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PREZIDENTAS NORI, KAD SULAK 
RYLAS AUKSODOLERIO KLAUSIMU

SKATINA KONGRESĄ PRAVESTI 

ATITINKAMĄ ĮSTATYMĄ

AYASHINGTON, birž. 27.- 
l’rez. Rooseveltas šiandien 
pasiuntė specialų pranešimų 
kongresui. Reikalauja, kad 
kongresas prieš uždarysiant 
šią sesijų pravestų įstatymų,

LOTERIJOS BILIUS 
KONGRESE

AVASHINGTON, birž. 27.-' 
Kongreso žemesniesiems rū

kui iuo turėtų būt uždrausta nianis įduotas bilius, kad vy- 
užvesti bylas prieb vyriausy- ! riauayhe įvwtlJ loteriją taip, 
l.ę aukso reikalu. Turi bfltlkaip ka<1 kit„ose kraStuose 
nustatyta, kad senoviškų au
kso bonų savininkai tegali sa
vo bonus pakeisti šiandien e- 
samais apyvartoje pinigais ir 
aukso pagrindo doleriui su
mažinimas negali padidinti tų 
aukso bonų vertės.

Turintieji senesniojo dole
rio aukso pagrindo vertės bo
nus per teismus reikalauja, 
kad vyriausybė tuos bonus at
sibūdama mokėtų senesniojo 
dolerio vertę, bet ne naujojo.
Jie nurodo, kad vyriausybės 
pareiga tai daryti, kadangi ji 
tai pasižadėjusi. Sako, ištrau
kdama aukso tarnus ir kitus

tas turima.
Biliaus autorius tvirtina, 

kad kas metai žmonės loteri
joms išleidžia apie 200 mili
jonų dol., o vyriausybei iš to 
netenka nieko. Žymioji tos su
mos dalis tenka užsienių lo
terijoms. Kad sulaikius tų mi
lijonų plūdimų į užsienius y- 
ra tik viena priemonė — savo 
krašte įsteigti loterijų.

PRIVALOMAS DARBAS 
VOKIETIJOJE

BERLYNAS, birž. 27. —
Vokietijos vvriausybė paskel- 

vertybės popierius vyriau- istatyw apie prival„,„ą
sybė skriaudžia žmones mokė-į 
dama už tai visa “piges
niais” (mažesnės vertės) do
leriais.

Tai gi, prezidentas ir rei
kalauja kongreso, kad jis pra
vestų atitinkamų įstatymų ir 
tuo būdu sulaikytų iškelia
mas prieš vyriausybę nerei- j DETROIT, Mich., birž. 27. 
kalingas bylas federaliuose — Rouge parke rastas nušau- 
teismuose. tas ir pamestas advokatas

Howard Carter Dickinson iš 
New Yorko, krašto vyriausio
jo teismo teisėjo Hughes se
serėnas. Spėjama, kad bus 
plėšikų auka.

IŠTIKIMYBE KONSTITU
CIJAI IR VALSTYBEI

BOSTON, Mass., birž. 27.-- 
Gubernatorius Curlev pasira
šė bilių, kuriuo reikalaujama, 
kad Mass. valstybėje visi vie-

darbų vyrams ir moterims.
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NEMOKAMAI DALINAMA DUONA CLEVELANDE

(Acme Photo.)
Su streiku ir lokautu uždaryta eilė didžiulių duonos ke

pyklų Clevelande pereitų pirmadienį. Duonos išvežiotojai 
streikuoja, tai kai kurios kepyklos nemokamai dalina duonų 
moterims ir vaikams. *

JAPONAI PRIEŠ SOVIETU DRAUDŽIA RELIGINIUS 
GAUSINGA KARIUOMENĘ MITINGUS

TOKIJO, birž. 27. — Japo
nų užsienių reikalų ministeris 
Koki Hirota pasikvietė pas

MUNICHAS, birž. 27. — 
AVuertembergijos vidaus mi
nisteris uždraudė visokius

KUN. COOGHLIN NEPER- TEISMAS SPRĘS SOLDIER
ŽENGIA KANONŲ 

ĮSTATYMO
DETROIT, Mich., birž. 27. 

— Žurnale “American Eoc- 
lesiastical Review” mažai 
kam žinomas kun. dr. E. V. 
Dargiu iš Croton Falls, N. Y., 
rašo, kad kun. C. E. Cougb- 
lin savo kalbomis per radijų 
peržengia kanonų įstaty
mų. Kun. Dargin randa, kad 
kun. Coughlin kišasi į krašto

FIELD KLAUSIMĄ

Pareikš, ar kun. Coughlin gali 
ten rengti susirinkimą

PRAVEDĖ “UTILITIES” ' Vyresniojo teismo teisėjas
Į J. J. Kelly vakar nepripažino

PIRKIMO MOKESČIUS j Chicagos parkų distrikto bo-
_______ 'ardo advokato reikalavimo,

SPRINGFIELD, III., birž.!ka<l kun- Coughlino prašymas 
27. — Legislatūra pripažino atmestas Soldier field

politikų, nes organizuoja ga-1 priedų 3 nuošimčių pirkinio ! stadijaimo reikale. Boardo ad- 
lingų socialio teisingumo um- mokesčių įstatymui. Tuo prie ■ ' skutus argumentavo, kad bo
ję ir jai vadovauja. O tas ku-’ju skiriami 3 nuoš. pirkimo ai<^as turi teisę neleisti bile 
nigams yra draudžiama. mokesčiai ir iš “Utilities” kam minėtame stadijume

Detroito vyskupijos orga-'
Po+kzvKz,” lemus municipalines “utili-iKimas’ arna pramogas ponunas "The Michigan Catholic” lemus municipaline i

gina kun Couehlina Kun ties-” Vadinasi, gazo, elek-įni° Pobūdžio ir tai dar kitos 
į w * -i ' tros ir kitos viešosios naudos valstybės piliečiui. Advokato
pareiškia laikraštis, nes jo sa- i kompanijos, taip pat mies-, svarbiausias argumentas bu- 

komos kalbos per radiją nėra
politinės, arba kad ir pasau
linės, bet daugiausia religinio 
karakterio. Kun. Coughlin 
skelbia tik socialio teisingumo 
pagrindus, kaip tas yra nu-

tuose vandens tarnybos, tu- !vo» ka^ kun- Coughlino ren- 
rės mokėti 3 nuoš. pirkimo >iamas masinis susirinkimas 

“kon tra veršinio”

Konskripeijos keliu bus pir
miausia pasaukti į valstybėsMandžiuko pasienyje, 
darbus gimusieji 1915 metais.

save sov. Rusijos ambasado-. viešuosius religinius mitingus 
rių K; Jurenevų ir reikalavo, katalikams ir protestantams, 
kad sovietų vyriausybė suma-; Leidžiamos tik procesijos ir 
žintų savo kariuomenės skai-1 maldininkuos.

mokesčius.
Svarbu žinoti, kad šie mo

kesčiai lies tik už naminį var
tojimų. Pramonių vartojimas 

rodyta Popiežiaus enciklikose yra išimtas iš šio priedo, 
ir paduoda priemones, kaip j štai pavyzdis: Elektros 
reikia siekti to socialio teisin- J kompanija parduoda elektrų 
gurno, kad pagelbėti vargšams , naminiam ir pramoniniam var 
ir milijonams darbininkų, ku-Į tojimui. Už pirmąjį pardavi- 
rie už savo darbų apturi ai- imu (naminiam vartojimui) 
kio atlyginimų. kompanija mokės pirkimo igo

Pagaliau kun. Coughlin ne- įkeRčius, o už antrąjį nemo

pobū-

NUŽUDYTAS TEISĖJO 
HUGHES SESERĖNAS

Tuo būdu ministeris aiškiai 
Toliau jis nurodė, kad ar- nPigja su Vatikanu padarytą 

konkordatų.timoj ateityje turi būt suda
ryta sovietų japonų mandžiu- 
kų komisija padaryti pasienio 
demilitarizavimo planus.

Ministeris sakė, kari sovie
tai turi sutraukę apie 200,000 
kareivių. Tas nepakenčiama. 
Jis reikalavo, kad ši kariuo
menė tuojau būtų sumažinta 
iki vieno trečdalio.

DAR KARTĄ BUS BAL
SUOJAMA

NEW YORK, birž. 27. — 
Katalikų misijų ofisuose gau

sieji ir privačiai mokytojai ir ta žinia, kad Mandžiuke ban
ditai nužudė misionierių kun.

SPRINGFIELD, III., birž. 
27. — Vakar senate nepripa
žintas žemesniųjų rūmų pra
vestas bilius, kad sumažinti 
automobilių “laisnių” kainas. 
Trūko keleto balsų pra vedi
mui. Tad Šiandien bus balsuo
jama antrąkart.

siveržia jokion politinėn po- i 
zieijon ir pasisako, kad yra 
nieku kitu, kaip tik mokytoju.

“The Michigan Catholic” 
nurodo, kad mūsų kraštas turi 
daug gilaus mokslo vyskupų, 
bet jie neranda, kad kun. Co
ughlino sakomos kalbos būtų 
politiškos. Tai randa tik ma
žai kam žinomas Croton Fa
lls kunigas.'

kės.

yra 
džio.

Jis neįtikino teisėjo tais ar
gumentais, kun. Coughlino 
prašymas pripažintas ir tuo 
klausimu bylos nagrinėjimas 
skirtas liepos m. 2 d.

Didžiausios žmonių minios 
suplūdo teisman klausyti ar
gumentų. Teisėjui Kelly buyo 
raliuojama, o boardo advoka
tui — švilpiama. Žmonės y fa 
aiškiai nusistatę prieš boardo

Tisas vargas yra tas, kad j dUtt8tOr«- Stadijumas pasta, 
kaip abėlni pirkimo mokės- ‘>'tas Pilieči,i lėSomis> 0 boar- 
čiai, taip ir šie “Utilities” das dabar ln5«ina ti<,m8 P8’ 
mokesėiai bus sukrauti ant tien,s Pi'^8*”8 uMrausti ten
pačių vartotoj,. turėti Tai nepa-

____________ prastas įvykis.

PIRKIMO MOKESČIU 
ŽENKLELIAI

ADV. PIQUETT NUBAUS
TAS

mokytojos privalo prisiekti iš 
tikimybę konstitucijai ir vals- A. Joerg.
tybjei. Nuo priesaikos išimti - ----- -------
tik keičiamieji profesoriai ko-’ MEKSIKOS ARKIVYSKUPAS 
' e>J"s0 KVIEČIA VYRIAUSYBĘ TAIKON

MENICO CITY, birž. 27.-. rytų taikų su Bažnyčia. 
Katalikų vyskupų Meksikoje j Arkivyskupas sako, kad 
tituliaris galva, Jo Eksc. ar- šiandien tai taikai yra tinka- 
kivyskupas Paskualis Diaz, miausias momentas. Visa Me- 
pareiškė žinių tarnybos korės- ksika nieko daugiau nepagei-

LORDAI PRIEŠ LAIVYNO 
SUTARTĮ SU NACIAIS

LONDONAS, birž. 27. — 
Lordų rūmuose puolamas vy
riausybės padarytas karo lai
vyno paktas su Vokietija. Pa
sirodo', kad Anglijos stipru
mas jūrose mažėja, pažymi 
lordai, jei vyriausybė daro 
tokius didelius nusileidimus 
Vokietijai.

ORAS
CHICAGO IR APYLTNK. 

— Šiandien giedra; paežerių
kiek vėsiau.

PASIRENGUS TAIKINTIS 
SU VOKIETIJA

PARYŽIUS, birž. 27. —
Premjeras Lavalis pareiškia,' PATARIA ĮVESTI LOTE-
kad Prancūzija pasirengusi 
taikintis su Vokietija.

RIJĄ

Chicagos universiteto soci
ologijos prof. E. W. Burgess 
iškelia sumanymų, kad Chica- 
goj būtų legalizuota munici
palinė loterija.

Sako, tuo keliu mieste būtų 
panaikinta daug visokio pikto 
ir miestas turėtų daug pelno.

TRAUKINIŲ DAUŽYTO
JAS BUS PAKARTAS

Federalinis teismas vakar 
nubaudė pripažintų kaltu ad
vokatų Louis Piąuettų. Jam 
skirta du metus kalėti ir 10,-

Liepos m. 1 d. Illinoise įsi
galioja 3 nuoš. pirkimo mo
kesčių įstatymas, vadinasi, 
vienu nuošimčiu daugiau, ne-j^ dol baudos.

VIENA, Austrija, birž. 27. (labar- Tų dienų bus vals 
— Vengrijos vyriausias teis- j tvbėje paskleista milijonai 

ženklelių, kurių kiekvienas re
prezentuos kiek daugiau kaip

mas nubaudė mirties bausme 
— pakorimu S>. Matuska, 43 
m. amž. kriminalininkų, kurs 
įvairiuose kraštuose vykdyda
vo katastrofas keleiviniams 
traukiniams.

KAIP LENKAI PASITIKO 
PILSUDSKIO MOTINĄ

Nubaustojo advokatas pra
nešė, kari bus apeliuojama.

Adv. Piąuett šį kartų pri
pažintas kaltu ir nubaustas už 

vienų šeštųjų cento dalį. Tai' gudj^o Van Meter globojimų 
gi, perkant kų nors ir už 5 jr s]ėpimq. nuo vyriausybės a-

pondentui, kad šiandien jau 
atėjo tinkamas laikas valsty
bei baigti ilgų metų ginčus ir 
susitaikyti su Bažnyčia.

Tai pirmas tos rūšies atvi
rus arkivyskupo pareiškimas 
prezidentui Cardenas suda
rius naujų ministerių kabine
tų. Kadangi iš ministerių ka
bineto išstumti katalikų di-

dauja, kaip tik dvasinės tai
kos, laisvės Dievų garbinti 
taip, kaip tas yra nustatyta 
Bažnyčios įsakymais. Tad vi
somis pastangomis turi būt 
dirbama ir siekiama taikos.

