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KONGRESO VADA! NOSPRENOĖ 
SVARSTYTI MOKESČIŲ PROGRAMA

KAI KURIE NORĖJO ATIDĖTI 

KITAI SESIJAI

\VAHINGTON, birž. 24.— 
Kongreso atstovi) demokratų 
vadai šiandien lankėsi Baltuo
se Rūmuose, kad pasitarius su 
prezidentu mokesčių skyrimo j 
programos reikale.

Kai kurie vadų reiškė pagei 
davimo, kad mokesčių klausi
mas būtų atidėtas kitai šio 
kongreso sesijai, kadangi ats
tovai jau pakankamai nusi
dirbę ir yra reikalingi vasa-

SUSPROGDINTA BOMBA 
U. S. AMBASADOS 

DARŽE
MEXICOS- CITY, birž. 24.1 

— Vakar rytų susprogdinta 
dinamito bomba J. |Valstybių 
ambasados ir ambasadoriaus 
rezidencijos darže. Sprogimas 
išmušė žemėje duobę ir ištru-

DU UŽMUŠTA SU PAVOGTU AUTOMOBILIU

(Acme Photo.)

ros atostogų. ,, v . ,m v. , • kas nesužeistas.Tačiau prezidentas pasisa
kė, kad kongresas tuojau im 
tusi svarstyti mokesčių prog

Sudaužytas automobilis, kuriam žuvo du Maywoodo žmonės sekmadienio rytų Cermak] u--:*-: dirbu n> trpčim’n 
•pino eiles langų stiklus. Nie- road ir First avė. skersgatvy, North Riverside. Ši automobilį sudaužė ir žmones užmušė * J

trys vyrai važiavę pavogtu iš Cicero automobiliu. Jie visi areštuoti. Iš jų du sužeisti.
Ambasadorius Joseph Da

niels paskiau priėmė užsienių 
rainų. Tad ir sutarta skubiai korespondentus ir jiems pa-
imtis to darbo. O šis darbas 
yra sunkus, kadangi su su-

reiškė, kad tas yra menkos 
vertės incidentas. Sakė, kad

mokamais iš turtuolių mokės- i jis negavęs jokių grasinimų, 
čiais yra daug painiavos. Be Nežiūrint to, aplink ambasa- 
to, stambusis kapitalas statys dų ir ambasadoriaus reziden-
įvairių kliūčių ir darys įta
kos, kad tai visa paneigus.

KINAI TAIKOSI SU 
JAPONAIS

cijų pastatyta daugiau poli
cijos.

Spėjama, kad piktadarys, o 
gal jų keletas, bombų perme
tę per mūro sienų ir patys 
pasprukę.

JAPONAI PAŠALINO 
AMERIKOS EKSPEDICIJĄ

PEIPINGAS, Kinija, birž. 
24. — J. Valstybių žemės ri
kio sekretorius Wallace pri
siuntė į kinų Mongolijų eks
pedicijų, kad suradus žolės, 
arba augalų, kurie atsilaiko 
prieš sausras.

HITLERININKAI KOVOJA 
PRIEŠ JĖZUITUS

Jų pareigų varžymui išleistas 
slaptas aplinkraštis

AMSTERDAMAS, Olandi
ja, birž. 24.— Elzaso laikraš
tis Elsaesser Kurier paskel
bė Vokietijos nacių vyriausy
bės slaptų aplinkraštį, skirtų 
policiniams autoritetams. Tuo 
aplinkraščiu įsakoma politi
nei policijai, kad ji visur ir 
visados sektų jėzuitų žings
nius ir akyliai prižiūrėtų ka
talikų publikacijas.

Aplinkraštis datuotas 1935, 
bal. 23 d. Juo pažymima, kad

reicho — nacių vyriausybės, 
išgriovimų. Įsakoma, kad tu-

j ri būt uždrausta jėzuitams tu
rėti kur nors viešąsias pas
kaitas ir privačios jų paskai
tos turi būt akyliai sekamos. 
Jei kur koks jėzuitas nepalan
kiai atsiliepia apie nacių re
žimų, turi būt tuojau areštuo
jamas. Visos katalikų publi
kacijos turi būt nuodugniai 
cenzūruojamas. Jei kuriose 
pasirodytų kiek nepalankumo 
naciams, turi būt konfiskuo
tos ir autoriai ir leidėjai tran 
kiami tieson.

Taip tai hitlerininkai pildo 
konkordatų.

TOLERANTAS YRA PA- VOKIETIJA JUNGIASI SU L|ETUy|A| vOk[ET|jOS
TEKĘS MEKSIKOS 

KABINETAN
MEXICO CITY, birž. 23.— 

Prezidento Cardenas naujan 
ministerių kabinetan pateko 
ir vienas tolerantas vyras, 
kurs nėra linkęs kovoti prieš 
Katalikų Bažnyčių.

JAPONAI i KALĖJUOSE

Šių metų kovo 17 d. pasi
korė ilgai laikytas Kanaliau- 

ria rašiniams dėl Vokietijos '(čiaus kalėjime Lietuvos pilic- 
glaudesnio susiartinimo su
Japonija.

BERLYNAS, birž. 24.—Na
cių spauda daug vietos ski-

Apie 70 japonų Karininkų 
atvyks 'Vokietijon artimoj a

Tas įvyko au japonų y-' Saturnino Co- teity’ klu1 sili“ ”»*»«»»•>'

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS 
PASAULIO LIETUVIU 

KONGRESU

PEIPIN.GAS, Kinija, birž. 
— Paskelbta, kad Kinijos

•riausybė šiandien padarė 
.aujų akordų su japonais žie

mių Kinijos dalies reikale.
Japonų gen. Kenji Doibara 

baigė daryti sutartį bu Čabar 
provincijos kinų gubernato
rium gen. Čin Teh-čuan ir ja
ponai viršininkai paskelbė, 
kad pasireiškę nesusipratimai, 
išspręsti ir visas reikalas už
baigtas.

Gen. Čin atsistatydino, jo 
vietų užėmė gen. Sung Čeh- 
yuan. , i

Susitaikymo sųlygos nepa- 
duotos viešumon.

Pasirodo, kad Kinijos vy
riausybė pasiduoda japonų 
spaudimui ir dėl šventos ra- 
mybės pasižada pildyti visus 
reikalavimus, nors jie yra di
džiai negarbingi. Kinija be
ginklė, silpna, nėra kas galė
tų jai duoti pagalbų. '

PROTESTUOJA PRIEŠ 
MEKSIKOS VYRIAUSYBĘ

MONTREALIS, Kanada, 
birž. 24. — Kolumbo Vyčių 
organizacijos direktorių boar- 
do suvažiavime padaryta pro
testo rezoliucija, nukreipta 
prieš Meksikos vyriausybę 
dėl katalikų persekiojimo.

Rezoliucijos nuorašas siun
čiamas ir U. S. prezidentui 
Rooseveltui.

riausybės žinia. Kadangi eks 
pedicijų sudarė daugiausia 
“baltieji rusai” ir buvo apsi
ginklavę J. Valstybių kariuo
menės šautuvais, Mongolijos 
pasieniais veikių japonai eks
pedicijų sulaikė ir liepė grįžti 
atgal.

Spėjama, kad tas padaryta 
sov. Rusijos vyriausybės pas
tangomis.

EDEN ŠALTAI PASITIK
TAS

su vokiečių karo metodais ir 
instrukcijomis.

Japonų ambasadorius Vo
kietijai grafas Mušakoji lan
ko įvairius žymesniuosius Vo
kietijos miestus ir centrus, 
kad tuo būdu praplėtus japo
nų popularumą. Jis visur iš
kilmingai pasitinkamas ir jo 
pagarbai rengiamos vaišės, 

jas Cardenaso ministerių ka- Per kurias sakomos karštos 
Ekspedicijai vadovavo J. į Rįnetas savo tendencija yra prakalbos apie nacių lraugiu- 

\. naturalizuotas pilietis prof. ryškiai “dešinysis.” Deja.'gumų su japonais.
pats prezidentas Cardenas
skaitosi vienas kairiausiųjų ir 
kupinas neapykantos prieš re
ligiją

Užsienių reikalų ministeris 
Emilio Portes Gil yra išėjęs 
ūš kabineto. Jo vietų užima

dilio, agrarų vadas ir San 
Luis Potosi valstybės buvęs 
gubernatorius. Jis paskirtas 
žemės ūkio ministerių vietoje 
garsaus ateisto ir katalikų 
priešo Canabalo. Gen. Cedillo 
nekatalikas, tačiau jis nekliu
do katalikams eiti savo tikė
jimo pareigų.

Žinovai tvirtina, kad nau-

LOKAUTAS PREš DUO
NOS IŠVEŽIOTOJUS

ROMA, birž. 24. — Ne-pap- 
; rastai šaltai čia pasitiktas at
vykęs iš Paryžiaus Anglijos 
ministeris T. Sųjungai kap. ‘ 
A. Eden.

Sakoma, kad Prancūzija 
daug nepasitenkinusi, kad 
Anglija ima vis glaudžiau sė- 
brautis su Vokietija. Italija 
gi pritaria Prancūzija.

CLEVELAND, O., birž.’ 24. 
— Duonos išvežiotojai unistai 
sukėlė streikų trijose duonos 
kepyklose.

Tad visos mieste' duonos 
gaminimo didžiosios firmos 
uždarė savo įstaigas ir tuo 
Iriidu paskelbė lokautų apie 
2,600 darbininkų unistų.

D1RBDINA IŠ ALIUMINO 
ŽENKLELIUS

Trijų nuošimčių pirkimo 
mokesčiai įvedami lllinoiso 

valstybėje pradėjus liepos

BERLYNAS, birž. 24. — 
Naciai tomis dienomis palei
do iš koncentracijos stovyk
lų dar 12 protestantų dvasiš
kių.

Nicbolas Roerich su sūnum 
Jiedu turėjo Prancūzijos pa
sus.

PAKVIESTAS SUDARYTI 
KABINETĄ

BELGRADAS, birž. 24. —i Fernando Gonzales Roa. Gil 
Jugoslavijos vyriausias regen yra aitrus katalikų priešas, 
tas princas Paulius pakvietė Jis yra parašęs knygų prieš
atsistatydinusį finansų minis- 
terį Milanu Stojadinovičių, 
kad jis sudarytų naujų minis
terių kabinetų. Stojadinovi- 
čius sutiko.

Prieš tai princas turėjo pa-

Pažymima, kad ši abiejų 
kraštų sėbrystė yra gyvas rei
kalas, kad bendromis pajėgo
mis kovojus prieš bolševikiz- 
mo pavojų.

Nacių susiartinimas su ja
ponais yra didžiai pavojingas 
sov. Rusijai.

tis Z. Szigaud, kilęs iš Kra- 
koniškių Klaipėdos krašte. Jis

karininkų b“™ P°litinis kalinys ir jo 
byla buvo paskirta svarstyti 
kovo 21 d. Kokios aplinkybės 
privertė jį nusižudyti — ne
žinia. Tik pažymėtina tas, 
kad įvairūs atsitikimai su 
Lietuvos piliečiais Vokietijo
je dažnėja: sėdi kalėjime be 
pagrindo nuteistas Klebano- 
vas. Spingis laikomas kalėji
me beveik jau metai ir jo by
la yra tik tardymo stadijoje. 
Be to, sėdi suimtas Kazokas, 
Kuncaitis ir kiti, yra nušau
tas Mačelis ir Einikis, o da
bar, nesulaukęs teismo, Žv- 
gaudtt rado eik vienų išėji
mų iš vokiečių kalėjimo — 
nusižudymų.

KAUNAS. — Sųrašy su vi 
so pasaulio lietuvių kongre
su, šiemet Lietuvoje laukiama 
didelio skaičiaus lietuvių iš 
viso pasaulio kraštų. Svečia
ms sutikti ir priimti Kaune, 
Klaipėdoje, Kybartuose ir ki 
tuose centruose susiorganiza
vo tam tikri komitetai iš įv
airių vietos organizacijų. Pa
našūs komitetai susiorganiza
vo ir tose vietose, kurias lan
kys pasaulio lietuvių kongre
so dalyviai. Lietuvoje būsimu 
kongresu jau dabar labai do- 
minasi. Prie jo įspūdingo su
organizavimo darbu bei auko
mis prisidedo ne tik įvairios 
organizacijos, bet ir pavieniai 
asmenys. Visų pažiūrų lietu
viai kongreso reikalingumui 
pritaria. Rengėjai susirūpinę, 
kad kongresas praeitų kuo 
įspūdingiausiai ir sklandžiau- 

! šiai. Kongreso proga, iŠ visos 
Lietuvos į Kaunu bus sureng 
ta gausių ekskursijų, kurių 
dalyviai arčiau susipažins su 
užsienio lietuviais ir jų gyve
nimu.

