejavo lietuvis be Klaipė

Jei ne, štai, ve atsakymu: 
dėl ko tu sau pas Dievų visko

tarybų skiriami atsistatydinusieji ministeriai 
ir kiti aukšti valdininkai, bet kų jie veikia, 
tas visuomenei nedaug težinoma.

VIS TEBEKLAIDINA

Tik bendrai dirbant, tik suburiant liaudį į 
kultūrines organizacijas, kurioms turi vado
vauti kunigai bendrai su pasaulininkais in 
teligentais bus galima atsiekti to, kad “Lie 
tuvoj bus tikri lietuviai, suprantu, kodėl jie 
lietuviai ir kokios jų pareigos”.

Apie birželio 10 d. Lietuvos laikraščiai 
rašo, kad įeit. Vaitkus atskris Į Kaunu ber
želio 16 d. apie 4 ęal. popiet. Taip buvęs pa
informuotas iš Cbicagos Lietuvos Aero klu
bas, kuris ir paskleidė tą žinių, kad “Litua- 
nica 11” jau bus Kaune birželio 16 d.

Bet skridimo organizavimo priešakyje 
stovintieji socialistai savo dienraštyje visai 
ką kitų sako. Vakar jau buvo birželio 19 d. 
ir “N.” sako, kad lėktuvas dar tebemegina- 
mas ir lakūnas vis dar tebesirengia.

Socialistai be klaidinimo nė žingsnio ne
gali eiti. Vienaip informuoja Lietuvos visuo
menę, bet visai kitaip rašo savo skaitytojams. 
Tai tikrai grigaitiškai.

dos. <O kas apsakys jo žai z neišsirašai. Tau Dievas ne vien 
das netekus Vilniaus? Didės- neduos daugiau, bet atims ir 
nis smūgis jau neįmanomas! tai, kų turi. Jei taip, mat, bū- 
Tai vienok, kol Nemunas te- tų, kaip tu galvoji tai tikėji- 
kės, tol lietuvio širdyje lietu- Įnias būtų tik magija, o Die
viškas kraujas plaks. Jis, it vas tik magikas. Reiškia, tau 
ir jo Nemunas, rodos, tik snau visko, o kitam nieko. Ne! Tik 
džia ir šaltai laikų trioja. Ne- tuomet gausi daugiau, kai ki- 
liesa! Ir, jei abejoti, tik dėb- tį gaus nors tiek, kiek turi tu. 
telk akimi jo priešų pusėn, o Palauk!
tik tuomet įvertinsi jo keršto ----------
debesį.

dieniu rytais virš šalies vėlia- be galo karštai mylėjo. Tai 

vos, baltų Dievo vėliavų iške- vienok, gal, dėl to, kad ilgai 

lia, kad įspėti jūreivius, jog, Vokietijoj mokėsi ir gyveno; 

valstybė be Dievo, kai kūnas savo kompozicijose daugiau vo 

be dūšios yra tik paprasto pu- kiečių, negu lenkų jausmus at- 

rvo kevalas.. Gi jūreivis be vaizduoja. Šiuo atveju jis daug 

Dievo tik tiek gal būt nau- kuo Mickevičiui panėši. Mic- 

dingas laivynui, kiek prasika- kevieių įkvėpė Lietuvos gy- 

ltėlis kalėjimui. Greičiausia1’ ven'mas, o Šopenų Vokietijos, 

dėl to Amerikos laivininkai y- J r da vienus pavyzdys, kaip 

ra padoriausi vyrukai. Ne vien net ir patį didžiausi genijų pa- 

ištikimai tarnauja savo šaliai, ,veikia aplinkybės, kuriose jam 
'bet ir Dievui. Šios laimės jie- Įtenka apsigyventi. Abu nuduo 

uis visas pasaulis užvyd'. davo karšeiausį lenkų. Gi pra-

j Šopenas. ]ž^7us lenkų n.u- k,ik°je visai kitokiais l,uv"- 
zikas ir kompozitorius, ne vien nebūtų pasisakę, vargiai 
smagiai grojo ir daug muzi- juos šiandien kas lenkais va- 

Įkos parašė, bet ir savo tėvynę dintų.

MARCONI IR TIKĖJIMAS
Šv. Izidoriui da mažam e- 

sant įkyrėjo mokykla. Viskų
----------- Kuo Nemunas yra Lietuvai, i ga,jn pažėręs, savais keliais

Senatorius Marconi yra garsus šiųdienis i1,10 .Te<Įeracija yra Amerikos kiūtina. Kojoms pavargus ir 
mokslininkas ir išradėjas. Jo vardas plačiai > ^^uviui. Prie jos jisai prie- troškuliui burnoje pasišiaušus, PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

I

SVARBŪS ĮSTATYMAI

Šiomis dienomis kongresas priėmė du la
bai svarbius įstatymus.

Aukštieji ir žemieji kongreso rūmai jau 
užgyrė vadinamąjį užtikrinimo bilių. Į tai 
įeina senatvės pensija, aprūpinimas paliegu
sių vaikų, motinystės priežiūra, neregu] ir 1.1. 
Taip pat įeina pagalba atskiroms valstybėms 
nedarbo apdraudoje.

Taip pat jau priimtas ir VVagnerio dar
bo ginčų bilius. Tai duos didelę jėgų Ameri
kos Darbo Federacijai. Daug kas norėtų įti
kinti visuomenę, kad šis bilius priešinasi ko
nstitucijos dėsniams. Tuo nori paveikti Vy- 
riausįjį Teismų, kad jis pasisakytų prieš VVa
gnerio bilių.

Reikia pasakyti, kad vienas ir kitas bi
lius yra labai reikšmingi. Prezidentas Roose
veltas daug rūpinosi, kad jie per kongresų 
praeitų. Tas parodo, kad jam rūpi žmonių 
gerovė. Je: tie du biliai bus vykinami į gy-

jęs irgi mato čionaitinių lie
tuvių kuopelės praeitį ir atei
tį. Kų tik gero jie nuveikė, 
viskų jos užrašuose išskaity
si; ku da turėtų ir galėtų nu 
veikti, jos darbuotės tvarkoje 
jau aiškiausiai pažymėta.

yra žinomas. Neseniai viena proga jis iš nau
jo pareiškė savo gilius tikybinius įsitikini
mus.

“ Mokslas ”,v sakė tas garsus išradėjas,
Į “pats vienas negali išaiškinti daug daiktų ir j pirmiausia didžiausios paslapties, mūsų bu- 
i vimo (egzistavimo) paslapties. Kas mes esa- 
j me? Iš kur mes ateiname? kaip atsirandame?

Nuo tų laikų, kada jau žmogus pradėjo gal- 
j voti, jis susidūrė su šiais klausiniais ir vi/įniekh ir daugiau nieko Var. 

dėl to jie liko neišspręsti. Aš su pasididiįa- |giai apsimoka brangų laiką 
\imu paieiškiu, kad esu tikintis ir katalikas. į jos užsimojimams mėtyti. Ir 
Aš tikiu į maldos galybę. Aš į tai tikiu ne tik arčiau priėjus ir jų žmoniš- 
tik kaip ištikimas katalikas, bet drauge kaip kįau pa.sirodo> kad
ii mokslininkas . tai ne akait 0 tik tikros idėjos

I rūmai, kuriu apžiūrėti kas 
PRANCŪZŲ RAŠYTOJAS APIE LIETUVĄ i kart V|s did;sni ir veiklesni

Mažiau su šia įstaiga susi
pažinusiam, ot, rodos, tik nie-

prisėda prie šaltinėlio. Besil- 
sėdamas ir troškulį begesin- 
damas, žiuri ir mato, kai šalt: 
vandens lašai baigia kietoje 
uoloje plyšį išdrožti. Jeigu, 
sako, vandens lašas ilgainiui 
sutrupina akmenį, tai ir aš 
sutrupinsiu savo moksliškų ne 
rangumų. Ko reikia, tai iš 
tvermės ir kantrybės. Ant tų 
pėdų grįžta atgal mokyklon. 
Mokosi ir išmoksta ne vien 
savo, bet ir Dievo ir žmonijos 
labui.

Prancūzai vis darosi palankesni Lietu
vai. Eltos žiniomis prancūzų rašytojas ir di
delis Lietuvos bei lietuvių draugas, Jran 
Mauelėre, keletu kartų viešėjęs Lietuvoje ir 
parašęs keletu knygų apie Lietuvę, laikraš
čio “L’African” š. m. gegužės 26 d. nume
ryje indėjo straipsnį apie Lietuvą. Tame sa
vo straipsnyje autorius pasakoja apie Lietu- 
Vos paskelbimų nepriklausoma valstybe ir 
iškelia Klaipėdos reikšmę Lietuvai.

Savo straipsnį Jean Mauelėre baigia šiais 
žodžiais: “Lietuva... yra jauna, kupina gyvy

biniai renkasi.

fzabai dažnai girdis žodis 
civilizacija ir kultūra. Kųgi 
jiedu reiškia? Civilizacija a- 
pima išlaukinį gyvenimo plo
tų. Kultūra gi vidujinį. Kitaip 
sakant, civilizacija parodo tai, 
kų žmogus jau padarė. Kultū
ra gi aiškina, kų žmogus da 
padaryti galėtų. Civilizacijos 
sekines matom. Kultūros —

Būt Lietuvoje, o neaplankytį 
ir nepamatyti Nemuno, kaip 
sau nori, vargiai apsimokėtų 
kelionė. Gyventi Amerikoj ir 
nepamatyti Federacijoj seimo
ir nesusipažinti su jos darbuo- | jaučiam. Civilizacija tiesia ge
te, tik būt gailu gražaus var-1 lžkelį, stato laivų, iškelia or- 
do “katalikas”. 'laivį. Kultūra leidžia vaiką

---------- mokyklon, skverbia jo širdin
Labai dažnai ir labai uolūs , meilę Dievo ir artimo. Žodžiu, 

katalikai nusiskundžia antį visa, kų gero matom aplink, 
bės valstybė, paveldėtoji senos rasės, kuri Dievo, kad jų Jis kaip rei- civilizacija; tai, kų nujaučiam
viduramžiuose išgelbėjo Europą nuo totorių 
užplūdimo. Lietuvoje siaučia frankofilijos ba
nga, kuri mus skatina su ja susipažinti dar

renitnų, be abejojimo, darbo žmonės sdsilauks , arčiau: savo draugų niekados pergerai neptv 
geresnių dienų. į žinai”.

kiant neįvertina. Į karščiau- j savo ar kito širdyje, — kultū 
sius maldas tik šaltai atsako; ra.
opiausiu reikalavimus tik ra- ----------
nka numoja. Veik visados tei- Galingas Jungtinių Ameri- 
kia tai, ko visai neprašyta. Ir ko3 Valstybių laivynas nedel

stai, dar vienas vaizdas iš 
mūsų Vilniaus, kurį badu ma 
liną pasigrobę Varšavos pro- 
šepanai.

