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1 PROTRTIIDTl POPIEŽIUS VĖL kviečia kalesnykuose lenkai r kongresas skubiai
ANGLIKONUS VIENYBĖN SUPJAUSTĖ 15 LIETUVIŲ SVARSTYS DIDESNIŲ

BRANGUMA su r. kat. bažnyčia IKAUN —OkUDUOtoie mokesčių bilių

Chicago ir New Yorko moterų 
grupės veikia Washingtone

KREIPIAS KONGRESAN IR PAS KITUSf
AUTORITETUS

VATIKANAS, birž. 21.— 
Šventasis Tėvas Popiežius Pi 
jus XI pakartojo Anglijai 
kvietimą, kad ji grįžtų Ro
mos Bažnyčios vienybėm

i KAUNAS. — Okupuotoje 
į Lietuvoje, Kalesnykuose, len-•
kų būrys užpuolė ir peiliais ' WASHING1ON, birž. 21. 
supjaustė 15 lietuvių, kurių Abieji kongreso rūmai jau 
gyvybei gresia pavojus. Už- pasirengę svarstyti prez. Roo 
puolimas įvyko tokiomiSs ap- seve^° sumanymą didinti mo 
linkybėmis. Vilniaus ark. Jai- i dėsčius už dideles pajamas,

Tas padaryta proga arti- bnžykovskis, lankydamas pa- Pavt*ldėjimus ir kitus, nepai-

3c A 0 0 F T
METAI-VOL. XIX

NACIAI VIENAIP KALBA, 
KITAIP DIRBA

Sakosi, kad nekliudysią
katalikų mokyklų reiche

AVASHINGTON, birž. 21. 
— Moterų šeimininkių gru
pės iš Chieago ir New Yorko 
atvyko čia, kad asmeniškai 
protestavus prieš įvairnus 
maisto, ypač mėsos, brangu
mų. Jcs kreipias kongresan 
ir pas kitus vyriausybės or- 
gamus.

Reikalauja, kad kongresas 
ištirtų, kaip daug krašte įsi
galėjusios maisto monopoli
jos. Nori, kad tuojau bu-

VYSKUPAS SHEIL PA
SKIRTAS PARAPUON

nantig šv. Bede dvylikai šim 
to metų mirimo sukaktuvių 
minėjimui. Popiežius pasiuntė 
laišką benediktinų abatui pri
matui, pažymėdamas, kad šv.

rapijas, užsuko į minėtą mie- sant kfti kurių atstovų tvirti- 
stelį. Vietos lietuviškoji vi- n^mo» kad ^as nėra skubus

BET DESIĄ PASTANGŲ, KAD 

- PAGONINUS KATALIKŲ JAUNIMĄ

suomene sumanėė išnaudoti1 reikalas- Pageidaujama, kad AMSTERDAMAS, Olandi- gus Hitlerio jaunimo organi-
progą ir paprašyti arkivysku ši sesiJa apsidirbtų šiuo klau ja, birž. 21. — Vokietijos fe- zaeijon, kuri, anot jo, nesanti 

kad tas įvestų šalia len-1 simu» kadangi kita sesija ir deralinis vyriausybės švieti- priešreliginė. Tuo pačiu laiP4
Bede, Bažnyčios Daktaras, va kiškų jų ir lietuviškas patnal-

Jo Eminencija Kardinolas 
Mundelein, Chicagos Arkivy
skupas paskyrė J. E. vysku
pą pagelbininką B. J. Sheil, 
D.D., |V.G., klebonu šv. An
driejaus parapi jon, Chicagoj. 
J. E. vyskupas W. R. Grif- 
fin, D.D., La Crosse, Wis.,

dinamas anglų istorijos tėvu, 
gyveno tais laikais, kada An

das.
Kalesnykų parapijos gyven

glija buvo vienybėje su Sv. tojų daugumas yra lietuviai. 
Petro .Sostu ir visais žvilg- Kilus sumanymui dėl lietu- 
iais jautėsi ir buvo laiminga, viškų pamaldų, tuoj buvo su-

Šventasis Tėvas, tad parei ra4ytaa atitinkamas prašymas 
Skia, kad kiek anglų tauta Jo arkivyskupui, kuri pasirašė 
širdžiai yra artima, tiek Jis Augiau kaip 2,000 žmonių

gi turės pakankamai darbo, mo ministeris Hans Rust ofiCku Jo Emin. kardinolas Ber- 
Vyriausybės priešai ir dide cialiai paskelbė, kad katalikų tram, Breslavo arkivyskupas, 

lių lobių krovėjų agentai taip parapijų mokyklos Vokieti jo- paskelbė, kad tik Bažnyčios 
pat jau pasirengę statyti įv-Lie bus prezervuotos (nebus priešai tegali tvirtinti, kad 
airių kliūčių, kad pakenkus naikinamos), kadangi vyriau- jaunimo auklėjimui pakanka 
šio svarbaus sumanymo pra- į sybė pasižadėjusi padarytu vien pasaulinio ir fizinio švie 
vedimui. Kongreso atstovi) konkordatu su Šventuoju So- j timo. Kardinolas karštais žo-

daug trokšta, kad Lietuvių visuomenės atsto-
vyskupas pagelbininkas, nese 

fų papiginta mėsa, panaikinta i naĮ savo konsekravimą
AAA maisto 
gramą, ir tt.

naikinimo pro-

UNDBERGHAS VIRTO 
BIOLOGU IR IŠRADĖJU

klebonavo šioj parapijoj.
Vyskupas Sheil tačiau 

toliau pasiliks Chicagos arki
vyskupijos generaliu vikaru 
ir įvairių katalikų grupių di
rektorium.

ir

ji grįžtų
Romos Bažnyčion ir bendraii % ai arkivyskupui prašymą įt- 
su Šventuoju Sostu iškilmių 1 eikė po pamaldų ties bažny - 
ga/i ir taikingai minėtų šv.' čia. Arkivyskupas reikalu su- 
Bedo sukaktuves. ! sidomėjo ir pradėjo su atsto

Motina Bažnyčia pasiilgu- vais kalbėtis. Tuo tarpu įsi- 
si Anglijos ir laukia jos grį- karščiavusių lenkų gauja pra

vadai pareiškia, kad bus 
, triuškinamos visos statomos 
i klintys. Vyriausybės priešai 

nieko nelaimės.

NUBAUSTAS 45 
KALĖTI

METUS

zimo.

BUS DAUGIAU DARBŲ

•ktu nekliudyti šių mokyklų.

“Kartą mes ką pasižada
me, to ir laikomės,” pareiš
kia ministeris Rust. Tačiau 
jis priduria, kad Vokietijai y 
ta apgailėtinas dalykas ture-J 

mokvklu dvi sistemas. Busi ii

džiais protestuoja prieš p&go-j 
nišką sąjūdį Vokietijoje. Pa
žymi, kati šis sąjūdis yra 
kenksmingas tautos gerovei.

Federalinis vidaus reikalų 
ministeris dr. W. Fride, šaky 

■ damas prakalbą Turingojoj,

SWEITZERIS PAŠAUKTAS 
TEISMAN

NEW YORK, birž. 21. —i 
TI k dabar paskelbta viešu- į 

mon, kad lakūnas C. A. Lind 
bergbas kelinti metai studi
juoja biologiją Rockefellerio
institute ir šiandien jau esųs Kada"Ki Co<,ko aPskriti,,s 
žymus šio instituto biologas, *ra"d buvusi aP
pasiaukojęs žmogaus organu i skritlM klerk« ir Pašalint* « 
giliam tyrinėjimui. į aI‘skrlti<!s iždininko vietos R,

Al. Sweifczerį, vakar jis sava
sis institutas paskelbė, kad noriai nuvyko teisman, pasi- 

Lir.dlierghas išrado priemoni- saĮjg nekaltu ir išsilaisvino 
nę Širdį ir’ plaučius. Tai in-! pasirašęs laido 10,000 dol.
strumentas, su kurio pagal- b^ng,,
ba visi kūno organai gali į
būt palaikomi gyvais ir gali Jo byIos ”»6nnėjuiias pa- 
jie veikti ir augti taip, lygiai 

būdami žmogaus kūne.

--------- i .v,...................... . .'vis gi pripažino, kad “bažnvgriežtai vis gi žiūrima, kad'... .. . ’............
TACOMA, Wasl,., birž. 21. a|)(.josc moks1a,, «oS klauaunaa Vokietijoje ne

- Federalis teisėjas Cusl, ,laugia„ Wr„,ras> „egu gal. būt .sspręstas su poli-
. , . , . . ... Iman nubaudė 4.) metus kalė- ,._.i cminko lazda. Jis sakė; kad

t. .r mėtyt, akmenimis. Ark.-^ w su ''»<• .k.ta.1 butu. reikalingos kitokios priemo-
vyskupui pasisalinus, buvo į ~ ... , ‘ ' Nereikia užmiršti, kad na-
paleista, i darbą peiliai. Susi- . \. . . . cių smurto propaganda nese-. . . .. . . . .. amz., pagrobimu, už kurio . , . • » i *rinkusieji .pne bažnyčios lie- ...... , ,11a1 buvo vedama prieš kata-
tuviai, matydami, kas dedam, . Jikiskas mokyklas Bavarijoje, j

1 Su juo greitai apsidirbta, 1 Tuo tarpu Hitlerio jauni- į mu, nes tas yra valstybės

įdėjo lietuvius kolioti, stumdy

Federatinių darbų progre- 
administratorius Illinois 

valstybėje R. J. Dunhanų 
kurs yra podraug ir Chicagos 
parkų distrikto boardo pirmi 
ninku, grįžo iš Washingtono 
ir pranešė, kad artimoj atei
ty — apie liepos mėn. 10 d., 
jis čia ir Illinois valstybėje 
sukels visą eilę viešųjų dar
bų šelpiamiems bedarbiams. 
Anot jo, gaus darbo apie 225, 
000 bedarbių. Iš to skaičiaus į 
tik vieniems Chicagos par

so

nės ir tas atsiekti, girdi, ims 
ilgą laiką.

Frick protauja, kad bažny
čia paliautų rūpintis jauni

paskubėjo išsiskirstyti. Ta
čiau penkiolikai reikėjo jau. .. .... . , , ,... ,, m ,. nes jis stačiai pasisakė kai- •
medicinos pagal os. 0 ™|tu< jo žmona ir gį pa.sisakė ' Baldur von Scbirach per ra- retų krikščionišką įtaką visi-

,, . ..... . . ’ kalta, tačiau teisėias nepripablaivesnioji lenkų visuomenes, . •’ 1 ‘
'žino jai to pasisakymo. Ją

mo organizacijos viršininkas , pareiga. Vadinasi, Frick no-

dalis.
teis prisiekę teisėjai

diją dar kartą paskelbė, kad škai pašalinti iš viešųjų rei- 
jis ir toliau dirbs, kad kata- kalų. Naciai negalės to pada- 
likų jaunimo grupes prijun- ryti.

KUN. COUGHLIN PERŽEN 
GIA KANONŲ ĮSTATYMĄ TAS RAKIETERIŲ 

BAS
DAR-

r
TORNADO MISSOURI, EKSKURSIJOMS STOTIS

NEBRASKOJ KAUNE

skirtas teisėjui Eli Frankhau kams bus reikalinga apie 31,- 
ser. Pirmieji išklausinėjimai 000 darbininkų, 
įvyks liepos mėn. 24 d. -------------------------------

PHILADELPHIA, Pa., 
'birž. 21. — Kun. V. Dargin 
iš Croton Falls, N. Y., žur
nale American Ecclesiastical 
Review rašo, kad kun. C. E.

KANSAS CITY, Mo., birž. KAUNAS. — Kasmet į 
21. — Tornado (viesulas) iš-j Kauną iš viso krašto ir iš 
tiko kai kurias Missouri ir į užsienio atsilanko gana daug 
Nebraska valstybių dalis. Žu' ekskursijų. Jų kultūrinė reik, 
vo 5 asmenys. šmė yra gana didelė, nes žmo

---------------- 1 nės pamato žymiausias Lie
tuvos mokslo, meno ir pažan
gos vertybes. Tačiau ligšiol 
Kaune ekskursijos neturėda
vo kur sustoli ir nakvoti. Jos

GARY, Ind., birž. 21. — 
Susprogdinta bomba prieša
kyje Gary Wholesale Fish 
Co. parduotuvės. Padaryta 
apie 3,000 dol. nuostolių. Po 
licija pareiškia, kad tai Chi
cagos rakieterių darbas.

Su eitzer, kaip paprastai, y i VOKIETIJA TURI DIDELI 
linksmas ir nieko „eitaro' HNANSINJ NEPRITEKLIŲ

iš to įvykio. Čia kas nors tu- i
‘| BERLYNAS, birž. 21. — 

1934-1935 administraciniais

ra

kai
Viskas kas reikalinga, tai tik ' 
žmogaus organus sujungti su 
instrumentu ir šis sėkmingai 
dirba savo darbą, pristatyda
mas organams kraują ir vi- ’ ri būt nepaprasto, 
sa kita, kas reikalinga gyvy 
bės palaikymui.

Tas atviras ir matomas 
žmogaus atskirų organų vei
kimas ir augimas duoda pro
gos mokslininkams sėkmingai 
studijuoti pasireiškiančias ne

ATSISTATYDINO JUGO- ’metais Vokietijos vyriausybė
SLAVIJOS KABINETAS

BELGRADAS, birž. 21. — 
Atsistatydino Jugoslavijos mi 
nisterių kabinetas, kada par- 

g&les ir ligas ir to visa prie lamento serbai atstovai paki-
žastis. -lo kaltinti kroatų vadus už

Institutas pripažįsta, kad karaliaus Aleksandro nužudy
tai vienas svarbiausiųjų pa-, mą.

turėjo 7,806,500,000 markių 
pajamų, o 8,220,900,000 mrk. 
išlaidų. Vadinasi nepritek
liaus pasidarė 414,400,000 
markių (apie 165,750,000 do 
lerių).

Coughlin, kurs sako prakal
bas per radiją apie socialę 
tvarką, peržengia kanonų įs
tatymą. Kun. Dargin parei
škia, kad radijo kunigo akty
vumas yra politiškas ir tas 
•priešinga Bažnyčios įstaty
mui.

Plėšikai pagrobė 1,107 dol. 
iš Daval Manufacturing Co. 
ofiso, 200 So. Peoria gat.

PABĖGO TRYS KALINIAI

BRANGI KAMPANIJA 
AFRIKOJE

---------- > ROMA, birž. 21. — Iškelta
Iš valstybės senojų kak ji i aikštėn, kad Italijos militari- laivo apgyvendinamos moky

mo Joliete vakar paliego trys] nė kampanija prieš Etiopiją, k^ise. Dabar Kauno miesto
kaliniai, nubausti už plėši- Afrikoje, atsiėjusi daugiau savivaldybė sumanė įrengti
mus. Persirito per aukštą kaip 18 milijonų dolerių r | ekskursijų stotį, kur duotų vi
mūro sieną ir ten ant vieške- gegužės mėnesį. , tus patogumus ir poilsį į
lio jų lūkeriavo automobilis. ------------------- — Kauną iš viso krašto atvyk-

stantiems žmonėms. Stotis

šauly išradimų.

HAUPTMANNAS LAUKS 
NUOSPRENDŽIO

TRKNTON, N. J., birž. 21. 
— Valstybės apeliacijos teis
me keturiolika teisėjų per 
puspenktos valandos vakar 
k'ausė kaltintojo ir ginėjų ar 
gumentų B. R. Hauptmanno 
reikale.

Teisėjai pagaliau pranešė, 
kad jie tai visa apsvarstys 
it paskelbs nuosprendį kada 
įudenį.

Trys kroatai ministeriai su 
kėlė protestą ir reikalavo, 
kad būtų atšauktas tas kalti
nimas. To nepadarė nei puo
lėjai, nei pats premjeras Yev 
tie. Tada kroatai išėjo iš ka
bineto ir premjeras paskelbė 
visų ministerių atsistatydini
mą.

