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PRANCŪZIJA NEPASITIKI ANGLIJA; 
STIPRINA KRAŠTO APSAUGA

ANGLIJA DAUGIAUSIA RŪPINASI 
SAVAIS REIKALAIS

PARYŽIUS, birž. 28. -
Prancūzijos vyriausybė nese

nai protestavo, kad Anglija 

pati viena daro paktus su Vo

kietija ir vengia akordo su ki

tomis santarvės valstybėmis. 

Anglijos vyriausybė (laimi- at-

RELIGINIAI PERSEKIOJI- j 
MAI PAVOJINGI TAIKAI !
LONDONAS, birž. 28. —, 

Tautu unijos sąjungos pildo-į

, t> -•••ii-. masis komitetas padarė rezo- sako Prancūzijai, kad ji, Ang- ...
lija, veikia taip, kaip jai yra Jūiciją, kurioje pareiškia, kad 
naudingiau ir nemato reikalo, kai kuriuose kraštuose vykdo- 
kad visais reikalais turėtu at- mi religiniai persekiojimai v- 
siklausti savo talkininkų. ra pavojingi pasaulio taikai.

Kadangi Anglija nepareis Taip pat pažymij kad ng vie

KUN. COUGHLINO SEKĖJAI VERŽIAS TEISMAN PADĖKITE MUMS BAIGTI 
PRADĖTĄ DARBĄ

(Atsišaukimas į visuomenę)

Jūs žinote, kad 1933 m. Da- kitaip sudarykite mažesnes ir 
riug ir Girėnas, pasiaukavę didesnes sumas ir siųskite Da- 
Lietuvos ir lietuvių tautos riaus-Ginėno Paminklo Staty- 
garbei, žuvo nugalėję žiauru- mo Fondui. Kiekvienas jūsų 

i jj Atlanto vandenyną. Jų ta-' aukotas pinigėlis Dariaus- 
I siaukavimas ir tragikas žuvi- Girėno paminklo statymui, bus 
mas nustebino civilizuotą pa- labai įvertinamas kaipo plyte- 
saulj, kuris tada tik sužino- lė paminklo sienon. Visos gnu 
jo kaip narsių ir pasišventu- tos iš Jūsų aukos, bus pas- 
sių vyrų turi lietuvių tauta, kelbtos laikraščiuose.
Gi Cbicagos lietuvių būrelis Visas aukas siųsdami, per- 

i pasiskyrė sau tikslu tą tragiš- laidas ir čekius rašykite var- 
1 ką įvykį atžymėti pastatymu :du Darius-Girėnas ;Fund, ir 
Dariui-Girėnui paminklo, ku- siųskite Fondo sekretoriui (V. 
ris sekančioms gentkartėms Rėkus, 1840 AVabansia avė.,

Tas įvyko pereitą ketvirtadienį teisėjo J. J. Keily rūmuose vedant išklausinėjimus, ko-. būdys lietuvių drąsą, pasiš- Chicago, III.) arba iždininkui 
- kiaus sumetimais Cbicago įiarkų distrikto boardas neleidžia kun. Couglilinui iš Detroito I___ _____:______ _ ____ _ |ZT ur n_____ i.Į (J. Krotkas, 2201 W. Cermak

Road, Chicago, III.) Kas tik
jaučia save lietuviu esant,

i, m • • . . i , • šiuomi nuoširdžiai prašomaslūs. Tuojau imtasi darbo ir . , . .
• • n- - • -ii • prisidėti su aukomis jrengi-l Dariui-Girenui paminklas jau . „

! į, . , ,, ,. , mui lietuvių tautinės švento-i statomas Marąuette parke,
1 • o n • • ait i. vės Cnicagoj. Prisidėkite su■ prie So. California ir W. Mar , , ,. ,i ,. , . , savo auka, kokią kas išgalite,ąuette gatvių. Statybos dar- _ . . . ’ , . ?

------------ !, v . . . . - v Padėkite mums baigti pra-. ™. v l>as zvmiai eina pirmyn ir už .... ,ADDTS ABABA, birž. 28.-: L. • . . 'dėtą darbaidviejų-trijų savaičių pamink- i

kia, kad ateit)je ji laikysis I & vyriausybė kuri varžo sa-j turėti masini susirinkimą Šoldier field stadijume, Grant parke. Minia ėmė veržtis į teismo■ v€n^im^ ir narsumą, 
bet kokio akordo, tai Pran • |^ fr;.vpn^‘-nrn’(J rpl;<rinp uia. (rūmus, kad girdėjus boardo advokato argumentus. Tvarką grąžinti buvo pakviesta policija.i Chicagiečių lietuvių susita- 
eūzija sprendžia, kad ir . Jai I
bus toli naudingiau pasitikėti 

tik nuosavomis pajėgomis, tuo 

labiau, kad pasitikėjimas An

glija nėra galimas.

vo gyventojams religinę lais
vę, negali sau tikėtis Angli- ' 
jos draugingumo.

Komitetas ragina Anglijos Į 
vyriausybę, kad ji per savo

J tai visa atsižvelgus, l’rati viešąją arba privačią repre- 

cūzija nusprendė ir tolinu zentaciją Ženevoje, ar kur ki- 

ginkluotis ir vykdyti saugumo tur, imtųsi priemonių, kad vi- 

programą žemyne, jūrose ir sur sustabdžius religinius per 

sekiojimus.

PAŽYMĖTINOS EUKA- BRITAI STOVI Ož T.
RIŠTINĖS CEREMONIJOS SĄJUNGĄ 

ROMOJE LONDONAS, birž. 27. — I 
Visose D. Britanijos dalyse

ETIOPIJOS VALDOVAS 
PASIRENGĘS KOVOTI 

PRIEŠ ITALUS

I rimas buvo širdingas ir tiks-

ori

AMER’KGS DARBO FEDERACIJA 
SIŪLO “LAISNHJOTI" PRAMONĘ

\VASIIINGTON, birž. 28.-

ROMA, birž. 28. Pažv- pravestas gyventojų neoficia- !
mėtinos iškilmingos ceremoni- ius referendumas įvairiais Etiopijos imperatorius ITaile '' ‘ T*“' '"t f0*'““™ ta • n- t. • . ., v. • * tv leieitnuumas jv airiais , . _ r ,VI las busi užbaigtas. Liepos 28 Dariaus-Girėno Paminklo
jos jvyko šiame mieste Dievo svarbiausiais klausimais Selassie I pareiškė Chicago ,. ... .. . .... . ,, . . ... „ ., ,\ .. , ramiausiais Klausimais. i - | dieną su didėlėmis iškilmėmis Fondo globėjų Valdvba:Kūno šventes savaitę (okta- rr~i----- i---------- j— °Daily Tribūne koresponden- 

----- „„ . . ..... tui, kad Etiopija vengia karo
i įvyko sekmadienį Santa..Mn- av?./‘^Tn< .. ir turi vilties jo išvengti. Reti . . . , .
iria in Via parapijos ribose. \al,,r z,,,,„u A,- R .itaip lauk,a, kari jau dabar

Garsioje Piazza Colonna ., ,, puls kraStą, jis pats, impera- ’tatom’ Paml"kl* buna! '.T
_ • • „„ „a 11 milijonų britu balsavo,', . , . i tinių ir is tolimųjų valstijųaikštėje prie vienų namų at- •’ 1 • torius, ves savo kariuomene I , . , . ,. . .* 1 atvykusių lietuvių dienomis ir

1 \ v j • -»i i...; . 3< nuos. visų balsuotojų da-;. . , , .. . , paminklas bus atidengtas. Pa
lvą). Viena didžiųjų iškilmių 1 . tui, kad Etiopija vengia karo r A., .

mrnklo atidengimo lietuviai

j viram ore buvo pastatytas kil- Anglija pasiliktų T. Są |prje^ puoj^jus italus.
ROOSEVELTAS BAIGĖ l-i—. altorius, nuo kur tū- ')dUKnn,a pasisakė

kstantinėms minioms buvo su- uz uzdraudnną dirbti ir par-
teiktas Eukaristiuis palai,ui- 'lu,’ti ka"' «inkl»s ,1<’1 l1"'-1’ '"plJa n"‘kal" žventuvė.
„Itmoo !taus pelno. žalos, nori, kaip ir visados,( Bet štai atsiranda kliūtis!