Likvidavus daug biznių, at
siradus daug bedarbių, rei
kia visa suskaityti, sučekiuoti.

“Statistikos biure dirba tik 
bedarbiai. Kas savaitė jie 
mainosi. Kas savaitė ateina 
kiti.

( “Pajuodavę paakiai, nemor 
maliai blizga akys, pirštai 
nervingai varto sudulkėjusius 
popelio lakštus — tikrina pa
vardes :

— Pikčiunas?
— Jest. (Yra.)
— Gaidys?
— Jest.
— Puodžiūnas?
— Jest.
Ir taip be galo.
“Visi jie kalba lenkiškai.

Negalima kalbėti kita kalba, 
o jie juk valdininkai. Jie už
dirba per du mėnesius 12 zlo 

i tų. Tyliai prašnekinus, atsa
kys gražiai lietuviškai. Bet 
tik tyliai___

I “Kažin kas užsirūkė. De
šimts prašo “palikt dūmo.” 

į Panelės taip pat prašo. Čia 
visi lygūs. Skurdas visų vie
nodas. Medikai, inžinieriai bu

vę mokytojai mašinaliai sorti- 
ruoja lakštus.

Bet.... “Artinasi vasara, 
o vasarų statistikos biuras 
užsidaro.

Vasarų medikai, inžinieriai, 
buvę mokytojai ir mokytojos, 
buhalteriai ir mašinistės gali 
eiti .... uogauti.”

— Vakar mitinge įsikaršrf 
vęs tu mane pavadinai se 
asilu. Ir po to neatsipraše

— N'eatsiprašiau dėl 
kad tu visgi dar nesi ti 
senas.

Zigmas Bekeparis’ skaito 
l paskaitų:
! — Mes gyvename greito
(tempo laikuose. Viskų atlie- 
! kaine galvatrūkčiais. Laiką 
skaitome sekundomis. Laimiu 
gi tie žmonės, kurie nežino to
kių luikų. Va, kad ir vienas 

jinano draugų — Jonas Bur
bulis, kuris aukštesnėj moky
kloj dėsto senovės istorijų, vi 
siūlos luikų skaito šimtais ir 
tūkstančiais metų.

Sėdėjęs šule manęs vienus 
klausovų pakuždomis sau tu
re:

— Kad tu sudegtum! Jis 
laikų skaito šimtais ir tūk
stančiais metų, o vakar aš 
jam jiaskolinau šimtą dolerių 
tik trumpam laikui.
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Lietuvos ir Laisvės Paskola
Tr anksčiau, ir a ėjus sun- Lietuvos sūnų užsieniuose pa 

Resniems laikams, mūsų visos galbą. Amerikiečiai lietuviai 
vyriausybės valstybes biutlže- tą pagalbą gali suteikti, sie
tas subalansuodavo lažnai net met nepatiekdami Laisvės Pa
su pajamų pertekliumi; kitaip skolos bonus apmokėjimui. Ma 
sakant, suderindavo pajamas noma, kad šitie pirmieji Lie 
su išlaidomis. Iš už.-ienių ir iš tuvai skolintojai yra jautriau- 
savo piliečių pasiskolinta vie- si Lietuvos sūnūs išeivijoje; 
nų kitų kartų tiktai ypatin- jie atsižvelgs į savo senosios

tėvynės dabar gyvenimą ypa
tingą sunkmetį, ir paskolos at
siėmimą atidės vieniems kitie-

SUCH IS LIFE—

giems krašto reikalams. Už
sieniuose Lietuva Ąi'a paėmu
si tiktai dvi staml esnes pas
kolas: viena Amerikoje (1919 . ms metams,
metais įvairiomis reikmenimis Vyriausybė čia jau padarė
apie 6 mil. dolerių ir antrų žygių, norėdama tokių Lietu-
pas švedus — apie 40 mil. li- vos sūnų pasišventimų įverti
nų. Su Amerikos paskola tuo nti. Yra priimtas įstatymas, 
tarpu neaišku, nes panašią pa kad už nepatiektus apmokėti
skolų ir kitos valstybės nemo
ka, kol nebus susitarta dėl 
reikalaujamų lengvatų. Pagal

Laisvės Paskolos bonus bus ir 
toliau mokami penki procen
tai per metus. O pačių bonų a

susitarimų su švedais pasko- pmokėjimas pratęstas ik 1945 
los sumokėjimas išdėstytas ii-. metų liepos 1 dienos.

t
 niam laikui, ir ji mūsų kra Tokiu būdu, realizavus vi- 
i sunkumų nesudaro. daus paskolų ir mažiau šiemet

Iš savo žmonių Lietuvos va- sumokėjus paskolos amerikie- 
lstybė skolinosi dar visai ma-čiams lietuviams, bus kiek pa-

TOU JUST KN0W HE WKABS THEM

apie 180,000 gyventojų) 1905 liau, dėl kiekvieno Lietuvos

kietijos priekaištai dėl taria
mos netvarkos Klaipėdos kra 
Šte yra nepagrįsti ir Lietuvai 
nepriimtini.

artimų ryšių su mirusiu Len- sakė svarbių kalbų. Ji gali būt
kijos diktatorium.

Pirmiausia kapitonas kate
goriškai pasisako neturįs jo- 

Tai maždaug tokias mintis kios politinės misijos. Atva-
pasakė Lietuvos užsienių rei
kalų ministeris Lozoraitis ge
gužės 31 dienų. Šia proga, mes 
galime pažymėti, kad šiandien 
susidarę nenormalūs ir, gali
ma sakyti, pavojingi Lietuvos

žiavęs tik maršalo paskutinę 
valių vykdyti — pervežti jo 
motinos palaikus į Vilnių.

Kokių reikšmę turėjo velio
nis maršalas lenkų politikai?

,laikoma Lietuvos atsakymu 
paskutinį trijų signatarų pro
testų. Jis nustatė kaipo dve
jopų savo politikos principų: 
pilnų statuto vykdymų ir pil
nų užsienio intrigų pašalini
mų.

GRAŽIAI PASIDARBAVO— Maršalas buvo vidaus tai 
santykiai su Vokietija yra gry kos simbolis Lenkijai. Lenkų 
nai nacių padaras. Kol Vokie- tauta buvo kupina įsitikinimo, 
tijoje naciai nebuvo prie vai- kad atėjo kraštui didžiojo ta- legijos Rėmėjų 19 skyrius
džios, Lietuvos santykiai su msumo laikotarpis. O užsie- ruošiasi prie apskričio pikni 

nio politikoj, maršalui vado
vaujant, atėjo taikingos poli
tikos stadija.

— O maršalui mirus?
— Kol leis mums likimas,

West Side, — Marijonų Ko

Vokietija buvo vidutiniškai 
geri. Kai kas tuomet net mė
gdavo kartoti, kad Lietuvos 
politikai gaires nustato Ber- 
lvnas ir Maskva. Tai buvo ne
tiesa. Lietuva visų laikų ėjo eisim tuo pačiu keliu, kaip lig 
ir eina lietuviškos politikoj šiol...
garbingu keliu. Tsb. čia žurnalistas iškelia o-

piausį klausimų:

PILSUDSKĮ SLĖGĖ LIE
TDVOS - LENKIJOS 

SANTYKIAI
žai. Viena stambesnė paskola 
užtraukta tiktai Amerikos Ju
ngtinėse Valstybėse pas Lie
tuvos išeivius. Broliai ameri
kiečiai pagalbos rankų ištiesė 
savo senųjai tėvynei sunkiau
siu jai laikotarpiu — 1919— 
1930 metais.

Tada amerikiečiai lietuviai 
Lietuvos valstybės atstatymui 
paskolino apie 1 mil. 840 tū
kstančių dolerių. Paskola bu
vo paimta 15 metų, mokant po 
5 nuoš. palūkanų. Lietuvos 
valstybės likimas tada dar bu-

lengvinti Lietuvos finansiniai 
reikalai, o tas duos galimumų 
sėkmingiau kovoti su nepapra
stais ūkiškais sunkumais ir 
stiprinti svarbiausių krašto 
reikalų — valstybės saugumų

DABARTINIAI LIETUVOS
SANTYKIAI SU VO

KIETIJA
Šiandien beveik visame pa

saulyje plačiai minimas Lie- 
vo taip neaiškus, kad jai sko- |fuvos vardas. Jis minimas sų- 
linti, ir dar penkiolikai metų, 'ryšy su nenormaliais santv- 
tegalejo karščiausios Lietuvos jęįaįs tarp Lietuvos ir jos di

džiojo vakarų kaimyno Vo
kietijos. Iš tiesų, tie santykiai 
šiandien yra įdomūs. Jie rei-

lų. patys vokiečiai Klaipėdos 
krašte vokiečių priskaitė 68,- 
601 arba 48 nuoš., o 1925 m. 
'62,112 arba 45,5 nuoš. visų 
to krašto gyventojų. Klaipė
dos krašto gyventojų teisės y- 
ra apsaugotos Lietuvos įsta
tymais ir Lietuvos tarptauti
niais pasižadėjimais, būtent, 
Klaipėdos konvencija. Lietuva 
vykdo šių konfencijų taip pat, 
lojaliai, kaip ir visus kitus 
tarptautinius pasižadėjimus. 
Kiekvienas geros valios vo-- 
kietis Klaipėdos krašte žino, 
kad niekas nekliudo jam nau
dotis statuto nustatytomis tei-

žingsnio Klaipėdos krašte, kad 
ir patį nekalčiausių, vokiečiai 
sukelia negirdėtus triukšmus 
agituodami Klaipėdos krašto 
gyventojus neklausyti Lietu
vos įstatymų ir jos valdžios

ko, kuris įvyks birželio 23 d., 
“Rūtos” darže. Čia bus svei 
kinatni su vardinėmis Anta
nai, Jonai, Vladislovai, Pet
rai ir Povilai.