TURKIJA PERKA 500 
LĖKTUVŲ

LONDONAS, birž. 21. — 
Turkijos vyriausybė perka 
Anglijoje 500 karo lėktuvų.

MUSSOUNID ŽYGIAI NE- ti italų kolonijų ribas ĮAfriko-
H
f Tarp regularės kariuome- 
Inės karininkų taip pat reiš
kiasi nepasitenkinimas,

POPULARŪS ITALIJOJ

Kadangi vieškeliu buvo dide- Į PAKVIETĖ LIETUVOS 
lis tratjkas, kalėjimo sargai' RAITELIUS DALYVAUTI i^ar foua įrengta,
negalėjo šaudyti į Bėginis. į ! RUNGTYNĖSE 1 ___________

LONDONAS, birž. 21. - 
Viefos spauda paduoda Ži
nių iš Romos, kad Italijos 
diktatoriaus žygiai prieš Et
iopiją darosi vis labiau ne- 
populariis visoj Italijoj.

Italijos gyventojai giliai 
susirūpinę Mussolinio milita- 
riškais žygiais. Ikišiol tik 
vieni jaunieji fašistai milici
ninkai reiškia entuziazmo, 
kad Mussolini planuoja plės-

Pa-
šaukti kareiviauti atsarginiai 
nenoromis eina tarnybon, ne
paisant vyriausybės skar
džios propagandos, kad tik 
karo žygiais tautai bus užtik 
rintas laimingesnis rytojus.

Už reiškiamą prieš vyriau
sybę menkiausią kritiką grę- 
sią sunkus ir ilgas kalėji
mas. Visam krašte kasdien 
vykdomi įtariamųjų asmenų 
areštavimai. Spauda sužnyb
ta griežtąją cenzūra.

QUIGLEY SEMINARIJOS 
NAUJAS REKTORIUS

KAUNAS. — Nuo rugpiū
čio 24 iki rugsėjo l Rygoje į- 

Jo Emin. Kardinolas Man- vyka,a 'orptantinSa raiteliu 
dclein paskyrė knn, Malaehey ,u”Ft>n, s. Rungtynės organi 
Foley Ųuigley
(Quigley Preparato ry

STATYS L1URDĄ

KAUNAS. — Tėvai domi
nikonai sumanė Raseiniuose į- 
ruošti Liurdą. Jau eina pri
ruošiamieji darbai. Visų pir
ma manoma statyti koplyčia, 
o paskui padaryti ir kiti įren
gimai.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN-i 

KĖS. — Numatomas pragie-

__ _____ Latvijosseminarijos •’ >
Semi ' •‘,Port<) klūl’0- l rungtynes yra

pakviesti Lietuvos raiteliai.

' zuojamos žirginio

nary) rektorium.
Ikišiol buvęs rektorium

monsig. Maboney paleistas iš 
tų pareigų. Jam pripažintas 
neribotas pasišalinimas.

Šiandien yra vasaros pra 
džia, bet oras mažai pana

šus į vasarą.

PABRANGO ARKLIAI
PANEVĖŽYS. — Prasidė- i 

jus vasaros darbams, Panevė 
žio apskrities miesteliuose la 
l»ai pabrango darbiniai ark
liai. Už kurį žiemą temokėjo
25 litus, dabar moka 100 litų. drėjimas; vėsiau.
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PREMl'MEHAfUS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metams — |9.00. Pusei metų — |S.6O; Trims mėnesiam* 
— SU.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse 
•renutnerata: Metams — 17.00; Pusei metų — |4.00. 

FRoeUa — 0»c
Kedaktotorius priima — nuo 4 vai. Ual 6

parelkalavua
_ w_____r ___  _ __ - - v&l. popiet.

Skelbimų kainos prisiunčiamos
Bendradarbiams lr korespondentams raitų re*r*ilna, 

U psSto^makl1*1 Dairyti ,r neprlaiunčiama tam tlks-

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vaL popiet

“DRAUGAS”
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Publlshed Daily, Except Sunday. 
8UBSCR1PTIONS: One Year — fl.00: 8M Montha

— »».S0; Three Monika — »»•<>; One Month — Zlo. 
Burope — One Year — |T.0»; tfta Monika — S4.00: 

Copy — .tlo.
▲dvertiaing ln "DRAUGAS" b ringą beat reaulta 
Advertlaln* ratea on appllcatlon.

•DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

NAUDINGAS DARBAS

Kap matysite kun. dr. J. Navicko, Ma- 
iangpoiio Kolegijos rektoriaus, rašinyje, šių 
,asarų Marianapolyje bus vedami regulia- 
iai b savaičių vasariniai kursai. Bus dėsto- 
a lietuvių, lotynų ir graikų kalbos. Be to, 
akarais bus duodamos paskaitos tautiniai 

ybinio įsųnioninimno klausimais.
ftią žiltų sutinkame su dideliu pasiten- 

inirtru, nes susilaukiame to, ko ligšiol trūko.

kėjas. J, Grišius, kaipo advokatas, nepasi
tenkina lietuvių bilų gynimu teismuose, bet 
jis juos gina ir padeda ir kitais atsitikimais. 
Jo rūpesčiu daug lietuvių yra tapę šio kraš- . 
to piliečiais; jis visa savo energija stojo ko
von prieš Sinnetto- bilių Illinois legislatūroj 
ir privertė tų bilių iš pačių pagrindų pertai
syti. Tuo būdu jis ir lietuvių ir kitų tautų 
išeiviams pasitarnavo.

Lietuvos Užsienio Politika
(Ministerio p. Lozoraičio .

pranešimas) ganizaeijos projektu. Tuo bū-
Prieš kelias dienas .nes šve- ,du> ““i08 v»l3tybėS pa 

ntėnie karinėn,enės ir visuo- sisaka taries

Vasariniai Kursai Marianapolyje
sis solidariai dčl saugumo or-' Šių vasarų reguleris 6 savai-1 loma perskaityti visa eilė pre

.i- vienos iš jų išskyrimo iš evenmenes glaudesnio susigyveni- < J
' - .................... tu0 tualmės saugumo sistemos, šis

čių vasarinis kursas bus ve- legento nurodytų veikalų, 

damas Marianapolio kolegijoj. I šiam. tikslai atsiekti liūtimi. 
Mokslo programų yra ši: MOKSLAS PRASIDEDA 1

LIETUVIU KALBA — Lie-! D. LIEPOS ir tęsiasi iki 15
tavos Istorija (dėsto kun. dr. 
J. Navickas); Lietuvių Lite-

D. RUGPJŪČIO.
DĖMESIO — Kursų Vado-Be to, adv. Grisius veikia politikoj, nort- ."><>- 8u“Iart“i"‘o.Svent«> “ nutarimas įgyja ypatingos rei- 

damas iškovoti lietuviams tinkamo pripnši- ar L, *-,7*^?,, u kšmėa šiuo metu, kai jau vie- rutūru (dėsto kun. K. Urbo- vyliu kreipia dėmesį į studen- 
niiuo. Kaipo susipratęs lietuvis ir praktikuo-!kl.ta,."_Rn,"1!'dtt1"1’ kal,žai ir oficialiai pasireiškė n naviėius; Taisyklingoji Bašy- tus, lankančius nelietuviškus
jantis katalikas, jis darbuojasi A. L. R. __ ___,___ .________ .___; Vokietijos pusės nusistatymas ba (dėsto kun. J. Vaškevičius) aukštąsias įstaigas ir ypatin-

išskirti kaip tik mūsų kraštų LOTYNŲ KALBA — Ver- gai klerikus, lankančius dva- 
iš tos saugumo sistemos, k u- rimai ir Gramatika - Sintaksė sines seminarijas
rių ji projektuoja. Turėdami

Federacijoj, L. R. K. S. A., Labdarių Sų- kalai ne kurio nors vieno 
jungoj ir kitose organizacijose. Ne viena mū- sluogsnio, ne kunos nors vie-

! sų kultūrinė ar labdaringa įstaiga yra pa- 
1 jutusi stiprių Grišiaus paramų.

Kad sėkmingiau tarnauti savo tadtie- 
i čiams, praėjusįjį pavasarį adv. Grisius vyko 

į Vašingtonu ir gavo teisę praktikuoti Jung 
tinių Valstybių Aukščiausiame Teisme

nos vadybos, bet visos valsty
bės ir tautos pirmasis, pagrin
dinis rūpestis.

(dėsto dr. E. Andrulionis). 
GRAIKŲ KALBA — Ver

timai ir Gramatika - Sintaksė 
(dėsto kun. dr. P. Biskis).

; galvoje Europos taikos orga-
i nizavimo ir pasitikėjimo at- 

Saugumo, kariuomenės da- statyln0 ga|ime ap
tykai glaudžiai rišusi su už- gailestauti tokį nusisla,ylna

, . sielių politika, kurios uždą-,ju0 labiau, kad jis yra parom , _______________
Mes noriai dedamės prie šio veikėjo ir i vinys yra sudalyti palankias (as ,ikros da|yk|J jauties lie- (skaito kun. dr. J. Navickus), 

profesionalo pagerbimo, nes jis to pagerbi- aplinkybes krašto interesams atitinkančiais motyvais. Be to, j Paskaitos tautiniai tikybi
nio yra užs'pelnęs. Ryt surengtoji jam puota, 8intl> kitaip sakant, rūpintis Regali 1>asįefetį tikslo izo-lnio įsisąmoninimo klausimais 
be abejojimo, bus akstinu ir toliau taip U0-J poldmiu saugumu. Tokiu bu- Huoti LietuvQ, ne8 atrodo šiuo į tieks reikalingo supratimo mū
liai ir sėkmingai darbuotis lietuvių visuome
nės gerovei.

i»»

N. B. — Būtų gera, kad Dva 
sios ir Visuomenės Vadai 
šiems kursams pareikštų pa
lankumo, paragindami savo ži

Kiekvienų vakarų paskaitos nioje esamuosius studentus ir 
MŪSŲ PASAULĖŽIŪRA ypatinga klerikus pasinaudoti 

, teikiama jiems Mariana poly j 
proga taisyklingai pramokti 
lietuviškai kalbėti, rašyti ir 
susipažinti Amerikos lietuvių

du, ši sritis, daugiau kaip ko- Jue^ jau visuotinai priimta,, sų tautos reikalų ir jaunuolių aktualiais reikalais, 
kia kita, yra reikalinga arti- ka(J yra nedaloma visu- paruošimo visuomeniniam dū
mo kontakto su krašto apsau- j mft ginklaotų konfliktų Į rbui. Klausytojams yra priva-

lokalizuoti neįmanoma, todėl,

Kun. Dr. J. Navickas, M.I.C. 
Kolegijos Rektorius

gos sritimi.
d • i i—i----i- • f Nurodęs Tautų S-gos reikš- kad, pirma, Europos politinė jos 1905 m. statistikų, vokie-. kurių jie nemano keisti ar pa-

1 , mę ir svarbų tarptautiniam gy sistema yra tokia, kad jos 'eiai sudarė Klaipėdos krašte ! naikinti savo vienpnsiskuis a-
venitnui, p. Ministeris toliau' visos grandys' kita kitų laiko 601 gyventojų arba 48 nuoš. ktais. Kaip tik paskutinių me-

IŠNAUDOJA VISAS PROGAS

progas kenkti Lietuvai ir kurstyti prieš jų 
Spaudoje ir susirinkimuose, dažnai yra Į Klaipėdos krašto gyventojus. Vienas laikras- 

iškifcmos mintys, kad Amerikos lietuviai U’8 ra5o» ktul pastebėta, jog pradėjus veikti
uturi užtektinai tautiniai ir religiniai susi- , 

pratusių veikėjų ir dėl to jų veikimas neina 
taip sklandžiai, kaip turėtų eiti. Tięsa, turi
me gana 4tug jaunos inteligentijos, tačiau 
jos tarpe nedaug tėra veikėjų. Kad ir auks
us mokslus baigę profesionalai laikosi nuo
daliai nuo mūsų veikimo, nes prie to veiki
mo jie nebuvo pratinami ir blogiausia — Jie- 
tuvių kalbos neišmoko. Ši yra didžiausia 
riifiiis, dėl ko tiek mažai lietuvių jaunųjų 
irofesionalų darbuojasi lietuvių visuomenė
je. Nemokėdami lietuvių kalbos, nepažindami ’ 
nūsų tautos istorijos, dabartinių jos reikalų ;

vasarojimo sezono metu duodamoms lengva
toms ir papiginimųms įvažiuoti į, Klaipėdos 
krašto kurortus, visa tai pradėjo išnaudoti 
agitatoriai iš anapus Nemuno, kurie neva 
kaipo vasarotojai pradėjo gausiai lankytis 
nevien tik kurortuose, bet ir kitose Klaipė
dos kr/vietose,-kiršindami gyventojus prieš 
vyriausybę ir užsiiminėdami kitais tamsiais 
darbais. >•» i i

pažymėjo, kad labai svarbiais ' -jr* pajudintos kuria vienų* iš jų, > o pagal 1925 m. statistikų jų tų praktika parodo, kud tai
Tautų Sųjungos režimo sukon- kad ir mažiausių, nėra jokių butą 62,112 arba 45,5 nuoš. mes, mažu tauta, išstatyta di-
solidavimo faktoriais tenka • garantijų, kadvisa sistema ne- ITaigi ne 140,000 vokiečių gy- džios valstybės spaudimui ir
laikyti Sovietų Sųjungos įsto- atsidurs pavojuje. Antra, čia ■ vena šiandien ir gali laisvai neapykantos įkvėptai propo-
jimų ir jos jau sudarytas su ■ vėl mes susiduriam su Tautu i konservuoti savo vokiškumų gandai, sėkmingai saugojam
Čekoslovakija bei Prancūzija 
sutartis to rež'ano funkciona- 
vųiiui, reikalui esant, pagrei- rys įr kaipo toks ji turi ir tu
tinti ir garantuoti.

Taikos balansas, atrodo, tuo'gOS pakto garantijomis.

Sųjungos didele reikšme. Lie- šiapus Lietuvos — Vokietijos ne tik mūsų, bet ir kitų para- 
tuva yra Tautų Sųjungos na- sienos, nustatytos laisvu abie- šais nustatytų tvarkų. Mes 

jų valstybių susitarimu 1928 buvom ir esam pasiryžę atsa- 
rės tėisėš naudotis tos Sųjun- m. sausio mėn. 29 d. Toliau, kyti už savo veiksmus, kurie

tų vokiečių ir Klaipėdos kra- liečia mūsų tarptautines prie-
. būdu žymiai suaktyvėjęs, ypa-į j£eg pasitenkinimu pri- što lietuvių teisės yra garan- voles, tose tarptautinėse in-

i Ktoinėdos kraštai ’ i:; čiki dar turint galvoje, kad įniain dėmėn paaiškinimų, kad tuotos Respubkkos įstatymais, stancijose, kurios yra sutar-
ų » i , . , vJihnn.ne e„tnrtv» 4n« sivinriii. yokietija ne todėl atsisako su- 'taip )>at mūsų tarptautiniais čių tam reikalui numatytos, ir

daryti su mumis nepuolimo! pasižadėjimais, būtent, Klaipė kiekviena tokia įstaiga turi 
sutartį kad norėtų karo. Aš Į 3°s konvencija. Lietuva vyk- galimumų svarstyti mūsų el- 
manyčiau, vis tiėlto-, llad šių šitų konvencijų taip pat geeį. Aš rando, kad šių dienų 
dienų taikinga konstruktyvinė lojaliai, kaip ir kitus savo civilizacijos sąlygomis tai yra 
politika reikalauja iš valsty-j tarptautinius pasižadėjimus, (Tęsinys ant 3 pust.)

l r •
M'» 1. f
it 5;

i kalbamos sutartys jas sudariu- 
• šių valstybių yra laikomos 
Rytų Europos '"Kolektyvinių 
saugumo gardntijij projektuo- 

- jaluos sistemos dalimi. Šia pro

TURININGAS ŽURNALAS
ii tolimesnių siekiuu^ jię^iwns darosi ly^ 

ir svetimi. Vieni kitų nesuprantame, nebesu-j " Jau atėjo “Židinys”, 1
sikalbame. 1 mas literatūros, mokslo, visuomenės ir nka- ga reikia pastebėti, jog svar-

Marianapolio Kolegijos vadovybės Įstei- j delninio gyvenimo žtornalaa. Gegužes ir bir- 'stydama saugumo garantijų 
gtieji vasariniai kursai daug prisidės, ka<t - želio (& ir 6) nameriai sudėti vienou knygom Iklausymų, Lietuva yra veda-
padidinti skaičių tokio masto veikėjų, kurie, Turinys toks: “Šventieji Metai ir Kristaus 
patys degdami tautiniu ir religiniu entuziąz- į mirties data’’ — rašo kun. dr. Pr. PadOlakis;
mu, uždegs jno ir v isų Amerikos lietuvių vi
suomenę.