Arkivyskupas pasisako, kad 
jam nėra žinomi krašto vy
riausybės planai. Tačiau jis 
kasdien meldžias taikos inten

DU VAIKAI ŽUVO 
POTVYNY

ST. LOUIS, Mo., birž. 27.— 
Du vaikai prigėrė arti Loui- 
siana, Mo., kilusiam dėl dide
lio lietaus potvynyje.

dieji priešai, tad arkivysku- cija ir. turi vilties, kad neta
pąs su rovo pareiškimu ir limojl ateity bus sulaukta tai- 

i kviečia vyriausybę, kad ji da- kos.

LONDONAS, birž. 27. — 
Yra žinių, kad Vokietijos am
basadorius Washingtone H. 
Lutber bus atšauktas iš uži
mamos vietos.

Lenkų radio pranešimu, iš 
Sugintų kapų ekskumuotos 
Pilsudskio motinos, Marijos 
Pilsudskienės, palaikai šešta
dienį 3 vai. buvo atgabenti 

Į prie administr. linijos, kur 
juos iškilmingai lenkų pusėje 
pasitiko tam tikra lenkų de
legacija su gėlėmis. Tfcip pat 
buvo sugriežtaa lenkų himnas, 

i Palaikus palydėjo nemaža 
lenkų įv. organizacijų atsto- 

Įvų. Pilsudskienės karstas pa- 
1 dėtas Vilniuje šv. Teresės baž 
1 nyčioje.

centus bus galimybės teisin
giau mokėti pirkimo mokes
čius, jei bus to reikalaujama 
parduotuvėse.

Pavyzdžiui, jei kas pirks 
kų nors už penkis centus ir 
neturės mokesčių ženklelių, 
tai reikės pridėti vienas cen
tas daugiau ir pardavėjas iš 
to cento grąžins pirkėjui pen
kis ženklelius. Kas pirks kų 
už 10 centų, tai už priedinį 
centų iš pirkėjo gaus keturis 
ženklelius. Kas pirks, sakysi
me, už 25 centus, o neturės 
ženklelių, tai primokės centų 
ir iš pirkėjo gaus vienų žen
klelį.

Šių ženklelių bus galima 
pirkti — už 3 centus 20 žen
klelių.

gentų.
Seniau jis buvo išteisintas 

už žudiko Dillingerio slėpimų. 
Van (Meter buvo Dillingerio 
sėbras.

NENORI RINKTI AVIEČIŲ

HAMMONDTON, N. J., 
birž. 27. — Aplinkiniai ūki
ninkai dejuoja, kad negali 
gauti dahhtininkų rinkti pri
nokusių aviečių. Šelpiamieji 
bedarbiai nenori to darbo — 
per pigiai atlyginama. Spėja
ma, kad daug šių uogų turės 
dingti.

Ženkleliai yra iš aliumino, 
lengvi ir kiek mažesni Už de
šimtuko pinigų.

ŠIANDIEN SPORTININKU PIKNIKAS VYTAUTOPARKĖ



DRAUGĄ S Penktadieniu, birželio fš.

“DRAUGAS” sprendė paskirti 50 milijonų dolerių parū- 
pinimui jaunimui tinkamų darbų. SudaromasItelna kaadien, ttekyruv aekmadlenlua

PHkNUMEHATO8 KAINA: J. Amerikos valatybėae: I . , . .. . ar-v k
Metama — >6 00 Puael mėty — fl 60; Trima mėneatama llUlljas skVllUS, kul is bllS Žinomas kaipo 5 Y A 
— >2.00; Vienam mėneaiul — 76c. Kltoae valatybtee
prenumerata Metama — IT.H; Pusei mėty — $4.40.
Kopija — 41c.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. 11(1 ? vai. popiet.
Skelbimų kalnoe prlalunAlamoa pareikalavua.
Bendradarblama lr korespondentams raAtų regrątlna. 

jei neprašoma tai padaryti Ir neprlsiunMama tam tikė
tut palto tankių.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai popiet

“ D R A U C S

(National Youtli Adniinistrntion). To sky
riaus tikslas bus ieškoti jaunimui darbų pri
vatinėse pramonės įstaigose; duoti progos 
jaunimui išmokti amatų, buigti mokyklas ir 

I t.t.I
Žinoma, atsiras žmon.ų, kurie ir šį pre

zidento sumanymų mėgins sugriauti, kaip 
stengiasi griauti visus kitus jo planus. BetLITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlabed Daily. Ezcept Runday ..... , ....
SUBRCHIl’TIONS: One Year — >4.00; 8t» Montha plačioji Amerikos VlSUOlliene, Jie UbejOJllIlU, 

jį užgins ir Prezidentui bus dėkingu, kud '
Copy — 41c

▲dvertlaing j • DRAUGAS" bringa beat reeultt 
▲dvertlaing rutea on application

• DRAIKIAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago 
tau.'i. . , . ... —l- - ------------------------

SVARBUS REIKALAS

jis rūpinasi jaunimu. Prezidentas gerai nu- , 
šimulio, kad nesveiku yra laikyti jaunus žmo- j 
nes be darbo. Mūsų manymu, jau prieš ke- Į 
lėtų metų reikėjo pradėti ieškoti priemonių, , 
kaip aprūpinti jaunimų jam tinkamais dar- į 
bais. Bet, kaip priežodis sako, geriau vėliau i 
negu niekad.

I
katalikybės. Darbas, tiesa, ne-1 štokų drausmės, štokų tauti-

ŠIANDIEN ŠVENČIAUSIOS 
ŠIRDIES ŠVENTE

Mes daug prirašome ir prikalbame apie 
jaunimo reikalus. Dažnai skundžiamės, kad 
jaunimas nutausta, nesidomi savo tėvų kraš
tu, nekalba lietuviškai, nesidedu prie mūsų 
visuomeninio veikimo. Bet, reikia pasakyti, 
kad dėl to daugumoje patys esame kalti, 
lhiug kalbame, bet permažai dirbame. Mo
kyklų neužtenka, kad jaunimų prilaikyti prie 
lietuviško veikimo. Reikia, kad iš mokyklų 
išėjusieji turėtų kur pasidėti. Reikia prak
tišku būdu juos praimti prie to darbo, kurį 
norime, kad jie dilbių. Taip pat įeikia duo
ti progų, kad musų taikai galėtų geriau pa
žinti Lietuvų, susipažinti su mūsų tautos 
istorija, jos siekiais ir t.t.

Viena iš geriausių progų supažindinti 
jaunimų su tėvų kraštu yra — leisti j ap
lankyti Lietuvų. <•*,»: a daug jaunuolių iš
vyksta su A. L. R K. Studentų ir Profesi- 
joiialų ekskur**./i n pos 3 d. Tai labai .re
mi Štai orgv./zm, s ma kita (atletų) ckc 

kunijft, kuri išplauk* liepos 31 d. prancūzų 
lE.joe laivu. Br.i ;i\.žu, jei ši ekskursija 
būtų viena gausingiausių, kad su ja vyktų 
kuodaugiausia jaunimo.

RA&YKITĖS Į LRKSA

Už dviejų dienų baigiasi LRKSA narių 
prirašinėjimo vajus, kuris ėjo nuo praėjusių 
metų balandžio mėnesio. Nors visur nedar
bas nebėra, bet vis dėlto vajus vidutiniškai 

1 pavyko. Šį kartų ir vakarai šiek tiek gy
viau darbavosi, kad- gauti į savo kuopas 
daugiau narių, lr gavo. Jei dar nuoširdžiau 
būtų padirbėta, dar geresnių pasekmių bū
tume susilaukę. Likusias dvi vajaus dienas 
reiktų išnaudoti. Mūsų dienraščio skiltyse ra
site LRKSA kuopų sekretorių Chieagoj ir 
apylinkėse adresus. Kurie dar nesate nariai, 
eikite pas juos ir prisirašykite, nes po bir
želio 30 d. įstojimo mokesčius jau reiks mo
kėti.

Lietuvių R, K. Susivienymas Amerikoj 
yra apdraudos ir pašalpos organizacija, ku
ri turi keliolikų tūkstančių narių ir apie pus- 

1 antro milijono dolerių ižde. Tai didelė jėga.
Prie jos turėtų priklausyti kiekvienas svei-' 
ku kūnu ir dvasia lietuvis. Tėvai turi pasi
rūpinti savo vaikus įrašyti į LRKSA. Tuo 
būdu apdraus jų ne tik sveikatų ir gyvastį,

Širdie, Deganti Mūsų Meile,
— Pasigailėk Mūsų!

Šiandien yra metinė Maloniausiojo mūsų lšganyto- 
jaus Viešpaties Jėzaus Kristaus Šventė. Visame pa
saulyje, žmonių milijonai šiandien renkasi į bažny
čias, kad būti Šv. Mišių Aukos dalininkais, ir Šven
toje Komunijoje priimti i savo širdis Meilės Viešpatį 
Prie išstatyto monstrancijoje Švenčiausiojo Sakra
mento, šiandien visi tikintieji, vadovaujant kunigams, 
viešai pasives Švenčiausiajai Širdžiai. Pas.vedimo 
Švenčiausiajai širdžiai malda yra užgirta dabartinio 
popiežaus Pijaus XI.

, lengvas, ypač žinant tų faktų, nio pasididžiavimo, tautinė* 
'kad kiekvieno žmogaus rankos Isavigarbos, štokų tautinio nu
linksta link jo paties. Bet pri-1 tori teto. Del pavyzdžio paini- 
valėtume, brangieji atsiminti, kinio šį palyginimą. Jeigu pa- 
kad dėl kiekvieno žmogaus rapijos šeima — parapijonai 
gyvybės buvo, yru ir bus run-;turėtų progos matyti savo kle- 
kos ištiestos pasigailėjime ir į bonų tik bažnyčioje jam atna- 
meilėje. Neveltui pats Kris- šaujant šv. Mišių auką, kurt 
tus, padrąsindamas gailestin- yra lygi vikaro šv. Mišių au
gumo dorybės laikytis paša- kai, tuomet jie nematytų ja-
kė: •‘Palaiminti gailestingi, 

'nes jie ras gailestingumų” 
j (Šv. Matas, persk. V—7).

Metmenys be ataudų yra tik 
palaidos gijos. Jomis nei de
ngsiąs, nei pucšies. Žmogaus 
kilnūs sumanymai, norai, tro
škimai, pasiryžimai be darbų 

’vra panašūs toms gijoms. Kaip 
i audėjos kūrinio grožis audi
me reiškiasi nuo to kaip ji 
nytimis išlanksto gijas ir su
derina jas su ataudais, taip 
lygiai visuomeninės kūrybos 
sėkmingumas paeina nuo su
derinimo, subendriniino suma
nymų, pasiryžimų, troškimų su 
taikiu, nuoširdžiu, pavyzdingu 
geros valios žmonių darbu. 
Šiam reikale vra būtinai rei-

me klebono autoriteto. Bet 
jiems tenka susitikti su j du
mi kaipo tos parapijos šeimi
ninku, galva, dvasios vadu 
įvairiais reikalais klebono o- 
tise. Čion jie susitinka su au 
toritetu, kurio žodžio klauso 
ne tik parapijonai, bet ir 
asistentai. O klauso dėl tu, 
kad jo kaipo parapijos reika
lų teisingo vado autoritetų 
pripažįsta ir gerbia. Kur to 
pripažinimo ir gerbimo kar
tais ir dėl saujalės žmonių ne.- 
pasireiškia, ten rodosi įrima 
žymės. Jeigu negerbimas au
toriteto įvyksta dvasiniuose 
mūsų reikaluose, kur atsako
mybė yra ne prieš žmones, 
kur kas lengviau yra neigti

kalinga susiklausymas. Jis fe,,. | autoritetą visuomeniniam <la- 
jeigus bus laikomasi draus- I ri>e, kuris su dvasiniais rei

kalais dažniausiai nesiriša a-įmes. O drausmė yra tik ten.
1 kur yra autoritetas, to auto
riteto pripažinimas ir jo ger
bimas. Mūsų favoritizmas ki
tataučiams bet kuriame tarp.
mūsų ir jų sluoksny rodytų į Phr110 
mumyse štokų susiklausimo,,;

rba rišasi netiesioginiai ir 
atsakomybė yra kaip toji ka
sdieninė nuodėmė — mažo lai-

I bet tautybę. Visiems, rodos, yra aišku, kad
Su dideliu pasitenkinimui tenka konsta- I Gk geraį susiorganizavę ir jaunimų į savo 

tuoti taktų, kati pastaruoju taiku Chieagoj | organizacijas įtraukę, tegalėsime būti stipr- 
susidarė grupė žmonių, kurie stengiasi su- ' rūd kaįpo lietuviai.
daryti galimybę keliolikai mūsų jaunuolių -____________

atletų nuvykti į Lietuvų ir viso pasaulio lie
tuvių kongreso metu rengiamoj sporto olim- 
pijadoj persiimti su Lietuvos ir kitų kraštų 
lietuviais atletais, šio sportininkų rėmėjų 
komiteto priešakyje stovi mūsų rimti profe
sionalai ir biznieriai. Tam darbui jie nesi
gaili nei savo brangaus laiko nei pinigų.
Visuomenė jiems dėl to turėtų būti dėkinga 
ir turėtų paremti jų gražias pastangas.

Tokių progų paremti sportininkų rėmėjų 
komitetų ir pačius sportininkus, vykstančius 
į Lietuvų, turime šį vakarų. Kaip žinome,
Vytauto darže įvyksta piknikas su įvairia 
sporto programa Ir dėl to mes raginame visus dalyvauti.