gyventi ramiai nepriklausomu paniinklo statymą užbaigusį 
Igyveniniu. Tuo tarpu Italija mes turėsime arkitektui už-1 
kiminą be jokios priežasties, mokėti visą suderėtą pinigų 
Sakoma, ji pageidauja čia j- gurną j0 darbą, o to*nepa | 
gyti ekonomines koncesijas, darant, liepos 28 dienoj: pa-

Kad palaikius ir toliau seno

jo NBA principus, Amerikos PROGRAMA ŠIAI KONG-
darbo federacija siūlo prezi- DCOA OCCIIil
dentui Rooseveltui, kad kraš-l KtuU uLulJAI
to vyriausybė “laisniuotų” ------------
pramonę. V ASTITNGTON, birž. 28.—nag Marc,hetti-Selvaggiani ne-

Prezidentas susidomėjo šiuo Pranešta, kad prez. Roosevel- *g gv Eukaristiją. Kardino- I

minas.
I’ Prieš tai įvyko iškilminga 
procesija. Jo Emin. kardino-

klauslmu ir nusprendė pagal- tas baigė savo programą kon- ]as buv0 lydimas daugelio vv- 
voti, ar reikalinga šį kartą greso šiai' sesijai ir daugiau skupų įr kunigų. Įvairios or-

BALSUOS ARBITRAŽO 
KLAOSIMO

Pirmininkas L. Simutis 
Sekret. Kun. Ig. Albaviči-us 
Iždininkas Jonas Kraikas

Kun. H. Vaičiūnas 
B. A. Vasalle

net vėlyvais vakarais lanko, j Dariaus-Girėno 
Imperatorius sakė, kad E- Taigi jau kuriasi lietuvių1 Valdyba;

Paminklo

t_____ — . e....... ateityje visiškai sugrio- niinklą atidengti negalėsime J misi jos Pirm.
kreiptis kongresan su nauju nesiųs specialių pranešimų, gajiizacijos datyvavo prooesi- pos m. 2 d. turės' balsavimu krast° nePnkląus(>my^- Tam reikalui mums dar truk ' 
pasiūlymu. # išėmus kokią nors nepaprastą • oje Buvo faSist jaunimo klausimu, ar pripažinti pieno ^tl0P1J0S vyriausybe pnpazjs- sta $3t500> kuriuos dabar bū-

Amerikos darbo federaci- akciją NRA reikale. »___ -• -•- t»----- —i-------- , •• i •, la įvairias ekonomines konce- +;«n; c.rim onVolH LVi nnmin.

R. A. Vasalle, pirm.
Br. F. Simons-Simokaitis,

Vieepirm.
J. A. Mickeliūnas, ,Vieepirm. 
V. Rėkus, Sekret.
J. S. Čaikauskas, Fin. Sekr. 
Chas. P. Kai Pareigimo Ko

jos planu vyriausybė “lais- Prezidentas apsidirlx> su riaus štabo atstovybė.

Pieno išvežioto jų unija li<

kuopos ir Romos gubernato- kompanijų siūlomą arbitražą, tinai turim sukelti iki pamin-
RAKIETERIAI PUOLĖ TAI

SOMUS NAMUS

niuodama (pripažindama Jei vjsaįs saVo sumanymais, bet 
diinus) tarpvalstybinės pre- kongrosas turi dar daug dai- PRANCŪZIJA PRIEŠ SVE- nimo. 
kybos įmones privestų jas Ta- vkni> fai kitį k,aus;. T|MŠALIUS GYDYTOJUS, 
panaikinti vaikų darbą, palai- Jnaj dar no>>ajgti. O, štai, dar
kyti mažiausią atl\ginimą ir nPpradėtas vienas svarbiau- 
ilgiausias darbi valu ..das ir tai didžiųjų lobių mo-

PARYŽIUS, birž. 28. — 
Prancūzijos parlamentas pra- 

taikintis prie žmoniškos pre- ke8^j^ bilius. Kai kuriems vedė įstatymą, kad šiame kra- 
k\lw)s praktika. i kongreso atstovams norėtųsi, šte praktikuoją svetimšaliai

ar streikuoti. Pieno išvežioto- Pnvac,ama asmenims, ar ( Wo statyrno darbas bus užbai-

jai reikalauja didesnio atlygi- ’a oniPani-Joma’ ne u|- gtas. Jei iki liepos 28 dienos Karpenterių ir tinkuotojų 
nimo. . noms, nors va s v ms. r šitos sumos nesukelsime, įvy- unijos rakieteriai puolė Ber-

koncesijų pripažinime neduo- ka ,abfti nernalonus dalykas: įwyne privačius namus, len
da niekam jokių privilegijų. (darbas susitrukdys, paminklo puoš taisė trys darbininkai 

Imperatorius mano, kad statymo fondo veikėjų lūpas — vienas karpenteris ir ilu 
Anglija ir Prancūzija suturės ii energija susigadins, o vi- tinkuotojai. Vienas šių pasta- 

DETROIT, Mich., birž. 28. Italiją nuo karo. Bet jei karas suomenė jausis lyg suviliota, njjų nepriklausė unijai.
— Policija energingai dirba, įvyks, etiopiečiai sugebės gin- Taip aplinkybėms susidėjus ir i Visus tris darbininkus gra

POLICIJA IEŠKO ŽMOG
ŽUDŽIŲ

Darbo federacijos prez. kad “didžiųjų lobių skaldy- gydytojai arba penkerių metų | kad suradus žudiką, ar žudi- ti savo kraštą. Ir apgins, kaip paties paminklo atidengimas ginimais pavarė iš darbo, o 
Green pareiškia, kad šis su- mas” būtų paliktas kitai sesiIlaikotarpiu prisiimtų Prancū- |kus, kurie nužudė rfflvokatą tas padaryta imperatoriaus nusitęstų net nežinia iki ku- įnamų savininką skaudžiai ap- 

11. C. Dickinsoną iš New Meneiiko laikais. riam laikui. Tai būtų mums mušė.
-------------------- ir visuomenei labai nemalo- i - --------------

manymas yra didžiai reika- jai. Kongreso vadai demok-
1 i ilgas ir todėl skubotas.

ĮVYKDYTA mirties 
BAUSMĖ

I ratai pareiškia, kad ši sesija 
i turi apsidirbti šiuo klausimu, 
j.Tei prezidentas sako, kad šis 
sumanymas nėra skubotas, tas

zijos pilietybę, arba apleistų 
kraštą.

J. Valstybių gydytojai, ku
rių yra apie 35, veltui protes
tavo prieš tą neteisingą jsta-

Yorko, krašto vyriausiojo tei ---------------------
smo teisėjo pirmininko IIug-'MONS. FORD PASKIRTAS aus įvykis, kurio mes nenori- 
bes giminaitį. I VYSKUPU aae. O kad to nebūtų, esame

----------- priversti šauktis lietuvių vi-

BOSTONO “LEIDĖS” 
PRIEŠ ROOSEVELTĄ

Tai sunkus darbas. Pi r- ;
BOSTON, Mass., birž. 28- 

Vietos turtingosios moterys 
pakilo kovoti prieš prrw. TSo- 
oseveltą dėl jo sumanytų mo

nereiškia, kad jis būtų palik-1 tymą. Paryžiuje veikianti a- I MARYKNOLL, N. Y., birž. suomenės pagalbos:i miausia turi būt nustatyti *
mmkomska hgon.ne, matyt, m 28. - Gauta zin.a, kad Sven-; mums pra_
bus uždaryta. Bo tas,a Tėvas Pijua XI pask, Padfkite mnm,

ti įvykdyta mirtie bausmė su VICEPREZIDENTAS AUK- Toks pat likimas ėia lankia g;vjm. • rė vyskupu Kavinėn, Kinijoj, s„ke]li panli„kl„ Matymui trū-
npastalisk.7, pralėkti) mons. ks,an,zį^ pinigų sumą, kad ga-

SING STNG KALĖJIMAS, tas kitai sesijai. 
N. Y., birž. 28. -Pereitą nak-! ----------

elektra Mrs. Kva Coo, 43 m.• 

amž., kuri pelno sumetimais . 

nužudė vieną vyrą.

ŠTAI APMOKAMAS

KINŲ KAREIVIAI KELIA 
MAIŠTUS

j AVASITTNGTON, birž. 28.-
Randama, kad šiandieni r is

Ilk 8. viceprezidentas J. N.
Gamer aukštai apmokama-*.

I Per metus mokama jam 15,-

: Anglijos ir Šveicarijos gydj- 
1 tojus.