“Rūtos” darže padaryta 
nauja tvarka: medžiai suso- 
dyti į eilę, būdos perkeltos į 
tinkamesnes vietas, šokių sa
lės grindys išlygintos, “ šul
ais” tvirčiau aptvertas.

Politikieriai, vadovaujant 
M. Wallase, žada atvesti žvy 
ro ir išpilti. iVisi daržo trio- 
besiai naujai išdekoruoti taip,

— Tamstai, p. kapitone, 
kaip artimam žmogui, teko gi
rdėti, kaip pasisakydavo ma
ršalas apie lietuvių - lenkų sa- 

! ntykius.
--------  i — Maršalas turėjo Lietuvai

Kaip žinia neseniai miręs daug nuogirdžios simpatijos, j kad kiekvienų praeivį vilioja. 
Lenkijos diktatorius maršalas Į jis neslėpė savo lietuviškos Darbu prisidėjo šie 19 sky
Pilsudskis buvo lietuvių kil
mės ir ta savo kilme didžia
vosi. Tačiau norėdamas prie- 

I varta sukurti didžiulę Lenki-
organų. Ir visa tai Vokietija , jos - Lietuvos - Ukrainos jun-
daro, prieštaraudama savo ta
rptautiniams pasižadėjimams 
ir laužydama visas sutartis su 
Lietuva.

Suprantama, kad toks Vo
kietijos elgesys Lietuvoje ke
lia susirūpinimų, verčia lietu
vius galvoti, kurių tikslų sie
kia vokiečiai.

Vokiečiai, taip elgdamiesi

sūnų širdys. Skolino, bet su 
maža viltimi paskolų atgauti.

* Tačiau šitie pirmieji Lietu
vai skolintojai šiandie turi 
didelį džiaugsmų — jų pasko

sėmis. Bet lygiu būdu kiek- sėja nepasitikėjimų pas mus 
vienas vokietis, ar kuris nors ir visus tuos, kurie yra susi 
kitas Lietuvos gyventojas, tu- rūpinę ramybės ir tvarkos iš
ri žinoti, kad jam draudžiama 
Lietuvos žemėje daryti nusi-

kalinga arčiau pažinti kirk- ‘kaIti)nus lietuvių tani,
vienam lietuviui, nežiūrint kur

lų davė gražiausių vaisių: ji, jis gyventų. Čia duodame san- 
stipriai parėmė lietuvių tau- traukų Lietuvos užsienių Tei

kilmės. Jį slėgė mintis, kad 
santykiai su Lietuva tebėra 
nesutvarkyti. Tai yra neabejo
tinas faktas.

Jokio politinio testamento 
Pilsudskis nepaliko, bet pa
ruošė visus artimus jam val
stybės vyrus tam tikram po
litikos kursui vesti ir jie vi
sada turės galvoje maršalo 
nurodymus. Užsienių reikalų 
ministeris Bekas visada vado
vavosi maršalo nurodymais.

Kapitonas Lepeckis mano. 
kad ir toliau Lenkijos politi
ka Lietuvos atžvilgiu nepasi- 
keisianti, tik ji būsianti ne 
santimentališko, o reališko po
būdžio.

Kaip maršalas žiūrėjo į Ta
mstos kelionę į Lietuvų, kuri 
juk buvo ruošiama dar jam 
gyvam esant? Ar jis labai ta 
kelione domėjos?

— Matot, prieš porų metų

riaus rėmėjai: Jonas ir Juo 
zas Petraičiai, A. Vaicekau
skas, Ig. Križevičius, A. Fa
bijonas, P. Pabijonaitis, V. Bra 
zauskas, A. Valonis, Pov. Jo- .. 
eis, J. ir J. Zalatoriai, Step. 
ir Pr. Striaukai, Al. Miknevi- 
čius, K. Pilipavičius, V. Juk
nevičius, Pr. Žebrauskas, p. 
Pūkis, A. Dargužis, V. Rolins- 
kas ir kiti.

gtinę valstybę, Pilsudskis Lie
tuvai padarė didelę skriaudą, 
pagrobdamas Vilnių ir tuo bu 
du norėdamas priversti Lietu 
vų pasiduoti Pilsudskio politi
kos užsimojimams. Kai tai ne
pavyko, Pilsudskis vis gailė
jęsis dėl įtemptų Lietuvos - 
Lenkijos santykių ir vis norė
jęs, kaip nors juos sutramdyti.

Gegužės pabaigoj Kaune la 
nkėsi buv. Pilsudskio adjuta
ntas ir jam labai artimas žmo
gus kapitonas Lepeckis. “Lie
tuvos žinių” bendradarbiui pa 
vyko šiek tiek su kap. Lepec- 
kiu pasikalbėti, nors jis to ir 
vengė. Čia ištrauka iš to pa-1 
sikalbėjimo:

“Kap. Lepeckis kalba labai 
rezervuotai, lėtai. Ir žurnalis
tas dar smalsiau žiūri į žmo
gų, kuriam teko turėti tokių

Graboriai Lakavičiai Aušros 
Vartų par. bažnyčiai dovano
jo gražių liktorių, kuriuos pa
tarnautojai vartoja laidojant 
mirusį arba per jiainaldas už 
mirusį. Rep.

TRYS VIENO TCVO VAI
KAI: LENINAS, LIUCIPE- 

RIS IR ŠĖTONAS

laikymu šitame Baltijos jūros, 
pakraštyje.

Tiesa, vokiečių vadai daž 
nai viešai pareiškia, kad Vo 
kietija susįlaikys nuo nuodi
jančios propagandos Toks su
silaikymas būtų ypatingai nau 
dingas abiejų kraštų santy
kiams. Tačiau žodžiai dažnaiF
nesutinka su darbais. Visi Vo

ir Lietuvos valstybę.
Lietuva su vokiškumu ne

kovoja. Mes kovojame su prieškalų |ministerio Stasio L07.0- 
ir todėl Lietuva vadinama Lai- raičio paskaitos, kurioje jis! valstybiniu darbu, vis tiek, 
svės Paskolų turi galimo ište- i plačiai ir išsamiai išnagrinė- ^ieno varomas. Vokje-

jo kelis Lietuvos užsienio po
litikos klausimus, ypač, susto
damas prie Lietuvos santykių 
su Vokietija.

Pirmiausia ministeris Lozo
raitis pažymėjo, kad šiandien 
Lietuva nepageidauja nieko 
kito, kaip tik gerų ir draugin
gų santykių su visais savo 
kaimynais, tame skaičiuje ir 
su Vokietija. Geriems santy
kiams su Vokietija palaikyti 

Kadangi hitleriškoji Vokieti- Lietuva padėjo daug pastan- 
ir savo karingumų šiuo gų, bet jeigu tų pastangų vai

siai bent šiuo metu nepasiekė 
tikslo, tai čia ne Lietuvos ka
ltė. Kalbant apie Klaipėdos 
vokiečius, tenka pasakyti, kad

tos-' iš vergijos išsivadavimų, 
ir

sėti.
Dėja, šitas ištesėjimas su

tampa su labai sunkiu mūsų 
kraštui laikotarpiu. Mūsų tė
vynė šiemet turi ypatingų su
nkumų. Pasaulinis ekonominis 
krizis jų slegia nemažiau, 
kaip ir kitus žemės ūkio kra
štus. Mums tą krizę dar smar
kiai paaštrino ekonominis ka
ras su Vokietija, kuri jį mums 
iškėlė politiniais sumetimais. 
įCadangi hitleriškoji Vokieti- 

ir savo karingumų šiuo•B
tarpu yra nukreipusi į taria
mų “minkščiausių vietų” — j 
Lietuvos pusę, tai mums ten
ka dar pasispausti ir saugu
mo reikalams padidinti išlai
das. Be viso to, dar kaip tik 
šiemet (liepos 1 d.) sueina te
rminas mokėti amerikiečiams 
lietuviams pas juos paimtų pa 
skolų — apie 11 mil. litų. To
dėl tai mūsų vyriausybė buvo 
priversta šiemet užtraukti vi
daus paskolų — 18 mil. litų. 
Šių paskolų vyriausybė numa
tė paskirstyti tarp piniginge- 
snių gyventojų — pramoninin
kų, prekybininkų, laisvųjų pro 
fesijų žmonių bei valdininkų. 
Ūkininkams šiais laikais, y- 
pač nepinigingiems, vyriausy
bė skyrė kuomažiausių vilčių, 
nors jie sudaro beveik penkis 
šeštadalius krašto gyventojų.

Matyti, knd vyriausybė ir 
dabar deda nemažai vilčių į

tija sakosi turinti priekaištų 
Lietuvai. Tačiau jos elgesys 
su Lietuva neparodė, kad ji 
naudotųsi nešališkumu.