Siuntimas į Lietuvų žymesnių sportinin
kų yra viena iš praktiškų priemonių susti
printi mūsų jaunime tautinę dvasių ir įtrau

.(Daugiau bus)

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS kad jie nebučiuotų ir savo 
------------ . j krauju nelaisytų kapitalistų

Čikagos balšavikai labai žemės.

ŠIAI DIENAI MINTYS
(Tęsinys) kai Akcijai pavyzdžiu tos švie

u x • - „i: .... sos ir tiesos spinduliams duo-Be šviesos nėra galima nu- *
“.... " ......... ~ "---- **' pro

tos
reikalingos tamsai nugalėti 
priemonės neturi ir, pagaliau, 
kad tų priemonę vartoti iš
mokintume savo vietininkų — 
jaunimų ir tų turtų pavestu 
me jam.

galėti tamsos. Užgesus lempa l,unic Pr0S0H prasimušti 
gali būt vien tik mikrobais t0 lle,uv10’ ku™
bei Ilgų perais apaugusiu pa
prastos blėkos ar stiklo gaba
lu, ant kurio, pataikius, gali
ma sunkiai, o net ir mirtin
gai sužaloti save. Yra mūsų 
tautos vaikų, kurių kūno au 
dmenys yra imti iš tos pačios

Vilniaus kraštas užima 29,011 kv. klm.
(Lenkija — 388,390), kas sudaro 7,47 nuoš. 
visos Lenkijos ploto. Jame gyvena 1,275,269 
gyventojai (Lenkija — 31,941,403), kas su
daro 4 nuęš. visos Lenkijos gyventojų. G y-'Lietuvos saulės nubučiuotos,
venamųjų trobesių jame yra 204,777. Vie- brolių ir seserų krauju daug 
nam kvadr. kini. tenka 44 gyventojai, visoj kartų pirktos žemės, kurie sa- 
Lenkijoj — 82,2. Natūralus prieauglis 27 vo gyveninio praktika yra 
nuoš. (Lenkijoj — 19 nuoš.). Visas Vilniaus įrodę vertais tik užgęsusios 
kraštas administraciniai padalintas į S ap
skritis ir 96 valsčius. Miesto teises turi 15 
miestų: Vilnius, Ašmena (aps.), Dysna (ap.),
Dokšicai, Glembokas (ap.), Maladečna (ap.),
Pabradė, Radoškovičiai, Rakovas, Smurgo- suodinas ir jis reikalauja va- 
nys, Švenčionėliai, Švenčionys (ap.), Trakai lymo po kurio jis nepalieka Į 
(ap.), N. Vileika (ap.) ir Vileika (ap.). baltesnių. Jeigu žmogus ap

rūpina kaminų, kuris po iš
valymo palieka kaip ir buvęs

Žinokime, kad, miręs, turto j verti mano niaenaus delno i ----------
paveldėti ir jo perimti negali šiurkštų paglostymo. Jie į Praeitų sekmadienį Jonas 
Kad paveldėti tų turtų, mūsų Klyvlendu važiuoja stabdyti ‘J Pempė išvyko atostogoms, 
jaunoji karta turi būt lietu ; fašistines Vainas, o patys yra jam besirengiant, žiūri žmo

na ašarose paplūdus,:
— Brangute, ko verki? Juk

viškai katalikybei ir lietuvy- Į didžiausi balšavikiškų vainų

Vokietijos laikraščiai praneša, kad Vo-

lempos. Kaminas, tiesa, yra 
suodinas. Jo vidus nepavydė
tinas nei vienam kas jame no
rėtų prisiglausti. Bet nors

bei gyva. Tam raktas — lie
tuviška kalba, lietuviškas ele
mentorius, lietuviška malda
knygė.

Tinkamiausias kelias ant ku 
rio mes turėtume išsirikiuoti 
katalikiškos akcijos ir lietu
vybės pareigoms eiti yra tas, 
kurį puošia labdaringumo do
rybė. Šioje dorybėje slepiasi

promoteriai.

Va, Džiuniaus 18 d. Čika- aš ne visam gyvenimui išva
gos Alivude buvo balšavikų 
Plim-plim choro repetici
ja. Choras dainavo revoliuci- 
jonieriškas dainas, o jo diri-

žiuoju. Pabusiu mėnesį ir su
grįšiu.

— Taip, taip, — gugčioda- 
ma atsako Pempienė. — Sa-

žeris K. A edaras žiūrėjo su, kai išvažiuoji mėnesiui, o žiū- 
kuo būtų galima vainų užves-, rėk nepraeis savaitė, tu ir bū
ti.

Ant liukės pasisuko senos
si namie.

kti jį į lietuvių tautinį ir visuomeninį judė- į kietijos teismas pripažino, jog moterystė ga- — juodas, kaip tas pat žmo- ^*e'° artimo meilė. Meilės, Lietuvos didelio kunigaikščio 
jimų Amerikoje. Ii būti išardyta, jei žmona įžeidė kokiu nors gus gali pamiršti sa\'e, gali *1U griausiu lab- vardu, esamo Breiton Parke,

Jau laikas ir labai laikas rūpini is jau- būdu vadų Hitlerį. Toliau pagal teismo spre- pamiršti tai kas jam yra bra- 
nimu ne tik žodžiais ir kalbomis, bet ir dar- J ndimų-vyras galįs i»mesti žmonų, jei ji ne- ngiausia, artimiausia jo šir- 
bais. gali turėti bent keturių vaikų arba jei nepa- džiai, kas yra susijęs neatida-

luiko vyro hitleriškų pažiūrų. Rytprūsiuose, linamui su joikrauju — savo 
kur daug yra lietuvių, ten teismas perskiria jaunųjų kartų?! Ačiū Dievui, 
kartais šeimas dėl to, kad žmona lietuvaitė1 kad lietuvių katalikų visuo- 
palaikė santykius su kitomis lietuviškomis' menė išeivijoj yra įsikūrusi 
šeimomis. Dėl to lietuvaitės ypač klaipėdie- Šviesos Centrus, kuriais yra 
tės turėtų būti atsargios, kad nereiktų dėl mūsų bažnyčios su tūkstan- 
savo vedybų vėliau graudentis. čiais narių — parapijiečių,

Vis dėl to, kaip sau norite, toks nerim
tas su šeimom ir moterystSm elgesys nėra .... i girtinas. Valstybė yra brangi, bet šeima turi 0 eSUa, ligoninė, vienuolijos, 

dvasinė seminarija, mūsų spau 
,da, šimtai draugijų, centrai i - 

* * * nės organizacijos ir centrų
Jaunas negras kumštininkas Louis anų centrus — Katalikų Federa-

dienų labai lengvai nugalėjo italų milžinų■ cįja. ]š šių visų lietuviškos
Carnera, buvusį Zempijonų. Italai ir pate, kątaliky bės ir lietuvybės cen-
Camera gal būt. nesitikėjo, kad taip atsitiks. i&eina šviesa ir tiesa mū-
TaiD pat ir Mussolini atrodo milžinu prieš v. . . .. . . ,p 1 M v . . ,r f. . 'sų žingsniams lydėti, kad mes
Etiopijos, marų, karalių. Tačiau Mussolinis, ..
kuri. labai „or, kar auti su Etiopija, turf- auarzalojmu, pa-
lų apsisaugoti, kad jam neatsitiktų taip Af-j‘X». kod «">us
rįkoj, kaip atsitiko jo tautiečiui New Yorke. mo ir pasiaukojimo Katalikiš-

JAUNIMUI Į PAGALBĄ

Ekonpminio krizio paliestam krašte at
sirado didelė jaunimo problema. Jaunimo 
priaugo daug, bet nėra jam tinkamų darbų.
Susidarė didžiausios jaunuolių bedarbių ar
mijos. Tokioj padėty atsiradę jaunuoliai pri
pranta tinginiauti. Į blogų linkusioms susi
daro daug pavojų: įpranta vaginėti, ištvir- 
kauti. Taip sakant, “jaunimo nedarbas” y. • labia'u’branginMn;
ra viena iš didžiausių priežasčių, dėl ko š;an- ; 
dien tiek daug jaunimo patenka į kalėjimus 
už vagystes ir kitokius kriminalinius nusi
kaltimus.

Ne vien paprastas jaunimas, bet ir aukš
tus moksius baigusiųjų jaunuolių ištisi pul
kai yra be darbo. Tai irgi yra labai nesvei 
kas reiškinys. Ir “mokytam jaunimui” ne
dailias sndaro ne tik sunkumų, fcet ir pavojų.

Į tų visų atsižvelg ant, reikia džiaugtis, 
kad šio krašto prezidentas Rooseveltas nu-

parapijinės pradžios ir aukš
tesnės mokyklos, akademijos,

daringumo dorybės pavyzdžiu pulko, kurio dabar visus ga
vusiems. Tuo reikalu Jis net 
darė stebuklus: valgydino iš
alkusias tūkstantineš minias, 
gydė raišus, kurčius, nebylius,

lūs rūnija pusiau balšavikiš- 
kas, pusiau eicilikiškas gene
rolas Je. Kavičia. Plim-plim

Kalėjime sėdi lietuvis su| 
lenku ir kalbasi per grotas.

— Rodos, tu esi lietuvis? — 
užklausia lenkas.

— Lietuvis.
— Pasakyk man, ar teisy-

choro dirižeris jau buvo už- Į bė, kad lietuvis gimsta aklus 
gražino gyvybę įnirusiems ir i gimojęs vainų pradėti su pul- ir tik į devintų dienų praregi ? 
pasiliko žmonijoje tai daryti
iki pasaulio pabaigos ir prl-

ko generolu Je. Kavičium, a- — Teisybė, bet kai jau kar- 
le čia pasipainiojo Plim-plim tų praregi, tai durnius iš tolo 

dėjo sakydamas: “Kas iš jūsų choro generolas S. Taugaitis,'pamato.
iluosite nors stiklų vandens I kuriam kaž kaip K. Vėdaras,
mano vardan, būsite kaip ir j pašonę alkūne bakstelėjo, o 
man pačiam padarę”. Kaip į tas, revoliucijonieriškai nusi- 
aukitai vertinama labdaringu-
mo dorybė! O tai dėl tos kad

Džimis Bumbulinskas, tur
tingas, bet šykštus žmogus,

teikęs, kumščiu K. Vėdaro nuėjęs pas vienų dailininką 
nosei alo pasakė. Na ir pra-' paprašė nupiešti jo paveikslų, 

ji Įiaeina iš Meilės. Labdariu- aidėjo vaina, tik ne viduj, ale Dailininkas nupiešė ir už dar
ant A(ivudo jėlos. ;bų paskaitė 30 dolerių.

Po paliaubų rasta sulaužę- Kaip tai? — nustebo Bum- 
tų kėdžių ir kruvinai, kruvi-

guino galybė lygiai kaip ir 
Meilės galybė, yru begalinė, 
beribė.

Šios dorybės galybę reiktų 
kiekvienam lietuviui katalikui

bulinskas. — Vž tokį mažų 
nai išbučiuotas jėlos cementas/paveikslų tiek daug prašai. 

Taigi, Čikagos balšavikai, ,Juk jį nupiešti Tamstai teė-
panaudoti praktikoje ant kie-!ažuot važiavę į Klyvlendu įnė tik penkias minutes.
kvieno žingsnio ne vien tik in- stabdyti fašistines Vainas, tu-
čiųjų tarpe, bet ypatingiausiai 
tarpe nutolusių nuo mūsų tau 
tos gyvybės Šaltinio — nuo

rėtų nuginkluoti Plim-plim
— Taip,, — atsakė jam dai

lininkas. — Bet man ėmė 36
choro ir Lietuvos kunigaik- metų kol išmokau paveikslų 
Ščio vardu pulko generolus, nupiešti per penkias minutes,

1
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Sunu, Karviu ir Mergu Parodos
Mūsų laikais labai madoje giškas silpnybes, iššaukia tu- 

parodos. Ypač parodomis pa-|štunių, plečia gašlumų, tat, 
sižymi Amerika. Parodų yra protaujanti žmonės jas smer- 
visokių. Paprasčiausios paro-|kia. Tačiau, kurie yra men- 
dos, tai šunų, kačių, galvijų,1 kos minties ir žemos doroves, 
arklių ir mergų. I jomis džiaugiasi, kaip durne

lis geležėlę radęs.

Išvykimas Iš Tėvų Šalies
(Pabaiga)

IX

Stotyje pilna žmonių. Vie
ni sėdi, kiti valgo, treti vaik-

Į dų po piet Čia juos pasitinka 
agentai ir nuveda j * netoli 
stoties esantį namų nakvynei, 

j nei.
Rytojaus dienų juos nuveda

ščioja po stotį, o ketvirti, su- j viešbutį, kur jie gyvena vi
etoję į mažas kuopeles, tarpKuriems šunes, ar katės

daugiau rūpi negu vaikų au-. , . . . ..................... . ...v • , parodas rengia vien socialis- Imasi įvairiais gyvenimo nuoginimas, ar našlaičių priglau- 4n. .ovi _ x:i. .
' dimas, tie prisiveisia šunų bei

Todėl tarp lietuvių mergų savęs kalbasi, juokiasi ir .da- 
arodas rengia vien socialis- linasi įvairiais gyvenimo nuo- 

tai, kurie jau nuo seniai pa- tikiais bei kelionių įspūdžiais.

kačių ir lanko tų gyvulėlių 
parodas, palygindami išstaty
tų keturkojų snukius, kojas, 
uodegų užrietimus ir jų vienų 
išrenka kaipo “gražiausiųjų” 
šunį, arba “gražiausiųjų” ka
tę. Išrinktuosius “gražuolius 
šunis”, bei “gražuoles kates” 
pažymima užkabinimu mėlyno 
ar raudono kaspino, nors, su
prantama, tiems gyvulėliams 
labiau tiktų mėsos šmotas, ar 

ieno lėkštė.

sižymi per laikraščius “gyve
lninio draugės” paieškojimais, 
svetimų pačių viliojimu, nuo
gumų garbinimu ir t.t. Remia 
gi jas internacijonalė ir ne- 
partijinė mergišių partija... Ir, 
kaip policijos laikraštis turi 
paveikslų galerijų kriminalis
tų, taip soči jai istų spaudoje 
ne naujiena rasti paveikslų 
galerijų patvirkusių mergiš-

Laikrodis išmuša penkias, o 
’stotin, ilga virtine vagonų, į- 
bėga tarptautinis traukinys ir 
sustoja.