PETPINGAS, birž. 28. —į000 dolerių aitros; jo žmonai, 
Dalis kinų kariuomenės šukė- kuri jam sekretoriauja — 4,-
lė maištus ir puolė šį miestą. 
Ištikima kariuomenė tačiau 
atbloškė maištininkus^

620 dol. Pagaliau jis gauna

CHICAGO MAJORAS 
PATENKINTAS

Chicago majoras grįžo iš 
Springfieldo ir reiškė pasiten 
kinimo legiRlatūros darbu. Le- 
gislatūra pripažino kone vi-

dar 857.20 dol. kelionės išlai- sus majoro įduotus sumnnv- 
doms. mus.

kesčių iš didelių lobių. Pašinu
ĮSPĖJA PRIEŠ PASIUTU- F' H' Fordą’ M- M- lėtume paminklą atidengti lie-i1® Prezidentui protestą.

SIUS ŠUNIS Tuo pačiu laiku Kavingo pos 28 dienoj, prie kurios iš
---------- prefektūra pakeista vikarija- kilmių jau dahar rengiamės

Chicagos sveikumo departa- tu, o vyskupui elektui Ford Gerbiamieji I Suteikite
mento komisionierius dr. Bu- pripažintas apaštališko vika- mums finansišką pagalbą vi- 
ndesen įspėja žmones, kad jie ro titulas. , sais galimais būdais! Aukau-
apsidraustų nuo pasiutusių -------------— - , kitę kas kiek išgalite. Parin-
šunų. Policija ėmėsi priemo- Sukčius Davė (Long Cou- i kitę kolonijose aukų. Paskir- 
nių, kad pašalinus iš gatvių nt)) Barry teismo nubaustas, kitę dalį pelno iš savo rengia- 
palaidus šunis. vienerius metus kalėti. mų programų ar kaip galint

PLATINKITE “DRAUGA

ORAS
CHICAGO IR APYLINK. 

— Numatomi griaustiniai ir 
kiek lietaus; maža temperatfl 
ros atmaina.
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Kedaktorius priima — nuo 4 vai. 11(1 t vai. popieti 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams lr korespondentams raktų regrąžlnu,

. M neprašoma tai padaryti Ir neprisiumMama tam uks- 
, iui pašto ženklų.

Skelbimai se kančiai dienai priimami iki 
o vaL popiet
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▲dvertlslng a * DRAUGAS” brings best reaulte 
Advertlsing ratee on appllcatiou

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ave., Ciūuago

Tiedu du ‘‘sparnuotieji lietuviai” savo 
drųsiu, garbinguoju žygiu ir trag.ilgųjų mi
rtimi savo vardų įamžino ne vien mūsų tau- 

, toje, bet ir bepužanguojančios aviacijos is
torijoj. Nežiūrint kiek lietuvių lakūnų ne- 

! perskris Atlantu ateityje, nežiūrint kokius 
rekordus nepadarys, nebus didesni ir gar
sesni už Durių ir Girėnų. Jiedu buvo pirmie
ji iš lietuvių, nugalėję Atlantu, jiedu būtų 
pasiekę Lietuvų, jei kas nors paslaptingo 
nebūt ats.tikę Soldino miškuose, kurie yra 
lik keli šimtai mailių nuo Lietuvos. Jų žy
gis sukrėtė visų mūsų tautų ir jos vardų 
plačiai iškėlė, išgarsino. Darius ir Girėnas
yra verti didžiausios mūsų pagurbos.

ŠIAI DIENAI MINTYS
(Pabaiga)

Bet už tui mūsų para

,Jvų tenka lenkti mūsų vienuo- 
'lijoms rodžiusioms ir rodan
čioms daug pasišventimo ir 
pasiaukojimo, kurios tų sun-

LIETUVOJE PLAČIAI 
STEIGIAMAS GINK

LO FONDAS

DIENOS KLAUSIMAI
MOTERŲ VARGAI BOL1EVIKU0J

Ak NUTARS VYKTI Į RUSIJĄ
Bolševikų laikraščiai vis dar nori įti

kinti, kad šiomis dienomis įvykstantis Lle- 
velande jų, • bolševikų, mitingas yra visuoti
nas suvažiavimas. Esu dalyvauja SLA kuo
pų ir net katalikų. Bet tas dar nepasako, 
kad suvažiavimas yra visuotinas. Mes žinom, 
kad yfa SLA kuopų, kurias kontroliuoju 
bolševikai. Taip pat ats.randa vienas kitas 
iš vardo katalikas, kuris pasiduoda bolše
vikų mulkinamas. Tačiau nė viena iš kata
likiškų -draugijų nesiuntė atstovo į bolševi
kų mitingų.

Kad tas ‘‘visuotinas suvažiavimas” yra 
gtynai bolševikų padaras, mes žinom iš to, 
kad jį šaukė bolševikų šulai. To mitingo 
dienotvarkėj matom figūruojant tik boise-. 
vikus kalbėtojus — Mizaras, Abekus, Siur
bus ir jiems panašius.

Kaip mes jau esame rašę, jei katalikiš
kos draugijos ir organ uncijos būtų dalyva
vusios tame suvažiavime, jos būtų reikaia- 

; VUsios įtraukti dienotvarkėn dar svarbesni 
dalykų negu kovų prieš fašizmų, būtent - - 
kovų prieš kruvinųjį bolševizmų, panaikinu- 

. bį visokių laisvę Ėuųijoj, pavergusi darm- 
įlinkus, jšžudžiusį milijonus' žmonių. Katali
kai būt reikalavę Rusijos žmonėms religi
jos, spaudos ir susirinkimų laisvės. Jie būt 
protestavę prieš marinimų badu tų žmonių, 
kurie nėra bolševikai. Clev.elando susirinki
me apie tai nė žodžio susirinkusieji negir
dės. Jiems bus kalama į galvas apie nesamų 
Rusijoj gerovę. Pasamdyti bolševikų agen
tai meluos, kad tik Sovietų Rusijoj gera, 
tačiau jie patys tos gerovės atsisako, į Rū- 
sijų nevažiuoja. Jiems velyk kapitalistinia
me krašte ‘‘pragaro kančias kentėti” negu 
bolševikų įsteigtam “rojuje” gyventi.

Jei Clevelando mitinge susirinkusieji bo
lševikai, po karštų kalbų prieš fašizmų ir 
karų, po išgyriino šiandieninės Rusijos tvar
kos, nutartų apleisti Dėdės Šamo žemę ir in 
corpore keliauti į Rusijų, tuomet gal ir ki

etus įtikintų, kad ten ištikro yra gera. Bet 
jie to nepadarys, nes žino, kad Rusijoj nėra 
jų skelbiamo rojaus, kad ten badas, vargas
ii vergovė jų laukia.

Prieš kiek laiko lankiusis Rusijoj Ame
rikos komunistas Andrew Smitli daug kar
čios teisybės pasakė apie bolševikų įsteig- 
tųjį “rojų” Rusijoj. Jis rašė Jlearsto laik
raščiuose. Netylėjo nė Smitlio žmona, taip

DHL DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLO

Pirmame puslapyje rasite sVarbų Da 
iiaus - Girėno paminklo fondo komiteto at
sišaukimų. Mes prašome atkreipti į jį rinito 
dėmesio.

Paminklas jau statomas. Liepos mėn. 23 
dienų norima jis iškilmingai atidengti. Nors 
ligi tai dienai jis ir bus jau užbaigtas, ta
čiau negalėtume atidengti, jei komitetas ne
turėtų iš ko užmokėti kontfaktoriams visų 
pinigų. Kaip matysime, tam reikalui dar 
trūksta $3,500.00.

Gausingai ir dūosniai mūsų visuomenei 
nėra tai didelė suma. Bet, žinant, kad ne
daug laiko beliko ligi liepos 28 d,, komite
tas matė reikalo atsišaukti, kad visi, kas tik 
gali, nieko nelaukiant savo plytelę į pamin- 

^Ąlų įmūrytų. Draugijos, biznieriai, profesio
nalai ir visi lietuviai dabar tuoj savo dali
jai turėtų prisidėti prie jiaminklo užbaigimo, 

’ai yra vi*ų pareiga. Atsišaukiama ne vien 
Bgos, bet į visų Amerikos lietuvių vi- 

ianę. Darius ir Girėnas visiems lygini
■na brangūs, dėl to visi ir jų atmintį turi

ne pagerbti.

pijų, draugijų, organizacijų
istorija primena mums visų , , , , „ ... , ... j . „ kų, atsakomingų mokslo, svie-eilę skaudžių įvykių. Buvo, . .