LIETUVOS DARBININKAI
NUSIVYLĘ LATVIJA

KAUNAS. — Kaip žinoma, 
šiemet iš Lietuvos į Latvijų 
laukų darbams išvyko keli 
tūkstančiai žmonių. Tačiau 
kai kurie sugrįžę pasakoja, 
kad Latvijoje nėra taip gerai, 
kaip agentų skelbiama. Dau
guma Lietuvos darbininkų 
mielai grįžtų į savo kraštų, 
bet dabar negali, nes su Lat-

AUTOMOBILININKAS
SUGAUTAS

Katalikų Bažnyčių. .Meksikoj. 
Meksikos vyriausybė naudoja 
savo propagandai tų knygų.

Nors Gil nepakliuvo nan- 
jan kabinetan, tačiau jis turi 
svarbų vaidmenį krašto poli- 

sitarimų su įvairių politinių . Gkoje, >ra nacionalės revo- 
partijų ir su kroatų vadais. Bucinės partijos nauju prezi

dentu. O ši partija Meksikoj? 
yra įsivyravusi lygiai taip, 
kaip komunistų partija sovie
tų Rusijoje. Naieionalė revo
liucinė partija savo skaičium 
labai nyki. Bet ji savo žinio
je turi kongresų, kariuomenę 
ir viskų. Gyventojams varžo
ma visokia laisvė. Beginkliai 
žmonės neturi galimumo nu 
sikratvti engėjais.

TRYS ASMENYS 
SUŽEISTA

Clark gatvėje gatvekariui 
važiuojant susprogo, matyt,

mėn. 1 d. Kad pirkėjai nebū- tyčiomis kieno padėta torpė- 
tų skriaudžiami taip, kaip iki-j da. ant bėgių. Ištrupinta gat- 
siol butą su 2 nuoš. pirkimo, yekario priešakio langų stik- 
mokeečiais, valstybė gamina i jaį įr trys asmenys sužeista, 
tam tikrus ženklelius iš aliu-įvyko sekmadienio vaka- 
mino ,(pinigėlių formoje), j
Žmonės galės nusipirkti tų. Policija seka “šposinin- 
ženklelių ir su jais mokėti ’ jjUg »> 
kad ir mažiausias mokesčių ..

I PLATINKITE “DRAUGĄ”

PRAHA, birž. 24. — Čekos
lovakijoj užpatentuotas išras
tas degtukas, kurį galima 
žiebti 24 kartus.

Marvin T^apin, 30 m. amž., 
su automobiliu suvažinėjo ir 
mirtinai sužeidė F. Katkaus- 
kų, 43 m. amž., skudurių ran- vijoos ūkininkais jie pasirašę

- —... - i _ A?kiotojų, ir nudūmė. Kiti auto
mobilininkai tačiau Lapinų 
Sugavo ir atidavė policijai.

Tas įvyko Madison ir Sac- 
ramento skersgatvyje.

PAŠAUTAS POLICMONAS . 
IR KITAS

tam tikras sutartis. Šia pro
ga pažymėtina, kad dabar IJe 
tuvoje, ypač Latvijos pasieny
je, laukų darbininkų trūksta. 
Ūkininkai nusiskundžia, kad 
anksčiau jie nephsiriipino lau
kų darbininkų, o dabar nėra 
iš kur jų gauti, neg daug jų 
išvažiavo į Latvijų.

Plėšikai užpuolė parvykusį 1 LONDONAS, birž. 23. — 
iš banko su 500 dol. saliuni- Praneša, kad Anglijos miftis- 
ninkų J. C. Mousticka, 902 terių tarybos pirmininkas Mae 
W. 38 gat. Policmonas H. Donaldas vyks Wasbingtonan. 
Schmidt lydėjo s&liunininkų.1 jfs tarsis su U. S. vyriausybe 
Kilo apsišaudymas. Abudu karo skolų, pinigų stabiliza- 
pašauti. Tačiau plėšikai pas- viino ir karo laivynų klausi- 
pruko nieko nepešę. mais.

KARŠČIAI IŠTIKO 
EUROPĄ

PARYŽIUS, birž. 24. — 
Po ilgo vėsaus oro pagaliau 
dideli karščiai ištiko kai ku
rias Europos dalis. Vakar 
Paryžiuje buvo 94 laipsniai 
šilumos. Karščiai spaudžia ir 
Angliju.

MANILA, birž. 24. — (Fili
pinų salų moterys sufražistės 
pakilo reikalauti balsavimo 

> teisių moterims. Jos kreipias 
tuo reikalu pas gen. guberna
torių Murpby.

ORAS
CHICAGO IR APYLINK. 

— Numatomas lietus; šilčiau.
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LAISVES PASKOLOS REIKALU

Pastaruoju laiku daug kalbama apie tai, 
ar šiemet bus išmokėti Lietuvos laisvės pas
kolos bonai ar ne. Nors tuo reikalu jau bu
vo pranešta, bet vis dėlto dar gauname ne
maža paklausimų. Taip yra dcl to, kad š. 
m. liepos mėn. 1 d. sueina 15 metų, kuriems 
buvo pas mus, amerikiečius, užtraukta vadi
nama Laisvės Paskola, iš viso apie 1,840,000 
do|erių. Dėl to nuo kito mėnesio pirmos die
nos turėtų prasidėti paskolos išpirkimas.

Gautomis žiniomis, bonai bus Lietuvos 
valdžios išperkami. Išpirkinėjimui laikas yra 
įstatymu numatytas iki 1945 metų liepos 
mėn. 1 dienos. Vadinas, kas patieks Laisvės 
Paskolos bonus apmokėjimui laike ateinan
čių dešimties metų, jie bus tam ir apmokėti. 
Naujai priimtu įstatymu, vėliau patieku
siems bonus bus mokami taip pat ir 5 nuoš. 
palūkanų. Tik palūkanos bus mokamos vie
nų kartų per metus, po liepos 1 d., už praėju
sius metus; reiškia kas patieks bonus apmo
kėti, pavyzdžiui, 1936 arba 1937 metais (po 
liepos 1 d.), tai gaus ir už vienus ar dvejus 
metus procentus, kartu su bonuose nurodyta 
suma. Procentų mokėjimo tvarka pakeista 
dėl to, kad nuo šių metų liepos 1 dienos prie 
bonų jau nėra tolimesniam laikui procentams 
mokėti nukerpamų kuponų.

Ir tolimesnis procentų mokėjimas nusta
tytas todėl, kad vėliau apmokėjimui patie
kusieji bonus neturėtų skriaudos. O Lietuva 
labai yra reikalinga, kad bonų apmokėjimas 
tęstųsi ilgesnį laikų, ypač, kad šiemet jų kuo- 
mažiausiai būtų patiekta. Mat, šiemet Lietu
va turi ypatingų finansinių sunkumų, kurie 
yra kilę ne tiktai dėl pasaulinės ekonominės 
krizės, bet ir dėl ūkiško karo su Vokietija, 
o dar labiau dėl to, kad Lietuvai jau teko ir 
toliau tenka stiprinti savo saugumų — ka
riuomenę padidinti, jų stipriau, moderniškiau 
apginkluoti. Tuo būdu, kas šiemet Laisvės 
Paskolos bonus patieks apmokėjimui, lai ži
no, kad už tuos bonus nesumokėti pinigai eis 
Lietuvos saugumo bei gynimo sustiprinimui. 
O po 2-3 metų patiekęs gaus pilnų bonuose 
nurodytų sumų ir su 5 procentais palūkanų. 
Lietuva pernai ir šiemet turėjo savo pre
kėms pakeisti iki tol buvusių didelę vokie
čių rinkų kitomis rinkomis, ir tas jau beveik 
padaryta, taigi toliau jau nebus taip skau
džiai jaučiamas Vokietijos ekonoųiinis spau
dimas, gal nebus ir tokių nepaprastų išlaidų 
krašto gynimo reikalams, tai ir Laisvės Pa
skolos bonus bus galima lengvian mokėti. 
Todėl broliai amerikiečiai labai pagelbės sa
vo Tėvynei tų bonų apmokėjimų atidedami 
vieniems - kitiems metams. Geriausi Lietu
vos sūnūs išeivijoje 1919 - 1920 metais pasko
lintais doleriais Lietuvos savanoriams pagel
bėjo apginti tėvynę nuo priešų, tai jie dabar, 
patikdami tų paskolų Lietuvos iždo, padės 
Lietuvai sustiprinti saugumų nuo priešų nau
jų grųsinimų bei pasikėsinimų.*

Tokia tai yra nustatyta tvarka bonų iš
pirkinėjimui ir toks prašymas reikalauti jų 
išpirkimo ne tuoj, bet po metų kitų. •

£aip žinoma, Laisvės Paskolos lakštų 
pas Amerikos lietuvius ne daugiausia tėra 
likę. Daugelis amerikiečių tuos bonus paau
kojo įvairiems Lietuvos kultūriniams ir lab-

dalingiems reikalams. Taip pat nemaža ir 
spekuliantai yra supirkę. Tačiau tie lietu
viai, kurie Lietuvos bonus tebeturi, be abe
jonės, nesiskubins reikalauti jų išpirkimo, 
nors šiais sunkiais krizių laikais daugeliui 
mūsų tautiečių pinigai labai reikalingi.

LIETUVIŲ DIENOS

. . . . , . . ... |3 khu. nuo Latvijos sienos.Amerikos lietuviai katalikai nesnaudžia.. v ,
. ^ ...... . i I Vienas žymiausių ežerų vu-itų prieš rusų valdžia. Rusijos.

lr vasarų, kuomet veikimui labai nepatogus • \ „ 1 • , - . • . ,. I Nubirtu, .. .. . . ... . . dinasi miesto vardu — Žara- vyriausybe sužinojusi ap:e di-' auuuuilaikas, jie sunaudoja naudingiems darbams.
Visuose didesniuose lietuvių centruose or
ganizuojamos lietuvių dienos, dainų šventės 
ir t.t. Mes čia norime ypatingai pabrėžti 
.Naujosios Anglijos Lietuvių Dienų, kuri bus 
liepos 4 d. gražiame Marianapoly. “Darb.” 
up-ie tai rašo:

“Nes toji skaitlinga kelių tūkstančių mi
nia, kuri kas metas aplanko Marianapolį Lie- buvo perkeltas ’į Zarasus u* 
tuvių dienoje, juste junta, kad ji čia susi- ;nuo tada Zarasai, kaip aps. 
rinko ne paprastam piknikui, bet vedama 'kr;tieH miesta8> prmiėj0 spar
nuos minties, kad ji čia sprendžia mūsų !-ai augti Bet dideliu lniestu
išeivijos ateių. Katalikiškoji spauda jun
gia visus lietuvius katalikus į vienų didžiulį 
organizuotų kūnų, katalikiškoji gi mokslei
vija gamina mums ateities vadus. Ir kiek
vienas Lietuvių dienon atsilankęs darbinin-

DRAUGAS

telis. 1839 m. Vydžių pavietas

nevirto, nes nėra atti geležin
kelio.

, ....... . . , . . , kiasi, Aukštaičių kalnų šaka. uz daiyvavim
k‘.h“_“S Si kalnų šaka nusitęsia iki ™»M vyriausybė

darbo ir savo, kad ir maža aukele įterpia j
noru vienų plytelę į mūsų ‘^niee utatyl^ "7. ,j08 gilunlon> atėm5 B jų že-j2 rašt. J. Sėris, ižd. M. Lapin!'Iian,s
Nėra tur būt kataliko, kurs, nors mintyje is- aukMio Nuo kalnųl nie8 į jų vietas pargabeno ko-1 akas, iždo globėjai kun. V.
drįstų pasmerkti tų visuomeninę pastangų1 «i. . - -.................... _ ... . ... .X1 . ... žiūrint į plačius tyvuliuojan- Jonistų - rusų. Dėl to čia da- Matulaitis ir J. Stankevičius.
- kurti musų ateiti katalduskosios akc.jos bal. daug rusų buriokais ¥a. Pa,.ko komisijon; pirnl. j.
pagrindais. Dėlto visi su uoliausiu atsidė
jimu ruošiasi vykti į Lietuvių dienų. Iš laik
raščių mes žinome, kad Lietuvių diena ne 1 
vien tik Naujoje Anglijoje yra švenčiama. 
New Yorko, Pennsylvanijos ir Chicago aps
kričiai sųmoningu katalikišku papročiu uo
liai jų palaiko ir atliekamų pelnų skiria ku
riam nors apšvietos ir kultūros tikslui. Visa 
mūsų išeivija, tartum kokio saldaus įkvėpi-
mo pagauta, nepraleidžia tos progos kataiį. laideli švedų kapai, bet šian-
kiškajai akcijai pasitarnauti”.