Koks gi yra Vokietijos el
gesys su Lietuva? Jau ištisus 
šešeris metus Vokietija daru 
Lietuvai įvairių politinių ir 
ekonominių spaudimų. Mūsų 
prekių įvežimas į Vokietijų 
šiandien yra kuo mažiausias 
Lietuvos prekių ir net žmonių 
pervežimas per Vokietiją yra 
trukdomas, prekybos sutartj 
vokiečiai laužo, mažojo pasie
nio susisiekimo sutartį panai 
kino. Toliau, vokiečių laikraš
čiai, radio, filmos sėja neapy-

PRANEŠIMAS
Aleksa’s Duonkepio Kostumeriams

Gerbiamieji:—
Mano išvežiotojas apleido darbų, nepalikdamas kos- 

tumerių antrašų. Kurie norėsite mūsų duonos malonėkite 
pašaukti arba rašyti:

ALEKSA’S BAKERY
3339 South Morgan Street 

Telefonas YARds 7258

EL PASO, Tex. — Vienas 
iš Meksikos gubernatorių, Ca

aplankiau Sibiru — maršalo (nabalas ('Tabasco), savo tri-
ištrėmimo vietų. Jis tada la
bai domėjosi mano kelione. 
Tad manau, kad ir šį kartą,

ms sūnums davė šiokius var
dus: pirmajam — Lenino, an 
trajam Luciperio ir trečiajam

man aplankant tokias artimas — Šėtono. Laikraštis “Oss 
maršalui vietas, jis būtų tuo Romano” prie to pastebi, 
susidomėjęs, būtų teiravęsis kad anksčiau buvusia prezi- 
dėl įspūdžių”. Tsb. dentas Kalesas šitų guberna-

---------- eorių Canabalų laikė “pavyz-
LONDONAS. — “Obser- tižiu visiems gubematoria- 

ver” savaitinis ap/.valginin- ms.” Jis ypač žiaurus kata-
kas birželio 2 d. rašo: “Lietu likams.
vos užsienių reikalų ministe- ’ -----------------------
ris Lozoraitis penktadienį pa- Į PLATINKITE “DRAUGĄ**

EMIL DENEMARK H
visame krašte jų yra ne 140,- kantų prieš Lietuvų, lietuvius 
000 (tame krašte iš viso tėra . šmeižia ir užgaulioja. Paga-

MMM4U0TI
UCTUUM

l» GlfeCNiM

Paraše
P. JURGELA

TURINYS; Dariaus Ir Girėno 
gyvenimo lr veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldino 
mIAko paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus Ir Girėno nuo
pelnai aviacijai Ir mflsij tautai. 
Poezija apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai Ir rrtn. komitetai.

384 pusi. su 86 paveikslai*; 
tvirti vlrAelIal. KAINA >1.60. siu
nčiant paAtu >1.65.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oaldėy Av.

CHICAGO. ILL.
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Iš D. K. S, R. DR-JOS 
SUSIRINKIMO

Birželio pradžioj Aldona A- 
bišalaitė su pasižymėjimu bai
gė Romulus, Mieli., lligh 
school. Visi mokslų baigusie
ji bendrai busu aplankė Wa- 

li
kitas žymesnes vietas. Kelione

Pastarame dr-jos susirinki
me, birželio 4 d., buvo užbai-1 shingtonų, Niagara Falls 
gtas “Draugo” vajus.

buvo įdomi. A. Abišaliūtė, du
ktė a. a. Kasto Abyšalos, ku
ris mirė prieš metus. Prie mo
tinos liko dvi dukrelės: Agnės 
ir Aldona. Su motina veda bi
znį Wayne, Mich., ir abi bai
gė aukštesnę mokyklą.

Vice pirm. S. Bukšaitė pra 
nešė, kad gauta 27 “Drau
go” ir 14 “Laivo” prenum.
Už juos surinkta 81 dol. ir 
pasiųsta “Draugui”.

Daugiausia prenumeratų 
gavo Ona škulienė. Ji laimėjo 
dovanų kurių skyrė dr-jos pi
rm. kun. J. Čižauskas. O. Šku- Morta Kiselienė, Moterų S- 
lienė pasižadėjo ir toliau dar- gos 64 kp. vice pirm., išvyko 
buotis “Draugui”. Jai sma- į Lietuvų atostogoms. Pailsė- 
giai suplota delnais. Į jus ir sugrįžus žada daugiau

Perskaitytas laiškas iš [darbuotis sųjungiečių tarpe. 
“Draugo” administracijos,
kun. J. Vosyliaus, M. I. C., 
kuris buvo prisiųstas vice pi- 
rmin. S. Bukšaitei. Laiške, 
sveikinama D. K. S. lt drau
gija ir dėkojama už prisiųstų ' 
aukų. Laiškas priimtas su nuo
širdumu. Dr-jos pinu. kleb. 
kun. J. Čižauskas, visa valdy
ba ir atstovai tvirtai pasiryžę J Stepanauskas, 
darbuotis katalikiškai spau
dai, o ypatingai “Draugui”, 
kuriame gražiai talpinamos 
Detroito žinutės.

M. Aukščiūnienė, rašt.

Birž. 10 d. Fordo dirbtuvėj 
prie pečiaus mirtinai apdegė 
Juozas Tennenas. Po atlaiky
tų pamaldų Šv. Antano baž
nyčioj palaidotas birž. 14 d. 
Mt. Olivet kapuose. Paliko 
žmonų Adelijų, du vaikus.. 
Laidotuvėms patarnavo grab.

LANKĖSI VYSKUPAS

Birž. 12 d., 7:30 vai. vaka
re, J. M. vyskupas Plagens 
suteikė Dirmavonės Sakrame
ntų.

Vaikučių tvarkinga procesi
ja ir žmonės tinkamai J. M. 
vyskupų pasitiko ant švento
riaus. Per iškilmes gražų pa
mokslų pasakė kun. Silvius ir 
pats vyskupas (angliškai). Se 
sutės, kaip visuomet, ir šį ka
rtų, gražiai gėlėmis ir raudo
nomis šviesomis papuošė alto
rius.

Stasys Klapatauskas, geras 
parapijos rėmėjas, birž. 24 d. 
išvyksta porai savaičių į Penn 
sylvanijų. Grįždamas parveš 
Rangius ir studentę iš Maha- 
noy City, Pa.

Muz. J. A. Blažys gavo pa
kvietimų iš Chicagos vargoni
ninku dalyvauti su choru Dat-

DRAUGAS

-TWE MASTER SttUTH, 
RH-EY CAICH THE' A«CH 
CRlMiMAU OF Tete CEMToRy 
TVAE PgEAOeP •’ HPOKSO UPKiP-??

IOOKS LlkETMe

"HOOKEO 
HAIODS"

RAITAS APLINK LIETUVĄ
gį. Husarų pulko valas pulk. 
Valusis savo linkėjimo žodyje 
V. Smolensko pasiryžimų įver- 

Jojimo sporto mėgėjai ture- j ^no malonų ir

VIETINES ŽINIOS viams žinoma.
Rengimo Komisija

1500 KILOMETRŲ PER 
MĖNESĮ

jo progos dalyvauti dideliame 
šios sporto šakos įvykyje. Jo-

sveikintiną pavyzdį. Aplinkos 
sujaudintas išvykstantis tega-

KVIEČIAME VISUS 
LIETUVIUS

jimo mokyklon popiet atvyko I ll'Ju tik Padėkoti už didelę ga.
didelis jojimo sporto prote- 
guotojas gen. Žukauskas, hu
sarų pulko vadas pulk. Valu
sis, Kūno Kultūros Rūmų at
stovas — žirginio sporto sų
jungos viršininkas kap. A n 
driūnas, šaulių sųjungos at
stovas maj: Karaša ir daug 
kitų svečių. Jojimo mokykloje 
buvo didelis subruzdimas: bu
vo balnojami žirgai, apie juos 
sukinėjosi pentinuoti civiliai. 
Bet ypatingų visų dėmesį trau 
kė jaunas žmogus šaulio stu
dento uniforma ir, kųip buvo 
iš balno matyti, parengta į di
delę kelionę stambi bėrė. Ap
linkui lakstė fotografai, dau
giausia savo objektyvais tai
kydami į tų lieknų jaunuoli ir 
jo bėrę.

Kas gi tai vyko? Pasirodo, 
jojimo sporto mėgėjai rengė

rbę, kuri jam teikiama dar 
prieš žygio įvykdymų. Jei jį 
galįs įvykdyti, tai tik jojimo 
mokyklos direktoriaus ltn. A- 
ndriūno dėka, nes jis iš mo
kyklos jam suteikia kelionei 
nemokamai žirgų. Reikia čia 

, pridurti, kad bėrė vietinės vei
slės ir kelionė tuo įgyja juo 
didesnės reikšmės. Keliautojų 
ltn. Andriūnas ir būrys drau
gų palydėjo net iki Rumšiš
kių.

Jei jojimo sportas taip spa-

Dariaus - Girėno Paminklo 
Statymo Fondo pramogų ren
gimo komisija ruošia minimo 
paminklo pamatų pašventimo; 
iškilmes, kurios įvyks sekma- j 
dieni, liepos 7 dienų, Marąuet- 1 
te parke. Dėl laiko trumpumo 
čia neskelbiame tų iškilmių Į 
progranio, nes lietuviai, kurie 
turėjo progos mūsų pirmes- 
nius parengimus lankyti, ir 
taip jau žino mūsų pastangas 
Dabar tik kviečiame visus lie
tuvius, ne tik iš Chicagos, bet Į POs 7 
ir iš kitų kolonijų, tose iškil
mėse dalyvauti. Tai bus jau

Park kolonijos žymus ir pla
čiai žinomas pramonininkas V. __ Va^ys
Baubimas paaukojo net 10 ba- cieveland 
čkų gėrimo. Tikimės, kad at
siras ir daugiau geraširdžių, 
kurie sekdami Raubūno pavy 
zdį, paaukos kų nors tokio ge
gužinei. Įvertindami mūsų pa
stangas jie prisidės prie skubi 

' namo darbo pastatyti Dariui - 
Girėnui paminklų.

j Prašome visus lietuvius kuo 
skaitlingiausia atsilankyti į 

1 Dariaus - Girėno paminklo pa

CINCINNATI, O., birį. 19.
pavogė krepšį iš 

T. Granto automo
bilio. O krepšy buvo uždary
tos dvi nuodingosios angĮ^^

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS

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

Jokie kiti vaistai neturi tokia pa
stebėtinų istorijų kaip NUGA-TONE. 
Per 45 metus jo gyvavimo milijonai 
moterų tr vyrų atgavo savo sveikatų 
ir spėkas. NUGA-TONE parduodamas 

, v , . . .) visose vaistinyčiose. Žiūrėkite kadmatų pašventimo apeigas ir gautumėte tikrų nuga-tone. Neim- 
• v , , . , .. kitę pavaduotojų, nes jie yra beve -po to j gegužinę. Atminkite, tės.

, , , . . , . ..... Nuo užkietėjimo imkit—-UGA-SOLkati tai įvyks sekmadienį, lie- — Idealų Lluosuotojų vidurių 25c ir 

d. Vieta visiems lietu- 50c.

nų Šventėj rugp. 4 d. Kelionė | kelionėn aplink Lietuvą stu- 
tolima, aplinkybės neleis da- dentų šaulį V. Smolenską. Ne-
lyvauti. Mokytojas ir choras 
yra dėkingi už pakvietimą.