Prie durų stovi du sargai 
ir tikrina kiekvieno išeinan
čiojo bilietų, išleisdami po vie 
nų asmenį į traukinį. Augys 
rado stotyje daug bendrake-

6ų savaitę. •
Už savaitės, apleidžia po

piet Bremenu ir vyksta trau
kinai uostan, kur jų laukia 
didelis laivas.

XI

PASAULIO LIETUVIŲ 
SPAUDOS KONFE
RENCIJA KAUNI

Jau aiškėja, kad pasaulio 
lietuvių kongresan atvyks ir 
lietuvių laikraštininkų i^ į- 
vairių kraštų. Ryšy su tuo, 
Lietuvos Žurnalistų Sųjungo* 
Valdyba nutarė suruošti bet 
sukviesti Kaune pasaulio lie
tuvių spaudos konferencijų — 
rugpiūčio mėn., laike pasau
linio lietuvių kongreso. Kon-

Pakilus jūrose vandeniui, (ferencijos programa dar visai 
antrų valandų ryto laivas ap- i nenustatyta, bet jau numato- 
leidžia uostų ir išvyksta į ju- ma jai šitokių uždavinių; už

sienių liet. spaudos atstovų 
supažindinimas su Lietuvos

rų. Ryte, atsikėlę keleiviai, 
jau krantų nebemato. Aplin
kui vien tik vanduo ir dangus, spauda ir jos darbuotojais;

KAIP PYVFN4 RIIV VII — I^an<^arab pristavai ir popas. 
rMIi UITD1A DU T i llL į Didžiausios žmonių minios lau
NIAUS IR KAUNO GU- ūkdavusios išdidaus, paauksuo-
DCDUITODIIIC ve i,ais ".ntl>ead’ ir dirž? guber-
BlIUIA I UilIUu Tt" 1 natoriaus. Jam pasirodžius,DinWIMAQ visi Saukdavę “ura” ir pra-

IIIUvMIiRO šydavę visokių malonių? su-
(Tęsinys 4 pusi).

Buv. gubernatoriaus Verio- 
vkino Utenos apskr. yra Vy- j 
žuonėlių dvaras. Tų dvarų jam Į 
dovanojo rusų caras. Tame i 
dvare buvo 850 ha. žemės ir 
puikūs rūmai. Lietuvoje pra
vesta žemės reforma Vyžuonė- 
lių dvaras buvo išdalintas Lie 
tuvos kariuomenės savanoria
ms, dvaro kumečiams ir ap-
linkinių kaimų kai kuriems 
mažažemiams ūkininkams. 
Dvaro savininkui Veriovkinui 
buvo palikta 80 hektarų. Da-

Jūra rami. Saulė kaitriai Šil- Lietuvos spaudos atstovų su-]bar Veriovkinas gyvena savo 
leivių, kurie irgi vyko svetur,, do degina Vanduo, kaip I pažindinimas su užsienio lie-į dvaro centre. Pats aria, akė-
į kitas šalis. Jie visi kartu,

Čių, kurios savo kūnais paro- .x_. .» ,r išėję ls stoties, sulipo j vienų
duoja.

Kuomet farmeriai suveda į 
parodų karves, tai nuo tų ga
lvijų dar reikalaujama ir ki
tokių privalumų, būtent — 
pieningumo bei mėsingumo, i 
Todėl vadinamieji “džiodžės” 
arba sprendėjai, kurių užduo
timi yra išskirti “gražuolę” 
karvę, dar turį apžiūrėti kar
vių papilves, tešmenis, spe
nius; privalų apčiupinėti jų 
šonus, sprandus, šlaunis bei 
kitas raumeningas kūno dalis. 
Na, ir visa ta ceremonija bai
giasi tuomi, kad “Miss Kar
vė” gauna spalvuotų kaspi
nų...
Viešosios mergų parodos dar 

neseniai praplito, nors slapti 
plikų mergų išstatymai, tarp 

0 nupuolusios doros žmonių, se
niai praktikuojami. * • »

Mergų į parodų vesti, kaip 
kad karves, nereikia; užten
ka parodų paskelbti, ir smal
sių begėdžių kaip matai ir 
yra. Nuo parodose išstatytų 
mergų, kaip kad ir nuo kar
vių, nereikalaujama sumanu
mo, nei išminties, nei darbš
tumo, nei dorovingumo, nei 
dvasios kilnumo; visko ko 
reikia — tai kūno; ir tai kū
no, kuris mergišių sprendėjų 
akį trauktų. Todėl merga pa
skutinė vėpla, bet “gražių”

Suprantama, kad mergų pa 
rodos ilgai negalės išsilaiky
ti. Joms sprandų nusuks or
ganizuotas moterų judėjimas. 
Ne gi protaujančios moterys 
galės pakęsti viešų moteriš
kės žeminimų.

Lietuvių tautoje mergų pa
rodoms galų, anksčiau ar vė
liau, padarys Moterų Sųjun-

vagonų.
Už kelių minučių, stotyje 

neliko nė vieno keleivio, išski-

ledas, žiba saulės šviesoje. Į tuvių spauda ir jos darbuoto- 
Užpakalyje laivo tęsias ilga,,jais; tikslesnis užsienių lietu- 

• vių sppaudos informavimas a- 
pie Lietuvos gyvenimų bei

balta vandens juosta.

Neilgai keleiviams teko gė-
riant kelis sargus ir tuos, ku-i rėtis ramia jūra. Apie vaka- 
rie buvo atėję savo pažįstamus ,'rų kyla audra, bangos didėja

reikalus ir Lietuvos spaudos

ja ir kitus ūkiškas darbus di
rba, Nors jau senas, apie 75 
metų amžiaus, bet atrodo dar 
tvirtas. Nešioja namų darbo 
drabužius, ilgais aulais batus

WEST SIDE ŽINELĖS
Į S. Balčiūnienė, 2212 W. 23 
‘st., gavo laiškų iš Telšių nuo 
L. Butkienės. Sveikina visus 
pažįstamus ir Altoriaus Puo
šimo draugijų ir linki gerų 
sėkmių tos dr-jos piknikėliui, 
birželio 30 d. “Rūtos” darže. 
Rašo, kad Lietuvoje gegužės 
mėn. ir birželio 1 <1. pasnigo. 
Teko sueiti ię su pralotu Kru
šų. Balčiūnus ji įgalioja par
duoti savo lotus Šv. Kazimie
ro kapuose. Lotai gražioj vie
toj.

Šiandien iškilmingai laido
jamas Tarnas Rudis, kuris 
Aušros Vartų parapijoj išgy-

. , . ............... „ . ... , ,veno apie 30 metų. Su savo
informavimas. apie įseiviję; Turgaus dienomis, pasikinkęs ' žmona Marijona ui.

draugus ar gimines palydėti ir 
su jais atsisveikinti. Jie visi 
stovėjo lauke prie traukinio, 
tarp kurių matėsi įvairių įvai
riausių abiejų lyčių žmonių. 
Čia matėsi aukštii valdininkai,

ga. Jau praeitais metais ton karininkai, kareiviai ir dau- 
kryptin didelis šuolis padary- 'gybė paprastų žmonių, kurie

ir daužo laivo* šonus, jį varto 
ir supa, ir net kartais jo de
nį aplieja. Ištiesiamos virvės 
Žmonėms laikytis. Keleiviai 
vienas po kitam pradeda jūrų 
liga sirgti.

praktiški žygiai bei sumany- kokį kuinų, atvažiuoja į Ute- 
mai nuolatiniam kontaktui pa nę, atveža parduoti ūkio pa
laikyti tarp Lietuvos ir išei- minių, o mieste nusiperka jam 
vijos spaudos darbuotojų ir reikalingų daiktų.
pan.

Kol bus gąuti šiai konferen
cijai atskiri kvietimai, jau da-

tas, viešai pasmerkiant “gra
žuolių” rinkimo šalininkes. O- 
rganizacija, apsivalius nuo pu
vėsių viduje, ras galimybės 
išeiti į atvirų kovų su mote
riškės viešu pažeminimu. Ir 
tų kovų laimės, nes visuome
nė rems sveikų mintį. X.
VOKIEČIAI REIKALAUJA 
KLAIPĖDAI TARPTAU

TINĖS KOMISIJOS
Vokiečių telegramų agentū

ra praneša, kad garsusis Me- 
yeris šiomis dienomis ir vėl 
“Klaipėdos krašto gyventojų 
vardu” įteikęs naujų skundų 
signatarinių valstybių atsto
vams Ženevoje.

Už dienos audra šiek tiek \bar visi užsienių lietuvių lal- 
nurimsta, bet bangos gan di- kraščiai kviečiami pasirūpin-

čia atėjo, savo gimines, pažįs 
daraus ar draugus palydėti ir 
sudiev jiems pasakyti.

Neužilgo pasigirdo tris kart

delės ir varto laivų.
Slenka vandenyne diena po

dienai. Kai kada pasimato 
kur tai toli koks laivas ir vėl 
greitai dingsta dangaus aky

ti turėti savo atstovus pašau 
liniam lietuvių kongrese, o tuo

Apsivilkęs pilka sermėga, 
maišosi tarp ūkininkų ir nieku 
būdu nepažinsi, kad tai buvęs 
dviejų didelių gubernijų val
dytojas, aukštas caro valdini-

augino 4 sūnus ir dukterį Ele- 
nų, kuri yra veikli parapijos 
chore ir kitose jaunimo drau
gijose.

Velionis mėgo skaityti ka
talikiškus laikraščius.

Biznieriai Juozas Žurkaus- 
kas ir K. Adomaitis važinėja 

nkas. Su visais gyvena drau- net po kitų valstybių ūkinin- 
giškai. Dabar atrodo didelis kus nupirkimui įvairių pro-

būdu ir pasaulio lietuvių spau demokratas. Sekmadieniais at- dūktų didelei savo vaikų ve
dos konferencijoje. Geistina, 
kad kiekvienas laikraštis tu-švilptukas ir traukinys pradė- 

r jo judėti, o keleiviai pro at-■ ratyj, begaliniam jūrų plote, irėtų nors po vienų atstovų, 
" virus vagonų langus ir stoty- Augys, bevaikščiodamas po gerai susipažinusį su atstovau- 

|je susirinkusieji pradėjo ran- laivo denį, susitiko su vienu
komis ir skepetukėmis mo-. keleiviu lenku, kuris jį tuoj 
suoti. užkalbino:

Traukinys, palikęs užpaka
lyje stotį, šniokšdamas skuba, 
kur ne kur sustodamas, į va
karus, į Vokietijos šalį. Beva
žiuojant jau ir sutemo. Sep
tinta valandų vakare trau
kinys, perėjęs rubežių, susto
ja Vokietijos pusėj. įAteina 
Vokietijos valdininkai ir, su
rinkę visų pasus, išeina, o* pa
skui atieina kelios moterys

važiuoja į Utenos stačiatikių 
cerkvę pasimelsti. Jis yra di
delis savo tikybos rėmėjas.

Atminęs savo senus laikus, 
savo galybę ir garbę, dažnai 
apsiverkia ir pareiškia, kad 
Rusijoj bolševikams esųs lai
kinas reiškinys už jos pačios

VISUS SUBYTINS
WEST SIDE. — Birželio 

30 d. “Rūtos” darže rengia
mas piknikėlis Altoriaus Puo
šimo draugijos. Komisija vis
kų gražiai priruošė ir svečių 
užkvietė net iš kitų kolonijų.

jamo laikraščio reikalais (ge
riausia, jei galėtų atvykti pa
tys redaktoriai ar jų paėjėjai). 

Konferencijos ruoša paves— Man, rodos, kad tu esi 
^Lietuvos kareivis.

— Tamsta klysti. Aš nesu 
kareivis.

— Nesigink. Jei nesi, tai 
buvai kada nors kareivis, nes, 
aš matau, tavo visa išvaizda 
yra kareiviška ir atmenu, ka*d 
'aš tave esu kur tai Lietuvoje 
apie Strevų matęs, kai su lie
tuviais kariavom.

— Kaip tu galėjai mane 
■matyti, būdamas lenkų ka- 
*riuoimenėj T

ta rūpintis redaktoriams Ant. ,nuodėmes, bet greitai jis pra 
Bružui ir Just. Paleckiui. Tsb.

denynu, pagaliau pasiekė ir 
“Aukso” šalį, kur iš tolo ma
tėsi Laisvės stovyla ir aukšti 
parėmę dangų savo bokštais 
namai — dangoraižiai.

Artėjant laivui prie krašto, 
Augys džiaugėsi pamatęs kra
štų, kurio per aštuoniolika

eisiųs. Dabar jis ramiai gyve- Bus ir programas. Kalbės 
na, į jokių politikų nesikiša, |gtU(i,entai A. Bambalas iš Bri- 
skaito daugiausiai iš Prancū- , gbton park ir Pr. Balčiūnas, 
zijos išsirašęs rusų monarchi- R(niggj(>s norį subytinti visus 
stų laikraščius ir žurnalus. metų buvusius piknikėlius 
Lietuviškus skaito tik ūkiš- _ .“Rūtos’> darže.
kus “Ūkininko Patarėjų”, 
“Pieno ūkį” ir “Tautos i'ikį”. 
Lietuviškai moka gana. silp
nai. Gyvena drauge su savo 
sena žmonai

Įsikūrus Nepriklausomai 
Lietuvai, Veriovkinas kuri

Draugija rengiasi įtaisyti 
daug naujų bažnytinių rūbų, 
tat dėlto verta paramos.