š štndleiils, birželio 2P,

tindama didelius darbus savo 
kuriuoinenės, susiuitin.mo die 
uos proga, pasiryžo jų remti 
ne tik žodžiais, bet ir regi
mais darbais. Čia kalbama u- 
pie, plačiai visoje Lietuvoje 
steigiamų ginklo fondų. Jo pa
galba, Lietuvos kuriuomenė 
bus dar daugiau, dar tinka
miau apginkluota.

Tiesa, ginklo fondo steigi
mo mintis Lietuvoje jau bu
vo gyvai svarstoma 1922 me
tais. Tada fondus ir pradėtas 
steigti, bet greit buvo jis pa
mirštas, į jį tada įplaukė ke-

Beveik kasdien visų kraštų 
spaudoje skaitome įvairias nu 
ntis ir dažnus pranešimus a- 
pie valstybių ginklavimųsi.

timo ir auklėjimo darbų varo 
sėkmingai pirmyn. Šioj apy-

? , ... įsikūręs ir veikia V“ vaiaijuių K-a‘a»uu«ei.
totą mūsų vienybei galva. į Vranciėtoiu Vienuo- No‘ kl-
Bet savo kirvius atkilto į no

skaldyta mūsų pajėgos, tru 
kdyta augimas, stiprėjimas,

lų. Mat, ant jos stovi Kristaus 
paliktas mums Autoritetas. 
Šiandie, tiesa, mes esame su
stiprėję, lubinu organizuoti, ce 
ntralizuoti, o mūsų kūrybos 
griovėjų eilės suretėjusios, bet

Seserų UrancisKiecių
lynas, kitur - Seserų Kaži-!"011“ "'būtų ko
mleriečių, dar kitur — veikia j bijoti, ginkluojasi, didina sa- 
Tėvai Marijonai. .Visi Illūsų ™ kanSkas ji-gas ir visus kra 
vienuolynai užsitarnauja did-,^0 b->vuntojus įuošia klasto 
žiausios pagarbos ir paramos., ^nuilHh
To visa verti yra ir mūsų pa-' Tokios įtemtos padėties aky- iįasješimts litų. Dabar pla

taus fondo steigimo reikalas 
iškilo vėl iš naujo. Lietuvos 
visuomenė kviečiama aukoti ir 
šiuo sunkiu metu uždirbtų pi-

. . ,. .. .rupijų vadai, ir jų asistentai, va*Z(b>je, Lietuva negali pasi
už ta, getam ar blogam tikz- auklė. pikti rami ir laukti nepatik-
lai navartnt, „rlemonn, rinte rytojaus. Tiesa, Lietu-

Atimk iš lietuvio šiuos švie
sos šaltinius, pajausi tų put 
valandų, kad lietuviuose išei-

lai pavartoti priemonių pa 
daugėjo. Prie spaudos prisi
dėjo radio. Prieš - katalikiš
kas elementas, dažniausiai pa- i
siverlęs indiferentu, prisiden-. ... ...... ... , . ., įvijoj nukirtai katalikybei n*

va pirmoji niekam karo nepa-

pat komunistė, kuri drauge su savo vyru Į gęs lietuvybės rūbu, visomis, Į liall’vv|)eį galvų. Mes žinome, gulimiems visokiems netikė-

skelbs ir nepuls. I ačiau bū- nįgų jaų tinkamiausiam ka- 
dania apsupta didelių kaiiny- rįU01Uenės ir šaulių apginkla- 
nų, ji turi iš anksto ruoštis (

vyko į bolievlkijų laimūs ieškoti, bet ten ra- o ypač.spaudos
do badų, skurdų ir ašaras. Anot “Darb.”, pirmiausiai kasa pamatus pa- ga,. VieSoge bei publįkinėse lr
Bmltliienū apie moterų padėtį Sovietų Bu-! sitlkėjimui autoritetu, nes ,uokB|o i8|ai nS1.a ,ietuvi. 
sijoj taip rašo: ' žino, kad po to nyksta draus- lnoįslia6s progrotaas

-Kad nemirtų badu, Rusijos moteris “6’. ° SUS* “usyiiiks. yo gilldai kalĮ,ai pažinti, ne
priversta dirbt dviejais atvejais (“dviem |* ai 10 ° 11108 1,ia 0,110 ir al ra lietuviškos dvasios, nėra 
šiitais”, kaip čia sakoma) ir to iieuž- «“ d“Zna‘ kolP ‘■etuvm kfl- re|iginio auklęjil„0) kuris y,.a 
tenka išsimaityti. Ji turi parduoti savo 8av° °entu grea-mu Uor(>vingunlo paimlu, iš ku-
dorų. Sniitliienū pasakoja, kaip jaunos to^ataliklskij spau- rio t,.kft dyasios kflll0 syei.

• • . . dų negu savų. Nepnvaletume . . .-„u;,,;. tmoterys ir merginos, vyrams ir tėvams , , . , . , , , . . aaios saiunis. ia
v J ., , ’ , - - būti palaidomis bet kieno pn-z.nant, parsiduoda bet kam ir tuouu , . , , .’ mestais ataudais audžiamomis
palaiko šeimų. Vienas gerai apmokamas .. . ,, .. . ., z , gijomis, bet gijomis, kurias 
darbininkas lvuganov, uždirbus 400 rub-.. , , _ ..... ° . įjungtų drausme, susiklausy-
lių į mėnesi, buvo tiek suvargintas vi- . .... „ ■■ , ,* * ’ ... . Imas, pasitikėjimas ant uolosšokioms “savanoriškomis duoklėmis,1 , . .. . , ... • . .’ stovinčiu Autoritetu lt to Au- 
kad negalėjo išsimaityti, ir jo žmona ir ri_rit._t_
vaikai visuomet buvo alkani; Kų jau ( 
bekalbėti apie tokius, kurie uždirba tik J Šiandie, malonūs Pittsburg- dugne. Lietuvis, kuris mato 
150 rublių ar mažiau. Mokesčiai ir “sa-J10 ir apylinkės lietuviai ka- lygybę mūsiškėse parapijinėse 
vanoriškos” duoklės (Rusijoj taip va- j^HJiai jūs padarėte didelį ži- ir aukštesnėse ir publikinėse 
dinami visi priverstini ekstra mokės- ngsni pirmyn. Šis seimelis ne- pradžios ir aukštesnėse moky
čiai), suėda beveik visų darbininkių ai- kiekvienam lietuviui katuli klose šiam pirkiny, agentui 
gų ir jalu, sunkiai ir vergiškai bedirbanti ^ui nepaprasto džiaugsmo, pasiūlius piiktų lotų \ietoj 
tenka pastoviai badauti. Kaikurios mo- Džiaugtis tenka dėlto, kad jūs nnt sausžemio — ežero dug- 
terys dirba juodžiausius darbus gura- išeinate organizuotai sykiu su ne. Jis nežiūri ai sa\o piikl- 

visa lietuvių katalikų organi- iriu atsieks tikslo; jam bile 
zuota visuomene į Katalikiš-' lotas.

“Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia” giedame savo 
tautos himne. Šiam brangiam, 
tiesiog šventam mūsų tautos 
darbui reiks daug dirbti daug 
pasiaukoti. Pirm 23 mėnesių, 
vidurvasary, tamsios, audrin
gos nakties prieglobsty kūrė
si paslaptis ir palaužtais spar
nais Lituanica su dviem pasi-

džiuose ir kitur ir padaro tik 30 rublių 
į mėnesį0.

kų Akcijų bei Veikimų. Kris
tų reikia įnešti į visas gyve-Tačiau ne visų moterų toks skaudus Ii- 

kimas. Yra ir gerui gyvenančių. Tai komi-|njlno sriHs ir ta,n darbm 
sarų ir GPU žmonos. Joms nieko netrūkala. |naudoti tenka yisa8 leist;na5 
Jos lėbauja, kuomet eilinės darbininkės, iš- Įmoderniškiausms to meto prie 
dirbusios penkioliki) valandų į dienų, t«ri | „,one8. Tai padaryti neorgani- 

zuotai nėra įmanoma. Žinoki
me, kad katalikas apaštalas

ieškot duonos plutelės ir išstovėt kėlias va
landas “duonos gilėjo” prie maisto krautu
vės. ■ ..<- ‘bt- u , feikalingas yra šeimoje ir vi-