ANGLAI APIE LIETUVĄ

‘‘L. A.” žiniomis, plačiai skaitomas Lo
ndono žurnalas Contemporary Review savo 
birželio m. n-rvje paskelbė įžymaus anglų 
publicisto George Glasgow straipsnį “Po 
Stresos”, kuriame plačiai sustoja ir ties Lie
tuvos reikalais.

Trys valstybės, rašo publicistas, kurios 
posėdžiavo Stresoje, buvo ir Klaipėdos sta
tuto laiduotojos. Ne viskas buvo tvarkoje 
Klaipėdoje, daugiausia todėl, kad Klaipėdos 
vokiečiai klausė Berlyno. Sudariusios Stre- 
soje kažkų panašaus į bendrų frontų prieš 
Vokietijų, trys valstybės pasinaudojo Klai
pėda pretekstu savo tauriam teisingumui Vo
kietijos atžvilgiu pademonstruoti. Jų pirmas 
bendras žygis buvo papeikimo pareiškimas 
Lietuvos vyriausybei, vadovaujantis Vokie
tijos interesais. Balandžio 19 d. jie įteikė Lie
tuvos vyriausybei bendrų notų! dėl Klaipė
dos krašte susidariusios padėties. Notoje jos 
nurodė, kad susidariusioji padėtis nesanti 
suderinama su statutu ir turinti būti nedel
siant atitaisyta. Būtų klaidinga padaryti iš
vadų, kad trys valstybės laikė Kaunu visiš
kai atsakingų už kilusius sunkumus. Tiesų MT. CARISIEL, PA. — Lie- 
pasakius, ne taip seniai, kada vokiečiai at- tuvių Dienos atstovų suvažia- 
sisakė įeiti į direktorijų, jie įrodomai atsi- : vimag įvyko birželio 16 d.,
sakė dėl skleidžiamos iš Berlyno per radio 
propagandos. Tačiau techninė padėtis, kuri 
teisino, laidavusiųjų valstybių įsikišimų, bu
vo ta, kad direktorija neturėjo seimelio pa
sitikėjimo. Bendras žygis buvo padarytas lai
ku, nes krašto gubernatorius Navakas, ku
lis pernai atleido vokiškųjų direktorijų ir jos ir raštininke M. Lečkauskaitė
vietoje pastatė lietuviškųjų, nepaisydamas 
vokiškosios seimelio daugumos, jau buvo at
sistatydinęs. ' z

Gavusi notų, Lietuvos vyriausybė pasiū
lė tris iš penkių direktorijom vietų Klaipėdos 
vokiečiams. Tas pasiūlymas buvo atmestas. 
Be to, Lietuvos vyriausybė pasirūpino, kad 
rugsėjo mėn. įvyktų rinkimai į seimelį. Tuo 
Lietuvos tyr ausy be pakanKamai įrodė savo 
norų kore^tingai elgtis. Tačiau būtų absur
diška tikėtis iš L ietuvos nei kokio sponta
niško draugingumo /uusmo Vokietijai.

LIETUVOS MIESTAS, SUŽAVĖJĘS RUSU 
CARA

I - ......
Zarasų miestas stovi ant prancūzų karžygę Joaną 

aukšto kalno, iš trijų pusių d’Arc. Ji su drauge Prušin- 
ežerais apsupto, yra Lietuvos skaitė, tuoj jmj Raseinių su
siaurės rytuose, 8 kini. nuo kilimo, vyriškai apsivilkusios,
okupuoto Vilniaus krašto ir raitos nuvyko į Dusetas ir čia i,;kew„oa; „uTLakeside pa-

kovo mėn. 17 d. sukėlė maiš-

s:ų metų pelnų ski
nas, turi daug gražių salų. delį sukilimų Lietuvoj pusiu- tiims Amerikos Lietuvių 

Kada pats miestas įsikūrė, ntė iš Daugavpilio kariuome-i^igoms lygioiuis dti- 
tikrų žinių nėra. Tik žinoma, būrį sukilėlių malšinti. hnU8: T^’ų Marijonų Kolegi- 
kad prieš 400 metų Zarasų kariuomenė sukilėlių bu ■ jai, 8v; Kazimiero Seserų A-
miestas jau turėjo bažnyčių. vo sumušta. Bet vėliau suki-1 kademijai, Vilią St. Joseph į Gerb. KUN. *• JONAITIS, 
Todėl reikia manyti, kad jau lėliams pritrūkus šovinių, atė- ■ Marie, Newtown, Pa., ir Šv. kuris šiomis dienomis mini 25 
tada jis buvo nemažas mies-,^8 naujas rusų kariuomenės Pranciškaus Sestių Akudtmi- kunigavimo sukaktį.

būrys paėmė viršų ir sukilė
lius išvaikė. Tada Pleteraitė 
perėjo į Raseinių sukilėlių pu
lkus. Sukilimų Lietuvoj nu-
malšinus Pleteraitė manė vy-, ..... . ,
kti Lenkijon ir ten dalyvaut I kslo įstaigas ir privalo remti j *el'Jinn>lenQ Purke latky- 
maištuose, bet sunkių žygių, moraliai ir medžiaginiai. 11 sv’ Ml8ias-

Zarasų apylinkės yra stebi-1ir .ilgos keliones nuvarginta1 šiems metams į Centralinę 
tinio grožio. Per apylinkę trau'paslmir6’ Valdybų išrinkta: pirm. J.

Už dalyvavimų maištuose Spūdis, 1 vice pirm. J. Zigo-
itęsia apie 40 za- ■ raitis, 2 vice pirm. P. Mažel-

į Kamajų - Obelių. Čia aukš- rasiečių šeimų išsiuntė Rusi- ka, 1 rašt. M. Leškauskaitė,

letakio arba saulėlydžio metu, dinamų h* yra- 
matyti nepaprasti gamtos gro Zarasų miesto vardas

pirm.
Spūdis, kun. K. Klevinskas, 

irgi j ir kun. J. Karalius. Spaudos
turi savo istorijų. Iki 1836 m. ’ komisijom kun. dr. Končius 
šis. kraštas vadinosi Zarasais, ir kun. A. Degutis. Spaudos

žio vaizdai, kokių visoj Lie
tuvoj nerasi. Ne be reikalo 
šis užkampis yra vadinamas’ 
‘įLietuvos Šveicarija”.

Ant Baltų ežero kranto (pu 
sė kilometro nuo Zarasų) yra

dien jų žymių mažai besiina-

Tais pat metais Zarasuose at
silankęs caras Nikalojus 1.
. Tokių puikių vietų nesu ma 
tęs, — tarė jis susijaudinęs ir 
liepė savo sunaus garbei Za
rasus pavadinti Aleksandrov-

to. Mat, čia su švedais buv? ;sku. Bet caro palydovai iš- 
dideli mūšiai. aiškino, kad Rusijoj tokiu va

1877 m. per turkų - rusų
karų į Zarasus buvo atgaben
ta daug turkų. Tai paliudija 
čia esantieji turkų kapai.

rdu miestelis jau yra, tada 
caras liepė Zarasus vadinti 
Novo - Aleksandrovsku.

Dar viena Zarasų krašto į-
Didžiojo karo metu Zarasų domybė, — tai Stelmužės ų 

apylinkėj bu^o kovų. Iki Dau
gavpilio (20 kilni.) buvo visa 
žemė lavonais nuklota. Per i

žuolas. Jis yra keleto tūks- į 

tančių metų senumo, bet via ' PO SVIETĄ PASIDAIRIUS ja be jokio susimylėjimo. Ale 
dar tvirtas ir galingas. Šak-j ---------- gudrūs žmonės moka panau-

karų Zarasai’smalkiai nuken-! nys ir šakos jo visai sveikos' Nesykį girdėjau šnekant, doti ir kitų jos galų. Priklo
ti atrodo, kad tas milžinas kad karaliai jau atgyveno sa- dui galima paimti kad ir to- 
dar tūkstantį metų gyvens vo čėsus. Jei kurioj karaly-;kį daiktų.
“Tai didžiausias medis visoj stėj dar yra užsilikęs vienas,' Klaipėdos karalystėj yra 
Lietuvoj, o Europoj garseny-. kitas, tai irgi mažos būna su, toks Rusnės tiltas vadina- 
be”, — sako apie jį prof. K. jais rokundos. O apie kara- įmas “Petro” vardu. Už per-

tėjo, nors dabar jau atsigavo 
ir padidėjo.

1861 - 1863 m. sukilimuose 
pasižymėjo dvi moterys zara- 
sietės. Vienai jų Emilija Plia- 
deraitė, savo žygiais primena Pakštas. Tsb.
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PELNAS EIS TRIMS MOKSLO Į8TAIG0MS

benę. Senais čėsais cicilistai 
savo mokslų rėmė ant Mark
so “Kapitalo,.” o šiandie aut

kšvs, Kat. IMcliūtė, 4. Sa- - PažiMh pusauo» 7 ' i — __ iri* > r i

Lietuvių parapijos svetainėj, 
Mt. Carmel, Pa., 3 vai. popiet. 
Susirinkimų atidarė vice pir- 
mn. mokytoja N. Klemiūtė. 
Susirinkimui vesti išrinktas 
P. Narijauskas iš New Phila

kalauskas ir Pijus Narijaus-1 . ,nen?08-
sų išmainė ant mergos! zietos nerašo.

Jei’ ir toliau eis tokios ro
kas.

5. Frackville: kun. S. Nor- 
hutas, Jurgis Stankevičius, P. 
Pilkonis, Al. Jurčikonis ir L. 
Anlanskas.

6. Mahanoy City: kun. P. Įlakamčiai yra gyvanašliai ir | bflio, jį užsidėti ant pečių ir, 
■sna, P. Kuberta, M. Lapin- vįgj paseUę ciciliztno abrozė- niekam nei dėkui, sau pereiti.

iš Mt. Carmel.

Atstovų atvyko iš sekančių 
kolonijų:

1. Sbenamloah: kun. J. Ka
ralius, kun. A. Degutis, J. 
Bpūdis, A. Norkevičius ir J. 
Sėris.

2. Hazleton: kun. Nanorta.
3. Minersville: kvn. K. Kle

vinskas, Ferersa, Bružas, P. 
Varnagiris ir Riskavičius.

4. New Phila: kun. D. Mi-,

Česna,
skas, M. Abromavičius ir V. 
Serkšnis.

liai.
Susimylėjančių ant visų 

7. Girardville: kun. M. Dau'galų “karalienių”, žinoma, 
mantas, P. Mažeika, J. Gru-! P»« netrūksta. Taigi,
bleskas ir Alfonsas Stankevi-: neviena net kelias mailes rū- 
čius. i nys, kad gauti čenčių būti

8. Shamokin: kun. S. Dobi-1 cicilistų karaliene ir patiešyti do.
senus lietuviško cicilizmo ku-

nis, Al. Malakauskas ir Kazy>5 kurbezdMius 
V. Bagdonas. |

9. St. Clair: kun. V. Matu-1 
laitis, J. SI ivinskas, A. Zui
kis, J. Binkulis ti K Kližiūte.

Kiekviena lazda turi du ga
lus. Paimkim kad ir krizę. 
Vienas jos galas svietų vano-

10. Mt. Carinei: kun. dr. ,J. .
B. Končius, V. Sėrantas, J. I 
Zigoraitis, N. Klemiūtė ir Al. į 
Leškauskaitė.

r . i
į Praeitų metų protokolas1 
priimtus, kaip skaitytas. Vie-. 
nbalsiai nutarta Lietuvių Die 
nų rengti rugpiūčio 15 d.,

rke.

Antradienis, birželio 25, 1935

jai, Pittsburgh, Pa. Tos musu , , ,’ _ . . Gerb. Jubiliatas klebonauja
aukštesnes mokyklos Ameri
koj yra labai svarbios įstai- Blair, Nebraska lietuvių pa
gos, nes jos auklėja visuome- rupijoje.
nės vadus. Visuomenė tas mo

Kun. dr. J. B. Končius, kun. 
P. Česna ir kun. A. Degutis 
išrinkti į komisijų parūpinti 
ženklelių tai dienai, vėliavėlių 
ir pažymių (tags) automobi-

Mt. Carmelio varg. šėrantai 
pavesta susižinoti su apylin
kės vargonininkais, sudaryti 
koncertinį programų.