Koresp.
Pasirodo, kad vokiečių aki- ir apšluosto nuo sėdynių ir 

plėšiškumui nėra galo. Tas flangų dulkes, 
kulšių ar šlaunų, arba bėgė- emigraidas savo skunde rašo, j ĮTž pusvalandžio tarptauti-
džiausia ant kampų stovinė- kad p^r Siu0R seimeIio rinki; Inis traukinys, traukiamas vo- 

mus lietuviai vartosiu labai kiečių garvežio, pamažu pra- 
lengvai gali patekti į pmarkų terorų ir todėl reika- dclecTa judėti ir traukti senovės 
Iražuoles”.... , ,auJa’ kad rinkiniams būtų sn- Rietuvių — prūsų sostinės Ka-

„ , . . , . „ , įdaryta tarptautinė kontrolė, raliaučius link.
rv« i parodę, pirma jas ii- to> d" reika- ( Naktia. Tamsu. Lietus lyja

■ Jauja, nuglosto plaukus, pa- '“-i» ir ki‘>* -Per langs n,eko ne’,mat°: Tlk
dabina. Ir motinos, kurios sa- ,W’ dal5'k1- bfltent: suteik- 

ti visiškų organizacijų steigi-

janti iššišiepėlė valkata, 
Čiau —
“Miss Gražuoles

te

vo dukras siunčia į mergų pa
rodų, pirma jas išprausia, su- 
garbiniuoja plaukus, nužvil- 
gina nagus, nudažo antakius, 
nutepa skruostus ir kų tik 
įmano.

Viešose parodose visai pli
ko kūno policija neleidžia iš
statyti, tat, vietomis jis pri
dengiamas, “patobulintu” 
maudymosi kostiumu, taip kad 
kodaugiausia moteriško “gro
žio” būtų matyti.

Mergų parodose yra spren
džiami eksponatai, kiek jie 
atrodo “gražūs” kitos lyties 
akyse, to dėl į sprendėjus pa
renkami (paprastai) tik vy
rai, ir tai tokie, kurie yra mo
teriško kūno “žinovai”...

Kadangi mergų parodos y- 
ra viešas moteriškės pažemi
nimas, be to jos lepina žmo-

girdėti, kaip vagonų ratai tra
ta ir traukinys, sukūriais juo-

metų jau nematė ir 1 nesitikėjo 
f'jį matyti, 6 dabar jį vėl pa- 

— Aš atsimenu, kaip mes [ matė, ir linksma jam buvo. 
buvom pas lietuvius nelaisvėn kad neužilgo galės jau asme-
paimti, man rodos, kad aš ta
ve ir tada mačiau.

Kiek pasikalbėję, persisky
rė. Nuo to laiko juodu dažnai 
sueidavo pasikalbėti.

laikų buvo Vidaus Reikalų mi
niai su savo artimais giminė- nisterijos patarėju. Žmonės pa 
mis ir pažįstamais pasimaty- sakoja, kad kai rusų laikais
ti, kurie jo taip išsiilgę laukė, 
sngrįštančio iš tėvų šalies, ir 

'gyvenimo bei kelionės *įspū-
Po kelių dienų kelionės van- džiais pasidalinti.

jis atvažiuodavęs iš Kauno į 
savo dvarų, būdavęs didelis 
paradas. Pasitikdavę ėisi U- 
tenos miesto rųsų valdininkai,

SPROGO GRANATA
Šiomis dienomis netoli Vil

niaus vaikai beganydami gy
vulius rado senų, nuo didžio
jo karo užsilikusių granatų, 
kurių visi susirinkę ėmė kni
binėti. Granata sprogo ir ke- 
turins iš jų smarkiai sužeidė.

mo, susirinkimų ir spaudos dus dūmus leisdamas, švilpia 
laisvę, panaikinti neva netei- ‘ir lekia tolyn į vakarų šalį. 
sėtai kai kuriems asmenims ' Stiai ir.Karaliaučius. Trau- 
suteiktų Klaipėdos krašto pi- "kinys tik penkioms minutėms 
lietybę ir visų pirmiausia pa
naikinti tautai ir valstybei san 
goti įstatymų, nes jis numa-

sustoja, ir, išleidęs vienus ke
leivius, kitus paėmęs, dumia 
tolyn, į Berlynu, į Hannover,

to dideles bausmes už autono- 'į Bremenu, kurį pasiekia tik 
minių teisių “gynimų”. Tsb. Į sekančios dienos pirmų valan-

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknyge k Pamaldū Vadovėlis

, » «.
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusi., gražiai iŠ- ( 

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

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c*, 
odiniais viršeliais IĮ.25. Užsakymus siųsti adresu:

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

EMIL DENEMARK iS£
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IŠ MANO KELIONĖS 
PO RYTUS

nas puikiausių gėlių. Daug
matos vertingų paminklų.

Pliiladelphia lietuviai kelia
dideles vestuves (vienose ir

r, . , , man teko būti). Vestuvių apei-Pasinaudodama proga, ap- . ' ...... . . , 1 gos turi iiauasiuno i Lietuvoslankiau savo gimines, drau j® 1 ‘
gus ir pažįstamus, gyvenau-1 
čius Rytuose. Po keletu die
nų teko praleisti Philadelplii- 
joje, Senadoryj ir New Pliila- 
delpliijoj.

Iš Detroito tiesiai Philadel- 
pliijon važiavome autobusu 
grožėdamies pavasario gam
tos parėdalu. Teko pervažiuo
ti visą Obio valstybę, gėrėtis 
dideliais ežerais ir gražiais 
krantais.

Važiuojant per Pennsylva
nia įdomu buvo matyti Pitts- 
burglio miestas paskendęs dū-

vestuves.
Visa širdimi lieku dėkinga

Pbiladelpbijos lietuviams da
ktarams šolomskiams, pona
ms Rakšnianis, Šautams ir ki
tiems už vaišes.

I Iš Pliiladelphia vykau į 6e- 
nadorį ir New Pliiladelphia 
aplankyti savo giminių. Trau
kiny netikėtai sutikau klieri
ką J. Bagdoną (Bastūnų) iš 
Minersvillės, su kuriuo ir ka-

J Iionė buvo daug trumpesnė
i

ftenadory apsistojau pas dė 
dę Černeekj. Čia su pusbro-

.. . . . ... . liu išvažinėjome visas apvlin-niuose. Kelias j miestą iškirs- J ...
kės. Miestas nedidelis. Aplin
kui kalnai — kasvklos. Kal

tas per kalną. Krantai pana
šūs akmeninei sienai; kur ne
, , _ s • nuošė žydi taip vadinamoskur apaugę nuskurusiais me- •’ 1

D R A U G A S

CICEROS ŽINIOS
ATIDARO NADJį SERIJĄ
CICERO. Liepos 1 d., Sv. 

Antano jairapijoj spulka ati
daro naują seriją taupymui. 
Taip pat duodama paskolos 
ant 1-mo morgiėio, su pugul- 
ba Federal Home Loan Bank. 
Visus kviečiame dėtis į spul- 
ką ir taupyti. Direktoriai

Daug žmonių dalyvavo baž
nytinėse apeigose Dievo Kū
no šventėje.

Jonas Kaikaris perkėlė duo- 
nkepyklos biznį į savo namą 
prie 48-to Court ir 14 g-vės. 
Pasisekimo.

Metrikai jau beveik baigė 
savo namą taisyti.

doliais. Įdomiausią sceneriją 
sudaro Pennsylvania kalnai, 
kurie tęsias virtinėmis. Kal
nai

“Mainų gėlės’’ — krūmokš
niai. Jų yra tiek daug, kad 
pažvelgus ištolo į kalnus at-

Gina save. Adv. Louis Piąuett, kuris kaltinamas ryšy 
su slėpiniu Homer Van Metei* žmogžudžio Dilingerio 
sėbro. Visą pirmadienio dieną buvo teismo kamantinė
jimas. Rastas kaltu. (Acme Photo.)

Lietuvių Demokratų klūbo 
sus-mas įvyks birželio 28 d., 
Liuosybės salėj.

• , • . rodo lig kad būtu iškloti ko-į, daugumoje, apaugę lapo- , ° *
tais medžiais. Aukštesniujn lkiais ružavais kili,nais' Po 
kalnų, medžių viršūnių žalu- lnus visaiP Ksirait« kchal ir 
ma susijungia su debesimis ir
daro tokį vaizdą, kurio gra-

maži keleliai.
Šenadorio bedarbiai eina

žumą tiktai gero artisto nuo-; kompanijų kasyklas, išsirau 
voką galėtų apriboti.

Tarpukalnėse teka maži u- 
pelyčiai, • šaltinukai.

'šia skyles, panašias Lietuvos 
šuliniui, apie 300 pėdų gilu
mo, kasa anglį ir kelia mai- l 
šeliais į viršų. Anglis jie par- 

Pennsylvania pievos pražy- fluoda gaudami po dolerį už 
toną ir iš to daro šiokį - tokį 
pragyvenimą.

Šenadoriečiai viską daro la
bai palengva. Pas juos nėra

dę baltais ir raudonais dobi
lais, ramunėmis, vėdrynais ir 
kitais žolynais. Šie reginiai iš 
šaukia prisiminimą apie Lie
tuvos Birutės kalną, garsųjįv i _ i tv skubumo, kaip, puv, yraRainbyną, kuriame senovės be ’ . . , . v.
tuviai degindavo aukas galin- , Detroite. Žmonės labai nuoši- ,

rdūs ir draugiški. Su jais jau- į 
tiesi kaip namie.gajam Perkūnui.

Pennsylvania darželiai pil
ni rožių, pinavijų ir kitokių Kadangi man teko sutikti 
puikiausių gėlių. , gimines, kurių niekuomet ne-

Philadelphia miestas, nors i buvau mačius ir juose radau 
didelis, bet neišaukia gilaus tokį nuoširdumą, kurio nesi- 
susidomėjimo. Žmonės tačiau tiki jau, labai buvo sunku su 
truputį švelnesnio būdo, negu jais skirtis ir mano -širdis pa- 
Detroito. Draugiškesni ir vai-, siliko su jais.
šingesni. Dėvi skoningai. Ma- M. Aukščiūnienė
žai matosi ryškių spalvų. ,

Philadelphiečiai grožio my
lėtojai. Tą pastebėjau kapuo
se. Jų kapai — ištisas gėly-

KUR GYVENA BUVĘS GU
BERNATORIUS VER- 

IOVKINAS

LENKAI NELEIDO EKS
KURSIJOS IŠ NEPRIKL. 

LIETUVOS Į VILNIŲ
Nuo to laiko, kai lenkai pa

grobė trečdalį Lietuvos su so
stine Vilnium, retai kuriam 
nepr. Lietuvos gyventojui pa
sitaiko proga aplankyti oku
puotus kraštus.

(Tęsinys nuo 3 pusi.) 
mažinti mokesčius, dovanoti 
bausmes teismo ar policijos 
uždėtą, panaikinti pabaudas
ir t’** . v • i Lietuvos turizmo sųjunga

Senesni žmonės sako, kad’ .. ....' nnrmn onni’fvQni7iint t iu nonri
gubernatorius labai dažnai jų 
prašymus išklausydavęs ir su-
teikdavęs malonių/

Jo dvaro centras pavyzdin
gai vedamas. Jis laiko pavyz
dingą pieninę, daugybę užsie
nio vištų ir karvių. Sugena 
neblogai ūkininkauti. Dabar
tine savo padėtimi esąs beveik

j norėjo suorganizuoti iš nepri
klausomos Lietuvos didesnę 
ekskursiją, kurios dalyviai ga 
lėhj daug geriau ir arčiau pa
žinti Vilniaus kraštą, pamaty
ti Vilniaus lietuvių vargus ir 
jų kovas dėl lietuvybės. Ta
čiau lenkai ekskursuos iš ne- 
prikl. Lietuvos neįsileido, nes 
ji Vilniaus krašte esanti ne-

PARAPIJOS PIKNIKAS
AVAUKEGAN, ILL. — Bir

želio 30 d., Šv. Baltramiejaus 
parapija rengia metinį pikni
ką' Mazinas parke. Komitetas, 
draugijos ir parapijonai dar
buojasi, kad piknikas būtų sė
kmingas. Mūsų biznieriai Ma- 
lela ir kiti irgi remia parapi
jos veikimą. Angliavežys A. 
Jakas žadėjo visus svečius nu 
vežti į pikniką ir parvežti.

Piknike bus visokių įvaire
nybių augusiems ir jaunimui, 
ūkininkams ir miestiečiams.

Visus nuoširdžiai kviečia —
Klebonas ir Komitetas

PLATINKITE “DRAUGĄ”

patenkintas. Lietuvai palan-' pageidaujama. Ekskursijoje
kus ir reiškia vilties, kad ji 
būsianti viena geriausiai su
tvarkytų Pabaltijo valstybių. 
Lietuvos visuomenė Veriovki- 
ną gerbia svarbiausia už tai, 
kad jis dar prieš karą, būda
mas caro Nikalojaus II drau
gu, daug gelbėjo lietuviams 
veikėjams ir net spaudą at
gautu T«b.

norėjo dalyvauti arti 200 žmo
nių. Tsb.