Kada moterys dėl bado ir sunkaus dar- suomenėje, savo tautoje ir 
bo suserga, tai jas gabena į ligonines, ku- tolimose misijų šalyse, ligo- 
rios, anot Snnthienės, yra panašios į Ame-ininėje ir prieglaudoje, spau- 
rikos tvartus. Ten nešvaru, nėra priežiūros, doje, teatro ir radijo stotyse, 
bet yra pakankamai bado. Ligoniai padarius daktarų, advokatų, inžinierių, 

i operacijų, ar jam numirus, ant lovų nemal-
: noma paklodžių ir į tas lovas guldoma kiti

biznierių ir kitų profesijonalų 
tarpe, vyrų ir moterų, senų ir

ligoniai. Iš viso, darbininkų ir darbininkių Į jaunų, mokytų ir nemokytų

įgi viesos į- 
staigos to visa duoti mūsų 
jaunųjai kartai negali. Yra 
žmonių, kurie mano, kad mū
siškės ir publikinės mokyklos 
reiškia tų patį. Jei kas perka 
žemės sklypų — lotų, perka 
jį ant sausumos, o ne ežero

tranams. Pirmiausia, ji turi Kaune Lietuvos karlurane- 
uoštis ir ruošiasi krašto žino Į”58 kf,lf'jui ’ 8»'anoriai nuta- 

nių ir valstybės žemių nelie- 16 5auktl vlsl-‘ Ll'tu™s orga- 
čiamybei apsaugoti. Kitaip a'eaolJU potoninų ginklo te
sakant, Lietuva rūpinosi įr Indo reikalais. Noiima sūdai)-
rūpinasi savo saugumu. U tanl ttte» boa<lt« vis'“Jlli|-

, , . . v. nės organizacijų, kuri rūpin-Siain darbiu ir pasiruoši- , . , . , ,
. , ...... t • T tusi Lietuvos karo jėgos sti-niui turi eiti visi Lietuvos gv-1

ventojai. Tuo tikslu visame , P"1*“'111- K“11110 numatomas
krašte gegužės 26 dienų ir bu- 'tokios organizacijos centras, o 
vo suruošta kariuomenės ir miestuose ir miesteliuose ma- 
visuomenės susiartinimo die-luomą įkurti tani tikrus gink- 
na. Lietuvos visuomenė, įver- 'lo komitetus.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS rankų pirštų nagai nupuvę ir 
tik raudonas gyvonis matosi,
o burnoje įkištas rūkstantis 

,; cigaretas.
Čikagos įdomybės

Kas Čikagoj neramiausia 
Naktys iš subatos į nedė- 

lių, kada dvikojai katinai su 
dvikojom katėm veseles kelia. 
Be to, kai kur įvyksta ir gar
sios “olinipijados:” vieni di
delių vidurių “atletai’ su stul 
pais baksuojasi, kiti su said- 
vokais iki kraujų ritasi. TVo- 

aukojusiais tautos garbei lie- Jro6» toe^^ių šakos ir pieno 
tuviais drųsuolia’i8 Darium" ir k011^06 ta*P Pftf neturi ramy- 
Girėnu krinta Vokietijos miš- ^ės.
kuose visiškai prie Lietuvos Kas trumpiausias! 
slenksčio, pelnydami aukščiau Antro skrajaus per mares 
.šio laipsnio garbę Lietuvai, rūnijimas. Per metus laiko, 
o sau draug su garbingų did- užuot penkis sykius skrajų 
vyrių vainiku amžinų ramybę aprūnijus apie žemės rutulį, 
jos žemėje. Iš šio mūsų nors
skaudaus bet garbingo tautai

Žmona; — Man rodosi, kad 
po lova pelė bėgiojo ir aš ne
galiu užmigti.

Vyras: — Tu įsivaizduok, 
kad po lova it katė tupi ir 
miegok ramiai.

eilėse. Taigi matoma aiškiai, 
kad visų pareiga yra įstoti į 
Katalikiškos ^kcijos darbų pi

. D, v. • . ? a . , r •. J rmoje vietoje traukti vįsų jau Į įvykio semkiine sau stiprybės
Rusijoj. Bet, nez.unnt to viso, bolacv.Ku a- MB daugiausiai r įfcį kokiain |aip,.
genia, nez,liauja kMę , padanges bolsev.k, ,eBka j mety P * pasiaukoti,
tvarku. Gaila tų nesusipratusių musų ano- )Ine8 8ene8niejį '
uolių, kurie pasiduoda tft Rusijos apmok». j Jalmilnui

padėtis Rusijoj tiek nepakenčiama, kad Sta
lino žmona dėl tų baisenybių nusižudė. 

Tokia tai moterų padėtis šiandieninėj

mų agentų suviliojami.

negeistinos lenktynes

Moterys nuo vyrų niekur nebenori atsi- 
! likti. Jos š'ahdien užima aukštas vietas val-

kokia turi būt mūsų meilė.
Dr. A. Makauskas,

iki šiol jis nurūkytas tik iš 
Čikagos į Niu Jorkų.

Kas plačiausia?
Lietuviškų balšavikų sklei- 

diama durnystė apie Kasiejų. 
Ji neturi net ribų.

I reiks užimsi mūsų vietas. O 
kaip jis padarys tai, jei tam VOKIETIJA JAUČIA ŽYDŲ 
darbui jis nebus paruoštas? , SPAUDIMĄ
Kaip ir kur jis paruošti galės > ————-
savo laidos jaunimų, jeigu ; Kad Vokietijos eksportas į 
lietuviškos mokslo, auklėjimo 'užsienį sumažėjo, ir vis mažyn

lmnaliniuose nūs.kaitimuose, už kuriuos pa- ... , ., .. , __  , ... .... . .
; . , o- «g»nti, palarkyti ir perduoti kretonai esu Šydai. Taip tvir-tenka į kalėjimus. Htai, garsusis Sing Singl,. ... . , T r ♦ ri- T „ .kn.annL N,t vnrk. ‘‘Lih.nl™ ” busiančioms kartoms, f lietu- Į t,na Julius Streacher, vienas

Viskai - katalikiškų veikimų nacių vadų. Jis sako, kad pre- 
gali paruosti tik lietuviškos 1 zidentas Rooseveltas nėra žy- 
mokyklos, kurioje viešpatauja Jas, bet aplink jį visi žydai, 
katalikybė ir lietuvybė ir ta

kalėjimas New Yorke “didžiuojasi” penktų 
moterį elektrikos kėdėj numarinęs. Gaila ir 
skaudu, kad moterų tarpe vis daugiau atsi
randa tokių, kurios, besinaudodamos lygio
mis teisėmis su vyrais, smarkiai pradeda dvasia vra persisunkę iki gy- 
krypti į blogų. Šis liūdnas reiškinys, daugiau' vain kaului tų įstaigų vedė- 
negu kas kitas, parodo žmonių sugedimų. jai, mokyiojai, piOKytojos. Ga

Po vestuvių jauna Burbulio 
pačiutė pagamino vakarienę. 
Valgant vyras sako:

— Meri, man svogūnai kaž 
kaip keistai dvokia.

K Matai, Džianuk, daryda
ma kadetus, aš svogūnus pa
mirkiau perfiume, kad nedvo
ktų.

Jis: — Imu mėnulį ir žvai
gždes liudininkais, kad tave 
myliu.

Ji: — Man nereikalinga 
tiek liudininkų, man užteks

Kas giliausias? 'vestuvių.
Lietuviškų eicillstų nūs it na- Nuvykau -anų dienų į ligo-

nynias apie laisvų mergų kul-^inę atlankyti savo draugų, 
šis, .renkant sau karalienes, žiūriu, Pytetis Balabuška gu-

Kas keisčiausia ? i Ii.
Veselninkų — pamergių ir 

pabrolių — miniebrai mūsų

teriams. Tada visi būna tiek 
Štivnūs, kad nei keliai prieš 
altorių nelinksta!

Kas šlykščiausią?
Kai kurios mūsų panelės

Vokiečiai nori Lietuvų pa-j kai išeina out. T^da negali at- 
klupdyti, bet, matyt, kad žy- • skirti, ar čia eina gyvais žmo- 
dai vokiečius pirma paklup- !gus, ar gr&borio isbalsamuo-
dys.

— Na, brolau, kaip atsiti
ko, kad tū atsidūrei ligoninėje 
su praskelta galva?

— Skolintojai manė prie to 
privedė. Einu vakar gatve, 
žiūriu eina vienas, kuriam 
skolingas 200 dol. Pasukau į 
kitų gatvės pusę, gi žiūriu ei
na Matijošaitis, kuris jau nuo 
užpernai reikalauja grųžinti 
skolų. Sustojau vidury gatvės 
ir nebežinau, kaip nuo tų įky
rių žmonių išsisukti. Tik stai
ga automohilis ant manęs.

tas lavonas, kurio jau net T<įp įr atsidūriau čia.
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Lietung Tautinis Menas Vilniuje zantiški, didingi, gražiausiu
formų, didelės meninės vertės. 