Žinoma, tai daug pareis nuo to, kaip 
■lokėsime tais kursais pasinaudoti.

“Socialinio autoriteto pareigos” — J. Gri
gaitis, M. 1. C.; “Tautos prisikėlimas” — 
J. Tomkus; “Europos tragedija” — Gon-

ma noro sustiprinti taikos ir 
teisingumo garantijas. Mes ne
manome, kad toks noras ga
lėtų būti priešingas kurios 
nors kitos valstybės ar valsty-

zague Reynold; “Ilgūnas” — Joseph Con- bių grupės interesams, todėl
Į Marianapolio vasarinius kursus galėtų rad; ‘‘Muzikos kultūra Lietuvoje” — Juo- mums atrodytų, kad svarstant

stoti ne tik klierikai ir studentai, bet ir pro
fesionalai. Tų kursų lankymų galima labai 
gerai sutaikyti su atostogomis. Dažnai jas 
praleidžiame visai netiksliai, išleidžiame daug 

Inigų, privargstame. Marianapolis yra idea-

zas Žilevičius; “Jogaila, 1382 m. tragedija 
Lietuvoje” — Ig. Jonynas; “Medicinos mo
kslas ir menas” — Gyd. J. Meškauskas; 
“Pedagoginio vitalraavimo problema” — dr. 
A. Maceika; Apžvalga.

Iš šio turinio aišku, kad “Židinys” tu-

taikos ir saugumo organizaci
jos klausimus, jie neturėtų bū-

bių aktyvaus darbo taikai ir 
geram tautų sugyvenimui or
ganizuoti.

Lietuva nepageidauja nieko 
kito, kaip tik gerų ir draugin
gų santykių su visais savo kai 
mynais, tame skaičiuje ypačiai 
su Vokietija. Geriems santy
kiams su Vokietija palaikyti 
Lietuva yra padariusi daug 
pastangų ir jei šios dienos ap-

ti rišami su prisidėjimo ar| „ rezultatai rodo ta, 
neprisidėpmo pne kurios vai-bent 5iu0 tarpu

atostogoms vieta. Ten gražu ir ramu. Tai- 
į,.tcn vienu šūviu du zuikius galima nušau- ! retų rastis kiekvieno inteligento namuose 

ti: ir pasilsėti ir kursus išklausyti. ■ • * *
Šiuo reikalu turėtų susidomėti dvasiškija, “P. B.” rašo, kad Lietuvos valdininkų

turi galėtų daug kuo prisidėti, kad tas gra- ir kaimiečių bendradarbiavimas “toks pat 
Marianapolio Kolegijos pradėtas kultu- j kaip prie ruskio”, anot senų žmonių. Visas 

finis darbas visais žvilgsniais būtų pasek- Į bendradarbiavimas prasideda ir baigiasi ofi- 
lingas. Reikia paraginti tėvus, kati jie nesi- Į cialinėje įstaigoje tiesioginių pareigų atliki-

jailėtų lėšų aukštuosius mokslus einantiems 
rtikains pasimokinti lietuvių kalbos, istori- 

ir literatūros lietuvių kolegijoj ir taip
tt pasiruošti visuomeniniam veikimui.

PAGERBIA PROFESIONALĄ

Chicagos lietuvių tarpe yra plačiai žino- 
is adv. Juozas J. Grisius, kuris rytoj tin

iu būdu bus pagerbtas.
žmonės, kurie kviečia į adv. Grišiaus 

jerbtuves, sako, kad tos pagerbtuvės ren- 
tmos dėl to, kad jis šiemet universitete 

|vęs teisių magistro laipsnį. Žinoma,^kad 
yra gera proga pagerbti žmogų, kuris 
ambicijos gilinti žinias savo profesijoje.
Bet to negana. Juk daug yra aukštų mo

siu žmonių, bet jie ypatingo visuomenės pa
rimo nesnsilankia, nes savo įgytų žinių 

ištose mokyklose nenaudoja visnomenės
rei.
Adv. Grisias pagarbos užsipelno ne vien 

H to, kad jis teisių mokslo mag stro laips- 
yra gavęs, bet ir dėl to, kad jis žmonėms

tuja ir kaipo profesionalas ir kaipo vei- sišaukimus

mu. Rodos, valdininkai galėtų daugiau paro
dyt nuoširdaus susirūpinimo kaimiečių rei-

stybių grupės klausimų. 
Lietuva, Estija ir Latvija,

sudarydamos tarpusavyje Ba
ltijos Santarvės sutartį, iš sa
vo pusės yra padariusios kų 
galėjo Tautų Sąjungos veik
lai paremti regionaline tvar
ka. Pirmoji reguliarinė tos 
Santarvės konferencija, įvyku
si Taline pernai gruodžio mėn.

ne
pasiekusias tikslo, tai čia ne 
Lietuvos kaltė.

Motyvai, kuriais stengiama
si pasiteisinti Vokietijos atsi
sakymų sudaryti nepuomno su •
tartį su Lietuva, ir ta proga 
reiškiami be įrodymų priekai
štai, tiek savo forma, tiek tu
riniu verčia mane pastebėti 
štai kų.

Lietuva yra Tautų Sųjungos
patvirtino Santarvės ištikimy- 

kalais ir suteikt jiems kultūrinės paramos. i bę Tautų Sąjungai ir nuspre-
* * * j ndė suaktyvinti savo dalyva- narys ir laiko savo pareiga

L. R. K. S. A. naujų narių prirašinėjimo • vinių tos Sųjungos ir jos or- Rai'be griežtai pildyti iš- 
vajus baigiasi birželio 30 d. Kas dar nėra ' ganų veikloje. Antroji konfe- plaukiančias iš šitos jos j»a
šios gausingos ir garbingos organizacijos na-frencija, neseniai įvykusi Kau-|l’6^es prievoles.
liu, patariame tuoj prisirašyti. Reikia žino- ne, žengė dar vienų žingsnį

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS nas gali kasdien lauktų at- 
—— | skridimo.

Henri Gris, kuris kada ne-' šiandien, dėkų Dievui, jau
kada “Lietuvos Aidui” pa- ; Ržiuniaus 22, o “technikos 
lašo gromatų apie Ameriką, stebuklas” dar vis Niujorke. 
Mojaus 20 d. sakomoj gazie-! Gaila Kauno žmonių, Kurie 
toj.šitaip tlumočija apie an- veik mėnesį belaukdami at- 
trų skrajų: skridimo ir bežiūrėdami į

Kad per metus komitetas dangų, gal, jau ir sprandų 
įvairiose vietose organizavo nepavaldo.
aviacijos šventes, -----------

Kad pats Vaitkus nenuil-J

štamai skraidė iš vienos vie
tos į kitų, visur rodydamas 
savo vikrumų. (Pitsburgie- 
čiai, usteriečiai ir kitų kolo-

Tautu nGll dienų rengėjai

ti, kad L. R. K. S. A. 1936 metais jau minės pirmyn ta linkme, nutanlama Į riteringa tarptautinė įstaiga ’*),

Dabar atspėkite tokių niis- 
lę:

Baigęs medicinos mokslą 
Jonas Bukis anų dienų išėjo į 
parkų pasivaikščioti. Pama
tęs varlę nutarė apskaičiuoti

Sųjunga, nei jokia kita aute nesupykit dėl to ant p. Uen- jos pulsų. Varlę pagavo ir, lai
Rydamas jų vienoj rankoj, o 
kitoj turėdamas laikrodį, skai 
čiavo. Kada jau gerai aps
kaičiavo, kiek kartų varlės 
pulsas muša per minutę, var 

o luikrodį

Kad pagaliau viskas pri
ruošta,

Kad Vaitkus skridimų at
liks vienas,

svarstyti galimumų preeizuotinera dat>iusi mums priekaištų 
ir praplėsti bendradarbiavimo i ’r ncra turėjusi pagrindo prie 
Tautų Sąjungoje metodus, o | kaistam*, kad Lietuva būtų 
taip pat teikti vieni kitiems Į pažeidusi “primityviausiiu
savitarpio politinę ir diplomą- j žmonių sugyvenimo įstaty- j Kad Lituanika turi įrengi- lę įmetė į prūdų,

italų kareiviai. Jie miršta nno karščio ir va-1 tinę pagalbų pagal Santarvės; mU8,,• Tokiam priekaištui į- mus ‘ aklam skridiniui rūke įsidėjo į kišenių,
ndens stokos. Kas bus, kai karas prasidėsi į ir bendradarbiavimo sutarties rodymų nepatiekta. Musų gi-T r eilę aparatų automatiškam A ažiuodamas gatvekariu 
Diktatorius Mussolini verias didžiausio p«- 1 straipsnį kiekviena aplinky- lin įsitikinimu, tokių įrodymų, ištaisymui, tikros krypties is-įnamo norėjo pažiūrėti
peikimo, kad jis taikų į pavojų stato ir be- be, kuria Tautų Sąjungos po- j ’8 v*so nėra. laikymui ir kt.,
reikalo savo žmones žudo. , ktas gali būti pritaikytas kaip' Jeigu, kalbant apie Lietu- j Kad Lituanika II

* * * į tinkamas įrankis bet kurio vos vokiečius, turimu galvoje laikų technikos stebuklas, o mas, kai, vietoj laikrodžio,
Dariaus - Gjrėno paminklo statymo dar-į Tautų tSųjungos nario saugu- vokiečiu.-Klaipėdos krašte, lai tai sudėjus su Vaitkaus <lrų- kišenėj rado varlę. Kaip tas

bas smarkiai varomas pirmyn. Paminklo fo-linui garantuoti. tenka pastebėti, visų pirmiau- sa ir patyrimu — naujo transj atsitiko?
»de dar trūksta pinigų. Visuomenė turėtų! Tos pačios Kauno konfere- šia, kad statistika, kuria ope adatinio skridimo pasisekimo Labai paprastai: laikrodį 
kreipti daugiau dėmesio į fondo komiteto at-įnrijos yra nutarta, kad Bai- ruojama, yra reikalinga korė- laidas, ir jis į prūdų įmetė, o varlę j

rijos Santarvė ypačiai laiky- ktūros. Pagal pačios Vokieti-,; Kad nuo gegužės 30 d. Kau, kišenių įsidėjo.

auksinį jubiliejų. Chicagiečiai tuo turėtų su
sidomėti, nes tas minėjimas bus Chicagoje.

• * •
Karas tarp Italijos ir Etiopijos dar ne

prasidėjo, bet jau įniršta į Afriką nusiųsti

uri
' valanda. įkišo rankų į kiše- 

ių nių. Ir koks buvo jo nustebi-
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Lietuvos Užsienio Politika
(Tęsinys nuo 2 pusi.) nominės. politinės ar morali-

. . . , nės prasijos srityje, yra var-
vienintelis praktiškas ir, kas k . . _tojamos prieš mus. Musų įvo-svarbiausia, žmoniškas kelias L. . ,T , . ...a. . „ , Ižinias i Vokietija yra suves-
spręsti ginčams taip valsty- L ... . . ' ir ® r 7 tas ligi minimumo, prekių ir

1. Nacionalsocialistinė Vo- t 
kieti ja iš principo yra už tai- j 
kų ir jos palaikymų; 2. Vokie
tija laikysis sutarčių; 3. Vo
kietija pripažįsta nesikišimo

Kaip Valiosi Klaipėdos Kraštas
.'Visam pasauly pagarsėjęs lprieš seimelį. Tai vykdomoji 

riaušėmis Klaipėdos kraštas jir įstatymus leidžiamoji vai 
principų į kitų valstybių vi- užima vos 2.600 kvadratinių
daus reikalus; 4. Vokietija pri kilometrų plotų. Jame gyvena xr T 07 Be jos dar yra autononus-bių, jei tie ginčai dėl kuriu . . . . , | pažįsta lygias teises visoms lapie 150.000 gyventojų. Iš jų ... . . r.. - , ... ‘ net žinomų tranzitas trukdo-Į .... . . .. .. , | . .. . ,ki teismai. Jie sprendžia vi-nors priežasčių negali būti i5- , , . .. . , _ i valstybėms tarptautinėje ben- apie 30.000 vokiečių, seiliau I .... . . ...mas, prekybos sutartis tuo bu-1 , _. _ . .. . . . “. įsas civilines ir baudziamasiųsspręsti tiesioginių draugingų 

derybų keliu.
Kiekvienas geros valios vo

kietis Klaipėdos krašte žino, į 
kad niekas nekliudo jam nau
dotis statuto nustatytomis tei
sėmis. Bet lygiu būdu kiek
vienas vokietis, lygiai kaip ir 
bet kuris Lietuvos pilietis, tu
ri žinoti, jog priklausymas ku- j

. ’ . . ‘ v . . . druomenėje; 5. Vokietija pri- atgabentų iš Vokietijos gilu- ‘ ' . . , mdu pažeista, mažojo pasienio ,. . .. , . . . , , »_• • • krašto gyventojų bylas. Ta

ŽINYNAS
— Rytoj 8:30 vai. bus at

laikytos giedotos mišios už 
la. a. kun. Feliksų Kudirkų, 
M.I.C., Aušros Vartų bažny
čioje.

— Šv. Kazimiero seserų 
vienuolvne vra laikomos aš-

nos nor 
imi m

susisiekimo sutartis praktiš
kai panaikinta, visas propo- 
gandos aparatas — radio, spau

pažįsta reikai, imtis tinkama mos, o . kiti yra suvokietinti tuonių dienų reUolekcijos> ku.
priemonių užkirsti kelių tautų lietuviai, arba lietuviai, ku-
viešosios nuomonės nuodijimui riuos ir per ilgus amžius ger-

da filmą — sėia neanvkanta 1 žodžiu’ per spaud{>’ fllm»’ le‘ manizacijos banga dar nėra
- T . . * į ...Py. ? latrų. Šitose mintyse mes ran- palietusi Klaipėdos kraštas

. . . - . .. dame kaip tik tuos savaime vokiečiams atiteko tuo laiku,gauna mus, stengiasi apšaukti . . . ... . . . ............., .. ...” , , . suprantamus ir būtinus tarp- kaip Rytų Prūsai. Tai buvonelegahne kiekvienų, kad ir ... . ... . , . . „„„v- - , . , tautiniam gyvenimui elemen- maždaug prieš 700 metų. Permažiausios svarbos ir neabe- . , . . . . , . .... . ...........
, .i-fe r**"*““-.7••••*“*“• i • r i i t - * tu®’ kūnų taip labai reikalm įtokį ilgų vokiečiai kamavo, , . _ . . įjotino legalumo, Lietuvos zin- . , • . Tr , . ... .tautybes nesuteikia . . v . T . 61 Lietuvos - \okietijos san- ■Klaipėdos krašto lietuvius, di-

iteto nusikalstamiems da- A.. aipea°S._tykiai, jei norima suteikti jie- dėlę dalį jų ištrėmė į Vokie-

jau centro valdžios teismai, rias veda gerb. kun. Aukšta- 
Be to, ir aukščiausias teismas kalnis, jėzuitus.

Sesuo M. Viktorija sunkiai 
serga Mount St. Koše sana
torijoj, St. Louis, Mo. Jos pa 
dėtis yra labai rimtu.