Daugelis popiežių mirė kan
kinio mirtimi. Trys jų: Leo
nas V., 903 metais, Benedik
tas VI, 973 m., ir Jonas XIV, 
983 m., buvo nedorėlių nužu
dyti, tačiau ne dėl tikėjimo, 
bet dėl kitų priežasčių.

KAD IR SUNKOS LAIKAI - 
BE “DRAUGO” NE- 

APSEINA
I Štai, ką rašo vienas mūsųĮ
1 skaitytojų:
į “Malonėsite man ir vėl sių
sti mylimą “Draugą’’ ir ‘Lai
vą’. Atsiprašau, kad negalė
jau tuoj atsilyginti dėl beda
rbės. Bet, ačiū Dievui, darbai 
biskelį pagerėjo. Tat, steng
siuos, kiek galėdamas, vėl tu
rėt mylimą “Draugą” ir ‘Lai
vą’, kati visi mes su juo galė
tumėm nuplaukti į amžiną uo
stą

Juozapas Vinciūnas
- Braddock, Pa.

Draugija Visų Šventųjų bu
vo surengus sėkmingą pikni
ką birželio 2 d.

Ačiū gerb. klebonui kun. 
Vaičiūnui už atsilankymą, Jo- 
varauskui ir Bertuliui, savini
nkams Roosvelt Furniture Co. 
už troką, biznieriams Lekavi
čiui, Petkui, Miliauskams,^Bu
kauskams ir Remčiui; dova
nų aukotojams: Bukauskui, 
Sabaliui, Vaišvilienei, Pociui 
ir Šileikienei, bulvariškiams: 
Kauliams ir Augarčiams, sve
čiams iš kitų kolonijų ir vi
siems, kurie tik kuo prisidėjo 
prie pikniko.

Kitas piknikas įvyks rug- 
piučio 11 d. toj pačioj vietoj.

Rengimo Komisija

SUCH IS LIFE—
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GIRLS YOU CANT FORGET 
The one who has taken a “peraonality courae" or “why b

Bomething to say?”

PERSIKĖLĖ Į NAUJA 
VIETAV

J. Kaikaris, ruginės duonos 
kepėjas, savo biznį perkėlė i 
naują vietą, adresu 1400 So. 
48 Ct.

J. Kaikaris visados kepda
vo skanią duoną, bet dabar, 
savam name, viską moderniš
kai įrengė, kas tik reikalinga 
duonai kepti. Nėra abejonės, 
kad jo duona bus dar skanes
nė.

Nekartą jo duonos esame 
ragavę ir “Draugo” piknike. 
Rasit ir būsimam “Draugo” 
piknike vėl gausime paragau
ti.

į J. Kaikaris yra senas ‘Drau 
'go’ skaitytojas ir jo rėmėjas.

Linkini gero pasisekimo nau 
joj vietoj. Rap.

Gamtos pasaulyje yra šoki
nėjanti pelė. Ji yra tiktai tri
jų colių ilgio, o jos uodega 5 

' colių ilgio. Šis mažas gyvunė- 
1 lis gali Šokti nuo 8 iki 10 pė- 
’ dų tolio.
1------------- ------------ uu______
SUSTIPRINA NERVUS IR 

i PAGELBSTI JIEMS ĮGYT
NAUJĄ SVEIKATĄ

NUGA-TONE sustiprina nervus, pa- 
: ’aiso apetitą, stimuliuoja prie norma- 
llško veikimo virškinimo organus, už- 

. tikrina ramų miegą, ir pataiso abelną 
' sveikatą. ,
l NUGA-TONE Jau yra vartojamas!.

per 45 metus, per tą laikotarpį J'.s 
: jrbdė esąs labai pagelbingas silpniems 
i ir liguistiems vyrams ir moterims. Ne 
praleiskit ne pamėginę NUGA-TONE. 

į Parsiduoda visose valstlnyčlose. Gau- 
: kitę tikrą NUGA-TONE. nes Joks ki
tas vaistas ne atneš tokių pasekmių

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

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 279i

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

LIETUVIAI KATALIKAI, 

PASISKUBINKITE!

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vėsu tos, Ąutomobllių, 
Stiklų Ir L L

-f
fRKZae

*1AMM4UOTI 
UCTUMMl

MltlUfi
m eutcruM

Parašė
P. JURGELA

TURINYS; Dariaus lr Girėno 
gyvenimo lr veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldino 
miško paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus ir Girėno nuo
pelnai aviacijai lr mūsų tautai. 
Poestja apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai lr rėfln. komitetai.

814 pusi. su 88 paveikslais, 
tvirti viršeliai. KAINA 81.50. siu
nčiant paštu <1.85.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO, ILL.

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

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

Sveiki kūnu ir dvasia lietuviai ligi 50 metų am
žiaus tuoj kreipiktės į LRKSA kuopų sekretorius
Chioagoj: Pr. Naujokas, 3334 S. Parneli str.; A. Ba
cevičius, 1850 Wabansia avė.; K. Rubinas, 10512 
Wabash avė.; O. Zaveckienė, 5932 So. La Šalie str.; 
M. Saučiuvėnas, 5143 So. Paulina str.; Ig. Sakalas, 
2248 W. Cermak Rd., arba “Draugo” redakcija, 
2334 So. Oakley avė.; J. Grišius, 2024 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: 
$1.50, $250, $500, $750, $1000, $2000. LRKSA turi 
ir kitokius apdraudos skyrius: 20 Year Endowinent, 
20 Year Payment Life, EndoKinent 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 apdraudą.

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

Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoje Centro 
adresas: 73 E. South str., Wilkes Barre, Pa. Centro 
pirmininko adresas: L. limutis, 2334 So. Oakley 
avė. t '

Buy gloves wlth what 

it savos
Nerelk mokėti 58c. at 

dantų moat{. Listerine To- 
oth P aate gaunama po 81a 
Tėmyk. kaip gerai Ji vel- 
<ia Ją rartotadamae pat 
r.etue sutaupai 88.88.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c

Kidneys Mušt • 
Clean Out Acids

The only wey your body ran clean out 
Aclde and poleonoua waetee from your 
blood H thru 9 milllon tlny. dellcate Kld
ney tubee or flltere, būt be*are of eheap, 
drastic, Irrltatlng drugį. If functlonal 
Kldney or Bladder dlsordera make you 
auffer from Oettlnc Up Ntghts, Nervoue- 
neae, Les Paine. Beckache. Clrolee Uader 
R Vee, Dlzilneaa Rheumatic Paine, Aoid- 
ity, Burnlng. Smartlng or Itchlng. don't 
teka chancea. Oet the Doctor'a guaran- 
teed prrecrlption called Cyatea (fllaa- 
Tex). Worka feet, eafe and aura. In 48 
houye lt muat brlng new vltallty. and la 
guaranteed to fla yoa up ln one week or 
money back on return of ampty pąckege. 
Cyatea coete only 9c a day at drugglete 
and the guarantea proteeta you. , .

COULD NOT DO HER

HOUSEWORK
YVTHEN every.
W tbingyouat- 

tempia ■ ourdeo
lat- 
to

in you are 
nervous and irri- 
table—at your 
wit’a end—try 
thia medicina; lt 
may be iujt what 
you need for ratra 

energy: Mrt. Charles Lį Cadmug oš 
Trenton, New lertey. "After
doing iuflt a little work I had to lie 
down. My mother-ih-law recom- 
mended the Vegetable Compotuid.' 
I can see a troaderful change now.’!

VEGfTAtll C0MPOUNO



VIETINES ŽINIOS
DŽIAUGSMAS IR 

LIODESYS
SO. GHIGAGOS ĮVAI

RENYBĖS'
BllIGllTON PARK. — Svei1 Sv. Juozapo parapija iškil- 

kinimai ir džiaugsmas ir... ne-i mingai apvaikščiojo Dievo Kū
užilgo užuojauta ir liūdesys.

Taip pergyveno pereitą trt 
eiadienį jaunieji l’iežai: ryto 
jie susilaukė sūnaus, o vaka
re jis mirė.

Tai įvyko Sv. Elzbietos li
goninėje. Ona Piežienė, žymi 
dainininkė, susilaukė sūnaus. 
Džiaugės su savo vyru Stasiu 
pirmuoju mėlynų akių sūne
liu, panašių į tėvą.

Kiek linksmumo! Sveikini
mai ėjo iš visur. Bet, štai... 
gauna žinią, kūdikis miršta. 
Jis mirė iš priežasties įvairių 
gimdymo komplikacijų.

Kunigas spėjo sūnų pakrik
štyti Juozapu.

Vos išvydęs pasaulį Juoze
lis tapo palaidotas Šv. Kazi
miero kapuose. Laidojo grab. 
J. F. Eudeikis. Rap

no šventę šio mėnesio 23 d. 
Sumų su įstatymu Švč. Sakra
mento laikė kun. J. Vosylius, 
M. L C., o gražų pamokslų pa
sakė mūsų kleb. kun. Vaitu
kaitis. Po sumos procesija ėjo 
lauko pusėje; altoriai buvo į- 
rengti gražiame parapijos so
de. Per Mišias ir procesijoje 
gražiai giedojo skaitlingas pa 
lapijos choras, ved. K. Gau
bio.

Procesijai mokyklos vaiku
čius priruošė ir gražiai tvar
kė seserys Kazimierietės. Jos

DETECT1VERĮLĮĘ1 By Richard Lee

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

i Kviečiami visi skaitlingai J. Brazaitis ir I. Sakalas. No- velt Furniture Co., Wrist wa- VILNIUS. — Per šių me 
dalyvauti pamaldose. Be to,! rth Side — muz. N. Kulys ir tch vertės $15.00 aukojo R. tų pirmąjį ketvirtadalį Vil-

' prašomi ir svečiai iš kitur at- ij.
vykti ir pamatyti, kaip atro-

Birž. 22 d. mūsų bažnyčioj do dublu' m0“li 
buvo trvs sutuoktuvės — šliū-

f bai. A. Skigaitė susituokė su 
ir altorius buvo įspūdingai pa Plateli’iui. Kitų vardų nesu-
puošusios gyvomis gėlėmis. žinojau.

PABAIGUSI MOKYKLĄ 
STAIGA MIRĖ

sios kolonijos Jonai ir Pe
trai tvirtai susiorganizavo ir 
ruošiasi parapijos piknikui, ku 
ris įvyks 30 d. šio mėnesio, 
parapijos darže ir svetainėje.

Praeitą savaitę bažnyčios 
remonto londan aukojo seka
nčiai: Juozas Konstant 10 dol. 
Po 5 dol.: J. Galkontienė, A. 
Plateli, Ed. Savičius, J. Jo-Bus gera muzika. Organiza- . « ,. T, . T c ... Ivaisas, Gaubis, J. lvonstantivinie vadovauja Jonas Sucilla į__ T ’Ai. Y_.i_

Jonas Baltuška, Petras Radze
vičius ir K. Gaubis.

navičius ir J. Šliužaitė.

Liepos 13 d., parap. darže 
bus gražus Šv. Juozapo dr-jos 
piknikas. Visas pikniko pel
nas eis bažnyčios remonto fon
dan. Bus gera muzika. Rep

SUS-MAS DAINOS ŠVE
NTĖS REIKALU

Birželio 19 d.. Aušros Var-

T0WN OF LAKE. — Pa-i 
baigusi aukštesnę mokyklą,' 
Rozalija Jučaitė, 17 metų am
žiaus, duktė Paulinos Jucai- 
tienės, gyv. adr. 4500 S. Eme- 
rald, staiga mirė.

Jauna ir graži Rozalija, ė- 
jo mokslus tikėdama pasiekti

Ketvergo vakare i>o mišpa
rų įvyks Jonų, Petrų ir visų 
darbuotojų susirinkimas, pa-

Lebežinskas. So. Chicago Andreliūnas
— muz. K. Gaubis ir A. Ra
dzevičius, Marąuette Park — 
mdz. B. Janušauskas ir J. 
Stanislovaitis, West Pullniau
— kun. A. Linkus, muz. S.
Raila ir J. Paredna. Neatva- 
žiavo: 18-tos kolonijos muz.
K. Sabonis ir choro atstovas 
J. Petrošius, Rošeland — mu- 
[zikas S. Rakauskas ir Indiana 
lllarbor, Ind. — muz. A. Gle- 
tnža.

Komisijų raportai

Muzikos direkcija pranešė, 
kad yra pakvietus 23 chorus,

tų parap. svetainėje įvyko į taip pat gerb. kun. J. Gižaus 
skaitlingas susirinkimas var-'ką, kuris atvažiuos diriguoti 

rbus^pasitarimas parap. komi- &°nininkų ir chorų atstovų j bendram chorui savų kūrin;

Birž. 28 d. tuoj po pamaldų 
parapijos svetainėje bus sva

teto, vilų dr-jų atstovų ir j.»a-
rapijos svetainėje. Bus peržiū . rapijos veikėjų. Bus tartasi,
rėta pikniko ruošos planai. kad surengus bendromis jėgo

mis liepos mėnesyj šaunų pi
kniką, namie, savam darže, 
padengimui bažnyčios remonto 
lėšų. Bažnyčia gražiai išdažy
ta ir daug dalykų naujai per
dirbta.

Mokyklos vaikučių išvažia
vimas praeitą savaitę neįvyko 

kokią nors prolesiją, bet ne-dėl lietingo oro. Tat piknika- 
gailestingoji mirtis pakirto , vo parapijos darže. Visi buvo 
jai kelią. patenkinti naminiu pikniku

Bus laidojama iš Šv. Kry- mes gerb. klebonas aukojo ska 
žiaus bažnyčios Šv. Kazimiero Įnaus užkandžio ir pats su vai- 
kapuose. Rap. k ličiais linksniai valandėlę pra peįr^ įr pauftaus

leido.