Birželio 30 d., Beeeh Nut 
darže įvyksta seserų Pranciš- 
kiečių naudai didelis piknikas. 
Seserys džiaugiasi, kad joms 
sekasi rinkliava piknikui. Bi
znieriai ir šiaip žmonės auko-

rčiai pas mus plečiasi ir šia antros iškilmės, Dariaus - Gi- 
kelione daroma net tokia di- rėno įvertinimui; pirmos įvy- 
delė to sporto propaganda, tai j ko pamatams žemės prakasi- 
čia tikrai labai didelis ltn. An-. mui gegužės 5 d., dabar 7 die- 
driūno nuopelnas. Jis, būda-, nų liepos įvyks antros iškii 
mas vienas geriausių mūsų mes pamatų pašventimui, o 
kavaleristų, nesigaili energi- trečios iškilmės įvyks liepos i 
jos, triūso ir lėšų, kad šių spo- 28 dienų pannnklo atidengi- 
rto šakų pas mus padalytų . mui. Paminklo vidujinė struk l 
dominuojančių ir tai visai na- tūra jau sustatyta ir už kelių 1 
turalu, nes kada gi lietuviui savaičių darbas bus baigtas.
nebuvo žirgas artimas? Jei ki
tos sporto šakos yra tarptau
tinis padaras, tai jojimo spo- įvyks gegužinė, arba piknikas, 
rtas yra mums savas, tik rei-jsu įvairiu programų, kurį ko
kia jis atgaivinti, ir štai ltn. misija dabar rūpestingai ren- ■ 

prajoti net 1500 kilometrų, pi-1 Andriūnas, turėdamas mokyk gia. Čia turėsime progos pasi- j 
I rmiausia per Dzūkiją, admi- aP*e puikių žirgų, dide- matyti, geriau susipažinti ir 

liu pasiryžimu to siekia ir jau

pripuolamai jam toks didelis 
dėmesys buvo parodytas, nes 
tai pirma tokia kelionė. Ke
lionė taip pat nėra kokia pra
moga, nes per mėnesį reikės

nistracijos paliniju, toliau la-

Liepos 7 d. pamatų pašven
timo apeigas atlikus, ten pat

RHEUMATISM
Pain—Agony Starts To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for Yon
Think of it—how this old wori<J 

does make progresą—now comes a 
presčription which is known to phar- 
macists as Allenru and within 48 
bours after you start to take this 
bfflft Sietini? formula pnin, agony and 
Inflammatinn caused by cxcess urio 
ocid has started to depart.

Allenru does just what this irotlco 
eays it will do—it is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
ing drugstores everywhere for 85 
cents and if it doesn’t bring the Joy- 
ous results you expect—your money 
wbol» heartedly returned.

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids

The only w«y your body can clean out 
Aclda and polsonou* waetea from your 
blood ia thru ‘J mllllon tlny, dellcate Kbl- 
ney t u be a or flltera, būt beware of cheap, 
draetlc, irrltattnr drugs. If functlonal 
Kidney or Bladder dlaorders make you 
auffer from Oettlng Up Nlfhta, Nervoua- 
nesa, Leg Palns, Backache, Clrclea Under 
Kyca, Dizzlneai^ Kheumatlc Palns, Achl- 
lty, Burnlng. fomartlng or Itchlng. don't 
take chancea. Get the Doctor’a guaran
teed presčription calied Cyatex (Slaa- 
Tei). Works faat, safe and eure. In 4S 
hours it mušt bring new vltallty. and la 
guaranteed to flx you up ln one week or| 
money back on return of empty pąckage. 
Cyatex coata only 9c a day at drugglata 
and the guarantea proteeta you.

LIETUVIAI KATALIKAI, 

PASISKUBINKITE!
sueiti į glaudesnius santykius. 
Pasilinksminimams ir sma
giam laiko praleidimui bu» 
visokių progų.

Gegužinei jes rengėjai turi 
jau gražių pradžių: Marąuette

tvių pasieniu, pajūriu — pra-! išleidęs iš jos didoką būrį ge-
Kleb. kun. J. Čižauskas bu- ja kas kų gali ir žada pikni- *r 1*^ Palang?> iš *en P®r' J* V. Smolenskas y

Klaipėdos kraštų, Suvalkijų ir ra 3° mokyklos mokinys. Svei- 
vėl Dzūkiją atgal į Kauną. 1 kintinas ir visais atžvilgiais 
Kelionės svarbiausias tikslas > remtinas darbas. K.

vo išvykęs į diocezijos semi- ke dalyvauti. Girtinas žmonių 
nariją metinėms rekolekcijo- atjautimas seserų darbuotės.
ms.

Marijona Aukščiūnienė, į- 
žymi šios kolonijos veikėja, 
praleidus savaitę laiko Penn- 
sylvanijoj, grįžo kupina gra
žių įspūdžių. Džiaugiasi žmo
nių vaišingumu bei nuoširdu
mu.

Jos daug darbo įdeda moky- 
damos vaikučius ir tarnauda
mos prie bažnyčios.

Aukojusių vardai bus pas
kelbti.

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

“Draugo” ir “Laivo” va
jui užsibaigus, Ona Škulienė j 
gavo daugiausia skaitytojų ir 1 
laimėjo kleb. kun. J. Čižausko 
paskirtų piniginę dovaną.

Škulienė gavo 22 “Draugo” 
ir 13 “Laivo” skaitytojų. Ki
ti irgi gražiai darbavosi.

Nors vajus baigės, bet Spau 
dos Rėmėjų dr-jos nariai žada 
ir toliau darbuotis, kad gavus 
kuodaugiausia prenumerato
rių.

KLAIDOS ATITAISYMAS

Pereito penktadienio rašytoj 
žinutėj apie Šv. Vardo dr-jos 
iškilmes pasakyta, jog pamok
slą pasakė kun. Silvius.

Tai dienai gražų pamokslą 
pasakė pats dvasios vadas kie-, 
bonas kun. J. Čižauskas.

— išbandyti jojiko ir žirgo iš- ’ 
tvermingumą ir jojiko sugebė
jimus žirgų valdyti. Per die
ną jis turės prajoti apie 50 
klm. Neveltui gen. Bukauskas, 
linkėdamas išjojančiam geros 
kelionės, nurodė, kad jis išsi
ruošė į nelengvų ir svarbų žy-

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus 

Visokios ROMes Iaaiinmcc — l irnies, Automobilių,
Stiklų ir 1.1-

JOHN P. PWALI)
I OANS and INSURANCE

Jeigu r-...k.?..-. ...r..g'. a.r. arb'i.
apdraudė ugn.vėjo etc af-.iuik

840 VV ėst Hrd Street 
TELEFONAS YAPMs 2750 .ir u 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
I,' ' I I' I Ji,

SVIESI ATEITIS

TAUPANT PINIGUS 

UŽTIKRINTOJ VIETOJ

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

Mokam dividendus 
lerį pagal uždarbį.

už kiekvieną do-

Duodam Paskolas 
Ant Morgiciy

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.

L3?’ederal Savings
Jano loan asiociation

OP CHICAGO ---------
JUOTIN MACKIEIVICH — PreatdenUa 
HELEN KUCHIN8KAS — RaJItlnlnkė

2324 80. LEAVITT STREET Tel. OANAL 1678

Jums reikalaujant 
sutaupytus pinigus. N 
STOJIMO MOKESČIŲ.

atiduodam 
NĖRA. 1

Rašykites prie didžiausios ir turtingiausios lie
tuvių organizacijos pasauly — Lietuvių R. K. Su
sivienijimo Amerikoj, kuris šiomis dienomis prii
ma naujus narius be 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 į LRKSA kuopų sekretorius
Chicagoj: Pr. Naujokas, 3334 S. Parnelt str.; A. Ba. 
cevičius, 1850 Wabansia avė.; K. Rubinas, 10512 
Wabash avė.; 0. Zaveckienė, 5932 So. La Šalie str.; 
M. šaučiuvėnas, 5143 So. Paulina str.; Ig. Sakalas, 
2248 W. Cermak Rd., arba ‘ Draugo” redakcija, 
2334 So. Oakley avė.; J. Grisius, 2024 So. Rubie 
str.,- V. Paukštis, 2738 W. 47 str.; Fr. Stogiutė, 
0636 S. Talman avė.; P. Pocius, 4619 So. Wells str.; 
12250 So. Green str. (West Pullman); S. Keliotis, 
921 Lincoln str. Rockford. III.; A. Sutkus, 1007 
Eighth str. Wankegan, III.; D. Benderius, 1326 
Shields avė. Chicago Heights, III.; P. Valuckas, 
1418 N. 18 avė. Melrose Park, I1L; 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: 
$L50, $250, $500, $750, $1000, $2000. LRKSA turi 
ir kitokius apdraudos skyrius: 20 Year Kndowment, 
20 Year Payment Life, Endo^ment 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 apdraudų.

Visi lietuviai katalikai turėtų būti šios organi
zacijos nariais. Tai mūsų tautinė tvirtovė. Prisira* 
šykit dabar, nereiks įstojimo mokesties mokėti.

Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoje Centro 
adresas: 73 B. South str., Wilkes Barre, Pa. Centro 
pirmininko adresas: L. Šimutis, 2334 So. Oakley 
avė.
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ŠEŠTADIENIS - SUSI- 
VIENYMO DIENA!

Keistai skamba: šeštadienis 
— Susivienymo diena! Bet 
taip yra. Mat, šį šeštadienį, 
birželio 22 d. Susivienymo Chi 
eagos apskritys rengia pikni- 
ų, Vytauto darže. Be papras
tų dalykų, kas būna piknikuo
se, komisija rengia dar kų tai 

* naujo. Bus dainų, bus atletikos 
rungtynių, bus ir kalbų, ku
riomis bus nušviesta, kaip nau 
dingą kiekvienam lietuviui ka 
talikui priklausyti Sus-mui. 
Jo nariams nereikia mokėti jo 
kių ekstra mokesnių, nariui 1 
mirus, kaip yra kitose pašal
pos draugijose. Jam negresia 
pavojus išnykti, koks gręsia 
kitoms draugijoms. Jam negrę 
šia nei nauji Illinois valstybės 
įstatymai, nes yra įregistruo
tas. Dabar eina Sus-mo naujų 
narių vajus. Kiekvienas gali 
įsirašyti be įstojamo mokes
čio, o tai didelis palengvini
mas. Vajus baigsis birželio 3G 
d.