— Per visų Devintinių ak- 

tovų Aušros Vartų bažnyčio

je būna, su išstatymu Švč. 

Sakramento, suma 7:45 ryte 

ir mišparai 7:30 vakare. Pa

maldaus jaunimo ir suaugu

sių renkasi apsčiai.

— Susituokė Brightonpar- 
kiečiai VI. Astrauskas ir

rbains ar pasikėsinimams vy
kdyti svetimus uždavinius, nu- 
1
t v

vos teismo sprendimas iššau
kė negirdėtų dar ligšiol pro- ms draugingų kaimyninių sa- tijos gilumų, o į jų vietas at 

, . . .„.nngtradin ntykių charakterį. Aš esu įsi- grūdo vokiečius, kurių ainiai
kreiptus prieš Lietuvos vals- P°gan‘ °b " e . " (‘ tikinęs, kad tokie santykiai y- šiandien kelia politinę nesan-
tybę ir tautų pačios Lietuvos P™ _jie.“y? ra pageidaujami ne.tik Lietu-1 taikų tarp Lietuvos ir Vokie-

vos, bet ir Vokietijos interesų tijos.,, .... ...... , džiama jokia proga paveiktiRespublikos teritorijoje. L, . . . . .v. . , . . .klaipedie&ų nusistatymui mu-Musų ilgaamžes istorines ms nenaudinga prasme. Sitų ir iš viso Rytų Europos įntere- ! 
sų atžvilgiu. Iš savo pusės aš" Tačiau po ilgų amžių vergi-tradicijos ir senos lietuvių tau

tos dvasia yra tokios, kad kie- . a x. , a . . ,, . . .. gat tęsti, bet ir to, kas pašakvienas lojahms kitatautis —į, , , , , ,.x . ,— r—o------ ------ - — -- . . ,■žydas, vokietis ar lenkas _! kyta, pakanka, kad galėtumėm lkiet sant Han,s sutvarky. tas prisiglaudė pne
... ... . . ipastatvti klausimų, kas bene- ,»». » .. ----- — —gali jaustis ir yra pilnateisis J. ._ auKsci&u pažymėta prasme

ir pilnavertis mūsų valstybi
nės bendruomenės narys.

Mes nekovojame su vokie- 
tybe. Mes kovojame su prieš
valstybiniu darbu, vis tiek,

visam Klaipėdos kraštui yra • 
tas pats ir kitoms Lietuvos Į 
dalims, būtent — Vyriausias 1 
Tribunolas. Klaipėdos krašto 
teismuose dar veikia daug vo
kiškų įstatymų.

Tr autonominiame Klaipė
dos krašte yra savivaldybės. 
Visas kraštas padalintas į 3 
apskričius: Klaipėdos, Šilutės 
ir Pagėgių. Juos valdo apskri
čių viršininkai. Tai direktori
jos atstovai apskričiuose. Prie 
apskričių viršininkų gyvento

— Vienuolė Kazimierėtė, 'Ona Buividaitė.

Gerkit ir Reikalaukit

katalogų būtų galima dar ii- , »♦ + • n v jos, P° didelių iškentėjimų, . ų ‘ ų• ♦ r k.L- ui. o o laikyčiau tas mintis pakanka- į ’ F v i • • i / jai išrenka tam tikras tarv-
gai tęsti, bet ir to, kas paša-. Lietuvos - Vo- 1923 metals KialJ*dos - ......___________

T. , ibas, kurios vadinamos apskri- Lietuvos ’ . H
, ... ,, cių seimeliais. Klaipėdos krasKadangi jis anksčiau buvo L * . . .

ka šitokiomis aplinkybėmis iš 
dviejų valstybių^ santykių ir

Vokietijos valdžioje, tai tar to miestų gyvenimų tvarko
Lietuva nieko taip netrokš- • • , “ n miestų burmistrai, drauge su

ta, kaip taikinga, .garbingo ir p™“*auįai* . ng lja*’ ^“'gyventom išrinktais miesto
ar belieka dar priemonių ge- 4*3^3 paremto eūzijai’ ItaliJai ir Japonija
fa m rltnaiii iro 1 c n on I r* i -Joram dviejų valstybių sugyve 
nimui sutrukdyti ir savo va

sugyvenimo su visais savo kai' jam buv° duota a“‘onl>mija 
mynais. Tai sakydamas, aš ga- ■Dabar Klaipėdos kraštae vai-

gyventojų
seimeliais.

Via«M JUinfa* 
Mului Tri)w

Keatocky

Mutual LiquorCo.
<707 S. Halsted SL

TcL TARDS MU

ir
UetuvUkoa

DecHofa

kieno jis yra varomas. Meg' Hai primesti, kurių Vokietija lvoju taip ir apie Lenkiję. dosi demokratiškai. Jo visų 
darome tai teismo keliu, ku- ne ,ldl* Pavart°jusi Pnes ie- kurį neseriia.i apsidengė gedu- 'aWmų prižiūri Lietuvos vi
ris teikia visas viešumo, teisė-1 ^V^.’ aroyia ,eJ°' lu, nustodama a. a. maršai* Gausybės paskirtas guberna-
tumo ir teisingumo garantijas, i la ^ur/ im0 0 lr Pr‘e®in' Pilsudskio asmenyje savo did- t°r*us (dabar inž. VI. Kur- 
Kitokie metodai mums yra &ai tai nuosai uni0’ ey( ia žiojo kūrėjo ir vado. Šito ge- kauskas), visų gyventojų iš-

I ; 1 n vkl n ii 1 11 b AT 1 *12 ? 1* • 1 1 . •?
svetimi.

Jeigu Vokietija tariasi tu
rinti priekaištų Lietuvai, tai, 
deja, jos elgesys mūsų atžvil
giu neparodė, kad ji būtų pa
siryžusi taip, kaip mes, nau

darbiavimo ir pasitikėjimo 
dvasiai, kuri turi dominuoti 
tarptautiniuose santykiuose. 0 
kas svarbiausia, jei mūsų di
dysis kaimynas šituo būdu no- 
ri įvykdyti savo nusistatymų

dotis objektyviais ir teisėtais ,d81 tariam0 k»nTCaai> sy
keliais nuomonių skirtumams .ta,į P?,ekant. nuosa-
•V ‘v, • »•išaiškinti.

Koks gi yra Voketijos elge
sys?

Nuo pat to laiko, kai pagal 
Paryžiaus konvencijų Klaipė
dos kraštas tapo priskirtas 
prie Lietuvos, Vokietija meto
dingai ir ant kiekvieno žings
nio rodė savo ypatingų susi
domėjimų Klaipėdos krašto 
reikalais. Aš kalbu apie ypa
tingų susidomėjimų todėl, kad

liai juridinio titulo klausimų, 
reikia konstatuoti, kad toks 
Vokietijos elgesys yra visiš
kai nereikalingas ir be tikslo, 
nes juk, kaip sakiau, Lietuva 
yra pasiryžusi vykdyti kiek
vienų tam tikslui numatyto 
tarptautinės instancijos spren
dimų, kuriuo jos elgesys būtų 
pripažintas neatatinkųs jos 
tarptautinių pasižadėjimų. Su
prantamas tad dalykas, kad 
Vokietijos laikysena įkvepia

dulo akivaizdoje, mes, neuž- rinktas seimelis ir vykdomoji 
miršdami tų skaudžių įvykių, valdžia, vaidinama direktori- 
kurių padariniai vis dar lan- ja> Gubernatorius čia atstoja 
kia teisingo išsprendimo, va- *r Pre7-identų, seimelis 
dovaujamės taip pat žmonis- parlamentų, o direktorija 
kūmo jausmais, kurie tokiai* 1 tninisterių kabinetų. Visos 
atvejais tiek pat taikomi tau ,krašto įstaigos ir visi gyven
tų, kiek atskirų asmenų san- t<>jy vietos reikalai yra kraš- 
tykiuose. Šia proga aš galiu to autonominės valdžios žinioj, 
patvirtinti, kad nuomonė, ku- ik Klaipėdos uostas, gele- 
rių pareiškiau Tautininkų Sų- inkeliai, muitinės ir pastas 

yra visos Lietuvos vyriausy
bės valdžioje. Tačiau ir pats 
autonominis kraštas, be cen
tro valdžios paramos, neišgy
ventų, nes jis savarankiškam 
gyvenimui yra per mažas.

PARLOR SETAI
MŪSŲ NUOSAVOJE DIRBTUVĖJE DIRBTI

šis susidomėjimas dažnai išė- mums susirūpinimų, verčia 
jo už sutarčių ar leistinų tarp- mus galvoti, kurių tikslų ji 
tautinėj praktikoj kultūrinių siekia, ir sėja nepasitikėjimų 
ryšių ribų ir turėjo tam tikrų pas mus ir pas tuoą kurie yra
specifinį atspalvį bei tenden
cijų, kurie negali būti naudin
gi abiejų kaimyninių valsty
bių santykiams plėsti nuošir
dumo ir draugingumo dvasia.

suinteresuoti tiesioginiai ramu 
mu ir pusiausvyra šitame Bal
tijos jūros pakraštyje. Aš bi
jau, kad, šitaip elgdamiesi, Ve

jungos suvažiavime sausio 
mėn. 5 dienų dėl skiriančio Lie 
tuvų ir Lenkijų ginčo sprendk 
mo metodų ieškojimo, nėra 
pasikeitusi, todėl laikau rei
kalinga tęsti tyrinėjimus šita 
kryptimi.

Štai trumpa mūsų užsienių 
politikos apžvalga. Akivaizdo
je tam tikrų pastangų panei
gti mūsų gerų valių, aš laikau 
reikalinga pareikšti, kad lie
tuvių tauta yra rami dėl savo 
garbės. Tas ramumas pareina 
nuo to, kad negarbinga veik
la yra svetma mūsų tautos pri
gimčiai, o antra, garbės sritis

PO

IR AUKŠČIAU

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

SKALBIMO MAŠINOS, mažos formos

lyra tokia, kurioje kieno nors 
kietija daro taip pat didelę , mat<,rialin5 persvara yra be• .. . . . I manŠi tendencija ėjo raudonu siū- psichologinę klaidų, kurios pa- Į_

Visus krašto įstatymus lei
džia seimelis, tačiau guberna
torius turi juos patikrinti. 
Jeigu gubernatorius įstatymo 
nepasirašo, jis gražinamas 
seimeliui dar kartų persvar
styti ir gubernatoriaus iš
brauktas vietas pakeisti. Gi 
direktorija vykdo seimelio pri 
imtus ir gubernatroiaus pasi 
rašytus įstatymus. Ji atsa 
kimga prieš gubernatorių ii

ELEKTRINES LEDAUNĖS

’19.50
5‘/» pėdų didumo .... ’l 39.50

ROOSEVELTIFURNITURE CO., INC.
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD 
Phone SEEley 8760 CHICAGO, ILL.

lu tiek didesnės, tiek mažes
nės svarbos klausiniuose ir 
kiekvienoje mūsų santykių sri 
tyje. Mes tikėjomės, kad mū
sų didysis kaimynas atsižvel
gs į tai, kad jei net nekalbėti 
apie juridinę dalyko pusę, tas 
faktas, kad Klaipėdos kraštas 
anksčiau priklausė Vokietijos, 
reikalauja iš jos tam tikro 
atsargumo ir delikatnumo tra
ktuojant surištus su Klaipėdos 
kraštu klausimus, jei norima 
išlaikyti abipusį pasitikėjimų. 
Deja, mūsų viltys neišsipildė. 
Aš nekalbėsiu apie senesnių 
laikų įvykius, kurie yra žino
mi. Aš noriu tačiau atkreipti 
jūsų dėmesį į tų padėtį, kuri 
susidarė atstačius Šreiberio 
direktorijų. Jau ištisi metai 
kaip mes esame eksponuoti 
Vokietijos spaudimui.

Visos priemonės, kurių turi 
galinga didžioji valstybė eko

1darinius gali būti nelengva iš- i _____
lyginti lietuvių širdyse. f PRIERAŠAS. — Aukščiau

Iš anapus Lietuvos — Vo- Į įdėtoji Lietuvos Užsienių Rei 
kietijos sienos mes esame gir- kalų ministerio kalba buvo 
dėję nieku nepagrįstų prieka;- pasakyta Karininkų Ramovė- 
štų Lietuvai. Mes jų nepripa- ’ j* ir 1** to dar buvo trans- 
žįstame. Greta to, mes esam Ui uotą Kauno radiju francū- 
girdėję ir tokių minčių, kurios , zų ir vokiečių kalbomis. Eu- 
gali būti vis dėlto labai anų- ropos spauda plačiai komen- 
dingos Lietuvos - Vokietijos * tuoja p. Lozoraičio pareiški- 
santykiams, jei būtų dedamos 'mų ir jį vadina labai tiksliu j 
tų santykių pagrindan. Štai 'atsakymu Vokietijos diktato- 
tos mintys: \ riui p. Hitleriui.

EMIL DENEMARK įHI

PRANEŠIMAS
Aleksa’s Duonkepio Kostumeriams '

Gerinamieji:—
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

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848-60 OGDEN 
AVENUE
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MARIJONU KOLEGIJOS CHI. REM. APSKR. PIKNIKAS
ĮVYKS

SEKMADIENY, BIRŽELIS-JUNE 23 D, 1935 M.
RŪTOS DARŽE

23rd Place tarp Oakley ir Westem gat. Pradžia 4 vai. po piety

Šiame piknike bus išlaimė,jimas labai gražaus uždangalo lovai, vertas $10.00. Tikietus 10c.
Tie, kurie šiemet dar m buvote Kūtos darže nustebsite pamatę naujai išpuoštų daržų. ( iii 

bus sveikinimai su vardinėmis Antanai, Jonai, Vladislovai, Petrai, Povilai ir kiti. Kalbės ma- 
rianapolio studentai: Balčiūnas, Bambalas, C’esna ir Šimutis.

Bus geriausia lietuviška muzika šokiams — gardžių gėrimų — skanių užkandžių — salta- 
košės ir t. t.