OAK FOREST VARGŠAI 
DĖKOJA “DRAUGUI”

OAK FOREST, ILL. — Mes 
šios prieglaudos lietuviai se
neliai ir invalidai šiuo norim 
viešai padėkoti “Draugo” ad
ministracijai už brangias 
mums vargšams dovanas — 
dienraštį “Draugą” ir “Lai
vą”. Tai stambi auka varg
šams. Seneliai skaito juos su 
pamėgimu. Mūsų yra apie 30.

Mateušas Dubokas, 
Inst. Ward 49

Birželio 29 d. pripuola ŠŠ.
apaštalų,

mūsų parapijos globėjų, šve
ntė. Iš tos priežasties mūsų 
bažnyčioje bus iškilmingos pa-

...... . , „ , .maldos. Bus svečių kunigų ir,
įniai lietuvių kalbos kur-1 , , . . ,r.--___ . rodos, bus trejos sv. Misios.

įVakare bus iškilmingi Mišpa
rai ir pamokslas.

Dainos Šventės reikalu. Toji 
šventė bus pirmutinė Chica
goje, rugp. 4 d., Vytauto dar
že.

Susirinkimui vadovavo mu
zikas V. Daukša, rašt. muz. 
J. Brazaitis. Atstovai dalyva
vo: Town of Lake, muz. V. 
Daukša ir A. Juozapaitis. Brl 
dgeport — komp. A. Pocius, 
(A. Urbiūtė neatvažiavo),

' Brighton Park — muz. J. Ku- 
’dirka ir P. Kelat. Cicero, 111. 
— muz. A. Mondeika ir F. Ja-

1
vaivadijoje buvo 246 

Nutarta atspausdinti žerk į gaisrai, kurie sunaikino 650 
lėlius tai dienai ir juos par- įvairių namų. Daugiausia

maus

davinėti, taip pat programų’ 
apgarsinimus rinkti. 3yluk

PLATINKITE “DRAUGĄ’

gaisrų buvo sausio mėnesį. 
Apie 75 proc. visų gaisrų ki
jo dėl neatsargaus apsiėjimo 
su ugnimi.

rh

Šįmet Šv. Juozapo parapi 
jos mokykloje bus įvesta va 
sariniai
sai ir tikybos dėstymas 
siems mokyklos amžiaus vai
kams ir mergaitėms. Pradžia 
minėtų pamokų įvyks liepos 
mėnesyje. Raporteris

“Neprapuls mūsų tėvynė ' 
Tai dienai dainą pažadėjo pa
rašyti komp. A. Pocius. Žod
žius jau parašė L. Šimutis (Ši
lelis). *

Biznio komisija pranešė, 
kad yra gavus dovanų: Gene
ral Motors — Frigidai re ve
rtės $100.00 aukojo Peoples 
Furniture Co., AVestinghouse 
— Washing Machine vertės 
$59.00 aukojo Jos. F. Budrik, 
Ine., Fedelco Vacuum Clean- 
er vertės $29.00 aukojo Roose- J

JULIJONAS
SAVICKAS

Mirė birželio 25 <1., 1935 m-, 
5:30 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus. Kilo Iš itusi-lnių aps
kričio. Kražių niloMlo ir para
pijos. Amerikoje išgyveno 37 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Zuzaną., po tėvais Jan
kauskaitę, du sūnus: Pranciš
kų lr Julijoną, dvi dukteris: 
Juozu piną Ir Pauliną, žinią 
Juozapą Wabol ir marčią Elz
bietą, 3 anūkus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1714 So. 
Union Avė. latidotuvės įvyks 
šeštadienį, birž-lio 29 <1.. 1935 
Iš namų 8:30 vai. ryto bus at
lydi tas J Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyč'ą, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sitlą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j ftv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, druugus-ges ir pažys- 
lamus-mas dalyvauti r tose isi- 
dotuvi »e.

Nuliūdę; Moteris, Sūnūs, Im-
kterys, žentas, Marti, 
ir Giminės.

Anūkai

V’.-

ARTINAS GARBINGOJI 
DIENA

Bausmė įvykdinta. — Nak
tį iš birž. 27 į 28 Sing Sing 
kalėjime tapo įvykdinta mir- 
ties bausmė šiai moteriai lo
vai Coo už nužudymą tūlo H. 
TVright.

Birž. 30 d., Neperstojančios 
Pagalbos P. Š., Moterų Są-gos 
globėjos šventė.

Moterų Sąjungos Chic. aps
kritys, savo globėjos dieną, 
eis bendrai prie šv. Komuni
jos 9 vai. ryto, Dievo Apvaiz
dos bažnyčioj, o po Mišių pa- i 
rapijos svetainėj bus bendri 
pusryčiai.

Rengkitės, sųjungietės, skai 
tlingai dalyvauti dvasinėj puo 
toj.

Mot. S-gos Chic. apskr. rast.
M. Srupšienė

FA
f** —l/

CLAIROL
STARTS WHERE
NATURE STOPS

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
n&mių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus *tcisiai 
au pačiais išdirbi jais.

MODNT CARMEL
KAPINĖSE

Vienos blokas | rytas nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys taletanail
PKNRAPOr.A Mil

BELMONT MM 
Office: HIUUUDB MM

Alfrcd BoaelU, prea. Vlnoent RoeeUl, eeer.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
boriua Butkus. Telefonas CANul 
3161.

AGOTA GINIŪNIENĖ
Mirė birželio 26 d. 1935 ni„ 

12:45 vai. ryto. sulaukus purės 
amžiaus. Kilo iš Suvalkų aps
kričio, Bučkamio parapijos, Pa- 
konių kaimo. Amerikoje išgy
veno 42 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
keturis sūnus: Mykolą, Petrą 
ir Juozapą, o Des-Moines, lo- 
wa William; dukterį Ievą Hoe- 
hler ir žentą; marčias ir anū
kus ir gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
2314 VVest 23rd Place. Laido
tuvės įvyks šeštadieny, birželio 
29 d., 1935, iš namų 9 vai.
bus atlydėta į Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioj j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai- 
dotuvCse.

Nuliūdę: Kūnus, Duktė, ten
tas, Marčios, Anūkai ir Gimi
nės.

laidotuvių direktoriai Lacha- 
wicz ir Sūnūs. Telefonai CANal 
2515.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Masalskis 
A. Petkos
1. F. Kadžius
S. M. Skudas
Ckas. Syrewicze

KI

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
lp

TĖVAS
Lengvais ii mokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
6310 BO. KEDZIE AVĖ.

When nature ne- 
fllects to funetion, 

as sbe often does, and 
the hair becomes 
streaked or grey—re- 
condltion and restor* 
the natūrai color to 
your hair with a Clairol
treatment. Clairol Is not 
a dye—if is a cleanser, 
a reconditioner and a 
color agent as w»ll:

Phone todoy for an 
early appointment.

Auk for Clalml at yoar 
favorite Braut? 8hop 
or wrtte to Clairol Ine. 
12« W. 4«th Street, 
New York City, W. Y.

1.1. Zolp
I. F. Eudeikis

1646 VVest 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

Lachairicz ir Sumiš 2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515 Cicero M271

1. Liuleiriciiis 
S. P. Mažeika

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

AMBULANOK PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

f
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ŠĮ VAKARĄ DIDELIS CHICAGOS LIETUVIŲ 
‘ ATLETŲ PIKNIKAS

Šį vakarą įvyksta antras ncas Balsis, Antanas Laurai-
Am. Liet. Olimpikos Komite
to piknikas, visiems gerai ži
nomam Vytauto darže.

Programas bus įdomus ir 
įvairus. Bus kumštynės, risty- 
nės, fencing, kalbos, dainos ir 
t.t. Programe dalyvaus kan
didatai į Lietuvos olimpijadą. 
Žymiausi iš kandidatų yra 
šie: Edvardas Kraueiūnas, Pe 
tras Barskis, Mikas Lukošius, 
Kazys Šedvilas, Emma Žemai
tytė, Vic. Yanzanaitis, Kazys 
Knišius, Ben Budrikas, Petras 
Petraitis Al. O. Kumskis, Vi-

tis, Juozas Kučinskas, Frank 
Žukauskas, Edvardas Beino- 
ras, Pranas Albertauskas, Ka
stas Savickas, Richand Roma
nas, Andrius Puplis, Aleksan
dra Junevičius ir daug kitų.

Atletų perstatymui ir pro- 
gramui vadovaus komitetas, 
kuris susideda iš šių asmenų: 
Al. Kumskio, J. Juozaičio, S. 
Mažeikos, L. Šimučio, B. Pet- 
kevičio, adv. J. Bordeno ir 
kun. A. Valančiaus.

Piknike grieš gera muzika.
Jonas

ka, komp. A. Pocius, šniaukš- 
tienė ir I. Lukošiūtė.

Lietuviai, remdami savo tau 
tiečius studentus, susilauks ti
nkamų vadų Amerikoje.

Iš stud. Stulgos galime ti-
) kėtis susilaukti rimto ir dar
buotojo mūsų. išeivijoj ir a- 
teinančioj kartoje. Iclius

igų Provincijos prašoma, kad

Pranešimai
T0WN OF LAKE. — Lab

daringos Sąjungos 1 kuopos 
susirinkimas įvyks penktadie
nį, birž. 28 d., 8 vai. vakare, 
mokykloj. Visi kviečiami at
silankyti. Ypatingai komisija, 
rengusi išvažiavimą. Prašomi 
atsivesti ir naujų narių.

DEVINTINIŲ IŠKILMĖS 
AUŠROS VARTUOSE

Penktadienis, birželio 28, 1935

| DARIAUS - GIRĖNO 
LAIKRODIS

Adv. JONAS BRENZA, Me
tropolitan State banko pirmi
ninkas, šiandien dalyvaus spo 
rtininkų piknike Vytauto da
rže ir vadovaus sportininkų 
programai. Adv. Brenza yra 
sportininkų rėmėjų komiteto 
iždininkas. Sportininkų kelio
nės reikalams jis aukoja $100.

ATGARSIAI PARAPIJOS 
PIKNIKO

BRIGHTON PK. — Birž.
23 d. parapijos piknike, Vy
tauto darže, daina, muzika ir 
žaidimas visa viršijo, žodžiu,

Vakar vakare iškilmingai 
užbaigtos astuonių dienų pa
maldos į Švč. Sakramentą. 
Mišparus atlaikė kun. Ado
mas Jeskevičius, patarnau
jant minist rantams. Mišparų 

j giesmes giedojo disysis cho-
Valdyba j ra9 Vakar giedojimas ypa-
_ j tingai buvo įspūdingas. Baž- 

Moterų Sąjungos. Onegos -ios klebonas> kun Juozas 
apskr. pneSmetmis susirinki-,Ma5iulioni8i kuris 
mas įvyks penktadieni, b.rž.:aktaya pamftks,us kas
28 d. Dievo Apv. parapijos į ei|-s kaip pa
mok. kambary, 8 vai. vak. At-Į mttMnmag } Sir
stovės prašomos nosivėlnot; dį r&lai m pamaMumu 

piknikas visais atžvilgiais bu-.susirinkimas prasidės punktu-.švw,Hausi,.jį Sakramentų 
- aliai. Valdyba

jlh'asios Vadu ir toliau palik- Jo sesuo Marijona taip pat
tų gerb. kun. A. Linkų 

Nutarta agituoti, kad “Mu
zikos Žinių” išvažiavimas pa
vyktų. Pirm. V. Daukša pra
nešė, kad jo choras važiuos 
in corpore. Diena — birželio 
30, Willow Spring, III. 

Dainos Šventei iš chorų ve-

ŽINIŲ ŽINELĖS
— Sj vakarų visi vykstame 

į Vytauto daržą, kuriame įvy
ksta sportininkų rėmėjų sure
ngtas piknikas su šokiais, ris- 
tynėmis, kumštynėmis ir ki
tokiais pamarginimais. Pikni
ko pradžia 4 vai. po pietų.
Seimininkės keps gardžius e-
šeriukų pietus po 25 centus, i ^ėjų paaiškėjo, kad chorai da-

— Su studentų ekskursija įlro Prfiktikas tinkamam prisi- 
Lietuvą' važiuoja apie 25 pa-lren^niu^' K. Sabonis sako. 
sažieriai. Ekskursija išplaukia i 3° c^oras padidėjo 100 
liepos 3 d. “Gripsholm” lai-Įnar^-
vu. Chicagų ekskursantai ap-' į Varg. Sąjungos seimų nu-
leidžia liepos 2 d.

— Jau užsiregistravo
pasažieriai “Drauge” 
tininkų ekskursijai, kuri 
plauks iš New Yorko liepos 
31 d. didžiausiu, greičiausiu 
ir gražiausiu pasauly laivu 
“Normandie”. Šiai ekskursi
jai vadovaus pats “Draugo” 
redaktcrius.L. Šimutis.

— Dr. Al. Račkus prikrovė 
apie šimtą didelių dėžių isto
rinės vertės dalykų, kurias ve- 
'& į Lietuvą išstatyti viso pa
saulio lietuvių kongreso me
tu rengiamon parodon.

— Mikas Pavilionis, “Drau 
go” linotipistas, atostogų lai
ku važinėja po įvairias vals
tijas kartu su P. Šaltimieru. 
Iš kelionės rašo, kad smagiai 
laiką praleidžia, lankydami 
gražiausias vietas.

— Lankėsi “Drauge” Ed
vardas Kukaitis, M. I. C., ku
ris pastaruoju laiku taiso svei 
katą savo tėvelių ūkyje. Jis 
dabar daug rašo “Catholic 
Dailv Tribūne”.