Šiame piknike norintieji į 
Sus-mų įsirašyti kuopų rašti
ninkai galės išpildyti aplika
cijas.

Į piknikų kviečiami visi 
Chicagos lietuviai (Sus-mo 
nariams būtinai reikia daly
vauti).

Vytauto daržas dabar pa
čiam žaliume, pačiam gražu
me, geriausia poilsiui ir pasi
linksminimui vieta. Įžanga su 
gautu iš anksto tikietų dykai!

įgis

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

Birželio 14 d., vakarop, prie 
121 ir Lowe avė. Illinois Cen
tral elektrikinis traukinys už
mušė jaunų 18 metų vaikinų 
Vincų Mockevičių, jam važiuo 
jaut automobiliu skersai bė
gius. Birž. 17 d. po iškilmin
gų bažnyčioj pamaldų palai
dotas Šv. Kazimiero kapuose. 
Vincas buvo gerų tėvų ir pa
dorus jaunikaitis.

Dainos šventės, kuri įvyks
ta rugpjūčio 4 d., Vytauto da
rže tikietai jau gatavi ir pla- 

i tinami po Chicagos ir apylin
kės kolonijas. Keikia nepamir- 

i šti, kad toj dienoj Vytauto' 
darže bus nepaprastas paren ! 
girnas, kokio dar Chicagos lie
tuvių tarpe nebuvo. Dainos 
šventės tikietų gulima gauti 
pas visus Chicagos ir apylin

ir
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Kai kuriuose kraštuose iš senovės yra užsilikęs gražus paprotys laiminti 
laukus ir juose derlius. Čia atvaizduojama, kaip Anglijoje tas gražus paprotys 
vykdomas. Su procesija laiminami laukai, žukla ir kasyklos.

laiko pašvęsti ir darbo įdėti, 
kol vaikučius taip gražiai pri 
rengė programui. Oras buvo 

kės lietuvių parapijų chorve-1 prastas, labai lijo, bet žmonių
džius — muzikus ir choristus, i priėjo pilna svetainė. Klebo

nas A. Linkus pasakė gražių
Bažnyčios remonto darbas 

jau eina prie galo. Bažnytėlę
kalbų ir vadovavo programui. 

Mokyklų baigė ir diplomas
turėsime labai gražių. Viskas Į gavo sekantįeji; S. Galdikai- 
joj atnaujinta ir labai gražiai it6> g žutautaitė, O. Piktužy- 
išdažyta. j p Radavičiūtė, A. Serei-

Pereitų savaitę bažnyčios , kait§> v. Jovaį§aįte, Ed.Doč. 
remonto fondan aukojo sekau J kus, Ed. Cicėnas, A. Gurskis, 
čiai: Šv. Veronikos dr-ja pik-, A KUag> A Klainas, J. Ka- 
nikėlio pelnų $83.o5; B. Suci-! p0£įus, J. Matuliauskas, 
lienė K) dol., česlovicius 3 ( Marcinkevičius
dol. ir jo sūnus -1 dol.

ry Park, prie Archer Avė. 2 
mylios į vakarus nuo Kean 
Avė.

Norintieji tapti dr-jos na
riais bus priimami be įstoji
mo mokesčio nuo 17 iki 25 m. 
amž., o senesni už numažintų 
mokestį. Komisija ir valdyba 
deda pastangų, kad atsilankę 
nariai ir svečiai būtų paten
kinti. Pradžia 10 vai. ryto.

Valdyba

DR-JOS “LIETUVOS 
ŪKININKO" METINIS 

PIKNIKAS

Birž. 16 d. parap. svetainė
je buvo parap. mokyklos mo-' 

i kslo metų užbaigimas. Vakare 
1 8 vai. išpildyta gražus prog- į 
i ramas, Visų mokyklos skyrių ' 
mergaitės ir berniukai kuo-1 
puikiausiai savo užduotis iš

B.
E. ltausas. ir 1 

E. Šalkauskas. Jaunuoliai 
džiaugiasi gavę diplomas, kar
tu ir vakacijas. Rap.

PEOPLES RAKANDŲ 
KRAUTUVĖS SMAR

KIAI DIRBA

patarnavimas irgi prisideda 
prie patraukimo didesnio skai
čiaus pirkėjų. Peikanti visuo
menė įvertina visus tuos da
lykus ir pilnai pasitiki Peo
ples krautuvių patarnavimu,

prekių rūšim ir teisingom bei 
priejnamom kainom. Rap

Laimė m* tik akla, bet apak- 

do ir tuos, kuriuos ji glosto.

Ciceronas

Metinės Mirties 
Sukaktuvės

Birž. 30 d. Įvyksta draugi
jos ‘‘Lietuvos Ūkininko” me
tinis piknikas A. Pukienės da
rže, 87th ir Forest Avc., Wil- 
low Springs, lll. Šis daržas y- 
ra 4 blokai už Kean Avė., 
(West) nuo Archer Avė., 
(South) 2 lbokai iki Forest 
Avė. Važiupdami matysite iš
kabintas didelėm raidėm “po- 
sterius”. Negalėsite pravažiuo 
ti vietos.

Pikniko komisija jau išpla
tino virš 3,000 tikietų ir pa
linko vienų geriausių orkes
trų (Henry Peters), kuri grieš 
šokiame. #

Visi draugijos nariai, ir 
draugai, suvažiuokime birž. 
30 d. į Pukienės daržų.

Nariai, kurie negavo tikie
tų, malonėkite kreiptis į pi
kniko komisijų, arba į draugi
jos pirmininkų J. Žurkauskų, 
1957 AV. 23rd St., ar raštinin
kų, A. lankų, 2144 W. 23rd 
PI. Jie tikietus suteiks dykai 

Ieva • Lukošiūtė, fin. rašt

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvai* Iimokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 834*0
5340 fiO. KEDZIE kV&.

ANTANINA MAN KUS
Perziskyrė su šiuo pasauliu 

>1 Iželio 23 d.. 1934 m., sulauku- 
. i 2 4 melų amžiaus. 1'allko di
deliame nuliūdime motinų Onų. 
tėvų Jurg), dvi seseris: G rasi l- 
dų, Mareijunų ir švoger, Jankai
tį ir du sesers sūnus: Jeronimų 
ir Jurgj ir gimines.

Liūdnai atminčiai mūsų bra
ngios dukrelės ir sesers. bus 
laikomus šv. Mišios, šeštadieni, 
birželio 22 d., šv. Antano para
pijos bažnyčioj. Cicero, III., 1 
vai. ryto. Kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažystumus 
atsilankyti j šias pamaldas.

Jau praslinko vieni metai kat 
tave, mūsų mylima dukrele ir 
sesuo, ta negailestingoji mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo. Mūsų 
širdys,' palikai neužgydomų žai
zdų. o namuose neužpildomų 
tuštybę. Mes tavęs, brangiau
sioji dukrele ir sesuo, laukta
me sugrjštant. bet tas mūsų 
laukimas veltui. Visokios gėlės 
pranyksta ir vėl sugrjšta, bet 
Viešpats tave pasiliko kaipo iš
rinktų gėlėlę amžinai. Nors lai
kas tęsiasi, mes tavęs niekados 
neužmiršime. lai gailestingas 
Dievas suteikia tau .{inžinų at
ilsi.

Nuliūdę liekame;
Tėvai, Seserys Ir Giminės

ANDREW BENDER
(BENDAR^VIČIUš)

Mirė birželio 19 d., 1935 in., 
6:15 vai. vakare sulaukęs 41 
metų amžiaus. KUo Iš l.leluvos, 
Kauno Įteki.

Amerikoje išgyveno 25 melus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Julijonų, dukterj Klo- 
renee lr gimines; o Lietuvoje 
sese r j. •

Velionis buvo nurys t’hica- 
gos Liet. Savitarpinės 1‘aSelp. 
Dr-jim. Momlng Star Klūbo ir 
Hiiluboldt Park Politikos Klu
bo.

Kūnas pašarvotas 3056 Lyn- 
dale Avė. Tel. Albany 0205. 
Laidotuvės jvyks šeStadienj. bir
želio 22 d. 9:30 vai. ryto ku
nigas atvyks j namus. Po pa
tarnavimo kūnas bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines. »

NuoSirdžlai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: .Moteris, Duktė ir 
Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Lacha- 
wicz ir Sūnūs. Tel. Canal 2515.

kandų krautuvės gali didinti 
skaičių pirkėjų ir visus paten
kinti, ypatingai šiais laikais, 
kuomet eina didelė kompeti- 
cija ir laikai nėra normalūs 
Atsakymų gavau tokį: Peopies 
krautuvių vedėjų pasiaukoji
mas prekybos reikalams ir ga 
bumai jas vesti. Štai, dėl ko 
šįmet Peoples krautuvės daro i 
dvigubų apyvartų. Jos turi Į 
daug stako ir parduoda labai 1 
žemom kainom. Jos paskyrė' 
virš $2,000.00 vertės brangių 
dovanų šių krautuvių koštu- , 
mėliams. Tų dovanų gavimu: 
visi Peoples krautuvių kostu- 
meriai bus sukviesti 30 d. bir
želio*! ’* Birutės” daržų, kur, 
be to, bus priimti ir pavaišin
ti.