Sekantį susirinkimų nutar
ta šaukti liepos 28 d., Šv. Juo 
zapo parapijos salėn, Mahanoy 
City, Pa., 3 valandv popiet.

Spaudos Kom. Narys

komisijai pavesta sudaryti Lie 
tuvių Dienos programų ir 
gauti iš Phila. arkivyskupo

lienės nėra nei šnekos. įvažiavimų per jį imama nusta
Taip yra kitur. Pas lietu-1 tytas mokestis. Kadangi ir 

viškus cicilistus betgi kito •; ten, kaip ir pas mus, krizė 
kios rokundos. Be karalių, o ant pinigų, tai gudrūs žmonės 
ypač karalienių, jie kaip u- išmoko panaudoti kitų jos ga- 
bagas be terbos — negali ap-Jų. Gudrūs baisikelininkai, pri 
seiti. Net į piknikų negali be i važiavę prie tilto, nusėda nuo
karalienės nuvažiuoti! Pinigą'baisikelio, užsideda jį ant pe^^ 
moka, tik duok jiems kara-1 čių ir per tiltų nešte persine^B

Iša. Paskui vėl užsėda ir, švil
paudami, važiuoja išvengę mo 
kesčio už naudojimųsi tiltu. 
Ar gudrūs žmonės ir su ra- 

Vadinas, Mark- tais tokias štukas padaro, ga

Ir Amerike yra tokių mo 
kundos, kiekvienam, kuris tik kesčiavų tiltų. Gudrūs turis- 
išpažįsta Marksų, gvoltu rei- tai. ir čia galėtų mokesčių rif 
kės duoti po karalienę. Ypa
tingai dideli ant karalienių

kėjui štukų išprovyti: priva
žiavus tiltų, išlipti iš automo-

niekam nei dėkui, sau pereiti.

— Girdėjai, sunkiai serga 
Ona Lietu vai tienė. Suko yra 
net pavojaus gyvybei.

— Kas atsitiko?
— Pati sau liežuvį įsikan-

— O, tai niekis! Nuo to
kio menkniekio negali žmo
gus įnirti.

— Kad tu žinotum, kiek 
jos liežuvis turi nuodų, tai 
kitaip šnekėtum 1
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Išvykimas Iš Tėvų Šalies

(Tęsinys)

ITT
Apleisdamas Augys krautu

vę tarp durų susitiko su Pet- 
trute, kuri ji pasisveikino sa
kydama:

— Sveikas, gyvas ' Augy, 
kaip Jums einasi?

f . — Labai gerai. Kaip Jums 
einasi?

— Neblogai. Ar įvyko su
sirinkimas.

— Taip. Įvyko.
— Ar daug buvo narių su

sirinkime?
— Gana daug. Apie šimtas. 

Kodėl gi Jūs neatėjote susi
rinkimam? Kur buvote?

mas uodega, šokinėjo ir apka
bino pusiau jo liemenį savo 
'pirmutėmis kojomis, lyg nu
jausdamas, kad gal jau pas
kutiniu kartu jį pasitinka.

Kai parėjo Augys namo, 
jau buvo dvylikta valanda 
nakties. Namie visi miegojo, 
.lis pasibeldė į duris. Sesuo jį 
įleido vidun ir, uždegusi žibu
rį, padavė vakarienę.

Pavalgęs nėjo gultų, bet 
pradėjo kelionei rengtis. Kol 
visų susirengė ir susitvarkė, 
rytuose jau pasirodė pinnieji 
aušros spinduliai, o veversvs, 
iškilęs į padangęs, skelbė vi
siems, kad jau netoli diena ir 
ragino visus iš miego kilti ir

— Negalėjau, nes pas mus 'prie dienos darbų ruoštis.
šiandien po pamaldų nelaukti 

^P'čiai atėjo, kuriuos vienus 
negalėjo palikti. Dabar ėjau 
susirinkimam, bet sutikau iš
einančius ir grįžau atgal. jAš 
buvau pasiruošus susirinkime 
Jums trumpų atsisveikinimo 
kalbelę pasakyti, bet kadangi 
taip įvyko, tai nors dabar aš 
Jums laimingos kelionės pa
linkėsiu ir sakau sudiev!

— Sudiev! Ačių už linkėji
mus.

Augys išeina.

IV

V

Saulė nusileido. Atėjo nak
tis. Visur viešpatauja tyli ir 
rami tamsa, o ant žemės kren
ta gailioji rasa, kurios maži 
lašeliai kibą visur ant medžių, 
ant lapų, ant gėlių ir ant kiek
vieno stiebelio, kur tik gali 
užsilaikyti. Iš slėnių ir upok
šnių kyla skystias tamsiai pil
kas rūka^, kuris sklaidosi po 
visas apylinkes, apguobdamas 1 
žemės paviršių savo pilkuoju 
šydu.

1 Taku nuo miestelio per lau
kus ir pievas eina pamažu iš 
lėto žingsniu, kurį tamsumo
je sunku pažinti, {Augys, atli
kęs visus savo miestelyje rei
kalus. Jis keliavo namo, o 
galvoje jam pynėsi įvairios 
mintys, nešdamos vienos jam 
linksmumų ir džiaugsmų, kad 
galų gale jau pasiekė savo 
tikslų ir neužilgo galės išvyk
ti atgal pas savo dėdę, kuris 
jau antri metai, kaip jį nori 
pas save pasiimti, bet trik, at
siradus čia kelioms kliūtims,

Aušra rytuose pamažu plė
tėsi į šalis ir kilo aukštyn. Vi
sa rytuose padangė pavirto į 
vienų didelį raudonai gelsvų 
gaisro pašvaistę, o vakarų pu
sėje buvo didelis juodas ir į 
tamsus debesys, iš kurio ne- i 
užilgo buvo galima tikėtis lie
taus.

Už pusvalandžio rytuose, 
į pro kalnus ir žalias girias, 
pasirodė didelis ir raudonai 
ugninis, tekančios saulės, ru
tulys ir nušvietė savo pirmu
tiniais spinduliais žemės vei
dų, apibarstytų gailiomis ra-

Po užstato. — Robert Sweitzer, prašalintas Cook 
eounty ižd:ninkas (vidury) su savo advokatu Harvey 
Levinson (kairėj) apleidžia kriminalinio teismo rūmus 
užstatęs $10,(XX) kaucijų.  (Acme Photo.)

LIETUVOJE BUVO IŠKILMINGAI SUTIKTAS IR 
PALAIDOTAS DARIAUS MOTINOS 

KŪNAS

išmokė jį, kaip reikia aukotis; dint didžiai pagarbai ir lifldė-į Bruno Bražauskas nors A- 
savo tėvynei. Kiekviena mo-siui, Dariaus motina amžiams merikoje gimęs ir augęs, bet 
tina verta pagarbos. Ypač jos atsigulė numylėtos tėviškės
verta per jūras savo tėvynėn žemėje. Jos kapų tuojau apde- 
atplaukusi amžinam poilsiui ngė keliasdešimts vainikų ir 
didvyrio Dariaus motina. .Ii šimtai Lietuvos laukų gėlių 
ne tik puti svetimame krašte pluoščių. Po žydinčiomis lie- 
nenutautėjo, bet ir savo sūnų pomis, ošiančių medžių pavė- 
išauklėjo ir išmokė mirti už syje išaugo naujas didvyrės
tėvynė”.

Dideliame visų susikaupime 
orkestras sugrojo gedulingų

motinos kapas — simbolis vi 
sų lietuvių, kaip reikia ir to 
limiausiuose žemės kraštuose

lietuvių kalbų gražiai varto
ja. Jo tėveliai yra vietos biz
nieriai, susipratę lietuviai ir 
pavyzdinga šeimyna.

Geriausios kloties jaunam 
profesionalui.

Adv. N. Valasina

maršų. Didinga eisena prade-1 išauginti savo sūnus, kad jie 
jo judėti. Karstų pridengė dar neštų džiaugsmų, laimę ir ga
lt) gražių vainikų, kuriuos su- rbę visų mylimai Lietuvai tė- |
dėjo lietuviškos organizacijos, vynei. Tsb.
Tarp kitų, buvo ir Klaipėdos 
krašto gubernatoriaus vaini
kas. Be to, kartu su palaikais, 
atvežtas brangus vainikas iš 
Amerikos su didžiule sidab
rine lenta, kurių atsiuntė A- 
merikos kariuomenės savano-1 v
Vių lietuvių legijono karių po-;,. „ ”, ~. ..• . d . i Brazauskas, šįmet baigęs įnzi-
stas. Jo nariu buvo karzvgis' . .. , , j, . nierystes mokslą Purdue uni-kap. Darius. i ..versitete.

Dariaus motinos palaikų at-1 , , . . ,.. ., i . Graduantui pagerbti puota
vežimas i Klaipėdų, vėl smar-... . .. . įvyko Sv. Kazimiero parapi-kiai sujaudino visus gyvento- . ,•. ®L. , jos saleje. Dalyvavo daug vienus ir primine tų didžiųjų ka- ,, . . ..... ... r _ ,7 įtos jaunimo, giminių ir sve-
rzvgiu tragedijų. Daugelio a- .
, , , , tju iš Chicagos. Po vakane-kyse buvo matyti skausmo a-

PAGERBĖ NAUJA 
PROFESIJONALĄ

GARY, INDIANA. — Bir- 
, želio 22 d. pagerbtas Bruno

KĄ TIK ATSPAUSDINTI 
TRYS NAUJI GIESMY- 

NĖLIAI

šaros. Ypatinga pagarba did
žioji lietuve buvo palydėta per 
Sendvario laukus,

nės buvo trumpas muzikalis 
programas; nuoširdžių linkėji-' 
mų. A. Einikis buvo vakarokunuose, ... x . . .. _ _ . _ vedejum. Vėliau buvo šokiai,jos sūnūs kariavo dėl Klaipė- ,r . ... „. ,_ r \ Vakarėlio sumosimu daugiau-dos krašto laisves. '

Lietuvoje išanksto nedaug ,čių žmonių minia. Atsisveik’- 
kas žinojo, kad birželio 3 d. į nimo kalbas pasakė šaulių 
tėvynę grįžta karžygiškai žu- 'atstovas kap. Rimdžius ir ae

ro klūbo atstovas av. kap. Mo
rkus.

“Atėjome pagerbti garbin
gų Lietuvos dukrų, — sekė 
kalbėtojai, — kuri mums da-

somis, kurios lašeliai, lyg dei- vusio Dariaus motinos palai- 
mantiniai karoliai, žibėjo švie- kai. Tačiau žinia greitai pa
šoje, o nuo Augio trobų šiau-' sklido visame krašte. Garbin
iu takeliu ėjo du vyru nešini gos motinos palaikai į tėvy- 
rankose nemažų ryšulį, tai bu-įnę sugrįžo jūrų keliais. Pas-
vo Augys su savo tėvu, kuris i kutinėję kelionėje Dariaus mo|vė karžygį Darių. Ji yra pa 
jį dabar jau paskutiniu kartu tinų parlydėjo jos sūnus Ba- vyzdys visoms Lietuvos mo 

(lydėjo iš namų į miestelį, iš lys, duktė Rygienė ir giminai- tinoms. Ji išauklėjo Darių ir 
tė Stulpinienė. Drauge su jais
atvyko dar 8 Amerikos lietu-

j'lvdėj
kur Augys ketino autobusu 
važiuoti į miestų. Juodu ėjo 

Ttylomis, nieko nekalbėdami ir viai.
iš jų veidų buvo galima spręs- Klaipėdos uoste, kuriame 
ti, kad turėjo didelį nuliūdi- sustojo karstų atvežęs laivas, 
mų, kuris slėgė judviejų šir-' karžygio motinos laukė Lietu- 
diSt ; vos aero klūbo atstovai, Da-

Netrukus jie priėjo mieste-į r^aus *r Girėno šaulių būrio 
lį, kuriame iš po nakties dar.aau^ab šaulių garbės sargy- 
visur buvo tylu ir ramu. Jo- Jia *r didelė minia žmonių. Ve
ido triukšmo jame dar nebu-. li°nei pagarbų atidavė laivas, 
vo, nes visų žydų namų nuleisdamas vėliavą ligi pusės 
langai buvo uždaryti ir štan-1 stiebo. Pagerbė ir laivo įgulos 
gomis uždėti. Buvo dar tik I nariai. Uoste stovėjo suukve- 
penkta valanda ryto. Augiai žirnis, papuoštas vainikais, ve-

Birželio 4 d. Dariaus moti
nos karstas buvo atvežtas į 
jos gimtųjų Judrėnų parapi
jų. Minių minios žmonių iš 
tolimiausių apylinkių savo 
krašto karžygio motinai susi
rinko nulenkti galvas. Greti
mų parapijų bažnyčių varpai 
skelbė gandų, kad į tėvynę 
kaulų priglausti sugrįžo did
vyrio motina. Vėl minioje skau 
smingi-jausmai, akyse ašaros. 
Po bažnytinių apeigų, pely

sią pasidarbavo P. Aukškal- 
nienė, O. Daunorienė ir K. A- 
ndriušiūnas.