Širdingai kviečia visus
APSKRIČIO VALDYBA

Kas Y ra Šlaplige

Rašo clr. John L. Rios, Svei
katos Komisijonierius New 

Yorko miesto

Kas yra šlaplige?

krų, vadinamų “glucose“.
Net ir paprastas cukrus, kurį 
vartojame pasaldinimui, turi 
būti kūne pamainytas į “glu- 
cose” pirm negu sunaudoja-

Sunku atsakyti j tų klausi- mas. Krakmolinis maistas tei- 
mų, neįeinant j technikai.ai kia kūnui šilumos ir energi- 
medikalius dalykus. Bet už- jos ir jis absoliučiai būtinai 
teks trumpai pasakius, kad reikalingas gyvybei. 
šlapLgė yra liga, kuri nelei- šlaplige yra sujudinimas kū 
džia kūnui vartoti valgyje cu- no veikimo taip, kad jis nega- 
kraus. Ii vartoti krakmolinio maisto

“Bet, gal tamsta atsakysi, ir cukraus. Sėkmės to yra, kati 
aš lengvai galiu apsieiti be;“glucose” pirmiausia susi-

«ukraus”. krauja kiaujuje ir tas praša-l
Faktas, kad tai nėra gali- ■ linamas iš kūno pro inkstus — 

mas daiktas. Tamsta manai, ligonio šlapumas turi cukraus, 
kad kalbame apie tų cukrų, j Lengvesniuose atsitikimuose 
kurį mes vartojame pasaldini- ligonis gali vartoti mažesnį 
mo tikslams. Mokslišku, medi- kiekį cukraus ir krakmolinio 
kališku atžvilgiu “cukrus” tu maisto; tame atsitikime, jis 
ri platesnę reikšmę. Visas kra- gali iš šlapumo sulaikyti cuk-
kniolinis maistas, kurį valgo- rn vartojant kuomažiausia da- Bus įšventintas sekmadieni,

KUN. ALFONSAS JUOZA
PAS PAULEKAS, C. SS. R.

| Lietuvoje laukiama didelio j*.1 jau mirė. Dabar nepriklau- tuvės: rūbų siuvykla, kepurių kesniais laikais duoda gra-
skaičiaus užjūrio brolių. Po-somoje Lietuvoje yra apie gamykla ir batų siuvykla, o žaus pelno. Pav., 1933 m. in
daugelio metų sunkių darbų,*! 1500 karo invalidų. Jau pir- 192.» met. •— dar ir graverių validų dirbtuvės davė apie
jie visi galės, ir reikia many-gausiais nepriklausomo gy- dirbtuvė. W22 mt. buvo į st ei- 60,00(1 litų gryno pelno, o 1934

di, pasinaudos Lietuvos svei- • veninio metais reikėjo rūpin- gta karo invalidų išdirbinių m. — 90,000 lt. pelno, 
katos šaltiniu-Birštono kuror- tis karo invalidų globa, nes krautuvė. Visos šios įmonės1 1932 m. Kaune buvo pasta 
tu. Amerikos lietuviai, kurie &ie vyrai, sveikatos ir kai ku-, kūrėsi ir greitai plėtėsi. Vis- tytas trejų aukštų mūrinis na- 
vasarojo ir gydėsi Lietuvoje vių kūno dalių nustoję mūšio kas jose buvo ir tebėra dirba-, mas, kuriame sutilpo visos in- 
sako, kad Birštone kurorte laukuose, neturėjo kur galvos . ma biznio pamatais. Karo in-j validų dirbtuvės, bendrabutis, 

priglausti. Tuojau buvo suda-.vaikių dirbtuvės sumaniai va-'raštinė ir skaitykla, 
lytas karo invalidams šelpti devanjamos, net ir šiais sun-1 ’ T jo

komitetas. Jis netrukus įrengė
laikinas prieglaudas karo in
validams. Drauge su tuo, dar 
buvo susirūpinta ir pačių ka- j 
ro invalidų likimu. Gyvenan
tieji bendrabučiuose Įiuvo mo- Į

Tuojau po didžiojo karo ir koinį amatų.
po Lietuvos laisvės kovų at
sirado apie 2500 karo invaii- i 1922 metais buvo įsteigtos

jie atgavo savo pirmykščių, 
lietuviškų sveikatų.

LIETUVOS KARO 
INVALIDAI

dų. Tačiau ligi šio laiko daue pinuosios karo invalidų dirb

me, pav., duona, grūdai, bul
vės, ryžiai, makaronai ir tūk- 
ptenčiai kitų kasdieninių val- 
Aų, teikia kūnui cukraus.

Krakmolinis valgis, kai tik 
pasiekia pilvų, pavirsta į cu-

lį cukraus ir krakmolinio mai
sto valgyje. Prieš išrasiant 
“insulin”, šis nevartojimas cu 
kraus valgiuose buvo vienin
telis būdas šlapiigei gydyti, 
bet žmogus turėjo kęsti badų.

Gydymas Sezonas Birštono Kurorte
Gydymo sezonas Birštono 

kurorte prasidėjo gegužės 2i 
d. ir baigiasi rugsėjo 30 d. Se
zano metu parke groja orkes
tras. Tš Birštono vasarotojai 
lanko grąžiusias Dzūkų krašto 
vietas: Pūnių, Alytų, Varėnų, 

erkinę ir kt. Retai kur ligo- 
iai ras tiek gražių vietų pa- 
ivaikščiojimui, kaip Birštone, 
ražus kurorto parkas, apau- 
ęs kvėpinčiomis liepomis, se- 

beržų alėja, Nemunas ir 
aivinančiai ošiantis šilas-pui- 
ios poilsio vietos. Nemuno 

vingių krantai ir toliai, ža
vingi vaizdai į Suvalkijos h 
pilnas, vilioja keleivio akį.

Pats Birštono kurortas ir 
gydomieji šaltiniai yra Lietū
kis Raudonojo Kryžiaus ži- 
oje bei priežiūroje. Tad aiš- 

kad dumblo, saulės ir ki
tos tynės (vonios) yra pri
žiūrimos specialistų ir Rau- 
Bonojo Kryžiaus pirmininko 
<! r. Petriko. Raudonasis Kry
mu Birštone rūpinasi tik 
žmonių sveikata ir neturi tik
slo pasipinigauti. Jis tik pa
tarnauja visuomenėj, plačiau
siai panaudojant Birštone mi
neralinių šaltinių gydomųjų 
j/alių. Kam reikalingas poil
sis ir kieno pairusi sveikata, 
t Birštone ras visus pata
rimus ir sveikatos šaltinį.
[ Nors dabar sunkesni Įnikai, 

lačian Lietuvos Raudonasis 

|1\ yžius ir toliau kurortų ge
ri na. Neseniai pastatyti nauji, 
moderniški tynių (vonių) ga- 
mnimo aparatai. Parke pa
kinta daug naujų medelių

o Birutės gatvė apsodinta 
gražiais amerioniškais uose
liais. Dabar kurorte darbas 
verda visu smarkumu: kasa
mi nauji takai, gražinamos 
alėjos, prie kurhauso dirba
mos terasos, vedama elektra į 
abu pušynus. Be to, šiemet 
'gražusis Birštonas .pasipuoš 
moderniškomis maudyklėmis 
prie Nemuno pliažo. Viskas 
daroma, kad trydytis atvykr
šieji ligoniai turėtų kuo did lio lietuvių kongreso proga

birželio 23 d., koplyčioj Mount 
Saint Alphonsus Esopus, New ■ 
York. Šventins Jo Eminencija J 
kardinolas Patrikas llaves.

Primicija prasįdės 10:30 v. 
(E.S.T.). Palaiminmių teiks 3 
vai. popiet Šv. Hilarijaus ba-■ 
žnyčioj, Henderson Avė., Wa- 
sliington, Pa. /

žiausių patogumų.
Gražiai sutvarkius ir mo

derniškai patobulinus Lietu
vos sveikatos šaltinį, seniau
sių Lietuvos kurortų-Biršto- j 
tių, jame sveikatos ieškos 
dar daugiau žmonių, negu iki 
šiol. Birštono sveikatos šalti- j 
niais vis daugiau naudojasi 
ir Lietuvos išeiviai, kurie su 
ekskursijomis atvyksta į Lie 
tuvų. Šiemet pirmojo pašau

DIDŽIAUSIAS i

Refrigeratorių
IŠPARDAVIMAS 

Dabar Eina
PROGRESS KRAUTUVĖJE

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

PASIRINKIMAS 
General Motors 
Frigidaire nuo

Nuo $'

VVESTINGHOUSE 
A’mo

NORGE
Refrigeratoriai

Nuo $

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

Mokam dividendus 
lerį pagal uždarbį.

Mažais Mėnesiniais išmokėji- 
mais nuo 5 iki 20 metų.

Jums reikalaujant atiduodam 

sutaupytus pinigus. NĖRA Į- 1 
STOJIMO MOKESČIŲ.

ANO LOAN ASSOCIATION
OF.CHICAGO ------ -

JU8TIN MaCKIEVVICH — precldentaa 
HELEN KUCHINSKAS — RaAtlnlnk*

2324 SO. LEAVITT 8TBEKT TaL 0AHAL 1678

ŠVIESI ATEITIS

TAUPANT PINIGUS 
UŽTIKRINTOJ VIETOJ

už kiekvieną do-

Duodam Paskolas 
Ant Morgičiu

rSl'AK(MtE>\y7

r ederal Savings

SPARTON
Refrigeratoriai

Nuo $"J

CROSLEY
Refrigeratoriai

Nuo $

Kiti Modeliai nuo £69-50 iki £

Pirkite sau Refrigeratorį iš PROGRESS krautuvės pa
sinaudodami didžiausiu pasirinkimu, mažom bei teisin
gom kainom ir lenvgais išmokėjimais.

Galite įmokėti t i k <£ .OO
Išmokėjimai 
Pareitų 
Tik................. 15 CENTŲ

l
DIENĄ

Didelė nuolaida už senoviškas ledaunes į mainus ant) 
naujų refrigeratorių.
įAtlankykrte dabar šią didžiausią krautuvę Bridgeporte.

GRESI
Įy.l

3224 South Halsted Street
Telefonas VICtory 4226

J. IV. KALEDINSKAS, Manager
Duodame gražius lietuviškus radio programus kas ne- 
dėldienį, 11-tų, v. prieš piet, iš stoties WGES, 1360 kil.

DABAR

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Automobilių,Visokios Rūšies Insurance — Uįniies, Vėsulos, 
Stiklų ir t. I.

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
R \ŠTINEJE V

Nn

LIETUVIAI KATALIKAI, 

PASISKUBINKITE!

Rašykitės prie didžiausios ir turtingiausios lie
tuvių organizacijos pasauly — Lietuvių R. K. Su
sivienijimo Amerikoj, kuns 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
Chioagoj: Pr. Naujokas, 3334 S. Parnen str.; A. Ba
cevičius, 1850 Wabansia avė.; K. Rubinas, 10512 
Wabash avė.; 0. Zaveckienė, 5932 So. LaSalle str.; 
M. Saučiuvėnas, 5143 So. Paulina str.; Ig. Sakalas, 
2248 W. Cermak Rd., arba “Draugo” redakcija, 
2334 So. Oakley avė.; J. Grišius, 2u24 So. Ruble 
str.,- V. Paukštis, 2738 W. 47 str.; Fr. Stogiute, 
6636 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. Waukegan, Iii.; D. Bendorius, 1326 
Shields avė. Chicago Heights, Ui.; 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 kitokius apdraudos skyrius: 20 Year Endowment, 
20 Year Payment Life, Endovvment 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 aini raudų.

Visi lietuviai katalikai turėtų būti šios organi
zacijos nariais. Tui mūsų tautinė tvirtovė. Prisira- 
šykit 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.
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CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS Conununity House, 51 Avė. ir 
18 g. t . Atsisaukimas Į Amerikos lietums

REIKŠMINGA MOKYK
LOJ DIENA

Birželio 19 <1. buvo viena 
reikšmingiausių dienų Šv. A- 
ntano parapijos mokykloje.

Tų dienų didelėmis iškilmė
mis baigės mokslo metas.

Kaip ir kasmet surengtas 
gražus programas, kurį išpil
dė vien mokyklos mokiniai, ir 
išdalinta diplomai baigiančiai 
klasei. Už priruošimų gra

žaus programo, garbė seseri
ms mokytojoms. Iškilmėms su 
šiliuko didelė minia žmonių.

Vakaro vedėjum buvo didž. 
gerb. klebonas, kun. II. J.

Ona Radomskiūtė, Elena Ra- 
davičifltė, JAntanas Rakašius,
Ona Rotskiūtė, Pranas Šal
kauskas, Elena Samoškaitė, x „ ,x , .
, ». .. .... . Mo., antrų vietų. Greitu laiJonas Šeputis, Altonsas Ser- .. .
kšnys, Stella Šikšniūūtė, Mo
nika Šlauteriūtė, Albinas Sta 
naitis, Emilija Urbaitė, Juo
zapas Vaičiulis, Antanas Za
karas, Ona Zenevičiūtė, Ona 
Žvikaitė.

Iš baigiančios klasės dvi 
mergaitės dėl savo galiūnių 
pateko į kandidates stipendi
jai (seliolarsliips) į Šv. Ka- 

’zimiero akademijų, būtent E- 
Heonora Kondrotajtė ir Eula- 
lia Kubiliūtė.

Duota dovanos už kitus pa
Valiūnas. Programas buvo 8e | sižyuiėjinius mokslo srityje.

Už aukščiausį laipsnį moksle, 
už religijų, už lietuvių kalbų, 
už dienų neapleidim.

Aukščiausiu moksle laips
niu pasižymėjo šie: 8-to sky-

^kmtis: 1. Garsusis Dakturas 
W^ikintas, komedija. Lošė: d- 

ro Mikinto rolę — Antanas 
Gudas, Jono, jo tarno — Pau 
liūs Marcinkus, Raulo, pa
siuntinio — Alfonsas Jaškū
nas, Prano, daktaro sūnaus 
— Jonas Šeputis, Nosmajie- 
rio — Kazimieras Gudgalis, 
Ūkininko ir jo sūnaus — Ig
nas Mockaitis ir Robertas 
Rakauskas, daktaro Persono 
— Jokūbas Boyd, Žydo

to skyriaus — E. Masilioniūū- 
tė, J. Šimkus. 5-to skyriaus 
— B. Aleksiunaitė, E. Zablo- 

Navieras Kasulaitis, Dvynių ’ckis. 4-to skyriaus — D. Ša- 
— Kazimieras Matas ir Le-itkiūtė, R. Genis. 3-čio sky- 
onardas Burinskas, Kazio —! riaus — M. Marcinkiūtė, M. 
Adolfas Staišiūnas. ‘Skridulis. 2-fcro skyvriaus —

2. Long Pole Drill — 4-5 E. Matulioniūtė, A. Montvi-
skyriaus berniukai.

3. Darželis — mažiukai.
4. Japanese Fan — 5, 6 ir 

7 skyriaus mergaitės.
5. Sunbonnet BablcS 8‘ir 

3 skyriaus mergaitės.
G. Sailors — G ir 7 sky-v

riaus berniukai.
7. Peteliškės — 4 ir 5 sky

riaus mergaitės.
8. Rythm orkestrą — 2, 3 j 

ir 4 skyriaus mokiniai. i
9. Greeting to Spring (va

sara) — choras

Birželio 16 d. mūsų automo- Kiekvienas lietuvis Jungti- įnoriai Fund” antrašas, C. P. 
bilistas Beilis Diržius ir vėl nėse Valstybėse žino, kad Da- Kai, Cliairman of Arrangc-
laimėjo greito bėginio auto
mobiliais lenktynes, Kansas,

riaus ir Girėno paminklas yra 
galutinai baigiamas. Užbaigi
mo diena, arba atidengimas to

ments Committee, 6322 So. 
Western Avenue.

Darbus yra lietuviškas ir

Augustinas. Katedros katali
kiškųjų High Sehool baigė:

Zofija DičiūtS, ir Anelė Ba- 
niūtė. Slaugės mokslų Šv. Juo 
"zapo ligoninėj baigė Kotrina 
•Mogeniutė. Stanislava Petro- 
niūtė dar tęsia slaugės moks
lų. • Brier Ciiff katalikiškos

J alinimas važiuoja į, Omahų 
Didelis būrys jaunimo va

žiuoja į Oinahų, kur su lietu
vių jaunimu pirmų sykį loš 
bolę ir išpildys programų.
iTas įvyks birželio 23 d. 

Praeitų vasarų mūsų baž
nyčia buvo gerai aptaisyta,

ku jis laimės pirmų vietų. Aš 
manau, kad jis tuoj pralenks 
visoj Amerikoj garsųjį greito 
bėgimo čenipijonų L. Šneiderį. 
Ateinantį pirmadienį B. Dir- 
žius žada dalyvauti lenktynė
se Chicagoje prie Kostner ir 
22 gatvės. Lietuviai, nuvažiuo
kit pasižiūrėti mūsų tautiečio.

Parapijinę mokyklų šįmet 
baigė virš 50 mokinių. Užbai
gimo vakaras puikiai pavyko.

paminklo, įvyks liepos 28 die- patrijotiškas. Nelaukite kad 
nų. Tai bus vienas iš didžiau- kas ateitų prašyt, kad jūs duo 
sių įvykių mūsų gyvenime. Da tumėt apgarsinimų, kadangi 

Chicaga yra labai didelė, o 
laikas yra labai trumpas. Mes

riaus ir Girėno komiteto na
riai visokiais būdais bando,
kad sukelt užtektinai pinigų I išsiuntinėjom šimtus laiškų ir 
prieš liepos 28 dienų, kati ga- jau skelbimai plaukia iš visų 
lėtume apsimokėt už to paini- kru.štų. Pasirodo, kad galėsl-
nklo darbų ir medžiagų. Tokiu 
būdu mes kreipiamės į lietu
vių visuomenę. .