I Tokie statiniai gulėjo patrau-

buvo pastatyta ant lietuvių a- kitoks centras. Vilnius buvo 
ir yra Lietuvos meno kultūros

nosios sostinės Kaune) nebe
gali prilygti anų laikų Vil-

mėnesį mūsų menininkai su
ruošė I Lietuvių Dailės Paro
dų. Nuo to laiko \ ilniuje taip 
pat pradėjo veikti Lietuvių

mžinos ugnies vietovės; pir
mosios medinės Katedros sta
tymo darbai pradėti po 1387 Vilniuje buvo 32 stilingos ba-jnors ir greitai statosi, bet jo

to Didžiojo universiteto sky- tuviškasis menas, bet didysis Vilniuje vra daug vertingų|,net|b Pri6,nus krikštų. Vii- 1 žnyčios. statyba nėra stilinga. Tuo ta-[Dailės Draugija. Tai buvo y-
rius suruošė kolektyvinę pas- karas jį sugriovė. Dabar me-meno atžvilgiu bažnyčių: šv. uiaus Katedra degė keletu Vilniuje menas plėtėsi, ne- rpu senasis Vilnius turi daug patingai didelės vertės įvykis,
kaitų, šiomis temomis: “Lie- nas taip pat sparčiai kuriasi,1 Slanigiovo kate<ira ... kartų: 14 šimtui, pabaigoj, 13 ( žiūrint didelių nelaimių — stilingai užbaigtų statinių ir Lenkui tuo buvo nepatenkinti,
tuvių tautinis menas Vilnių- ° kiti kaimynai vėl iš pasalų £nv/.j„ širdis šv Petro ir Po- šimtmety; gi 18 šimtmety jų smūgių, kurie ištikdavo me- ii sumoderninti butų sunku. trukdė ir vis negalėjo supra-
je” ir "Mokykla ir Vilniaus 'yko ji sugriauti. v |o bažnyčia Antakalnyje, re Per8ta,ė »>-.'hitektas Smuglevi „„ gyvenimų, Vilniuje daugį Apačiai stipri meniško Ja-sti. kud lietuviai vieni (lietu,
vadavimo darbas”. I-jį refe. Cpdinlin.s vilnia„s ikū.'nesanso stiliaus, ypač pasižy- «>'»• Su Smuglevičiaus vardu ,„eno tart, užsiliko ,aip pat|rbo kūryba prasidėjo Vilniuje vuj saujelė) .šd„so suruošti 
ratą skaitė dail. A. Rakštelė, XrVilnZŠ mies I'»"« turtingumu, tu- £» 8»8»u8‘ "?'ln;aua .didiku magnatų: Sapiehų, Po nuo 190M metų L.ętuy.a. me Uteno parodų. Mat, enkat dar
II-jį K. Bajerejns. fia paduo- Ltvt“ me Jio rinti viduje iki 10(10 stovylų, M«*3*U (1793 m.) bet š.a|ci,, Radvi!,,. Masalskio ir kt. nm.nk.i, kurte įg, š.ol buvo nebuvo pauttrsf untjos ir ki-
datne I referato santraukų: LA Metlis buvo Movylėlių iš marmuro, išpuoš- "“"o mst.tutas nedave kų rūmuose rezidencijose. Pi- |'«kla„lyt, po Europų, gr,žo tų "broltžkunto” ryšių. I Lie-

Vilnius ir Vilniaus kraštas ' . ” * me(lžiaJ „„'ta skulptūriniais ornamentais, “»« svarbesnio, kas leistų dikų trobesių statymas gan- Vilniun, susisp etė, ir atgims, tuv.ų Paties paroda buvo atš.
savo .tiem, vra pertiem lietu- J “ buvo laitai miškingas 'skulptūrom ir statulom. Pas- lletuv‘į kk'st,'.tl’ *». smi papuošė miestų ir suteikė tanėio tautės patriotizmo įta- daryt,! laba, t.-kthmngai. F-
viškas. Ligi 'šių dienu gausiai Oe ^arai daX šu^"kin 1hažnyėia yra pastatyta mokyklų kartu su un.vera.te- )am gražų stilių. TW,artine koj ėmė dirbti meno kūrybos I parodos kasmet buvo re-,
reiškiasi lietuviškasis' liaudies davo Tštiens miesto dalis. Iš dar su didesniu pasišventimu, ^kMmo ! <k,,‘ '>‘'S')

dais ir kitomis vis0 Vilniuje buvo keliolika kaip pagarsėjusi mūs, Pažai- “us.elbta Z
8. Tie tūkstan- Hidetmin o-nicrn Vilniui nr sll() bažnyčia, statyta kancle- , . ...aiuesnių gaisrų. Vilnius ne _ , . tuvių meno karyba; rusai po

sukilimo kiek įmanydami stel-

Gegužės 24 d. VVS Vytau- dįjj karų kūrėsi Vilniuje lie- -kti daugiau maldininkų.

menas ornamentais 
meno formomis.
čiai kryžių, kurie dabar stovi kart<J nukentėjo ir nuo prie- rio Paco ’ėšomis. Sv. Petro ir

centras. Jau 18 amž. pabaigoj niaus statybai. Mūsų Kuunas,

prie kaimiečių trobesių ir pa- gų puolimų. Kryžiuočiai pul- PovUo bažnyčia papuošė fres-
* dėka lie- darni sunaikindavo Vilniaus k(>nus ir sxu p uromis žymus iSvežg t|ailg meno turtų< Atvy.liai kelius, atsirado 

tuvių krvždirbių intuilyvinės žemutinę pilį, palikdavo tik 
kūrybos, kuri reiškėsi šimt aukštoji pilis, kurios paimti

italų skulptorius itidžijo (Ri- 
ggio), kuris šį darbų dirbo 3d

mečiais.
Mūsų sostinė Vilnius tur

tinga lietuviškojo meno kuri 
niais. Tai tikroji mūsų meno 
širdis. Nors senovės laikais 
Vilniuje nebuvo aiškių meno 
formų, bet jau nuo pat mies
to įkūrimo pradžios (1322 m.) 
jame pasireiškė meno kūryba.

Lietuva, — sako dail’nin- 
kas Rūkštelė, — tai kraštas 
kur visais laikais menui —

neįstengdavo. Dar šiandien v- 
ra užsilikę tos pilies griuvė
siai Gedimino pilies vardu. 

Vvtautas — mūsų ne tik

kęs į Vilnių “korikas“ Mu
ravjovas pasirūpino išvežti iš 
Vilniaus į Petrapilio ir Mask
vos muziejus visų archeologi
nę ir etnografinę medžiagų, 
ir suardė iš pagrindų Vilniaus 
kultūrini gyvenimų.

Nuo 1855 metų Vilniuje bu
vo įkurtas pirmas muziejus.

metų. Vilniuje menas plito 
taip pat didikų ir magnatų 
rūmuose, tačiau ten meno kū
riniai daug kur neišsilaikė: 
jie buvo išvežti j užsienį ar-

didysis karys, bet ir genialu^ ( ka djngo puolant priešams, 
administratorius, davė gaju- ar gaisrų metu. Bažnyčios ma 
mo kurtis \ ilniaus miestui ir £įau viliojo svetimtaučius ir
sudarė palankias sųlygas plė- jose yra įjįĮjkę labai vertingų Sbio metu tarp kitų muziejų 
stis menti. Supratęs meno ve- ,neno kūrinių. Be minėtu me- Vilniuje yra ir Lietuvos Ar- 
rtę, Vytautas kvietė meninin- n i nės vertės statinių Vilniuje cheologinis — Etnografinis 
kus iš užsienio, kurie puošė ;(jar pažymėtina Katedra, taip Muziejus, kuriame galima pa- 
Vilniaus miestų. Bažnyčių sta pat Rotušės Rūmai. Su Vii- ,natyti daug Lietuvos praei- 

jo kūrybos pradžioj buvo su- tyba Vilniuje prasidėjo prie- niaus Katedra yra susijęs žy-
smūgiai, kurie tru- nius krikštų — nuo Jogailos' maus architektoduodami Smuglevi-

kdė meno kūrybų. Vilnius kū- laikų. Tais laikais bažnyčių <iaus vardas, kilusio iš Betu
rėsi ir nuolat degė. Prieš di- trobesiai buvo statomi impo-

%

DR. BRUNO VVAINORIS
Užtikrintas akinių pririnkimas. Šių savaitę speciales kai
nos. Akiniai tolimam ir artimam regėjimui vėliausiose 
rėmuose geltonos ir baltos spalvos su pilnu akių išegza- 
minavimu už ..................................................... .75

Jeigu norite gnlite mokėti po $1.00 į savaitę Akis eg
zaminuoja kiekvienų dienų.