- NAUJAS GIESMYNE- 
LIS — (Pirmoji Dalis) .50 
Adventinės ir Kalėdinės gie 
smės. Žodžius ir melodija?, 
parašė — Seirijų Juozas — 
barni. Juozas Žilevičius.

2 — NAUJAS GIESMYNE 
LIS (Trečioji dalis A) .& 
Gegužės mėnesio giesmės. 
Žodžius ir melodijas parašė 
Seirijų Juozas — barni. A- 
lėks. Kačanauskas.

3 — NAUJAS GIESMYNA
MS (Trečioji dalis B) .15 
Švenčiausio Sakramento gie
smės. Žodžius ir melodijas 
parašė Seirijų Juozas — ba
rniom Aleks. Kačanauskas. 
Siųskite savo užsakymus į

“DRAUGO“ Knygynas 
2334 So. Oakley Avenue, 

Chicago Illinois
arba pas autuorių 

REV. J. ŽYDANAVIČIUS
260 Main Street

Jr

Gerkit ir Reikalaukit

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

su Studentų ir Profesionalų ekskursija LTEPOS 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 į

sustojo šalia aikštės prie špi
tolės, kur visuomet čia susto
davo ryte ar vakare autobu
sas. Čia juodu dar kiek pasi
kalbėjo ir, padavę viens ki-

negalėjo taip greitai išvažiuo- 
ir turėjo daug triūso padė- 
kol tas kliūtis pergalėjo irJ tam rankas, atsisveikino.

jau galų gale gali išvažiuoti; 
o kitos mintys nešė jam liūd
numų, atvaizduodamos tolimų 
ir sunkia kelionę per didžius 
vandenynus, kuriuose dažnai 
siaučia didelės audros, sukel
damos didžius vandens sukū
rius ir bangas, kurios supa ir 
meto laivus, kurių ne vienas 
žūsta ir tampa jūrų auka. Bai 
sus šiurpas jam per visų kū
nų perėjo, tik pamųsčius apie 
tokių kelionę, ir nesinorėtų 
tftip pavojingon kelionėn leis
tis, bet kad kartų pasiryžo 
savo tikslų pasiekti, jis ir tu
ri jį, žūt ar būt, iki galo siek-

. 1 Paskendęs svajonėse, Au
gys nei nesijuto, kai pasiekė 
namus. Šuo, pajutęs ateinan
tį žmogų, sulojo ir puolėsi ei
nančiojo link, bet, pribėgęs 
artyn, pažino, kad savas, nus
tojo lojęs ir tik, vingulinoda-

— Sudiev, mano sūnau, — 
kalbėjo tėvas, — gal jau pa
skutiniu kartu aš čia tave at- 
ydėjau ir matau... Gal ne

teks jau daugiau mudviem 
pasimatyti... Prašau tavęs, 
parašyti mums laiškų...

Norėjo dar daugiau kų Tėvas nuėjo į namus, 
nors pasakyti, bet negalėjo,1 sūnus laukė autobuso, 
nes ašaros veržėsi iš akių ir (Bus daugiau)

liavomis ir gėlėmis. Aut jo 
buvo uždėtas karstas. Atiduo
ti pagarbų velionei, atvyko 
Klaipėdos krašto aukšti val
džios atstovai su gubernato
rium inž. VI. Kurkausku prie
šaky, atvyko visos žymiausios 
lietuviškos organizacijos ir su 
sirinko didžiulė, kelių tūkstan-

gailestis užvėrė jam lūpas, o 
žodžiai užkliuvo gerklėje. Su 
ašaromis atsisveikino ir ski-
resi.

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknygė Ir Pamaldi Vadovėlis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pnsl., gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldai 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

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

M«Ual Trijų

Keatoeky

ir
UriariikM

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

Tri. TAKOS MSB

5 •/-v.

EMIL DENEMARK Si
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848 60 OGDEN 
AVENUE
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NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS Vasariniai Kursai Marianapolyje
DRIIM CORPS AMATEUR 

VAKARAS
miršti savo prietelių - auko
tojų.

Linkime, kad visi baigusie
ji siektų aukštesnio mokslo. 
Lai tėveliai duoda jiems pro
gos aukščiau prasimušti. Bai-

Šių vasarų reguleris G savai
čių vasarinis kursas bus ve
damas Marianapolio kolegijoj. 
Mokslo programa yra ši:

LIETUVIŲ KALBA — Lie
tuvos Istorija (dėsto kun. dr. 
J. Navickas); Lietuvių Lite
ratūra (dėsto kun. K. Urbo
navičius; Taisyklingoji Rašy-

Paveikslų ir ‘movies’ trau- 
I kimas.

Mandatų komisijos rapor
tas.

Centro Valdybos narių ra
portai raštu.

Profesijonalų posėdis. 
Vakare — 8 vai., Kolegijos 

salėje įvyks seimo delegatam1!

SUCH IS LIFE—
t

gūsių klesoje vra gabių mo 
kinių, kurie, jei eitų aukštes-lba (dėsto kun. J. Vaškevičius) 

LOTYNŲ KALBA — Ver
timai ir Gramatika - Sintaksė 
(dėsto dr. E. Andrulionis).

GRAIKŲ KALBA — Ver
timai ir Gramatika - Sintaksė 
(dėsto kun. dr. P. Biskis). 

Kiekvienų vakarų paskaitos

\VATERBURY, CONN. —
Sv. Juozapo salėj įvyko nepa
prastas vakaras: pirmų kar
tų mūsų parapijoje lietuvių
būgnininkų ir švilpininkų be-nį mokslų, tikrai pasižymėtų,
nas ėjo parade per Brooklyn įžiūrėkime į žydus. Jie popier- 
Gauta specialus policijos au- galius ir gelžgalius rinkdami 
tomobilis tvarkai daryti, kai ne tik užlaiko šeimynų, bet 
mūsų vaikučiai maršavo. Ši- ir jo vaikus į mokslus išlep
intai žmonių žiūrėjo, lr, rei- tižia. Sekime jų pavyzdį, leis- 
kia pasakyti, kad vaikučiai kime savo vaikus į aukštesnį
yra padarę didelę pažangų. mokslų. Leiskime į katalikiš-1— MŪSŲ PASAULĖŽIŪRA 
Garbė ir kreditas abiem Jo- kas ir lietuviškas aukšt. mo-' (skaito kun. dr. J. Navickas).
nams Stokes’ams ir mokyto- kyklas. O jų jau turime: Ma- 
jui Terry O’Connor iš Nau- rijonų kolegijų, seserų Pran- 
gatuck. ciškiečių ir Kazimieriečių aka

Vaikučiai parodavo ir skel- .demijas.
bė savo “amateur night”. Pro į Kun. Kirita buvo parvykęs 
gramas buvo gražus. Vieni šo į savo broliuko Alfonso “gra- 
ko, kiti dainavo, treti juoką- duation”. Jis (Alfonsas) su 
vo, kiti pamėgdžiojo Popeye ■ Valiūnu šių vasarų žada vykti 
ir kitus triksus rodė. Duota į Ma'rianapolį. Kas daugiau/ 
trys dovanos. Visas pelnas ė- '
jo nupirkimui naujų unifor- p 
mų ir būgnų, kurie jau užsa
kyti ir randasi McCoy’s Mu- 
sic krautuvės languose. Gra
žiai atrodo, bet daug ir kai
nuoja.

Benas žada vykti Mariana-

Į mokyklos baigimo iškil 
mes buvo susirinkę daug žmo 
nių.

Visiems graduantams ir gra
duantėms linkime 
pasisekimo ateityje.

Lietuviai Oonnecticut val-

loma perskaityti visa eilė pre
legento nurodytų veikalų, 
šiam tikslui atsiekti būtinų.

MOKSLAS PRASIDEDA 1 
D. LIEPOS ir tęsiasi iki 15 
D. RUGPJŪČIO.

DĖMESIO — Kursų Vado- ir svečiams pagerbti iškilmin- 
vybė kreipia dėmesį į studen-' &as koncertas. \ isos kuopos 
tus, lankančius nelietuviškas jr delegatai nuoširdžiai kvie-

Paskaitos tautiniai tikybi
nio įsisąmoninimo klausimais 
tieks reikalingo supratimo mū 
sų tautos reikalų ir jaunuolių 
paruošimo visuomeniniam da
rbui. Klausytojams yra priva-

aukštųsias įstaigas ir ypatin
gai klerikus, lankančius dva
sines seminarijas.

N. B. — Būtų gera, kad Dva 
sios ir Visuomenės Vadai 
šiems kursams pareikštų pa
lankumo, paragindami savo ži 
nioje esamuosius studentus ir 
ypatinga klerikus pasinaudoti 
teikiama jiems Marianapolyj 
proga taisyklingai pramokti 
lietuviškai kalbėti, rašyti ir 
susipažinti Amerikos lietuvių 
aktualiais reikalais.

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

STUDENTŲ IR PROFESIONALŲ SEIMAS

čiami dalyvauti koncerto ‘A- 
mateur Progrum’ konteste. 
Bus įdomių ‘prizes’.

Penktadienį, Birželio 28 d. 
(Ryto sesija)

Šv. Mišios 8:30 vai. ryto. 
Seimo posėdis 9:30 vai. 
Komisijų raportai ir disku

sijos: knygų peržiūrėjimo, pa
sveikinimų, rezoliucijų. 

Klausimai ir sumanymai. 
Centro Valdybos narių rin

kimas.
(Popietinė sesija)

Paskaita — J. E. Vyskupas 
T. Matulionis.

Laisva.
Vakare — 8:30 vai., Town

ell man’s fane?. .-iicy.
IN THE SPRING

**▲ young rnu'i

Seimo delegatų aprūpinimas
Visi atvykusieji delegatai

Į Amerikos Lietuvių Katalikų , Seimo rengimo pirmininko 
Į Studentų ir Profesijonalų Sų- kalba.
I jungos Centro Valdyba pra-
'neša, jog jos metinis seimas
įvyks š. m. birželio 27 ir 28 geriausio I .. ,, . ,. T- ,dienomis, Marianapolio Kole
gijoje, Thompson, Conn.

polin į Lietuvių Dienų, liepos
4.

Teisėjais dovanoms dalinti 
buvo: raporteris “Waterbury 
Democijat” Henry McGjrath 
ir radio pranešėjas Duffy. Jo
nas Stokes, graborius, vedė 
programų. Brinkman’s orkes-

stybės 300 metų sukaktuvėse
Kaip jau žinoma, šiais me

tais Connecticut mini 300 me
tų gyvavimo sukaktį. Bus gra 
žus programas, kuriame daly
vaus ir lietuviai. Chase parke 
jau statoma anų laikų (1G35)

PROGRAMA
Ketvirtadienį, Birželio 27 d. 

(Ryto sesija)
Iškilmingos šv. Mišios 9 

vai. (Dayligbt Saving Time) 
ryto. Mišias laikys Centro 
Dvusios Vadas kun. Jonas 
Balkūnas.

Centro Dvasios Vado malda 
Centro Garbės Pirmininko 

kalba.
Garbės Prezidiumas.
Seimo komisijų rinkimas: 

(a) Darbo; (b) Mandatų; (c) 
Rezoliucijų; (d) Knygų per
žiūrėjimo; (e) Pasveikinimų. 

Sveikinimai.
(Popietinė sesija)

tus-(es) ir jų draugus(es) į 
Į šį pasilinksminimų.

Kviečiamet
Visi Amerikos lietuviai, ka

talikai, dvasios vadai, profesi
jonalai, visuomenės vadai, a- 
lumnai katalikai, studentai- 
(ės), sendraugiai, rėmėjai ir 
t. t., visose Amerikos lietuvių 

Prof. Harold II. Bender, Pri kolonijose, kurie yra susirū- 
nceton, N. J., Princeton Uni

Hali, Thompson, Conn., įvyks į įsiregistruodami užsimoka 
pasilinksminimas (Semi-For- j studentai $3, profesijonalai ir 
mal dance) seimo dalyviams, svečiai $4, už kų kiekvienam 
Nuoširdžiai kviečiame studen- Į delegatui ir svečiui bus tei-

kiania per dvi dieni nakvynė, 
valgis, tikietai į visus paren
gimus ir t.t.