įtarta važiuoti Philadelphijon
Sylukkeli • su koncertu, 

spor-
iš STULGAI PAGERBTI 

VAKARAS PASISEKĖ
BRIDGEPORT. — Antanas 

P. Stulga, dentisterijos stu
dentas, muzikas ir buvęs 
“Draugo” kolumnistas pager
btas pereitą šeštadienio vaka
rą Šv. Jurgio parapijos salė-

AKIŲ GYDYTOJAI:

žada šimtinę. Bankas nuo sa
vęs irgi tiek žada pridėti. Šia
ndien piknike jis tikisi pasi
matyti su visais savo drau
gais.

je. Visuomenės veikėjų ir jo 
draugų buvo susirinkę beveik 
150.

Vakarui vadovavo varg. N. 
Kulys, kuris gražiai apibudi
no Stulgos nuopelnus visuo
meniniame veikime.

Iš kalbėtojų buvo: kun. S. 
Petrauskas, kun. J. Šaulins
kas, S. Pieža, varg. Daukša, 
M. Gurinskaitė, varg. Mondei-

vo sėkmingai

Vienas dalykas metėsi į a- 
kis, kad šokią salėje jaunimas 
daugiausiai šoko lietuviškus 
šokius.

Kitame parapijos piknike 
rengėjai turėtų surengti kon- 
testą lietuviškų šokių. Dovanu 
tam mielai skirtų mūsų biz
nieriai ir profesijonalai.

.Žaidime “softball” tarpe L. 
Vyčių 36 kuopos ir parapijos 
choro už Brighton Parko ir 
parapijos čempijonatą, Vyčiai 
laimėjo 47 išbėginiais prieš 
choro U. « • r

Rengėjams reikėtų į kitą 
pikniką pakviesti kumštinin
kų ir ristikų; suruošti lenk
tynes, virvės traukimą, vaikų 
lenktynes ir t.t., lenktynes ta
rp profesijos žmonių ir t.t.

Rap.

NORTH SIDE. — Šv. Ra- 
žančiaus draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyks birželi 213 
d., parap. mokyklos kambary, 
tuojau po pamaldų. Visos na- 
ės malonėsite dalyvauti, nes 
yra daug svarbių reikalų sva 
rstymui. A. K.

1 
ir

|kaip privalome gaivinti sa
vyje pamaldumą į Švenčiau
siąjį Eucharistijos Sakramen
tą.

Bažnyčios altorius skendo 
žvakėse ir gėlėse, rūpesčiu 
brolio (Vlado.

Sis laikrodis kasdieną rodvs kiek 
Jau surinkta garsinimų Dariaus-Gi
rėno paminklo atidengimo iškilmių 
programai:

Fhyslclans and surgeons 8
Attorney* i 2
Bidg. and Loan Assns.
Funeral Dlrcctors 

Mest Markets
Banks
Theat rea
Automobile Salesrooins
I’hu rmaclsts
Clergy
Newspapers
Contractors
Tallers
Cobblers
Beauty Parlors
Fumiture Stores
Je\velers
Restaurants 
Societies 
Barbers 
Confectloncrs 
Beer Dlstributors 
Clothiers
Gnsollne Stations 
Optoinetrlsts 
Slioe Stores 
Florists
Insurance brokers 
Aldermen 
Judges

• t
7

14
8 
5

10
13

5
6 
8

15
9

10
6

11
14 
4 2
15 

8
139

6
3
7
5
5
3
3

Žmonių bažnyčioje buvo 
kaip šventą dieną.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Iš CHICAGOS VARGONI
NINKŲ PROV. METI

NIO SUSIRINKIMO
Birželio 24 d., Beetboveno 

konservatorijoj įvyko Chica
gos Vargonininkų Prov. meti
nis susirinkimas. Pirm. V. 
Daukša iššaukė valdybą Ir 

• pasveikino visus suvažiavu
sius. Rašt. J. Brazaitis pada
rė apžvalgą iš metų darbuo
tės, o prof. A. Pocius iš mu- 

‘ zikos srities.
1935-1936 metams išrinkta 

valdyba: pirm. V. Daukša, 
vice pirm. K. Sabonis, rašt. 
K. Gaubis, ižd. A. Mondeika,

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRIOALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palen<vlns aklų Įtempimų, kuria 
erti priižaattml galvos skaudėjimo, 
trniglmo. aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aktų karšt), atltalao 
‘.rumparegyatą lr toliregyst* Priren
gia teisingai aklniua. Visuose atsiti
kimuose egsamlnavlmas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpedalC atyda atkreipiama J 
mokyklos valkua Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki I v 
Nedalioj nuo 10 lkl 13. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be 
Kalno* pigiau kaip pirmiau.
4712 80. ASHLAND AVĖ

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bidg., kamp. 18 et 

Saukite*
Pastebėkit mano iškabas 

z Valandos nno 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nno 1:30 iki 8:00 

, vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
knygius N. Kulys, muz. direk- .Bkirtq vajandų. Room 8. 
tori us prof. A. Pocius. Kuni-1 Phone OANaI 0523

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Re* and Office
PROpect 1018 3*59 Bo. Leavltt St.GAMAI *70*

DR. J. J. KONARSKIS
PHY8ICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

S to 4 and 7 to I P. M.
Sunday by Appointment /

Valandos: Nuo 1-6 Ir 7-* kasdieną. 
Rea Ir Ofiso T«L —k BOUlovard 60*1

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

TeL OANaI 6*67
Re* PROspeet 666*

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA* tr CHIRURGĄ*

IMI aOVTH RAINTRD flTRNHT 
ReMsMUn MU •* Arteslas Av*

▼alandoe: 11 ryto Iki 7 popiet 
* IM « v. vakaro

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGĄ*

4646 So. Ashland Are.
Ofiso Valandos

Nuo 2 lkl 4 lr nuo 6 lkl 1 vak. 
Nedėliomis pagal ratortj

Ofiso telef. BOUIevard 7830
Namų tel. PROspeet 1M0

Tei. CAKal «ltl

DR. 6. K BLOŽIS
DENTIBTA*

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt 8t.)

▼alandoe: Nno • Iki 13 ryto • 
Kuo 1 lkl 1 vakaro
BeredoJ pagal sutarti

Tel. BOUIevard 7043

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4646 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

▼ai.: nuo I lkl 1 vakare
Boredoj pagal sutarti

Tel. CANal 1133

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGA8
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—2 Ir 7—8 vak. 

Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Caiifornia Avė.
Telefonas REPublic 7868

Ofiso TsL: PROspeet 6378
Res. Tel.: HEMIoek 6141

DR. J. RUSSELL
Lietnrla Gydytoju lr Chirurgu 

2900 W. 63rd St
Ofiso vai.: * Ori 4 ir «:M BU *:M 
Seredomls Ir nedaliomis pagal sutarti 
Rea 3616 W. 6*th 8t Pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA* lr CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Tel. YIRglnla 0383

Ofiso vai.: 2—4 lr 3—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

Tel. Oftao BOUlerard MIS—>14
Re* VICtory *S4S

DR. A. J. BERTASH
Oftoo v*i. nno 1-3: nno *:!•-!:*•

766 W«at 36th fllmk

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas tr Chirurgas

DR. V. E. SIEDUNSKIS
• Dantistas

Oas N-Ray
414* ARCHER AT&, Oor. PnuKtooo 
TsL offlee Laf. 3333; res Vlrg. 3333

ĮVAIRUS DAKTARAI:

OR. CHARLES SEGAL
oraus

4739 Bo. Ashland Avė.
* lubos

CHICAOO. ILL 
ofiso valandos:

Nee II 41 11 TU ryte, aee I lkl 4 
vai. po pietų tr ano 7 Iki 1:33 ual.

. Nedėliomis nuo 19 Iki lt 
valandai diena

MTBway

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJA* (r CHIRURGĄ*

MSI BO. ASHLAND AVĖ.
M. TARde MM

BM.I M

REIKALINGA
Reikalinga vyras ar moteris su 

1500 Įėjimui | naujo Išradimo pel
ninga bizn) Kreipkitės nas Išradėją.

J. LAPINSKAS
1417 So 49th Ct.,

CICERO. ILL.

PARDAVIMUI BIZNIAI

Grosemė ir bučernė parda
vimui. 13 metų įsteigta. Gra
žūs gyvenimui kambariai. Pa
rsiduoda dėliai ligos.

3108 West 59th St.

Pardavimui 2 fletų po 5 kamb. m.fl- 
rlnie namas. Randasi Marąuette Pa
rke. Priežastis pardavimo, mirtis. Pa
rduosime nebrangiai. Taipgi parsi; 
duoda viai antro aukščio fumiture’. 
baldai. AtaišaukUe:

3811 SO. CAMPBEU. AVĖ.

LIETUVIAI DAKTAMAT
Tel. LAFayette 7660

DR. F. C. WW8KUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
V*!.; 2—4 lr 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St

TeL CLANal 0409

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Re*: Tel. HEMIoek 3383

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8

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

Rantdendjos Ofisas: 3333 W. 88th 8L 
▼alandoe: 13-13 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomls lr Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1443 80. 49tk CT.. CICERO. ILL.
Utar.. Ketr., lr PBtn. 10—9 vai.

3147 SO. HALSTED 8T.. CHICAOO
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Offlee Tel. HEMiock 4848
Ros. Tel. OROeehlll 0617

8934 B. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
3423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Dienomis Ttl. LAFayette 3791 
Naktimis Tel. CANal 0403

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 3 Iki 6 popiet. 7 lkl 9 vak.

Nedalioje pagal sutari)

Tai. LAFayette 3057

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

(Prie Archer Avė. netoli Kedste) 
Valandos: nuo 3 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomls lr nedėliomis pagal
sutarti

CLASSIFIED
AUTOMOBILES AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC.
Vartotų Karų Bargenai _

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUICK '35, B Sedan. Trunk. garant....................
BUICK *35, 5 Sedan. garant...................................
CADTI.LAC 'SO. 7 Sedan. V-16. Tobulas ... 
PONTIAC ’35, 5 Sedan. DeLuxe modelis . . .
PONTIAC '35. B Sedan. 6 cyllnd.........................
BUTCK ’34, 5 Sedan, Trunk..................................
BUICK '33. B Sedan 67. kaip naujas ...............
CADILLAC '31, 7 Sedan. 6 drat. ratai ..........
PONTIAC '31. S Sedan De Luxe .........................
BUICK '33. S Sedan 67, pirmos rūšies...............
LA SALLE '31. S Sedan. labat pulkus ..........
CADILLAC '30, B Sedanette. Fleetwood ..........
PIERCE '30, S Phaeton, Pilkas, Tobulas . ..
PACKARD 'II. 7 Sedan, Cuetom pullt -----
CADILLAC '30. B To iv n Sedan. 6 drai. ratai
LINCOLN '29. B Sedan. pulkas karas ..........
BUICK "II, 5 Sedan 67. geroj tvarko)...............
LA SALLE 'SI. B Ooupe. geram stovy . .'..........
PIERCE '30, 2-4 Coupe, geram stovy* . .... 
CHRYSLER '31, 2 Conv. Coupe. Rumble seat 
LINCOLN '30. B Sedan. labai pulkus karas . ..
PACKARD '30, 2 Conv. Coupe. Gražus ...............
CADILLAC '30, 7 Sedan, geram stovy .............
BIHCK ’SO. B Sedan Ii, įvarus .............................
CHEVROLET '81, 2 Coupe, 6 drat. ratai . .
BUICK '30, 7 P. Limo.. 6 drat. ratai ..............
CHRYSLER '29, 7 Sedan, 6 drat. ratai . ..
FORD '31. 2 Coupe, geroj tvarkoj ...............
ORAHAM '12, S Sedan, bargenas ..................
LA SALLE '29. 6 Sedan, žema kaina...............
CADILLAC '28. B Coupe, geram stovy............
OAKLAND '30, B Sedan, gražiam stovy . . .
CADILLAC '28, B Sedan, bargenas ....................
CADILLAC '28. 7 Sedan, sugauktte ................. .
NASH '29. 6 Sedan, žema kaina ............ ..
BUICK '28. B Brougham. eina O. K...............
ERSEX '29. 5 Sedan. bargenas ........................... .
BUTCK 5 8edan- pl^al ......................BUICK 27, 6 Sedan, kalnuotas parduot ...
8TIIDEBAKER '29. S Sedan .............................
BUICK '26. S P. Sedan, 2 durų...........................

*825
*705
*745
*745
*685
*095
*695
*605
*595
*595
*445
*395
*395
*395
*395
*375
*375
*345*325
*295
*295
*295
*295
*225
*225
*225
*195
*195
*195
*195
*195
*175
*125
*125
*125
* 95
* 85 S 65
* 50
* 35
* 50

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius,
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telephone BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4631 SO. A8HLAND AVĖ.
Res. 611S 8. Roekvrell St.

Phone REPublic 1728 CHICAOO

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Ctennak Road
(We8t 22nd St.)

(Metropolitan State Bank narna)
▼alandoe kaadlen nno I Iki I 
Panedėllo, Soredoe br Pėtnyčlcn 

vakarai. I lkl I 
TeiriOHM GAEal 117*

NAMAI: 6469 fl. &ookweO St
REPublic 96OO

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant jflsu morgl- 

člų, bonų, algos Vr namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgl- 
člus, bonu* namus, flkes Ir blsnlus. 
Turim apdraudos departamentų. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Westem Avenue

l»ue lS-lt v. ryto: t-l lr T-l v. v. 
NsdėldletiUls na* 1* Iki lt dleaa

Tel. LAFayette 3061

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 WeRt 43rd Street

▼alandoa: Nuo I Iki 10 rvtals — 1 
Iki I popiet — I iki 1:10 vakar*. 
Nedėliomis nuo 11 ryto lkl 1 p.p.

Rea. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0690

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Saite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St.

Chicago

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRĄ

Reikalaujam 100 namų ui 
casb. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marquette Park.

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

f CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run " 06.80

I