BUDRIK OPTICAL IR JEWELRY GO.,
3343 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 6640

vių baudžiauninkų, valstiečių 
(Ukmergės apskr.).

Kunigaikščio 
skio rūpesčiu

ties ir meno kultūros turtų. 
Dabar lenkai stengiasi sukur
ti Vilniuje didelį Oro Muzie
jų (apie JOG ha ploto), kuris 
bus geriausias dokumentas 1 

vysk Masal- mūsų liaudies įgyventų die- , 
Smuglevičius Atgav« Vilni’ raes rasim<> i

baigė mokslus; mokėsi dvasi- s| di<lel' etno’ęrafini muziejų, 
škitt, vėliau susidomėjo sinti- raslm sa™ broh« Praeities gy
ptūra; nuvykęs Italijon susi
pažino su graikų ir romėnų 
statyba ir paskui savo kūri
niuose atvaizdavo romėnų

veninio liekanas. Atgauti Vi
lnių mes visuomet turime vil
tį-

Vilniaus krašte kaimai taip
graikų architektūrinę praeitį. Pat ^irstomi vienkiemiais ir 
Paryžiuje gilindamas savo dėl to iš lengvo nyksta Iiau-
studijas, Smuglevičius išmoko 
susintetinti Romos archajiš
kas formas su naujomis kla
sinėmis. Smuglevičius savo 
kūryba pakrypo į klasines 
formas, suprojektavo Kated
rų. Šis meno statinys iš fron
tono yra dorėnų stiliaus, ku-

dies kultūros turtai Juos su 
rinkti ir apsaugoti šis Ore 
Muziejus ir buvo įsteigtas 
Vilniuje, yra gryno gotika sti 
liaus pagarsėjusi kaip meno 
šedevras, šv. Onos bažnyčia 
(N. Lietuvoj gražiausia go- i 
tiko stiliaus — Rokiškio baž- ' 
nyčia); greta šv. Onos baž-

dči naujų minčių

PARLOR SETAI
MOŠŲ NUOSAVOJE DIRBTUVĖJE DIRBTI

rj autorius nuostabiai mokė 
# jo išlaikyti. Vilniaus Katedra ' ny«ios yra taiP Pat £otiko sti‘ 

liaus Bernardinų bažnyčia; be 
minėtų bažnyčių yra ir dau
giau vertingi) meno statinių: 
buv. Vyskupų, Universiteto, 

.Verkių rūmai (pastarieji Ma
salskio statyti) ir kt.

Tie visi išlikusieji meno sta
tiniai ir bažnyčios rodo, kad 

.Vilnius buvo centras, kur su- 
'siteikė skulptūra, freskos ir

OLD GOLD šiandien galite rasti visose vietose. Kur tik jus reika

lausiu gausit jį ir pamatysit, jogei jis vis įgauna daugiau popu

liarumo. Tai yra todėl, jogei vis daugiau ir daugiau rūkytojų suranda 

juose smagumo. Ir dar jie suteikia rūkytojams stimuliantą. Kreditas 

priklauso dėl Old Gold nepaprastai puikaus tabako, kuris yra be 

jokio įritavimo gerklės.
©P. Lorilhrd Co.. T«r

£iitnitliiioja ... bet niekados ne erzina

PO

IR AUKŠČIAU

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29
SKALBIMO MAŠINOS, mažos formos.......................... Q 50

ELEKTRINES LEDAUNĖS 5'A pėdų didumo • • ; ČjJ(| Jj|J

ROŪSEVELTJFURNITURE CO., INC.
M. P. JOV ARAVSK AS ir J. P. BERTULIS, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD 
Phone SEEIey 8760 CHICAGO, ILL.

VIRTUVĖMS LINOLEUMAI — kvadr. jardas

EMIL DENEMARK
7

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

'*48 6v G.M*
AVENUE 1



DRAUGAS Šeštadienis, birželio 29, 1935

Po 10 Meto | Pacifika Maudytis
Rašo A. V.

Prieš 1Ų metų “Drauge” paminėti tų “jubiliejų” ir štai 
fckoitytojai turėjo progų .susi- 17 birželio, ir-gi apie 3 vai. 
pažinti su geografinę ekskur- po pietų, apleidau Cliicagų ne 
siją, kuriai vadovavo prof. K. su senu, bet su nauju automo- 
Pakštas. Toji “nepaprasta ek-’biliu, ir ne su profesorium, o 
skursija” turėjo savotiškų im tik su paprastu žmogum ir

šokių “pripotkų” kelionėj, o perskaičiau Caseyville... To ir į vietų kur jo vanduo nenubė-vien skulptūros, tapybos, gra- ndien Čiurlionio kūryba yra 
dabar — atpratuu, ypač va-( reikėjo. Mes išvažiavom į lau-'ga, bet gabalas jame mirksta, tikos demonstravimus. Kūrėjai impulsas darbui mūsų meni- 
žiuojunt su nauju automobi- kus. Naktis, lyja, tamsu —

landas.liu. Žinau kad flattajerio ne
bus, o viskas kita — nauja.

l’avakarinkais, apie 7 vai., 
mes pasiekėm Springfieldų — 
Illinois valstybės sostinę. Ka
dangi dar buvo saulė aukštai,

sukamės ir grįžtum tuo pu 
čia keliu atgalios. Grįžę, ra
dom miestelį kaip ir pirmiau 
buvusi ir tų vietų, kur mes 
ir apsinakvojom.

Tokiu būdu ir padarėm

toks gabalas išbūna tik G va- nepamiršo lietuviškojo kaimo. • ninkams, kurie eina jo meno 
Jie savo dailės kūriniuose su- nurodytais keliais. Čiurlionis

tai sumislijome važiuoti to- Į 307 mylės. Dešimts metų tam 
iiau. Jeigu nesuspėsim — pa- atgal, nebūtume padarę tokio

O kuomet tų ledo gubalų ap- 
vynioji tuo pačiu skuduru, ir 
padedi ant skersinių, kad va
ndens jk> juo nebūtų, kad jis 
tuoj nutekėtų, toks gabalus iš
būna apie 4 dienas.

jungdavo liaudies meno pavy- buvo artimus visam Vilniaus
zdžius su grynojo meno pa
vyzdžiais, Ši kūryba geriau-

kraštui ir pačium Vilniui. Ten 
jis ir palaidotas (Rasų kapuo-

predj.1 ir paliko „eiždildom, žaa.gele tai »u “Dėdyte ir To-1 k(.|y nakvoeim Ora8 _ gi> jau 
įspūdį ne tik tiems kurie vu-1tyte . lie du geri lietuviai___  .. , pasitaisė: dangus prablaivėjo, I
Slavo su ja, bet ir tiems, ku-[ paėmė mane t kompanijų ir saulutė pradžiovino keiįQ ir| 
rie skaitė. Ekskursija buvo žadėjo “svieto parodyti ’. E-1

sų, tu buvai visur, ale nebu
vai ten, kur ir aš nebuvau.

maža savo skaičiumi; prof. K. 
Pakštas, jo žmona, Eei. Za
leckis ir aš. Viso — Retur.-.

sia atitiko lietuvio dvasių irise). Vilniuje gimęs menus da- 
galvojimų. šis musų liaudies vg pradžių mūsų dubartinei 
iiunos paginulė mums genijų „|en0 ,mi kurj(Į ir (In)mr
Čiurlionį, supratusį mūsų liau , .. . . .. ..

■ •i • • , . • tęsiame laikinoje sostinėjedies dvasių ir sukūrusį savo ‘
mistinį —r giliai filosofinį pa- j KftUne* Gregota
šaulį. Ruošiant dailės parodas I 
Vilniuje Čiurlionis taip pat,

Lotynų kalba v a d i n a 111 a 
numirusi todėl, k a d nėra 
ne, vienos tautos kalbu. Ta
čiau mokslininkų tarpe ji ir 
šiandien daug vartojama.

Ir dabar supraskite — Ka
me progresas L.