CHICAGOJE
PADĖKOS ŽODIS

miestelis: rotušę su visų tau- 
tra griežė šokiams. Tik gaila, tų nameliais. Lietuviams rūpi 
kad nedaug žmonių suėjo pa- pastatyti lietuviškų grintelę,
matyti gražaus programo. Ru- šiaudais dengtu stogu. Tas kun. Skruodeniu. kurį visi, o 
deny benas irgi mano panašiai kainuos maždaug apie $500. Į ypatingai jaunimas, yra pa- 
pasirodyti. Dabar renkama pinigai. Jau mylėję. Girdėt, jisai vyks ke

bai bė abiem Stokes ranis už turime 100 dol. Jonas Bendle- lioms savaitėms pavaduoti 
gražų darbavimųsi ir susirū-, rįs vadovauja tame darbe.

v aikučiais. Jiej Lietuviai žymiai yra prisi-

versity paskaita apie lietuvių 
įkalbų.

BRIGHTON PARK. -- Ma- 
pinę mūsų tautos ateitimi, y- rijonų Kol. Rėmėjų 35 skyrius 
ra nuoširdžiai kviečiami da- j susirinkime birželio 16 d., rei- 
lyvauti šiame nepaprastame j škia padėkų visiems kurie

pinunų musų

Gaila bus atsisveikinti 
Tas kun. Skruodenii

kun. Strakauskų, kuris serga 
ir ketina važiuoti į Colorado

veik kas vakaras su jais dar- prįe <jonn valstybės pro- 'sveikatos sustiprinimui, 
buojasi. Gražus pavyzdys ki-lgres0 Tat įr jie ,UI{tQ turėti
tiems mūsų parapijos vaiki- nalnc|įj kaip kit05 ,au.
nams' tos, ir savo dienų: su paradu,

Bene dalyvauja W vaikučių. kalbomiSi šokiais k paroda. 
Kai visi pradeda sutartinai ,engva bus padaryti; jei 
bubnuoti ir švilpauti, Brook- ,ik visi lie,uviai pnsid(is Ka. 
lynas l.k verda. Lietuvių vai- ilbam<ų iskih„5se da,yvaus 
kuEai turi gabumų muzikoj, • [Mits prei
tik reikia jiems tinkamų va- | 
dų.

Mokyklos baigimo 
iškilmės

šįmet mūsų mokyklų baigė 
77: 40 vaikinų ir 37 mergai
tės. Mažiau, negu paprastai.
“Graduation” apeigos buvo 
bažnyčioje. Kun. Skruodenis 
iš MarianaĮiolio kolegijos pa- holic Iligb. Minėtų katalikių 
sakė gražų pamokslų. Kun. mergaičių liigh school šįmet 
Gradcckas išdalino diplomus, j baigė 17 lietuvaičių. Linkime

Lietuaitės pasižymėjo
Šiais metais daug lietuvių 

vaikinų ir lietuvaičių baigė 
aukštas mokyklas. Daug jų 
gražiai pasižymėjo. Pav., E. 
Baltrušaitė ir Landžiūtė lai
mėjo typewriting kontestų. 
Marė Alubauskaitė buvo “sa- 
lutatonian” Waterbury Cat-

Lietuvių Diena — liepos 4 
d. Rengiame ekskursijų į Tho 
mpsonų liepos 4 d. specialiu 
traukiniu ir busais. Daugelis, 
žinoma, važiuos ir savo auto
mobiliais. Važiuojant trauki
niu galėsim lietuviškai dainuo 
ti ir susipažinti su Bridgepo- 
rto, New Ilaveno, Ansonijos,

su, New Britam, Naugatuck ir 
Hartfordo lietuviais. Nuo sto 
ties Thompsone tiktai penkios 
minutos kelio į Marianapol; 
Kurie norite važiuoti, praneš-1 
kitę kun. Kripui.

Studentų susirinkimai 
Studentai rengiasi būsimam 

šio mėnesio 27 ir 2S dienomis 
seimui, Thompsone. Važiuos 
mažiausiai 10 atstovų-ių bei 
daug svečių. Važiuos automo
biliais. Kurie norėtų sykiu vy
kti į Thompsonų, tepraneša 
kun. Kripui.

Studentai savo išvažiavimų 
rengia liepos 28 d., prie Lake 
Quassapaug.

iškilmingame lietuvių katali 
kų šviesuomenės suvažiavime

prisidėjo prie-pikniko ar bun
co palty. J. Pocienė, »kuri lai-

Centro Valdyba ko valgyklų ant 46tos ir Wes-

LIETUVIAI KATALIKAI, 

PASISKUBINKITE!

DABAR

SUKYS - DOODY - ANTŪNISiEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

Skolinam ir Perkam
Pirmus Morgičius
Perkam Lietuviškus Bonus

VėsuloA, Automobilių,

Dovanų aukojo biznieriai: ai
de rmonas Jonas Bendleris, 
vaistininkai broliai Adolfas 
ir Raymundas Šobrinskai ir 
Vincas Kenausis. Ačiū jiems

Visokios Rūšies kuunutee — Uimies.
Stiklų Irtu

visoms siekti aukštesnio mo
kslo.

Vaterburieciams iki šiol pa
dėdavo kun. Skruodenis, M. 
I. C. Girdėjome, kad per va-

už aukas. Ne pirmas sykis jie sarų mums tarnaus kun. Bis- 
aukoja. Lietuviai turėtų neuž- kis, taip pat marijonas.

tfMItNUOTI
UCTUUMI

JOI IN P. EWAI.I1 
: OANS and INSURANCE

T< i.’u įeikalavji piritų >ni Pirm- Mnnpičio arba 
apdraudos nue uAui«' vėjo ct< . .it- c- uis 

840 \\ ėst A 3rc1 Street 
TELEFONAS YAF.ds 2790 arba 27bi

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BODĄ VOJIMO B-VeS
MltlUfi 

m antCN/tf

Parašė
P. JURGELA

TURINYS; Dariaus Ir Olrėno 
gyvenimo lr veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldino 
mlžko paataptle. žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus Ir Olrėno nuo
pelnai aviacijai Ir mūsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai lr rito. komitetai.

SS4 pusi. su 86 paveikslais, 
tvirti vlrtellal. KAINA 11.86. siu
ndant pažtu 11.66.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO. ILL.

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. Parnell str.; A. Ba
cevičius, 1860 Wabansia ave.; K. Rubinas, 10512 
Wabash ave.; 0. Zaveckienė, 5932 So. La Šalie str.; 
M. Saučiuvėnas, 5143 So. Paulina str.; Ig. Sakalas, 
2248 W. Cermak Rd., arba Draugo ’ redakcija, 
2334 So. Oakley ave.; J. Grisius, 2024 So. Ruble‘ 
str.,- V. Paukštis, 2738 W. 47 str.; Fr. Stogiutė, 
6636 S. Talman ave.; P. Pocius, 4619 So. Wellsstr.; 
12250 So. Green str. (West Pullman); S. Keliotis, 
921 Lincoln str. Rockford, III.; A. Sutkus, 1007 
Eighth str. Waukegan, III.; D. Benderius, 1326 
Shields ave. Chicago Heights, I1L; P. Valuckas, 
1418 N. 18 ave. Melrose Park, UI.; M. Vaičiūnie
nė, 1927 S. 49 ave., 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, Endowment at age 60 .Pa
šalpos skyrius moka ligoje savaitėje $3.00, $6.00, 
$9.00, $12.00, $18.00. Vaikų skyrius irgi turi kelių 
rūšių apdraudų.

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

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

tern Ave., aukojo Sinkų, Vaba- 
lienė, kuri laiko grosernę ant 
44tos ir Fairfield Ave., visuo
met aukoja ir niekuomet ne
atsisako nuo labdaringų dar
bų.

Nutarta darbuotis pasiseki
mui pikniko, kuris įvyks lie
pos 4 d., Marijonų naudai.

Valdyba

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ bu GREITO 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame jua ataineiti 
tavo PROBLEMAS ir tavo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia jūsų or

ganizme paeina nuo to, kad jisai ga 
nėtlnai nei&sivalo ir todėl praplatina 
bakterijas kurios užkreda jus ligo 
mis, susilpnina jūsų organlsma lr 
jūs kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo ir t.t.

NUGA-TONE išvaro visus nuodus 
iš Jūsų sistemos. Yra milijonai mote
rų ir vyrų. kurie atgavo savo spėkas 
ir pataisė savo sveikatų su 6iuo pa
stebėtinu vaistu. Jeigu jūs Jaučiatės 
pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Parduodamas visose atsakomingoae 
vaistlnyčlose.

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

Help Kidneys
Don’t Take Drsttic Dntgs

Your Kldneya cnntain 9 mlllloo tlny 
tubr. or Alton «htcb m.y be ondoitceroA 
by noglect or draatlc. trrltatlns druga B« 
caretul. tf funetlonal Kldnoy or Bladd.r 
dlaordera make you aulter ftom Oetttnit 
ttp Nlghta. Nervouaneaa, Loaa ot Pep. beg 
Pa Ina, Rheumatlc Palna. Dlzzlnesa. Or
eles Under Eyea. Neuralgla, Acldlty, 
Burnine. Smurtine or įtekins, you doa't 
need to take ckancee. All drueeiete now 
have the mozt modera Advanced treat- 
tnent for these troublea—a D«cter*a prea- 
crlptlon called Cyatez (Slaa-Tex), worka 
faat—eafe and eure. la 46 houre lt muat
brlne ne» vUalIty and le cuaraateed to 
make you feel 10 yeare youneer tn ona 
areek or money back en return of empty 
packaee. Cyatez coste onty 3c a doae at 
drueelata and the guarantea proteeta you.

RJUMCK
HOUACK
FILLING

▲

alv*avs Ub roRM 
PEPFNOARtE

MILLIONS OF POUNIP.
|»‘H> BY O,,k f,r X ,

15 ounceafor23t
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VIETINĖS ŽINIOS
ANTRAS SPORTININKŲ PIKNIKAS

VYTAUTO DARŽE
STAMBIOS BRENZŲ AUKOS

Amerikos Lietuvių 
kos ^Komiteto vardu 
visiems už skaitlingų 
kymų Į lietuvių sportininkų
piknikų, kuris įvyko birželio 
14, Vytauto darže. Niekas ne
sitikėjo tokios didelės minios. 
Tai buvo tikras surprizas. J Ju
liaus - Girėno lietuvių karo 
veteranų poetas tikrai pasi
tarnavo gražiu tvarkos vedi
niu, už kų Komitetas labai 
jam dėkingas.

Olimpi- kitę šį lietuvių atletų piknikų! 
dškoju 'Padėkite jiems nuvykti į Lie- 
atsilan- tuvų, pamatyti savo tėvų gi

mtinę šalį. Lai jie ten parodo 
savo gabumus. Grįžę didžiuo- 
sis, kad jie yra lietuviais, kad 
jie gimė iš lietuvių tėvų.

šeštadienio “Chicago Daily 
Tribūne” num. jau buvo ra
šyta, kad mūsų garsusis atle
tas, Ed. Krause - Kraučiūnas 
neužilgo vyks Į Lietuvų su

Viso pajamų buvo $871.87, 
išlaidų $242.93; gryno pelno jaunuoliai išsijudins į ke- 
liko $628.94. lionę, visi Amerikos laikraš-

Adv. Skipičiui Komitetas i’iai bus piini palankiausių lie- 
žadėjo pasiųsti Lietuvon ne- tuviams aprašymų, 
mažiau 10 jaunuolių atletų da Broliai ir sesutės, jei myli- 
lyvauti viso pasaulio lietuvių te savo tautų, jei esate tik- 

k olimpikoj per pasaulinio lie- rais lietuviais, paremkite tuos 
tuvių kongresų Kaune, rugsė- jaunuolius atsilankymu į pik- 
jo 11. Kelionė į Kaunu ir at-

kainuos nemažiau kaipnemažiau 
$300 kiekvienam, sudarant iš
laidų. Adv. Skipitis, Draugi
jos Užsienio Lietuviams Rem
ti vardu, žadėjo duoti $1000; 
Jonas Brenza, prezidentas Me
tropolitan State Banko, žadė
jo paaukoti $100; Marija Bre
nzaitė, Jono Brenzos sesuo, ža 
dėjo pridėti nuo savęs $100; 
tikimasi, kad direktoriai Me
tropolitan State Banko nutars 
paaukoti atletų kelionės le

gal
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lioras gražiai giedodamas. Tų dienų bus smagu ir link-
Apeigas atliko svečias kun. Įsnia, nes visas Spaiėio daržus

K. Juozaitis, augustijonas. Kie |skambės lietuvišku muzika ir 
būriu lietuvių atletų daly vau-j bonus pasakė gražų pamokslų | daina. Be to, bus įvairiausių 
ti atletų rungtynėse. Kada. mū 1 apie Dievo Kūno šventę ir a- žaidimų.