Kad padaryt paminklo ati
dengimo dienų! viena iš isto-

Kondrotaitė laimėjo pirmų rinių dienų, komisijos nariai 
dovanų. Ji turi gražų balsų ir j yUinanė išleist programo kny-
jei toliau lavins, nesigailės.

MOKYKLOS UŽBAIGIMAS
GABY, IND. — Šv. Razi

nai,s”— V Šerkšnys, E. Ūr- »“<*» ^PG08 mokyklos bai-
baitė, 1>. Marcinkus, J. Angli-1 S““8 ‘v>'ko birždio 16 d > 
ckaitg parapijos salėje.

7-to skyriaus - M. Kava- Mokyklų baigė šie: Agurkis 
liauskaitė, J. Jankauskas. 6- JurSis> Danielevičius Jonas,

Petraitis Antanas, Ruzgą Al 
bertas, Adomaičiūtė Stanisla
va, Jukniūtė Bronislava, Ma
sonaitė Elena, Supranaitė Sta 
nislava, Vaičiuliūtė Julija, Vai 
kšnoraitė Emilija.

Gerb. klebonas J. Jonas Vin- 
čius po trumpos kalbos į mo-

gų. Mes norime nutraukt į tų 
knygų visus lietuvius biznie
rius ir profesijonalus. Knyga 
bus klasifikuota maž daug 
taip, kaip telefono knyga. Taip 
pat bus gražių sveikinimų, at
vaizdų, aprašymų. Jos bus duo 
dama žmonėms uždykų. Spė
jama, kad jų bus galima at
spausdinti apie 40,000 kopijų. 
Visas uždarbis eis paminklo 
užbaigimui.

Jeigu mes išleidžiame tokį 
didelį skaičių knygų, tai kie
kvienas lietuvis biznierius, pro 
fesijonalas ir draugijos, pasi

las. 1-mo skyriaus — A. Um- kinius įteikė diplomus ir ap-, trečdalis
brozaitė, H. Šatkus. dovanojo gražia dovana. Taip

“Draugo” rusėjusgražiai kalbėjo d-ras B.
Bolotoff ir adv. Timothy P. 
Galvin., Birželio 16 d., parapijos re

ngtame piknike buvo virš 1000 
svečių. Nors tų dienų lijo, bet 
visgi pelno padaryta apie 800

kolegijos mokslų baigė Ona pagrųžinta iš oro. Dabargi 
Stakiūtė. Rugsėjo mėnesį ji 1 gražiai puošiama iš vidaus.

,važiuos į Clark College, Du- 
buųue, lo. Rush Universite 
Chicagoje medicinos mokslus 
eina Stanislovas Ūselis. Džiau 
giamės, kad iš mūsų koloni
jos nemažai atsiranda einan-

nie išleist milžiniškų! progra-^čių aukštesnius mokslus. Lin
nio knygų. Ji tarnauti mums ir 
dar galėsime palikt savo vai
kams.

Brangūs lietuviai, šita yra 
paskutinė auka ir dovana dėl

kimę jiems kuogeriausių sėk
mių.

Sienos dažomos. Prie alto
riaus bus gražūs paveikslai. 
Bus nudažyti taip pat alto

riai, vargonai, suolai ir k.
'Kada darbas bus baigtas, mfi- 
fcų bažnyčia bus viena gra
žiausių čionai. Tam tikslui da 
bar renkamos aukos.

Birželio 17 d. turėjome lai
mės matyti lietuves seseris 

tų mūsų dviejų didvyrių. Mfls (ir pradėti vasarinę mokyklų.
darbas bus užbaigtas ir už Tai mums istoriškas įvykis.
mirštąs, bet paminklas stovės Žmonės džiaugiasi seserų at-
per šimtmečius.

Dariaus . Girėno Komitetas

SUTUOKTUVĖS
sioux cm, iowa. — 

Mūsų kolonijoje nedaug būna 
sutuoktuvių. Bet kada įvyks
ta, tai būna gražios ir įspū
dingos.

Birželio 2 d. įvyko šliūbas 
Antano Žibo su Zofija Mika- 
lajūnaite, o birželio 9 d. Pra
no Valušio su Brone Valei-

silankymu. Pamokoms sueina 
arti šimtas vaikų. Seserys 
mokina katekizmo, rengia prie 
pirmos šv. Komunijos, moki
na lietuvių kalbos, giesmių, 
dainų. Lietuvių seserų atsila
nkymas į mūsų kolonijų pa
darė didelio įspūdžio. Te Die
vas padeda vasarinei mokyk
lai.

ŽINYNAS
— P. Jokubauskas, 2154 

W. 24th St., sunkiai serga. 
Vakar vakare kunigas jį ap
rūpino Šv. Sakramentais.

— Biznierius P. Siminas 
su savo šeimyna išvyko į De 
troitų dalyvauti Marijonos 
(Aviliūtės vestuvėse.

— Šiomis dienomis dauge
lis mažesnių radijo stočių tu 
ri atnaujinti federalinius lei
dimus. Komisija, kuri duoda 
leidimus, daro daug priekai
štų.

J*

pirkite tos knygos dalį, kurios<■ ," kiute. Abu skubai įvyko sek-
kainos yra šiokios: lapas — ,. . ..... . . .J \ ~ madiem su iškilmingomis sv.
$25.00; pusė lapo — $15.00; ..... . . . .
. v , . .... ’ , Misionns. Daug jaunimo daly-$10.00; ketvirtda- J
lis — $7.50; pasveikinimai —
$5.00.

Knygo* turinys toks: Jeigu' 
egi barberys, nupierki virš mi- 

Piniginė dovana įteikta An- nėtų dalį lapo. Jūsų lape bus 
tanui Petraičiui, aštunto sky- parašyta tas, kų jūs noTėsit, 
riaus mokiniui, kurių jis už- o vėliau alfabetiškai vėl jūsų 
sipelnė dalyvaudamas “orąto- vardas ir biznis |ėis į tam ti-dol. Kitas toks išvažiavimas 

bus liepos 27 d., tame pačia-Į rįcaĮ>> konteste “Catholic Cou 
me darže. ncil £,ake County”.

Mokyklos vaikučiai gražiai

krų vietų. Šita knyga bus kuo- 
.ne pas kiekvienų lietuvį Cbi
cago je. Už dešimts ar dvide-

... , . šimts metų, kas pažiūrės į jų,
Juozaičių name surengta po- J’as‘rode ir savo gabumais pa- pasakyt, kiek buy<) ku
kylis pagerbimui naujai įsve-j ten1^.0 xpub lk?’ kuri°S; nePai- nigų> ^ktarų, graborių, advo-

Birželio 19 d. gražiame J.

10. Gerb. klebono kalba ir ntinto kun. Kaz. Juozaičio, jsant lietaus’ susirinko

vavo sutuoktuvėse. Visi buvo 
gražiai pasipuošę. Bažnyčia 
;ir altoriai buvo gėlėmis iš
puošti. Žmonių buvo pilna ba 
žnyčia. Antano Žibo vestuvių 
pietūs buvo jaunosios namuo
se. Kadangi P. Valušis turė
jo sukvietęs arti 200 žmonių, 
tai puota įvyko parapijos sve 
tainėj.

Linkime jaunavedžiams kuo 
geriausių sekinių naujame gy
venime. ,

Mokslo metus baigiant

PEOPLES KRAUTUVĖSE
DIDIS BIRŽELIO MENESIO

IŠPARDAVIMO VAJUS
(JUNK DR1VE)

VISOS KAINOS LABAI SUMAŽINTOS
02,000.00 VERTES PUIKIOS 

DOVANOS DYKAI!
Dovanų Laimėjimas Baigsis Šių Savaitę. 

Paskutinė Proga

diplomų bei dovanų išdalini
mas.

Baigiančių mokyklų klasė 
šįmet buvo didelė; susidėjo 
iš 57 mokinių.

Prieš išdalinsiant diplo
mus, gerb. klebonas pasakė 
įspūdingų kalbų.

Diplomus gavo sekantieji:

Svečių buvo pilnas namas. 
Kun. Kaz. Juozaitis šv. Mi

šias mūsų bažnyčioje laikė 
birželio 21 d., 9 vai. ryto.

g .. ’ j katu, barberių, bučerių, Beau-i Nors lietuvių kolonija nedi- 
... ___ ri,.__;±__ i______ tik- anie iimtMK špimvnil.

Pranešimai
Moterų Piliečių Lygos pus-

ty Parlors, Furniture kompa
nijų ir t.t. O jeigu jūsų var
das nepasirodys toje knygoje,

dėlė, tik apie šimtas šeimynų, 
bet kas met atsiranda baigia
nčių aukštesnius mokslus, ftį-

jūs visada gailėsitės. Tokiu; met baigė viešųjų High 
būdu, siųskite savo tekstų iri Sehool: Bronė Pet roniūtė, O-

Birželio 19 d. mirė senas pa- metinis susirinkimas įvyks (pinigus komisijai. Čekius sių- na Dudaitė, Julija Useliūtė,
rapijonas Rimkus, 1442 So. 49 
Avė

PI., 7:30 v. vak. Visos narės -j 
Joanna Anglickaitė, Elena Ba Birželio 22 d. nnjterystėn į- kviečiamos atsilankyti, nes y-

trečiadienį, birželio 26 d., Fe-.skįte; “Darius 
llouship House, 831 W. 33rd

Girėnas Me- Margareta Dudaitė ir Jonas

lazenaitė, ^Aldona Balčiūnaitė, stojo P. Šukiutė su A. Zaka-
^^sdvardas Baltrušaitis, Edvar 

das Bakaitis, Elsie Benvenu- 
ti, Haroldas Bočūnas, Jokū- 1.^ 
bas Boyd, Bronė č'erauskai- 
tė, Bronė Čerkauskaitė, Kleo- 
fas Doviilauskas, Alice Eine- 
ntas, Vitalija Gerčiūtė, Anta
nas Gudas, Kazimieras Gud
galis, Salome Jaškūnaūtė, Al
fonsas Jaškūnas, Liliana Ju
kniūtė, Antanina Juodaičiūtė, J 
Marcelė Kakanauskaitė, Er- i 
liestas Kaminskas, Vladas 
Kaulis, Valerija Kaveckaitė, i 
Zofija Kelpšaitė, Eleonora 
Kondrotaitė, Adelė Krasaus
kaitė, Eulalin Kubiliūfitė, No 
rbertas Kučinskas, Paulius 
Marcinkus, Elena Metelinai- 
tė, Elena Miliauskaitė, Mari
jona Miltinaitė, Apolonija 
Miniotaitė, Henrikas Mizuta- 
vičius, Ignacas Mockaitis, Juo 
zapas Montvilas, Julė Morkū- 
natė, Angelina Navurskaitė, 
Vincentas Neberieza, Laurina 
Pociūtė, Birutė Povilionytė,

rausku. Vestuvių puota įvyki
ra daug svarbių reikalų svars
tyti. Rašt. S. Wodman

• - ■ —

Skolina pinigus ant pirmų 
morgičiu, atmokėjimui morgi- 

Į _J1MAM)WKAgKg, <• ių, pataisymui namų ir pas-
I tEDERAL SAVI NGS tat-vrnui nauj'l namų, lengvais 

and loan asiociation'imnesiniais išmokėjimais. I’ra- 
Of 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 $5000.00 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

BKN. J. KAZANAUSKAS, Rait.

Aukštos rūšies, tikro Mohair PARLOR SETAS. Leng
vai vertas $90.00. Dabar 2 šmotai: Sofa ir Kėdė tik

....... ....... ...................... $49.95

$14 VASARA LOVOJ ĮVYKSIĄ:
1. Ateitininkų jubiliejinis kongresas;
2. Viso pasaulio lietuvių kongresas;
3. Viso pasaulio lietuvių laikraštininkų konferencija;
4. Sporto Olimpijada.
Dėl to šiemet verta važiuoti į Lietuvų. Važiuokime 

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

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

Taip pat išrūpina visus kelionei reikalingus doku 
mentus.

Kelionės į Lietuvą reikalais kreipkitės j

Naujausios Mados Crown 
Gesinis Pečius 

Pilnai Parceliuotas

$39.95

Ši Naujos Mados 
Standard Padarymo 
Drabužiam Plovykla 

Reguliarė vertė $50.00
Dabar $29.95

$18.00 Naujos Mados Sptingsiniai 
M atrašai........................... . ...........

$7.50 Naujos Gražios 9x12 Klejonkės----
$1.50 Tvirtai padarytos Kukninės Kėdės.
$10.00 Garantuoti dubeltavi LOVŲ 

SPR1NOSAI ..............................................

$8.95 
$3.95 

.98 

$4.95
Su kiekvienu dolerio vertės pirkiniu, duodame laimėjL 
mo kuponus. Gal pasitaikyti laimėti vienų iš 30 dovanų 
vertės $275.00.

, Lengvais išmokėjimais

4179-83 ARCHER AVĖ 2536-40 W. 63rd ST.
Corner Maplewood Avė. Cerner Klrhmend Street

Tai. Lafayatte 3171 TeL Hemloek 8400
CHICAOO, ILL
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Ė NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS PIKNIKAS s
ĮVYKS

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

žintas, taip kaip turėjo būti pavasarj. Rus GEBA MUZIKA — SKANŪS VALGIAI GARDŪS 
GĖRIMAI.

Kviečia visus
Vytauto Darže prie 115 gatvės ir Cravvford Ave. Įįj^j vikarai ir komitetas i

VIETINĖS ŽINIOS
ŽINIŲ - ŽINELĖS GARANTUOJA GRAŽĮ) 

ORĄ PIKNIKUI

“makabilių”, galės važiuoti
I piknikan trokais, kurie išva- 
i žiuos nuo bažnyčios, tuoj po 
! sumos. Suma sekmadienį bus 
. laikoma anksčiau, būtent 10

__ I valandų. Iclius
— Aiazi, jauni ir suaugę vi

si šianden vaduojame į Vyteli-; 
to parką, kur nuo 2 valandos
prasidės Lietuvių R. K. Susi- n^ai etinio N. P. P. Šv. pa- j -----------
vienymo Amerikoj Chicagos a- iaPU°s pikniko, įvjkstancio 5 Birž. 22 d. vakare, Šv. Jur- 
pskrities piknikas. Į šios die- vytauto darže sekmadienį tiek gįo parapijos svetainėje, po

BRIGHTON PARK. — Re- KVIETIMAS 1 VAKARĄ

buvo susirūpinę oru, kad net astuonių įvyksta draugiškas 
nuvyko Į oro biurų pasiteirau- pasilinksminimas - šokiai ir 
ti, “kaip ten bus?” užkandžiai — vakarienė. Ren-

— Bus saulėta ir graži die- o’m° komisija darbuojasi, kad 
yra šiandien ir kad "įėjimas į na, — pasakyta jiems. patenkinus atsilankiusius.
parkų nemokamas. i _ . . v. Grieš gera orkestrą.

Nudžiugę tokiu pranešimu 
— Rytoj Gimimo parap. sa- komitetas ir kunigai pradėjo

l^j įvyksta adv. Juozo Grišiaus darbuotis. Visi parapijonai, vi- 
pagerbimo bankietas. Tai bus ■ sisi kolonijos biznieriai ren- I siškiją, muzikus - vargoninin 
7 vai. vakare. Prašoma gau- giasi važiuoti į Vytauto dar-Į ^us muzikos meno mylė 
singai susirinkti ir pagerbti Be to, biznieriai piknikui toJus — chorus ypač tuos, su

nos piknikų su šokiais ir ki
tais įvairumais kviečiami ne 
vien LRKSA nariai, bet visi 
lietuviai. Nepamirškit, kacl tai

Šiuomi rengimo komisija, ir 
p. Stulga, kviečia gerb. dva-

kuriais Stulga darbavosi. Taip 
pat kiečiama profesionalai, bi
znieriai ir veikėjai.

uolų veikėjų. Įjr aukoja stambias aukas. Šo-
— Beje, anų dienų dr. J. ši- kia,ns paimta gera orkestrą.

mkus, dantistas, vedė p-lę S. t Piknikų padarys interesin-
Gaidamavičifltę. Jauna, inteli- !gPsnju L, Vyčių 36 kuopa, ku- ! prisitaikius prie įvai-
gentiška porelė apsigyveno ri žais beisbolų su parapijos™? aplinkybių, vakarienė bus
Marųuette parke. Dr. Šimkus 
savo ofisų turi ant So. Hals
ted ir 18tli Str. kampo.