Peoples krautuvės parduoda 
refrigeratorius be jokio įmo
kėsimo ir duoda net 3 metus

T*

MYKOLAS KIELLA
Mirė birželio 1!) d. 1935 m., 10:40 vai. vakaro, sulau

kęs 14 metų amžiaus. A. a. Mykolas gimė Chicago, lll.
Paliko dideliame nuliūdime mot nų Elzbietą, tėvų 

Mykolų, 2 seseris: Bronislavų ir Elzbictų, močiutę Ki- 
slauskicnę, dėdes Antaną Kislauskų, \ ilimų ir Andrie
jų Kiellus, dėdienę Marijonų Vas liauskienę, dėdę ir 
dėdienę Didžiarėkius ir Lacliavičius; Rhinelandcr, 
Wis. dėdę ir dėdienę Sargeušus Česnas ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3127 W. 38th PI. Laidotuvės į- 
vyks šeštadienį birželio 22 d., iš namų 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į ftv. Onos parap. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Tėvai, Seserys, Močiutė, Dėdės, Dėdienes 
ir Gimines.

Laido’tuvių direktoriui Lachawicz ir Sūnūs. Telefo
nas CANal 2515.

Atsilankius į šias krautuves 
'ir pasikalbėjus su vienu, kitu 

■ vedėju bei kitais krautuvių 
BRIDGEPORT. — Dr-ja nariais, malonu patirti, kad 

Palaimintos Lietuvos rengia I lietuvių įstaigoms prekyba ge-

KVIEČIA Į PIKNIKĄ

pildė. Matyti, mokytojos šv J išvažiavimų birželio 23 d., J. 
Kazimiero seserys turėjo daug Spaičio darže, priešais O’llen-

DULL FADED HAIR MADE

IN 20 MINUTES

rai sekasi. Susidomėjęs paklau laiko išmokėti. 1 agalios man 
siau, kokiu būdu Peoples ra- dagus, draugiškas ir skubus

I

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Udizbėjai ankitesaėa rūšlee pamišk

iu lr Grabnamių 
■ ' -----o-------------

DidUauia paminklų dlrbtovi \ 
OhlcacoJ

Snvirf 50 metų prityrimo 
------------ o------------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės lr 
taupykite pinigus

■ — o ■ — ■
lies atlikome darbą daugelio! 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Ava

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

A. Masalskis
A. Petkus
I. F. Radzias
S. M. Skudas

3307 Lituanica Avė. 
Phone ĘOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

A modem scientific treatment that beautifies 
and restores your hair to its natūrai color.

CLAIROL
deanses... reconditions.;. ti nts

Just one brlef treatment with Clalrol wlll malte 
your hair soft and gleaming, talcfngyears from your 
appearance. This revolutionary method of hair 
beautification through color is sv/eeping thecoun- 
try. Malte your appointment forą treatment today.

A»k for Clalrol at your favorite Braut y Sliop or 
vrrlte to Clalrol Ine. 126 W. 46 Ui Street, Ketv York 
City, N. Y.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

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

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Bes. PENSAOOLA MII 
RKLMONT MM

Offtoe, HILLAilDH MM 
Vlnoent Roselll. secr.

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

1.1. Zolp
J. F. Eudeikis

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

Lachawicz ir Simus 2314 West 23rd Plaee 
Phone CANal 2515 Cicero 692?

4092 Archer Avė.
Phone liAPUyette 3572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

YARds 1741-1742
J. F. EUDEIKIS

l



0 DR AtTGAS Fenktadienisį birželio 21, 1935

MHIIIIIIIIimillllllHIIHIIIIIIUIIIIIIUHIlltHmilIlIlIlHIIUimilllllHmilIlIlIlIlIlIlIlHllllllimill*

Į NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS PIKNIKAS s
B ĮVYKS.

B SEKMADIENĮ, BIRŽELIO - JUNE 23 d. 1935
Šiame piknike iš tikrųjų bus kuo džiaugtis. Po ilgo ir reikalingo lietaus visas daržas atšvie- BĮ 

žintas, taip kaip turėjo būt i pavasarį. Bus GERA MUZIKA — SKANŪS VALGIAI — GARDŪS — 
GERI MAT.

*■ w Kviečia visus
Vytauto Darže prie 115 gatves ir Cravvford Avė. įjjgj vikarai ir komitetas
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VIETINĖS ŽINIOS
ŽINIŲ - ŽINELĖS
NAUJAS SKYRIUS

Neužilgo prasidės naujas 
skyrius dienrašty j “Drauge”, 
kuris vadinsis “Jaunoji Kar
ta”. Bolotoff Studijos oficia
liai paskirtas fotografas neuž
ilgo atvyks į jūsų namus.

— Reiškiame užuojautų po
niai Kumskienei, kurios tėvas 
užvakar užmuštas automobiliu.

DAINININKAI PRIEŠ 
SPORTININKUS

ninku. Laimingiems teks bra-
1 ngios dovanos. Dariaus - .Gi
rėno postas tik vienų į metus 
piknikų rengia, tat ir stengia
si jį padarytį įdomiu, Unksmių 
ir visus patenkinančiu.

Lietuviai legijonieriai remia

BRTGHTON PK. — Birže
lio 23 d., Vytauto darže už 
25c bus galima pasišokti, par 
klausyti dainų, pažaisti ir pa- 
'matyti stiprų L. Vyčių 36 kp. 
tymų, kuris iki šiai dienai nė
ra pralošęs nei vieno žaidimo 
Brighton Parko apylinkėje, su 
siremiant su N. P. P. Š. parap. 
clforo tymu už parapijos ir

Mokyklos vaikučiai padaina- .bulskytė, Morta Labutytė, Juo 
vo keletu dainelių, paskui se-! zapina Meškauskaitė, Stanis- 
kė kalbos. Įdomiausia ir nuo-1 lava Kurpaitė, Motiejus Savei- 
širdžiausia kalba buvo paties I kis, Jurgis Mikalauskas, Vin- 
klebono. Jis reiškė didelio dė- centas Bova.
kingumo rengėjoms ir visiem? 
atsilankiusiems. Klebonas ap-

lietuvius biznierius ir profesi- dovanotas, keturiais gėlių ba- 
jonalus, dalyvauja viešuose pa sketais ir didele dovana, 
rengimuose ir didesniuose lie- I Aeiuojame rengėjoms už gra

— Lijo per penkias dienas.
Bet vakar prasiblaivė, buvo 
saulėta. Tai reiškia, kad ligi 
šeštadienio atšils, šeštadienį, 
birželio 22 dienų!, Vytauto da
rže, įvyksta įvairus IjRKSA 
Chicagos apskrities piknikas.
Šiame piknike dalyvaukime 
visi.

— Su smagia liet. kat. stu
dentų ir profesijnalų ekskur
sija, išplaukiančia liepos 3 d. 
švedų linijos laivu, važiuoja 
kunigų, daktarų, kitokių pro
fesijonalų ir studentų. Kas no
ri kartu važiuoti, kreipkitės į 
“Draugo” laivakorčių agen
tūrų. Dar suspėsite.

— Plėšikai apvogė Jonų Va-1 
rekojį, kuris turi bučerne 6022 Į 

So. Halsted str. Plėšikai į krau 1 
t-uvę įsibriovė, kuomet jis bu- | 
vo išvykęs į stokjardus mėsos ‘ 
parsivežti.

— Cbicaos lietuvių sporti
ninkų tarpe eina didelis sąjū
dis. Jų yra šimtai. Visi norė
tų patekti į išrinktųjų skai
čių važiuoti į ’Lietuvų.

— Peržiūrint “Draugo” 
knygynų, pasirodė, kad “Drau 
go” spaustuvė yra išleidusi a- 
pie pusantro šimto vertingi} 
knygų. Po keletu egzemplio
rių siunčiama į Kaunu, į vi
so pasaulio lietuvių kongreso 
metu rengiamų parodų.

— Šiomis dienomis Federa-
• • , • I klmuose egzaminavimas daromas su

CIJOS centro, Chicagoje gyvo- elektra. parodančia mažiausias klai
das. SpedalS atyda atkreipiama J

tuvių parengimuose teikia pa
tarnavimo. Jie niekuomet ne
atsisako nuo kilnių tautai da 
rbų.

Tat, besiartinant mūsų me
tiniui piknikui, kviečiame lie 
tuvių visuomenę, biznierius it
profesijonalus kuoskaitlįngiau- 

Brighton Parko čempijonatn. lgjQ atsilonkyti Mrželio 30 d ;
TIo ^rrorhAc i n i Izrv ’ ’ lnintn _ _

žų vakarienės priruošimų ir 
dalyviams už skaitlingų atsi- 
lanymų, kas, be abejo, klebo
nui pridavė naujų jėgų, nau
jos energijos toliau tęsti sun
kų parapijos darbų, nes matė, 
kad jo pastangos yra įverti
namos, branginamos.

sodai ic i ja dar vienų surengė atsilankyti ir naujų narių at-
birž. 11 d., šušiūtės namuose sivesti.• 1ir įteikė gražių dovanų. ’ Yra atvažiavusios dvi sese- 

Einančiai į moterystės luo-1 rys Pranciškietės; ir jos atsi-
mų Šukiūtei linkime viso ge- lankys į susirinkimų.

Valdybaro. A. J.
Artinasi mūsų parapijos me

tinis piknikas. Jis bus birže
lio 30 d., Vytauto darže. Šįmet 
manome turėti didžiausi pik
nikų1, nes prisirengimas yra T0WN OF LAKE. — šv 
didelis. Praeitų savaitę įyko Pranciškaus Vienuolyno Rėmė 
parapijos komiteto pasitari- jų 3 skyr. svarbus susirinki
mas. Darbai suskirstyti ir dau mas įvyks birželio 21 d., po 
gelis darbininkų išrinkta. pamaldų, mokyklos kamb.

RaP- 1 Nuoširdžiai kviečiame visus

Pranešimai REIKALINGAS VYRAS 
ANT ŪKĖS

Už 100 mailių nuo Chicagos. 
Savininkų galite matyti bile 
kaila.

Atsišaukite tuojau.
3935 Archer Avė., 

Chicago, III.
I

Be “garbės vainiko”, laimė 
tojai bus pavaišinti biznierių 
ir profesijonalų.

Visi Lietuvos Vyčių Chica
gos apskr. kuopų nariai “roo- 
tys” už L. V. 36 kuopų, o va
rgonininkai ir parapijų chorų 
nariai už dainininkus.