Be Chicagos vargonininkų, 
da suvažiuoti biznierių

pi® naujų tarnų Kristaus Ba
žnyčioj.

Mokyklos baigimo vakaras 
įvyko birželio 16 d., parapijos 
svetainėj. Žmonių atsilankė 
nemažai. Visiems rūpėjo pa
matyti gražus programas. At
silankę tikrai matė, kokių ro-

nikų. Nepasigesite 25c., kurie lų lošia lietuviška kat. luo
bus kaip plyta dedama subu- kykla.
davojimui didelio mūsų tau j Vakarų vedė A. Bacevičius, 
tai namo. Kurie neturite au- Programas buvo įspūdingas.

ir
šiaip žymesnių žmonių iš visų 
kolonijų. Ieva Lukošiūtė

SERGA KĘSTUČIO FIN. 
RAŠT. W. ŠARKA

BRIGHTON PARK. — Po 
Kęstučio klubo pikniko staiga 
sunkiai susirgo Šarka. Dirb
damas persišaldė ir gavo plau 
čių uždegimų. Ligonis guli sa
vo namuose, 4635 So. \Vash- 
tenaw Avė., po dr. T. Dundu-

priežiūra. Ligonio padėtis 
per keturias dienas buvo taip 

, labai bloga, kad gydytojas bu- 
Įvo uždraudęs net lankytojus 
jprileisti prie ligonio. Vėlina 
i pranešta, kad pavojus palen
gva prašalinamas. Artimesni 
lankytojai jau prileidžiami 
prie ligonio. Klūbietis

3

tomobilių, važiuokit 111 į 
tvėkariais iki pat linijos ga
lo, kur vykstančius į piknikų 
svečius sutiks specialiai bu- 
sai ir nuveš į daržų už 10c. 
Ątsivcžkite ir savo vaikelius. 
Lai ir jie pasilinksmina ty
ram ore. Bus štabus lietuvių 
daktarų po vadovybe dr. St. 
Biežio suteikimui greitos pir-

au Vaikučių choras padainavo 
Lietuvos himnų, “Welcomej| 
Greeting song”, “Pavasario 
daina”. Atvaidinta trijų vei
ksmų veikalas “Marija page
lbėjo”. Be to, buvo monologų, 
drilių ir kitokio įvairumo. Pi- 
janu akomp. varg. N. Kulys.

Žmonės džiaugėsi matyda
mi gražų programų.

Garbė seserims mokytojoms! 
Po programos sekė kalba

šoms padengti $100. Pridedant'1,108 pagalbos, ištikus nelai 
prie minėtų pažadėjimų pik-111101 arba kam nors susirgus
niko pelnų, fondas susidaro: I-»idoluviG direktorius, S. Ma- gerb- klebono, kun. J. Svirs- 
iš $1,928.94. Trūksta dar apie i žeika> tui'08 moderniškų ain- 

j00 bulansų su dviem patarnauto
jais suteikimui pagalbos, jeiKadangi

A A

svečiai praeitam 
piknike taip gražiai pasilink-, 
smino, tai Komiteto nariai ga
vo šimtus prašymų surengti 
antrų panašų piknikų, kad 
tie, kurie neturėjo progos bū
ti pirmame piknike ir dabar 
apgailestauja, galėtų atvykti 
į antrųjį piknikų ir pamatyti 
jaunus lietuvius atletus, kurie 
yra kandidatais vykti Lietu
von. Sutinkant su taip skait
lingu visuomenės reikalavimu, 
Olimpikos Komitetas nutarė 
surengti antrų lietuvių spor
tininkų piknikų sekančio pe
nktadienio vakare, birželio 28 
d., Vytauto darže. Jžanga 25c.

Kurie dalyvavo pirmam at
letų piknike, visi buvo paten
kinti. Todėl visi nepasigailė- 
kit našlės skatiko — tų 25c 
ir vėl atvykit kuoskaitlingiau 
šiai į antrųjį piknikų, penkia
dienį, birželio 28 d., į Vytau
to daržų. Bus niuziįca, šokiai, 
dainos ir t.t. Taipgi bus trys 
poros kumštininkų, imtynės 
lietuvių tvirtuolių ir daug j- 
vairių kitų žaidimų kas su
sirinkusius tikrai sužavės. 

Brangūs tautiečiai, parem

tas būtų reikalinga.
Adv. J. Bagdžiūnas-Borden, 

Komiteto Pirmininkas

ŽINIOS Iš NORTH SIDE
Birželio 23 d. — Dievo Kū

no šventė Šv. Mykolo bažny
čioj buvo iškiljninga procesi
ja, kurioj dalyvavo visi vai

dučiai, o mažos mergaitės ba
rstė gėles. Draugijos dalyva
vo in corpore su savo vėlia
vomis.

Didelio įspūdžio darė cho-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

ko, nupiešė katalikiškos mo
kyklos svarbų ir ragino bai
gusius pradžios mokslų lan
kyti aukštesnę mokyklų Ir ne
užmiršti to, kų jie čia išmoko.

Paskui baigusiems išdalin- ' 
ta diplomai ir dovanos.

P. Rep.

SMAGU BUS “MUZIKOS 
ŽINIŲ” PIKNIKE

Ateinantį sekmadienį, birž.
30 d., įvyks “Muzikos Žinių” 
piknikas, Spaičio darže, Wil- 
low Springs, 111. (skersai O’- 
llenry Park).

Senoji Tėvynė Jūs Laukia
Aplankykite savo

gimtinį kraštą

Greičiausia Kelionė 
į Lietuvą

BREMEH
EUROPA

Kkspreslnls traukinys laukia prie 
laivu Uremcrliavenc Ir uitikrina 
patogų nuvykimų | KLAIPĖDĄ 

•

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležinke

liais tš Hamburgo

Informacijų klauskite ,pas Vietini 
Agentą arba

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

130 W. Randolph St., Chicago

TAMOŠIUS RUDIS
Mirė birželio 24 d., 1935 m. 3 vai. popiet, sulaukęs 

pusės amž aus. Kilo iš Kauno vedybos, Panevėžio aps
kričio, Miežiškių parap., Bugaltiškių kaimo. Ameri
koje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Marijonų, po 
tėvais Žemaitytė, keturis sūnus: Povilų, Juozapų, Ta 
mosiu ir Kazimierų ir dukterį Elenų; du brolius: Pet
rų ir Motiejų, brolio vaikus, krikšto-duktę Onų Mar- 
tinkienę ii- gimines; o Lietuvoj brolį Jonų, seserį Na- 
talijų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2352 So. Oakley Avė. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, birželio 28 d., iš namų 8:30 vai. 
lyto bus atlydėtas į Aušros Varių parapijos bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystąmus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs, Duktė ir Giminės.
Laidotuvių direktoriai Lacbasvicz ir Sūnūs. Tele 

Jonas CANal 2515.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aotttenėa rūšies pamišk

ių ir Grabnamių
o

DldUanala pamiškių dirbtuvė 
OhicagoJ

)

Suvirš 50 metų prityrimo 
------------ o------------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigas

------------ o------------
Mes atlikome darbų daugeliai 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
__ _________________ arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalimo ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Vcskito paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų varių

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rei. I’KNNACOLA SOlt 
BELMOKT MSft

Otrios: HIlAAUJiE SUSU
Alfred RomUI. pree. Vlncent RomUI. secr.

STASYS VELIČKA
Mirė birželio 22 d. 1935 m. 

11:30 vai. vakaro, sulaukęs 63 
metų amžiaus. Kilo iš Mažei- 
kių apskričio, Vegerių mieste
lio ir parapijos. Amerikoje iš
gyveno 29 metus.

I’aliko dideliame nuliūdime 
brolį Julių, seserį vienuolę pra- 
neiškietę seselę Teresę, ir gi
mines; o Lietuvoj 2 seseris: 
Amilijų ir Onų ir brolį l'elrų.

lAtidotuvėms rūpinasi brolis 
Julijus Welichka, kuris prašo 
savo draugų ir pažįstamų ati
duoti velioniui paskutinį patar
navimų.

Kūnas pašarvotas Pavlavi- 
čiaus koplyčioj, 6 82 3 S. Wcsl- 
ern Avė. Laidotuvės jvyks ket
virtadieni, birželio 27 d., iš ko
plyčios 9 vai. ryto bus a'lydė- 
tas į Gimimo I’an. šv. Marijos 
parapijos bažnyčių, kurioj jv>ks 
gedulingos pamaldos už vr'io.

o sielų. I’o pamaldų bus nu
lydėtas į Sv. Kazimiero Kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
do! uv- se.

Nuliūdę: Ili-oiLs, Sesuo ir Gi
mines.

Laidotuvių direktorius l’av- 
lavičia L'ndertaking Co. Tele
fonas PKOspect 32 4 2.

LAIDOTUVIŲ
Nariai Chicagos, Cic« 

Direktorii
PATARNAVIMAŠI 

Turime Koplyčias

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkas
J. f. Radzius 
S. M. Skudas
Chas. Syrewicze 
1.1. Zolp Phone BOLJlevard 5203

I. F. Eudeikis_
Latacz k Sons
I. Linkinčius

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

2314 AVest 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 6927

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

AMBULANCE PATAENAVIMA8 DIENU IK NAKTĮ

YARds 1741-1742
J. F. EUDEIKIS

I
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VIETINĖS ŽINIOS i rkė L. šimutis. Vakarienę pra ' 
dėta su malda, kurių atkalbė
jo kun. P. Katauskas.

VYKSTA J ATOSTOGAS

TT. MARIJONŲ CHICAGOS APSKRIČIO 

PIKNIKAS LIEPOS 4 D.

ADVOKATAS WAITCHES ka!'» * <w>« 
NEPRISIPAŽĮSTA KALTU

Kun. Švarlys Chicagoje

Kun. M. Švarlys, Rockfor-
______________ do lietuvių klebonas, vakar

Savaitė beliko iki liepos 4 oru ir paviešėti su giminėmis, i lankėsi Chicagoje. Energinga 
dienos. draugais ir pažįstamais. 1 jauno klebono darbuotė davu-

Nei jokia kita mūsų, lietu- Į ' Mums visiems aišku, kad be 1 si galimybės parapijos bud- 
vių katalikų, įstaiga nereika- visuomenės įvairiais būdais žetų subalansuoti, tačiau į- 
lauja tiek daug iš visuomenės paramos TT. Marijonai nega- temptas darbas verčiųs kie- ! 
ir moralinės paramos, kaip lėtų tų visų įstaigų mūsų pa- lmnų bent porų savaičių duo 
TT. Marijonų vedamos kole- čių naudai vesti, jaunimo švie ti dirgsniams poilsio nuošaliai 
gija, seminarija, misijos Ame- sti ir auklėti. nuo parapijiečių rūpesčių.
rikoje ir visame pasaulyje ir Tat, liepos 4 d. ir s.mefr su- į ----------------

t.t. jnaudokim TT. Marijonų para- !
. • mai. Tuomi palengvinsim su-Todel, kaip kasmet, taip ir ... .

šįmet Mar. Rėmėjų Cbic. Ap- -1’-1 nas
skritys liepos 4 ,1. rengia me. Užkandžių neapsimoka i pi- 
tinj piknikų. Vietų pasirinko knik» vežtis- "es ,ais reika- 
nauių _ Labdarių ūkį, kurių laia sv<*'ius Pilnai “Popins 
ūkio užvaizdu J. Šilkas rtJBrigl.ton Parko, Townof Lake
pestingai prirnoSė. ir West Side koloni« veiks-

jai-jos.
Kelrodį į Labdarių ūkį ko

misija praneš ir nurodys se-
Rėmėjų apskritys ir kvie

čia visus Chicagos ir apvlin-
kių lietuvius pasigerėti gani- kančiomis dienomis.
tos dovanomis, miškais, tyru J. Š., kor.

AUTOMOBILIŲ IR MOTO
RINIŲ LAIVELIŲ SKAI

ČIUS

Mirė Tarnas Rudis
Vakar, aprūpintas švenšiau- 

i siais Sakramentais, mirė Ta
nias Rudis, 2352 So. Oakley 
Avenue.