— A. Prečinauskas savo mo 
derniškai įrengtoj studijoj, A- 
rcher ave. netoli Kedzie, turi ! 
gero pasisekimo fotografavi
mo biznyje. Jis sako, kad da
bar turįs daug vestuvių foto
grafuoti.

choru. L. Vyčių tymas, laimė
jęs pirmų vietų lygoje, pikni
ke pasirodys su naujomis uni
formomis. Laimėtojams skiria- J1108' 
ma dovana.

10 valandų. Tat, lauksime sve
čių, kurie savo atsilankymu

Draugijos piknike dalyvaus 
“in cGrpore”.

Kadangi oras sakoma bus 
gražus, tat tikrai sėkmingas

— Važiuojančių į Lietuvų |bus parapijos metinis pikni 
sportininkų rėmėjų komitetas kas. 
rengia antrų įvairų pikniką
birželio 28 d. Patys žmonės 
to prašė, nes pirmasis pikni
kas labai patiko.

— Štemet važiuojantieji į 
Lietuvų, važiuokit su studen
tų ekskursija, kuri išpalukia 
liepos 3 d. švedų laivu. Dar 
galite suspėti prisirengti.

Visi važiuokite į “lietuvis 
kų kermošių”. Neturintieji

IŠKILMĖS ŠV. MYKOLO 
PARAPIJOJ

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
' 8PEOIAJLI8TAS

Palenrvlna aklų Įtempimų, kuria
---------------- i erti prieSaattml vaivos skaudSJlmo.

»TnnrrTr -re ir- i ''ld*lln°- Ak»V aptemimo, nervuotu-NORTrl SIDE. — Dievo Ku l*”®. Skaudamų aklų karMJ. atitaiso 
y -xi i - & u i trumparegyetų lr tollregyetę. Prlren-no šventes iškilmes ŠV. Mvko-|<la teisingai akinius. Visuose ateltl- 

lo parapijos bažnyčioje įvyks eiekt£* p”d^‘neirn^»iaurtMMkiZi- 
sekmadienį, birželio 23 dienų, | m“kyk^vukuVvdKreWMrlk?T*atJ 
10:30 vai. ryto.

Tų dienų sumų laikys nau
jai įšventintas kun. Kazimie
ras Juozaitis, augustijonas.

Rap.

taisomos. Valandos nuo 10 Iki t v 
Nedėlioj nuo 10 Iki 12. Daugely at
silikimų akys atitaisomos be akinių. 
Rainos pigiau kaip pirmiau.

4712 80 ASHLAND AVE 
Phone Boulevard 7589

n MiRlinHII RČMĖIII 25 METįl PRITYRIMO TT. MARIJONU RĖMĖJŲ ( akiniq d61 ^so-
CHICAGOS APSKRIČIO $ ĄS&SŽ0 ‘ 
SMAGUS PIKNIKAS

Hyt, 4 vai. p. p. visi lietu
viai, visi mūsų biznieriai, pro- 
fesijonalai važiuoja į West 
Side, į Aušros Vartų parap. 
Rūtos daržų, kur bus maloni 
proga smagiai praleisti dieną 
pasimatyt su draugais, pažj 
štamais ir giminėmis. Tai bus 
piknikas papildymui fondo a. 
a. kun. Felikso Kudirkos pa
minklui Šv. Kazimiero kapuo
se.

o t:

OR. JOHN SMETANA
0PT0METRI8TAS

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

2 ankštas
Paatebėkit 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 OANal 0523

Būdavo, sukuriam didžiulį 
laužų ir susirinkę prie jo šo
kam, dainuojam iki vidumak- 

Birželio 1G d. Šv. Jurgio , Kun. K. Juozaitis dėkojo * čio, o jo sulaukus eidavom ieš- 
, koti Paparčio žiedo.

RRIF1 PEPARTfl f INFI ^00 svečių. Svečių buvo net iŠ 
□niuunruniu imCLCO lpennsylvania valst. Muzikali 

I programų išpildė A. Pocius.

je ir ten kaip tik lietuviškos 
Joninės bus švenčiamos, sau 
lei nusileidus. Senolis

bažnyčioje pirmas šv. Mišias 
laikė kun. Kazimieras Juozai-

visiems susirinkusiems, taip 
pat kunigams: Petrauskui, Svi

REDAKCIJOS ATSAKAI

tis, Augustijonų vienuolijos į-si<ui> šaulinskui už taip gra- 
narys. Jam asistavo kun. S. priėmimo jo paties gimtoj
Petrauskas ir kun. Šaulrnskas 
Seserys išpuošė gražiai bažny
čių. Komp. A. Pocius vadova
vo chorui. Pritaikintų pamok
slų lietuvių kalboje pasakė 
kun. Urba, anglų kalboje sve
čias kunigas iš Augustijonų 
vienuolyno.

Po pamaldų iškėlė pietus 
parap. svet. Susirinko virš

PARDAVIMUI

Receiver’s Sale
Mūro, naujas 4 ir 4 kambariai 
Brighton Park, $4200.
Medinis Cottage, 5 kambariai 
$1750.
Mūro, Naujas 5 ir 5 kambariai 
Octagon front, Garage, karštu 
vandeniu apšildomas $6500.

CHASZEKAS '
3647 Archer Ave. Virg. 0757

IŠNUOMAVIMUI
. . , ,2 kambarių fletukas, pilnai į-

parems studentų, vertų para- ,rpngtas> d6i ]įgl.t housekee-

Rengimo Komisija i
įping.

245(1 W. (Ifith St. 
Tel REPublic 5«»7

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofise Phone 
PROspect 1028

Ros. and Office 
2859 So. T^avlU St.

OANal 0708

DR. I. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8UROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8 

J to 4 and 7 to 9 P. M 
Sunday by Apnolntment

DR. STRIKOL’IS
GTDYTOJA8 lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Ave.
Ofiso Valandos 

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 4 Iki R vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 

Namų tel. PROspect 19SO

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTA8

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki t vakare 
Seredoj pagal sutarti

Ofiao Tel.: PROspeet 8376 
Rea. Tel.: HEMlock 8141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas

2500 W. 63rd St .
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 0:20 Iki 8:20 
Seredomis Ir nedaliomis pagal autart) 
Res. 2515 W «9th St. Pagal sutart).

Tel. Ofiso BOUleaard 5911 
Res. YlCtory 3242

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiao vai. nno 1-9. nuo 0:90-9:10 

756 West 35tb 8treet

Šv. Jurgio parapijoj.

JAUNOS DIENOS

V.

Ar atmeni, brangusis skai
tytojau, kaip minėdavome Lie
tuvoje vasaros šventę — Jo
nines?

REIKALINGAS VYRAS 
ANT ŪKĖS

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

Atsišaukite tuojau.
3935 Archer Ave., 

Chicago, UI.

; Sulig padavimo radusis tų 
į žiedų — lieka laimingiausiu 
: žmogum pasauly.

O taip, puikios tai dienos 
buvo tada. Smagu jos prisi
minti ir norėtus dar nors kar
tų toki pergyvenimai patirti.

Svečiui, Gary, Ind. Apie 
mokyklos baigimo vakarų į- 
dėjome kito asmens anksčiau 
atsiųsti} korespondencijų, dėl 
to tamstos raštų praleidomie. 
Gi visa kita dedame. Prašo
me ir toliau mūs nepamiršti.

Liepos Ketvirtųjų, Vytauto 
darže invyksta L. V. Chic. 1
apskr. rengiama Vyčių Dieno- J GARSINKITĖS "ŪRAIIGF"

CLASSIFIED
AUTOMOBIUS8 AOTOMOIULES

EMIL DENEMARK INC-
Vartotų Karų Bargenai -=

REIKALINGI PARDAVĖJAI
Salesmonas pardavinėti Chev
rolet automobilius Ir trokus. 
Tiktai smarkus — apsukrus 
teatsišaukia. Ateikite sekma
dienį, birželio 23 d., po 9 vai. 
ryto.

KRATOVEC MOTOR CORP. 
2019 iAflin St.

LIETUVIAI DAKTARAI

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

Valandoa: Nno 1-5 Ir 7-9 kasdieną. 
Rea. Ir Ofiso Tel. — BOUlevartl BOSI

DR. L. A. ZALESKA
GYDYTOJA Ir CHIRURGE 

1720 West 47th Street

Tel. OANal 0957
Res. PROspeet 8559

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED RTRFF'T 
Rertdenetla 8900 So. Arteaian Ave

Valandos: u rvto llrt t ponlet 
« IM I y. vakaro

Tel CANai 9122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.)

Talandoe: Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 9 vakaro 
Seredoj pagal, autart)

Tel CANai 4122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRUROA8
2201 W. Cėrmak Road
Valandos 1—3 lr 7—8 vak. 

Seredomia Ir Nedėliomis pagal autart) 
REZIDENCIJA 

6631 S. Califomia Ave. 
Telefonas REPublic 7848

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnia 0036 

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

DR. j. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dantistas 

Gas K-Ray
4lt8 ARCHER AVE.. Oor. Pranclaon 
Tel Office Laf. 8640: res Vlrg 0009

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
< iFISAr

4738 Bo. Arfilanrt Ave
2 lubos

CHICAOO. ILL 
OUIO TALANDor- 

Muw i« iki 18 vai ryte. auu i iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 11 

valandai dienų 
Telefonas MTDvvay 2*aa

Te). LAFayette 7650

DR. F. C. WWSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. OANal 0409

Ofiso- Tel. LAFayette 4017 
Rey Tel HEMlock *18«

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2646 W. «9th St.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

8eredom<s Ir Nedaliomis pagal sutarti

i

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8

144« 80. 49th CT.. CICERO. ILL 
Utai., Ket9„ lr POtn. 19—9 vai. 

9147 80. HAL8TED 8T.. CHICAGO 
Paned.. Sered. Ir Subat. 2—9 ral.

Office Tel. HEMlock 4841 
Res Tel. GROvehill 0417

6924 8. TALMAN AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQUETTE ROAD * 
GYDYTOJAS lr CHIRUROA8

Vai. 2-4 lr 7-9 rtk.
Ketv Ir Nedėlloii'ls susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANai 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Offiee: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki S popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutart)

Tel. LAFayette 2067

OR. A. RAČKUS
OTUYTOJA8 lr CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

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

Seredomis lr nedėliomis pagal 
| sutart) ,

Tel LAFayette 3051

> DR. A. J, MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OPI8A8 IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki t popiet — C Iki 8:10 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 p.p.

OR. MAURICE KAHN
OTDTTOJA2 Ir CHIROROA2

4631 80. ASHLAND AVE. 
Tel. TARds 0994 

ftaa.1 Tel PUkaa $499 
Vaiaadoat

Nuo 19-12 9. rytoj 9-9 lr T-l v. 9. 
Nedėldlenlals nnn 19 Iki 19 diena

BUICK '85, S Sedan. Trunk. garant................................................. J®25
BUICK '85, 5 Sedan. garant. •••••••..........................................
CADILLAC ’SO, 7 Sedan, V-16. Tobulas ............................
PONTIAC '35, 5 Sedan, DeLuxe modelis ............................
PONTIAC '35, 5 Sedan. 6 cyllnd...............................................
BUICK '34. 5 Sedan. Trunk................................................................

I BUICK '33. 5 Sedan 67, kaip naujas .............................................
CADILLAC '31, 7 Sedan. 6 drat. ratai ........................................ »«»•»
PONTIAC '34. 5 Sedan De Luxe ...................................................... ’ '
BUICK '33. 5 Sedan 57. pirmos rūAles ............................................. S595
LA SALLE '31, 5 Sedan, labai pulkus ........................................
CADILLAC '30. 5 Sedanette. Fleotwood ........................................ 9395
PIERCE '30. 5 Phaeton, Pilkas, Tobulas ................................... $395
PACKARD '31, 7 Sedan. Custom Bullt ................................... 3395
CADILLAC 'SO, 5 Town Sedan, 6 drat. ratai .......................... 2395
LINCOLN '29, 5 Sedan, pulkus karas ........................................ 2375
BUICK '31. 5 Sedan 67, geroj tvarkoj ............................................. 2375
LA SALLE '31. 5 Coupe, geram stovy ........................................ 3345
PIERCE '30. 2-4 Coupe, gernm stovy . ...................................... $*325
CHRYSLER '31, 2 Conv. Coupe. Rumble seat ..................... 3295
LINCOLN '30. 5 Sedan, labai pulkus karas .............................. 2295
PACKARD '30. 2 Conv. Coupe. Gražus ........................................ $295
CADILLAC ’SO. 7 Sedan, geram stovy ........................................ $295
BUICK '30, B Sedan 61. Svarus ...................................................... $225
CHEVROLET '31. 2 Coupe. 6 drat. ratai .............................. $225
BUICK '30. 7 T’. Limo.: G drat ratai ............................................. $225
CHRYSLER '29. 7. Sedan, 6 drat. ratai ................................... $195
FORD '31, 2 Coupe, geroj tvarkoj ............................................. $195
GRAHAM '32, 5 Sedan. bargenas .................. .......................... $195
LA SALLE '29, 5 Sedan, žema kaina ........................................ '. $195
CADILLAC '28. 5 Coupe, geram stovy.......................... ...I.... $195
OAKLAND '80, 5 Sedan, gražiam stovy ................. ................. $175
CADILLAC ’?8, 5 Sedan. bargenas ........................................ ........... $125
CADILLAC '28. 7 Sedan, sugauklte ................................................... $125
NA8H '29. 5 Sedan, žema kaina ................................................. $125
BUICK '28, S Brougham, eina O. K............................................. $ 95
ESSEX '29. 6 Sedan. bargenas ........................................................... t g.%
BUICK '27. 5 Sedan. pigiai .................................................... g jj«į
BUICK ’27. 5 Sedan, kalnuotas parduot .................... S 5A
HTUDEBAKER '29. 5 Sedan .................................... " g
BUICK '26, 5 P. Sedan, 2 durų..................... ............................... g 50

$745
$745
$095

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Ave. - Chicago 
Cravvford 4100

LIETUVIAI. ADVOKATAI:

Telephone ROUlevsrd 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATA8 Ir PATARĖJAS 

4431 80 ASHLAND AVE
Res. 4515 8. Rocka-ell St.

Phone REPublic 9728 CHICAGO

, JOHN R. BORDEN
: LJETUVI8 ADVOKATAS 

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

1 t Metropolitan State Bank oame) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki I 
rauedėllo rferedoe Ir Pėfnvėloe

va k m reta t Iki t 
TeteTtMMr CANai 1175

MAMAI: 6459 8. RockweU 8t 
telefone- REPublic 9iMN>

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant Jflsų morgl- 

<51 ų, bonų. algos lr namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgt 
ėlus. bonus, naniiiM, Okes Ir biznius 
Turini apdraudos departamentų. Vie
kus Notaras.

J. NAMON OOMPANV
3755 South Western Avenue

Rez 1460 No Paulina St.
Phone ARMitnge 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE SIUNČIAM
PTNTGUS Į LIETUVĄ 

LATVAKORCTŲ 
AGENTŪRA

Rei kabi u jam 100 namų už 
cash. 2 fl. — 4 kanib., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marųuette Park.

2608 WEST 47th STREET 
Tol. LAFayette 1083
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Vytauto Darže, prie 115 gat. ir Crawford Avenue
Pradžia 11 A. M.

Piknike bus laimėjimus $25.00. Traukimus virvės taip vedusių ir nevedusių ir kitokių viso
kių įvairenybių.

Kviečiame visus — Chicago Heights ir Chicagos lietuvius.