Parap. Komitetas

JAU NEBETOLI DARIUS 
GIRĖNAS POSTO 

PIKNIKAS
Birželio 30 d. įvyksta Da

riaus - Girėno posto 271 of tbe 
American Legion piknikas 
Oaks darže, prie 119 ir Archer 
Avė. Programas žada būti gra 
žus: dainos, šokiai ir graži mu 
zika. Bus ir būrys lietuvių 
sportininkų, ristikų ir boksi-

nantieji, valdybos nariai turė
jo svarbų pasitarimų.

— Sugrįžo kun. Antanas A-i 
ndriušis, kuris prieš pusę me
tų buvo išvykęs į Scranton, 
Pa. kun. J. Kurui į talkų. Jis 
pasakojo, kad ‘to krašto jau
nimas yra gyvas, veiklus ir 
svarbiausia — lietuviškas.

VYČIAI LINKSMINSIS
IR VISUS KVIEČIA SYKIU 

PASILINKSMINTI

Pirmadienį, birž. 24 d. Rose 
lando L. Vyčių 8 kuopa, para
pijos salėje rengia pasilinks
minimų, kurio visas pelnas 
skiriamas softbolo tymo lė
šoms padengti. Visi kviečiami 
sykiu pasilinksminti. Įžanga 
tik 10c.

J. Smulkis, koresp.

Oaks daržų.
Frank Krasauskis

CHICAGO HEIGHTS 
ŽINIOS

Šv. Antano dienoje, birž. 13 
d., parapijos svetainėj įvyko 
labai gražus bankietas — ge 
rb. kleb. kun. Antano C. Mar 
tinkaus vardinių vakarienė 
Žmonių prisirinko daug. Pro
grama trumputė, bet įdomi

Birž. 16 d. parapijos salėj 
įvyko mokslo metų užbaigi
mo vakaras. Programa, kuri

CICEROS ŽINIOS CLASSIFIED
Praeitame N. P. P. Šv. so

dalicijos susirinkime A. Šukiū- 
buvo labai įdomi, susidedanti rezignavo iš pirmininkės 

vietos, nes birž. 22 d., 5 v. v., 
Šv. Antano bažnyčioje priims 
Moterystės Sakramentų su A. 
Zakarausku.

iš įvairių drilių. Jį tvarkė ge 
rb. mokytojos, Šv. Kaz. sese
rys. Į mokyklų baigusius pra
kalbėjo vietinis klebonas gerb 
kun. A. C. Martinkus ir išda 
lino diplomus. Kalbėjo ir Kni- 

1 gilt of Columbus pirm. T. R.
| Jurmann ir American Legion 
1 pirm. B. Slialbnan. Pradžios 
mokslų užbaigei’ Alberta Do-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETBVIAI DAKTARAI:

Šukiūtės vadovystėj draugi
ja gražiai augo ir veikė. Tiki
mės, kad ji mūs neužmirš ir 
dažnai aplankys.

Nors jai buvo suruošta ke
lios “showers” pramogos, bet 1

ACTOMOBIIIS AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC.
===== Vartotų Karų Bargenai-------

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUICK '35, 5 Sodan. Trunk. garant. . . .
BUICK *38. 5 Sedan, garant........................
CADILLAC ’30. 7 Sedan, V-16, Tobulas 
PONTIAC '35. 5 Sedan. DeLuxe modelis
PONTIAC '35. 5 Sedan. 6 cyl-lnd...............
BUICK '34, 5 Sedan, Trunk........................
BUICK '33, 5 Sedan 67, kaip naujas

#825
#795
#745
#745
#695
#«05
#e»5

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų J tempimu. kuria 
erti priežastimi galvos skaudėjimo, 
r.-alglino, aklų aptemimo, nervuotu- 
•no. skaudamų aklų karfttj. atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsltl-

mokyklos valkua Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki I v 
NedBIloj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND A VENŲ 
Platt Bldg., kamp. 18 st2 aukštasPastebėkit mano iškabas

skirtų valandų. Room 8.
Phone OANal 0523

PROspect 1028 2359 So. Leavltt St.
OANal 0708

DR. J. J. KOWARSK AS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Rez. Ir Ofiso Te!. — BOUIevard 5031

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

Tel. OANal 0267 1
Rea. FROspect 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

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

Ofiso telef. BOUIevard 7820
Namų tel. PROspect 1930

OTDTTOJA8 lr CHIRURGAS
IMI SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8400 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
4 Iki 8 v. vakaro

Tel CANaI 8122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas leavltt St.)

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartj

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
8eredoj pagal sutarti

Tel CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
' GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 lr 7—8 vak. 

Seredomis ir Nedėllomls pagal sutarti 
' REZIDENCIJA

6631 Š. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

Ofiao Tel.: PROspect 8376
Rez. Tel.: HEMiock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis (lydytojas lr Chirurgu

1 ’ 2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 8:80 iki #:SO 
Seredomis Ir nedSIlomts pagal sutarti 
Bes. 2515 W. 89th St. Pagal sutarti-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla 0036

Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUlerard #91#—14
Rea. VICtory ##4#

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-#: nuo 6:S0-l:S9 

756 West 35th Street

DR. J. E SIEDLINSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E SIEDLINSKIS
Dantistas

Gas X-Ray
414# ARCHER AVĖ., Oor. Frandsco 
Tel. Office Laf. #660; res Vlrg. 8669

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHNoriais
4729 So. Ashland Avė.

S lubos
CHICAOO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nno 19 Iki 1# vai. ryte. nuo 9 lkl 4 
vai. po plotų Ir nuo 7 Iki 8:18 vai. 

vakaro. Nedėllomls nuo 10 Iki 11 
valandai diena

Telefonas Miriau 9SS4»

GYDYTOJAM Ir CHIRURGAM

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds OM4

R«n.t Tel PLAsn #400
Valandos:

Nuo 19-11 ▼. ryto; >-# Ir T-# v. v. 
Medė,dieniais nne 19 Iki 1# diena

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. LAFayette 7850

DR. F. C. WINSKUNAS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. OANal 0401

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Res : Tel. HEMiock 8288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDTTOJA8 Ir CHIRURGAS

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

Restdencljos Ofisas: 2888 W. 69th 8t. 
Valandos: 18-12 lr l-f vai. vak.

Seredomis lr Nedėllomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 80. 49th CT.. CICERO. ILL.
Utar., Ketv., Ir PStn. 18—# vai.

2147 SO. HALSTED ST.. CHICAOO
Paned., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMiock 4848 
Res. Tel. OROvehlU 0817

8924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
OYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS 

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

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANa! 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 2 Iki 5 popiet. 7 Iki 9 vak.

NedSIloJe pagal sutartj

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8 
3051 West 43rd Street

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

8eredom4s Ir nedėliomls pagal
■u tart|

Tel. LAFayette 3051

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

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

CADILLAC '31, 7 Sedan. 6 drat. ratai ........................................ #«»•>
PONTIAC '34. 5 Sedan De Luxe ...................................................... S»95
BUICK '33. 5 Sedan 57, pirmos rūšies.............................................#595
LA SALLE '31. 5 Sedan. labai puikus ........................................ #445
CADILLAC '30, 5 Sedanette. Fleetwood ................................... .. #395
PIERCE '30, 5 Phaeton, Pilkas, Tobulas ................................... #395
PACKARD '31, 7 Sedan, Custom Bullt ................................... #395
CADILLAC '30, 5 Town Sedan, 6 drat. ratai .......................... #395
I.TNCOLN *29. 5 Sedan, pulkus karas ........................................ #875
BUICK •’Sl, 5 Sedan 67, geroj tvarkoj ............................................. #375
LA SALLE ’81, 5 Coupe, geram stovy ........................................ #345
PIERCE ’30. 2-4 Coupt, geram stovy ........................................ 9325
CHRYSLER '31, 2 Conv. Coupe, Rurnble seat ..................... #295
I.TNCOLN '30. 5 Sedan, labai puikus karas ............................... #295
PACKARD '30. 2 Conv. Coupe, Gražus ........................................ #295
CADILLAC '30, 7 Sedan. geram stovy ........................................ #295
BUICK '30. 5 Sedan 81, Svarus ...................................................... #225
CHEVROLET '31, 2 Coupe. S drat. ratai ............................... #225
BUICK '30. 7 P. Limo., G drat. ratai ........................................ #225
CHRYSLER '29, 7 Sedan, 6 drat. ratai ................................... #195
FORD '31, 2 Coupe, geroj tvarkoj ............................................. #195
ORAHAM '32, 5 Sedan, b&rgenas ............................................. #195
LA SALLE '29, 6 Sedan, žema kaina ..............................................#195
CADILLAC '28, 5 Coupe, geram stovy .............................................#195
OAKLAND '30, 5 Sedan, gražiam stovy .................................... #175
CADILLAC '28, 5 Sedan, bargenas ................................................. #125
CADILLAC '28. 7 Sedan, sūpaukite ................................................. #125
NASH '29, 5 Sedan, žema kaina .............................................#125
BUICK '28, 5 Brougham, eina O. K............................... ’’ • os

BUICK '27. 6 Sedan. kalnuotas parduot ...................... | juiSTUDEBAKER '29. 5 Sedan .. . .................................... Jį?
BUICK '26. 5 P. Sedan, 2 durų................... .. . # r,o

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4-100

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telephone BOUIevard 2800

Joseph J. Gi-ish
ADVOKATAS ir PATARĖJAS 

4831 SO. A8HLAND AVĖ.
Res. 8815 8. Rockvvell 8t.

Phone REPublic #722 CHICAOO

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road(West 22nd St.)
(Metropolitan State Bank nam.)

Valandos kasdien nuo 9 Iki I 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais 8 Iki 9 
Telefonas C A gal 11TB

NAMAI: 6459 8. RockweU St.
Telefonas REPublic 9800

Bei. 1460 No. Paulina St.
Phone ABMitage 0690

FERDMAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS Suite 1009 — FRAnklin 6990

188 W. Randolph St. . 
Chicago

REAL ESTATE
Skolinant pinigus ant jflsų morgl- 

člų, bonų, algos tr namų Taipogi pe- 
rkam, parduodam — mainom morgl- 
člus, bonus, namus, flkes tr biznius. 
Turim apdraudos departamentu. Vie
šas ėNotaraa.

J. NAMON OOMPANY
6755 South Western Avenuė

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - STUNGIAM
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRĄ

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

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

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