PEOPLES KRAUTUVĖS 
DUOS GRAŽŲ RADIO 

PROGRAMĄ

|nus ir tris dukteris. Jauniau
sias šįmet baigė Gimimo pa- 

Įrap. mokyklų.

- Gražioj adv. J. Grišiaus 
įgerbimo puotoj, kuri įvyko 

iraėjusį sekmadienį Gimimo 
mrap. salėj, kalbėjo 'du tei

lsėjai — John C. Lewe ir Mi- 
jcliael G. Kaspar. Kiti kalbė
tojai buvo: S. Stoškus, A. Ma
li inskas, konsulas A. Kalvaitis, 
adv. J. Borden, adv. R. Va- 
salle, adv. Ch. Kai, E. Prose- 

Ivičiūtė, dr. J. Simonaitis, Ch. 
Beacham, J. Simons, adv. A.
,Olis ir A. Vitkauskas. Daina-i

jivo M. Janušauskienė, R. Ja-I
nušauskas ir vyrų choras, 

Imuz. B. Janušauskui vadovai! 
įjant. Šoko mažos, bet gabios 
įšokėjos — M. Gubistaitė ir J. 

Įvasmauskaitė. Programų tva-

AKIŲ GYDYTOJAI:

Šiandie vakare 7 valanda 
iŠ stoties WGES įvyks regu- 
liaris antradienio radio prog
ramas. Jame bus naujų dai- 

j nų, gražios muzikos ir įdomių 
kalbų. Dainuos Peoples radio 
kvartetas, operos dainininkė 
Helen Bartush, Ona Skeveriū 
tė ir kiti. bus gera orkestro? , 
muzika, dalyvaus juokdarys : 
“Galis Kepurė”. Kalbės dr. j 
Pilsudskis, M. D. Be to, bu? į 
plačiau pranešta apie “Peo
ples” rengiamų' dienų, birže
lio 30, Birutės darže. Todėl 
nepamirškite.

(Acme Photo.)

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

falengvlna aklų įtempimą, kuria 
lertl priežastimi galvoa akaudSJlmo,
I raltflmo. akių aptemimo, nervuotu- 
l’no, skaudamą aklų karftj. atltaleo 
Trumparegyste lr tollregystę. Priren
gta teisingai akinius. Visuose ataltl- 
Jklmuose eraamlnavlmaa daromas au 
'elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spedaie atyda atkreipiama , 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
Nedčlloj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akintų. 

| Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

ŽINIŲ ŽINELĖS
. t "

— Sekmadienio vakare pas 
Dargius įvyko netikėta iškil
mė. Jie minėjo 25 metų vedy
binio gyvenimo. A. Dargia y- 
ra žinomas biznierius, aptie- 
kos savininkas. Jo aptieka ra
ndasi prie Marųueite Rd. ir 
Artesian Avė. Dargiai i§au- 
gino gražių šeimų — tris sū-

!5 METU PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
cių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabaa

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

Phone OANal 0523

Vakar rytų kriminaliame 
teisme prasidėjo adv. AVait- 

j chea byla teisėjo Miller kani-
i bariuose. Visų rytų užėmė

• • • • jurv
“jurv”, buvo padalyta per- išimu, pereitais metais Klaipė 
trauka pietums. Po pietų an- dos krašte iš viso buvo apie 
trų valandų prasidėjo klausi- 809 automobiliai ir motocik- 
nėjimai įvairių liudininkų. lai» 1934 metais tuo pačiu lai 
Padaryta keletas pertraukų ir į 1<U buvo 679. Palyginti su 
nagrinėjimas neužbaigtas. Į1933 metais, pereitais metais 

Bus tęsiama toliau šiandien žymiai padidėjo keleivinių au 
rytų. tuose pačiuose kamba- tomobilių ir motociklų skai- 
riuose. Adv. AVaitches yra tei- čius. Apie pusė visų šių susi- 
siamas atskirai nuo kitų še- siekimo priemonių yra Klai-

KLAIPĖDA. — Klaipėdos
'“--v” rinkimai. IšrinkusI kr. statistikos biuro prane-

šių įkaitintų lietuvių Kelly 
testamento suklastavimo rei
kale. Užbaigus su adv. "\Vait- 

, clies, bus teisiami kiti.

P. Radis, kuris sulyg po
nios Bagdonienės liudijimo v- 
ra Bagdono partneris, ryte

pėdos mieste.

IŠNUOMAVIMUI

Grosernė ir mėsų Krautuvė 
rendon su fixtures (įrengta). 
Prašome atsišaukti po 6 va
landos vakare.

4510 So. Paulina St.

CLASSIFIED
AUTOMOBILE? AUTOMOBTT.ES

EMIL DENEMARK INC.
— Vartotų Karų Bargenai ===

Chicagos viešųjų vidurinių mokyklų vaikai vyksta atosto
gauti į Springfieblų. Ten jų suvyks apie 500 iš visos Illinois 
valstybės. Apsistos palapinėse valstyliės parodų aikštėje.

( WASHTNGTON, birž. 24.- 
Rap. XXX Kongreso pravestas 460 mili

jonų dol. karo laivyno bilius 
pasiųstas prezidentui.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso Phone 
PROpect 1028

Ree. and Office 
2358 So. Leavltt St.

CATfsl 0708

DR. J, J. KŪWARSKAS
PHY8ICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

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

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1850

Tel. BOUlcvard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
DENTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

▼ai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Valandos: Nno 1-5 Ir 7-0 kasdieną 
Rea. Ir Ofl'o Tel. — ROlUevard 5051

Tel. LAFayette 7860

DR°"ltA “žAIRKa“” dr- F- C- WINSKUNAS■rlll Ll Hl LHLLŪl\n GYDYTOJAI t- enTRripnio
GYDYTOJA tr CHIRURGE 
1720 West 47th Street

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUTCK '85. 5 Sedan. Trunk. garant................................................. 8825
BTTICK *#5. 5 Sedan. garant .......................................................... 8795
CADTT.LAC ’S0, 7 Sedan, V-16. Tobulas ................................... >745
PONTIAC '36. 5 Sedan, DeLuxe modelis ................................... 8746
PONTIAC '35. 6 Sedan. 6 cylind...................................................... >«»
BTTTCK '34, 5 Sedan. Trunk............................................................... »•»
RtUCK '33. 5 Sedan 67. kaip naujas ............................................ >«9S
CADTT.LAC '31. 7 Sedan. 6 drat. ratai ........................................ >«»5
PONTIAC '34. 5 Sedan De Luxe ..................................................... >»»*
BUICK '33. 5 Sedan 57, pirmos rūSles.................................. ......... >585
LA SALLE '31, 5 Sedan. labai puikus ......................................... 8445
CADTLT.AC '30. 5 Sedanette Flectwood ................................ >395
PTERCE '30. 5 Phaeton. Pilkas. Tobulas ................................... >395
PACKARD '31. 7 Sedan, Custom Bullt ...................................... >395
CADTT.LAC ’30, 5 T«wn Sedan. 6 drat. ratai ............................ >395
I.TNCOLN '29. 5 Sednn, pulkus karas ........................................ 8375
BTTICK "81. 5 Sedan 67. geroj tvarkoi ............................................ >375
LA SAT.T.E '31. 5 Coupe, geram stovy ........................................ 8346
PIERCE '30. 2-4 Cou.pc. geram stovy . ................................... 8325
CHRYSLER '31. 2 Conv. Coupe Rumble seat ..................... >295
LINCOLN '30. 5 Sedan. labai puikus kams ............................... 8295
PACKARD *30. 2 Conv. Coupe. Gražus ........................................ 8295
CADTT.LAC '30. 7 Sedan, geram stovy ........................................ 8295
RTTTCK ’30. 5 Sedan 61. Svarus ..................................................... $225
CHEVROLET '31. 2 Coupe. 6 drat. ratai ............................... 8225
RUTCK '30. 7 P. Limo.. 6 drat ratai ............................................ 8225
CHRYSI.ER '29. 7 Sedan. 6 drat. ratai ................................... 8195
FORD '31. 2 Conne gerol tvarkoj ............................................ 8195
ORAHAM '32. 5 Sedan. bargenas ............................................ $195
T,A SAT.T.E ’29.~5 Sedan. btna kaina .............................................8195
CADTLT.AC '28. 5 Coune, geram stovy ............................................. 8195
OAKLAND '30, R Sedan, graliam stovy ................................... 8175
CADTT.LAC '?8, 5 Sedan. bargenas ............................................... 8125
CADTLT.AC '28. 7 Sedan. sugaūkite .............................................. 8125
NASH '29. 5 Sedan, žema kaina ..................................... 8125
BTTTCK '28. 5 Brougbam. eina O. K......................... r ’* I M
ESSEX '29. 5 Sedsn. bargenas ................. 8 R5
RTTTCK '27. 5 Sedan. nlglal ................ ....... '.I. 'I..........
RTttck ’%7. 5 Sedan. kalnuotas parduot............ S 50
STDDEBAKER '2». 5 Sedan . .............................. ......................... Z,"
RTTICK '26. 5 P. Sedan, 2 durų................................................ g 50

OTIIYTOJAS ir CHIRURGA8

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

Tel. OANal 0402
Tel. CANal 0957

Re« PROspect SA59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HAIJtTFD KTBFFT» 
Rerldendla 8800 So Arteslan Are

Valandos- 11 rvto Iki ’ nnnlet 
6 Ik, S v vakaro

Tel CANal 8122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.)

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

Tel CANal 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 lr 7—R vak. 

Seredomls |r Nedaliomis pagal sutarti 
REZTDENCTJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubllc 788 8

DB. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginla 0038

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

I

Ofiso Tel.: PROspect 6378 
Ret. 'frel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir «:S0 Iki 8:80 
Seredomls Ir nedaliomis pagal sutarti 
Res. 2515 W. 88th St. Pagal autart).

Tel. Ofiso BOUlevard 5812 
Rea. VICtory 1848

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 8:80-1:89

756 Weat 35th Street

DR. J. E. SIEDUNSKIS
Ovdvtotas Ir Chirurges

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentistas 

Gas K-Ray
4148 ARCHER AVĖ., Oor. Francisco 
Tel. Office Laf. 8660: res Vlrg. 9889

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGALonsAa
4729 So. Ashland Avė.

9 labo.
CHICAOO. ILL 

OPI8O VALAHDOR:
Nuo 19 Iki 11 vai. ryte. nuo S Iki 4 

vai. po pietų lr nuo 7 Iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėllomls nuo 19 Iki II 

valandai dieną 
Telefonas MTDwav 8MIM,

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAIMs 0»84 

Rca.i Tel PLAa 1400 
Valandos:

Nuo 1>-11 v. ryto: >-> Ir 7-1 v. ▼. 
Nedėldlenlsls nno 19 Iki 18 Alene

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

DB. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Reeldencijos Ofisas: 2668 W. «9th St.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomls Ir Nedėllomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DRNTI8TA8

1448 80. 49th CT.. CICERO. ILL.
Utar,. Ketv., Ir PBtn. 10—9 vai.

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

Office Tel. HEMlock 4848 
Res Tel. GROvehlll 0817

6924 S. TALMAN AVĖ.

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

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

Dienomis Tel. LAFayette 6791 
Naktimis Tel. CANal 0402

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius,
balansų, lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telephone BOTTlevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS ir PATARĖJAS 

463 1 80. ASHLAND AVĖ.
Ree 8515 S Roekwel1 St.

Phone REPubllc 9721 CHICAOO

DR. A. J. JAVOIŠ JOHN R. BORDEN
Officp: 2643 W. 47th Street 
Vai.) 2 Iki 5 popiet. 7 IM 9 vak.

Nedalioje pagal sutarti

Tel. I.AFayette 3057 -

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

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

Reredomts Ir nedėliomia pagal 
sutartj

Tel. LAFayette 3051

- DR. A. j. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFTRAR IR REZ
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rvtala — 1 
Iki 8 popiet — 6 Iki 8:80 vakaro. 
Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Oermak Road

(West 22nd St.)
(Metropolitan State Bank namo)
Valandos kasdien nuo 9 Iki I 
Paned Alio. Seredos Ir Pėtnyčioa 

vakarais 8 Iki 9
Telefonas OANal 1178

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPubllc MOO

Rea. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chioago

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant Jflsu morgl- 

člų. bonų, algos tr namų. Taipogi pe
rkam. parduodam — mainom morgl- 
člus. bonus, namus, likęs lr bltnlus. 
Turim apdraudos departamentą. Vie
tas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Westem Avenue

.HORTGAflEBM

INSURANCE 
N0TARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRĄ

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

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAF&yette 1083

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

i
1

AUTOMOBTT.ES