Kviečiu KLEBONAS IR KOMITETAS

BUDRIKO PROGRAMASStipendijų Laimėtojos Sv. Kazimiero 
Akademijoj

Birželio 7 d: erdvi akade-. 8. Alberta Butkiūtė iš Vi
lnijos salė prisipildė aštunto'sų Šventųjų parap. 
skyriaus mokinėmis iš visų j 9. Lucija Narkevičiūtė iš 
Crieagos parapijų. Kvotimai I Aušros Vartų parap. 
prasidėjo 2 vai. popiet. Visos i 10. Ona Bružaitė* iš Dievo 
mokinės atvdžiai dirbo, nįųstė, Apvaizdos parap. 
kad įgijus stipendijų. Po kvo-; 11. Delia McNamara iš Šv
t imu suteiktas skanus tržkan- Ritos parap.
^^s, įhj to visos lankė aka-1 12. Frances Schauer iš Šv.
IVijų iki 0 vai. Mergaitės l Theodoro parap. 
džiaugėsi akademijos gražiai 1 13. Lorraine Witt iš

SPORTAS
SEKMADIENĮ L, 6. SĄ

JUNGOS ANTRAS 
TURNYRAS

Burkas cf.
, L. Šeputis 3b. 5

I

Vaicekauskas ss 
E. Giedraitis c 
Mikužis lf 
Kulpin rf.

5

3 5 
2 1 
1 2 
0
9

3 ,Sopalis c.
Sukis 3b. 
Maskaliunas sc 
Kubas p.

5
5 1

9

3
4
::

Sekimui ieny pas įklausyki te

(soprano solo), Linksma pol
kutė, Lcvendrelis (soprano 
solo), Marcelės polka, Gersim

liaudies, dainų ir muzikos išš broliai, uliavosim (duetas) ir

50

įtaisytais kambariais. Penkias 
dešimt (50) mokinių, nelauk 
damos nei stipendijos laimė
tojų paskelbimo, užsiregistra
vo ateinantiems mokslo me
tams.

- iLoš Glęn - Eagles, buvu 
šiam Twin - Eagles, Country 
Club laukuose.

Antras turnyras įvyks 23 <1. 
birželio, 8,valandų ryto.

Visi sųjungiečiai ir sųjun
&v gietės būkite laiku. Nenariai 

Adrian parap. |taiP Pat kviečiami atvykti lo-
14. Elena Judytė iš McKav įšti ir taPu nariais. Bus suloš

ta 36 duobes. Geriausi ir pras 
Išėjai gaus dovanas.

Kchool. • •
Už aukščiausių laipsnį mo

ksle Akademijoje, akademikės Į * išdalinta dovanos
pelnė stipendijas vieniems mo- puoštos pirmame turnyre 
kslo metams:

Pranė Kuzmarskytė

eiausi

G ar bė užsi regisi ra v usioms 
Jos padės lietuvių akademijai j 
Bujoti. Jos supranta, kad §įjniau,e^*
įstaiga ypatingai joms įrvng-~ Aldona Saka'“'« - pirma- i 
ta ir kad joms dera remti kas 
sava. Taip pat žino, jei jos 
nepasinaudos, tai svetimtautėj 
gėrėsis ta laime ir ta kultūra. ' Jl,ozafjinu Norvi'-tė - pi-
Būtų gera, kad ir kitos sektų !rmame^* 
užsiregistravusių pavyzdį. j Katarina Mi.ter antra- 

4 metė.
Stipendijas dalina “Šv. Ka-1 Darata Dunneback — antra

pir-

metė.
Bronislava Žagūnaitė — pi

rmametė.

zimiero Akademijos Rėmėjų metė.
Draugija” ir “Tėvų Komite
tas”.

Sekančios pelnė stipendijas 
ateinantiems metams: •

1. Lorraine Pilipavičiūtė iš 
Gimimo Pan. Šv. parap.

2. Zofija Jonašaitė iš Šv. 
Kryžiaus parap.

3. Irena Dovalgaitė iš 
Mykolo parap.

4. Eulalia Kubeliūtė iš 
Antano parap.

5. Ona Griciūtė iš Nekalto 
Prasidėjimo P. Š. parap.

6. Stasė Galdikaitė iš Šv. 
Petro ir Povilo parap.

7. Ona Dužinskaitė iš Šv. 
Jurgio parap.

Eugenija Na.tsėdaitė 
trametė.

Leokadija Baltikauskaitė — 
trečiametė.

an

jShimkus 2b.
Bartkus cf. 
Andrnska lb 
Kubas p.
Sopulis c. 
Stcrbis lf. 
Masakaliunas ss 
Siupis 3b 
Kachis rf.

L. G. S. sek.,
Dr. A. J. Gussen

SPORTAS

Gečas 2b 
Da linkaitis cf. 
Noreika lb.
P. Šeputis p. 
Burkas rf.
L. Šeputis 3b. 
Vaicekauskas ss 

c

Lietuvos Vyčių 36 kuopa 
iš Brighton Park, sumušė 11a- 
rųnette Park kuopų pereitų) E. Giedraitis 
trečiadienį ir ketvirtadienį so- Mikužis lf 
ftbolo žaidimuose ir užėmė pi-j 
rmą vietų Lietuvos Vyčių Chi 
cagos apskričio Softball lygo
je su 4 laimėjimais ir ,1 pra
laimėjimu. Kitus dų žaidųnusį
Brighton Park laimėjo nno jShintkus 2b. 
North Side 14—3, ir nuo Ro-, Pudzevilas rf 

fseland 28—8. Tiktai nepasi-1 Bartkus et. 
Stipendijas muzikoj pelnė'sek6 sumušti West Side. Bri- Andrnska ss. 

— Alberta Rudaity^* ir Sta- Khton f>ark
nislava Galkiūtė iš Šv. Jurgio Si6e 5—9*

Umikis sc.

0
9

48 17 22
Park
A.B. R H

G 2 3
6 2 3
6 0 1
5 1 2
5 3 2
5 2 1
5 1 2
5 Q OO U
5 2. 0

48 16 17
Park

A.B R. H
5 2 2
4 2 2
5 1 2
5 2 1
5 2 2
5 1 4
5 0 1
5 2 2
4 3 3
5

.i In
1 3

RADIO
PROGRES3 KRAUTUVĖ 

LINKSMINS RADIO 
KLAUSYTOJUS

--------- Į radio stoties VVAAF, 920 kil.,
10 21 nuo 5 iki 5:30 popiet. Progra

mų duos .los. E. Budriko ra- 
I dio krautuvė, 3417 S. Halsted 
* st., ir Budrik Furniutre Mart, 
J 3345 S. Halstedd st. Bus iš
pildyta: Lietuviškas maršas 

(orkestrą), Ak, myliu tave,

Valias (akordiono solo). K.

| GENUINE GOODRICH

,"'1e«e2W I
. *

<48 16 22
Marąuette Park

"A.B. R. H.

parapijos mokyklos; Cecilija 
Kvietkifitė ir Genovaitė Juš
kaitė iš Nekalto Prasidėjimo K Geęas 2b 

gv Pan. Švenč. par. mokyklos. Į J- D-linkaitis sc
r , J- Noreika lb
JinictojGfnSj uzsirogistravn o a*

• • i i . P- Šeputis p.sioms ir visoms kvotimų daly
vėms linksmų atostogų!

Rugsėjo mėnesį tikimės vi
sas matyti Šv. Kazimiero aka-1 
demijoje.

švento Kazimiero Seserys

Šv.

TOWN OF LAKE ŽINELĖS
Liepos 7 d. Šv. Kryžiaus pa- 

"rap. piknikas, vienas smagiau
sių ir didžiausių piknikų. Vi
si parapijonai ir visi, kurie 
gyvena toliau rengiasi daly
vauti. Dalyvaus piknike ir 
Lonis Style Shop, 4716 S. Ash
land Avė., savininkas. Jis ža
dėjo gausiai piknikų paremti. 
Komitetas ir veikėjai darbuo
jasi, ypatingai E. Gedviliene 
su pagelbininkėmis lanko bi
znierius ir renka aukas. Visi 
prašomi prisidėti prie para
pijos reikalų.

Apaštalystės Maldo* draugi
ja rengia išvažiavimų birželio 
23 d., VVillovr Springs, prie 87 
ir Ktan Avė. Visas pelnas eis 
parap. naudai. Visi kviečiami 
atsilankyti. J piknikų važiuos 
du trokai: vienas rytų, o ki
tas popiet. Važiuos nuo baž
nyčios. Raporteris

6
5
5

Rytoj 11 valandų prieš piet.į
kiekvienas užsistates savo ra- i

į
dio galės pasiklausyti gra- , 

žaus radio programo, kuriam i 
dalyvaus žymūs dainininkai, , 
muzikai, kalbėtojai ir prane- '
sėjas. Be to, Progresą krau-.^^^r 
tuvė patieks žinių apie Pro- 
gress krautuvės siūlomas pi
giai vertingas prekes.

Kep. C. C.

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turint j ! 

DIDĮ STIPRUMĄ ra GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame jni atsisekti 
mto PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank

19th Pl. and Halsted St

AMER. LIET. KATALIKŲ STU
DENTŲ IR PROFESIJONALŲ 

SĄJUNGOS
EKSKURSIJA

f

■ REUMATIZMAS-
■ SAUSGELE I
■_ Nettikankykita savęs skaus- ■

ruais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba MSšlun- — I 
gi u — raumenų sunkumu: nes g 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę ir dažnai ant patalo pa- — t 
guldo a

CAPSIOO COMPOUND mos- ■: 
tis lengvai prašalina viršminS- ■ 
taa ligas; mums šiandie dau
gybe žmonių siunčia padėko- — į 
nes. pasveikę. K^-ina 5t)c. per _ 
paštų 55c. arba dvi už $1.05. "I 
Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA- ■ 
TOS” augalais gydytis, kaina

, 60 centų. —

( Justin Kulis 1
I 3259 SO. KALSTĖS BT.
I Chicago, - III.pralošė VVest |Sterbis lf.' 

Kalekis lb.
Brighton Park

A.B. R

TV
ŠVEDU AMERIKOS LINIJA

Moderniškuoju motorlaiviu
“GRIPSHOLM” |

Išplaukia iš New Yorko
LIEPOS 3, 1935

I’er Gothenburgą, Švedijų
Keleiviai išplaukti iš Stockholrno > 

nauju modernišku laivu •’MAItlE- 
HOI.M’', per Baltijos jūrų j KI.AI- 
FĖUĄ. Kelionės laikas 24 valandos, i 

Ekskursijų uogirta
LIET. LA1V. AGENTŲ S.jJl.NGOS ; 

AMERIKOJE
Ekskursijų lydės: Sųjungos centro l 

pirmininkas, Jonas K. Morkūnas. Ro
chester. N. Y., lr Sųjungos centro 
dvasios vadas kun. J. Balkonas, Mas- 
peth, N. Y. į

Norį dalyvauti šioje ekskursijojo. 
malonėkite kreiptis: , 1

Rev. J. Vosylius, 2327 W. 23rd Pl., 
Chicago, 111. I
Mr. John C. Morkūnas, 41 VVlllite Dr., 
Rochester, N. Y.
Marianapolis College, Thompson,

Conn.
arba į vietinį laivakorčių agentų

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė., Chicago, UL

Kairi pirkti H 
Į»iginm lunlangas (tlrea), kuomet ■ 
Kalite Kauti Goodrltli Cnnuuati- ■

I
ders 7. Jie yra Mtiprūs, teisingai m 
padaryti. Apsaugokite aavo ta- V 
j erų invent menių Pirkite Good- B 
rlch (’ertifbd <'oniniunderit —ir

I
 taupykite pinigu-. f

Kainos ku i hiiH mainomo** be I 
pranešimo. Ir dėl bile valdžios ® 
takso. j

Goodrich Į
B
iCommanders

PUCCINI BROS. AUTO 
SERVICE

AUTO REPAIRING AND 
FILLING STATION 

2219 So. Westem Avė
Phone CANal 9494

Chicago, 111.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

A. Masalskis
A. Petkos
I. F. Radžios
S. M. Skintas

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 834*0
5340 S0. KEDZIE AVĖ.

p° M9.5O
4 T. Midget Radine

p° į 7.50
Phileo Radios

Č 14.50
Zenith 8 Tubo

p° £18.00 -
Croslcy 10 Tnbe1^24,00

9

Jos. F. BiH, Ine.
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705-8167

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLV DIKBŽJAI

Specialistai iškalime ir išdirbini# 
visokių rūšių paminklų jr grab
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalas teisiai 
su pačiais išdirbčjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienos blokas | ryt n s nuo 
(li.lžtųJo vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rev. PENSAOOI.A SO11 
BEEMOMT

Office: HII.EHIOH SS«5
Alfredl RoaeUI, prea. Vtoeent RoaeUI. secr.

ūusjimiita 1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294
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(Acme Photo.)
NEŠA PILSUDSKIO ŠIRDĮ. — Aukšti Lenkijos karininkai Vilniuje urnoje neša 

mirusio Pilsudskio širdį paJaidoti šalę motinos.

(Acma Photo.)

Į Kristaus kančios vaidinimą. Vokietijos pėstiniu 
kų pulkas maršuoja pro Oberanunergau, kaimelį į Kri 
staus kančios vaidinimų.

(Acme Photo.)

šeimynos “automobilis”. Anglijoj dažnai tenka 
matyti toks vaizdas: prie dviračio pritaisytas “rumble 
seat” vaikams susodinti.

(Acme Photo.)
PERJAUNAS BŪTI SENATORIUM — Rush D. Holt, ( 

nia vai. išrinktas J. A. V. senatorium, šeimos rately švenčia 
sulig teisių, perjaunas užimti senatoriaus vietų. J. A. V. ser 
dalykų.

(Acine Photo.)
Iš kalinių maišto Lansinge, Kas. Požeminė kalinių 

kamera valstybinėje kasykloj Lansinge, Kansas valsty
bėje. Sukilę kaliniai bandė jų užimti, bet nepavyko. Ka
liniai pagalios suvaldyti ir.pasidavė kalėjimo adminis
tracijai.

(Acme Photo.)

SVARSTO BYLĄ
Brain McMcban (kairėj), specialus J. A. Val- 

tybių prokuroro padėjėjas, su M. Igoe (dešinėj), 
svarsto bylų prieš Louis Piąuett.
Siuvi \ Uoli, l'. <L l nlio distrikli
prokuroro pat Įėjėjo s.

(Aęme Photo.)
NUTEISTAS MIRTI. Ar-

tbur Cooeb, iš Afuskogee, ()k- 
la., žmogžudis, už pagrobimų 
dviejų Paris, Tex., valdininkų, 
einant priimtu taip vadinamu 
Lindbergho pagrobimo įstaty
mu, nuteistas pakarti. Spren
dimas bus įvykdvtas rugsėjo 
13 d., š. m.

(Acme Photo.)
AUKŠTAS SVEČIAS. —- Šiomis dienomis Chicagoje 

lankėsi J. A. Valstybių karo laivyno viršininkas adm. 
William H. Standley (kairėj) su žmona. Su juo adm. 
John Do\vnes iš Great Lakęs.

(Acme Photo.)

RASTAS OARADŽIUJE
\Vi Hiatu R. Harwood (dešinėj) laikė 'ir 

augino šį butukų “Sugar.” Vieną dienų bu
tukas pabėgo. Policija jj rado garadžiuje su 
kitais gyvuliais.

(Acme rhoto.)

BUS AŠTRIAI BAUDŽIAMI. — Dalis 348 Kansas valst. kalinių, kurie šiomis 
dienomis buvo sukėlę maištų valstybės kasykloje. Po 21 valandos, be ma;sto, van
dens ir atakuojami ašarinėmis bombomis, maištininkai pasidavė. Už sukilimą bns 
aštriai baudžiami.

(Acme Photo.)
Naujas karo laivas. U. S. S. Dale Brooklyno dokuose. Tai naujas J. A. Valsty 

bių destrojeris, šiomis dienomis paleistas tarnybon.
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