Tiek to. Mes gavę draugi 
škų, šiltų nakvynę pas Skiu- 
koičius — ant rytojaus, trau 
kėni per St. Louis, Mousurri, 
tiesiai į pietvakarius.

Bus daugiau)

juodi debesys nuslinko Indi
ana valstybės link.

lr taip mes po žodį sumetę, 
išsigėrę stiklinę apelsinų sun
kos, važiavom pirmyn. Būtų 
viskas gerai buvę, jeigu ne
būtų lietus užklupęs. Netoli1 
Edvvardsville kaip pradėjo pi- i

ko nepaisė ir pasiraitęs kel-, lti, _ kaip iš viedro NebeJ 
nes kad movė tai movė ir a- .žinojom kų daryti. Aš turėjau '

Sumetę po žodį — važiuo-
1

Mus apsiėmė pavažioti tūlas jaili. Oras pakely pasitaikė 
“Westcott’asJis buvo se-J lietingas, bet “Dėdytės” nau- 
nyvo amžiaus sutvėrimas su jas Chrysleris — Kraizleris 
keturiais, pusiau supuvusiais, (taip “Tėtytė” vadino) nie 
.guminiais ratais, išklerusiu
‘inžinu’, girgždančiais ‘spring-
sais”, apiplyšusioms sienoms 
ir gąsdinančia išvaizda. Tai 
buvo mūsų, taip sakant svar
biausias ekskursijos palydo
vas. Be jo — mes nei iš vie-
tos. Vadinasi — 
su juo...

išvažiavom

KAIP ILGIAU IŠLAIKYTI 
LEDĄ VASARĄ

išstatydavo savo eksponatus 
ir pats nuolat susidurdavo su 
Vilniaus krašto lietuviais. Sa
vo kūryba jis buvo lietuviams 
suprantamas.

Jo kūryba nėra šis matomas 
pasaulis ar atgimstųs moder

nizmas, bet jo paties sukurtas
i pasaulis, kuriame reiškėsi mū

giamos meno palydos, iš ku-jsų liamlies dvaaia. 
rių vienoj buvo išstatyta sku-

Palanga yra žymiausias Lie 
tuvos kurortas.

LIETUVIŲ TAUTINIS 
MENAS VILNIUJE

(Tęsinys iš 3-čiojo pusi.)

Augkit Su Mumis! ii
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ sn GREITO 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jos atsinešti 
savo PROBLEMAS ir save 
BIZNĮ čionai.

pie 11 vai. nakties — buvo giminių Collinsville, tai siū
liau važiuoti prie jų ir perna
kvoti. Pasiūlymas priimta. Va 
žiuojame į Collinsville.

Važiuojam važiuojam, o čia 
pila kaip iš viedro ir nesusto
ja. Sekame GG Nr. ir nusekam 
ne į Collinsville, o į Granit 
City!.. Tpfiu, prasmegtum! — 
nusispioviau. ul)edytė” pra-

negreita dėjo nervuotis, o “Tėtytė 
sako: — grįžkim namo, ba 
jau aš bijau...

Žiūriu 1 žemlapį — gi mes 
j “šaunam” tiesiai į “Jisant-

Vasarų daug sunaudojama 
ledo, kad valgomuosius daik
tus išlaikius geram stovy. To
dėl reikia žinoti, kaip tų ledų 
kuoilgiausia išlaikyti.

lp. P. Rimšos skulptūra “Ko
va”, vaizduojanti Vyties kovų 
su ereliu (Vyties perbrokšta 
erelį). Dėl tos skulptūros le-

Kaune mes turime jo vardo 
galerijų, kurių lankyti nuolat 
turime jausti pareigų. Ir sla

Halsted Exchange 
National Bank 

I9th PI. and Halsted St

1» 
::

nkai pasijuto esu įžeisti ir pa- 
73 laips. šilumoj ledo 23 sva 1 kėlg tiek triukšmo, kad skulp. 

rų gabalas, nuo kurio vanduo Rį,nga turėjo šių skulptūrų
nuteka,
valandas

gali išlaikyti tik 24

East St. Louis <(“Dėdytė” va 
dilio “Jysantlius”. Padaryta 
307 mylios kelio! Tai ne de
šimts metų tam atgal! Pro
gresas !..

Nors ir anų metų kelias bū
ti tas vislias įvyko 1923 bir-' vo neblogas, bet jau ta maši- 

želio 17 d. 3 vai. po pietų. Mus na, tai turbūt buvo iš kelių 1 
“Westcott’as” išvilko iš Chi- ‘garažių sulipyta...
cagos duobėtu Roosevelt Rd., /Važiavome ū-gi
ir žadėjo nuvežti kur tai, ne- skuba: 43-30 mylių į valandų, 
toli Mississippi upės, bet nuve Buvo galima greičiau važiuo
klė vos į DeKalb. Dalykas bu- ti, bet “Dėdytės” Kraizleris
vo toks. Vos išvažiavus i& mie ■ tik naujai pirktas. Bijojo ‘pe-

I

viešai sunaikinti. Lenkai lie
tuviams stengėsi kenkti ir per

Bet tų patį šmotų ledo su- J spaudų ir kitais būdais, 
vyniojus kelis kartus į vilnonį j įjos rengiamos Vilniuje lie- 
skudurų, ir padėjus į tokių tuvių dailės parodos nebuvo

DABAR

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

sto, mes už 25 mylių gavom rvažiuoti’... įluis”, anot “Dėdytės”... No
“blow out” (ne flattajerį!)... • “Tėtytė” bijojo ir 50 mylių'rim nenorim — turim važiuo- 
Kol sutaisėm, sulipinom —.greitumo, nes kai kur kelias 1 ti aplinkui, per E. St. Louis į I 
porų valandų niekais nuėjo, buvo slidokas. Aš nepaisiau. Collinsville.

tMes vos 85 mylias nusiritom... ot, anais laikais, tai grįžęs 'Atvažiavę į Collinsville iri 
Prisiminus tų nepaprastų iš ekskursijos, bijojau 20 my- Čia paklydom. Skaitydamas j 

1925 m. ekskursijų sumaniau lįų greitumo, nes turėjom vi- “šalną”, vietoj Collinsville,

‘DRAUGO’ EKSKURSIJA 1 LIETUVA
VISO PASAULIO LIETUVIŲ 

KONGRESAN
didžiausiu, greičiausiu ir gražiausiu prancūzų linijos laivu

S. S. NORMANDIE

Liepos-July 31 d., 1935 m.
I

Su šia ekskursija vyksta geriausi Amerikos lietuvių sportinin
kai į viso pasaulio lietuvių sporto olimpiadą Kaune.

Ekskursijai vadovauja LEONARDAS ŠIMUTIS, “Drau
go” redaktorius, LRKSA. pirmininkas ir A.L.R.K. Federacijos 
centro sekretorius.

Važiuokime su šia smagia ir įdomia ekskursija, vykstančia 
stebėtinai dideliu ir greitu laivu, sumušusiu pasaulio laivų greitu
mo rekordą!

Visi kelionės dokumentai bus išrūpinti “Draugo” laivakorčių 
agentūroj. Rašykite arba atvažiuokite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Illinois

0£ 3B

DIDŽIAUSIAS
Visokioj* Rūšies Insurance — Ugnies, Vėsulos, Automobilių, 

Stiklu |r 1.1.

Refrigeratorių
IŠPARDAVIMAS 

Dabar Eina
PROGRESS KRAUTUVĖJE

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

Pasirinkimas 
t • General Moto~s 

Frigidaire nuo
Nuo $79.50
WEST1NGHOUSE

$129.50
NORGE

Refrigeratoriai
$99.50

SPABT0N
Refrigeratoriai

-v"° *126.50
CROSLEY

Refrigeratoriai
a-,» $99,50

Kiti Modeliai nuo $

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

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i

KEISTUČIO SKOLINIMO !R BŪOAVOJIMO B-VĖS
IL\sTIXEJE

X_____

1^

LIETUVIAI KATALIKAI, 

PASISKUBINKITE!

Galite įmokėti tik $1.00

15Išmokėjimai 
Pareitų 

•Tik..............

CENTŲ
I

DIENĄ

Didelė nuolaida už senoviškas ledaunes į mainus antį 
naujų refrigeratorių.
Atlankykite dabar šią didžiausią krautuvę liridgeporte.

3224 South Halsted Street 
Telefonas VIOtory 4226

J. W. KALED1NSKAS, Manager

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. Parneu str.; A. Ba
cevičius, 1850 Wabansia avė.; K. Rubinas, 10512 
Wabash avė.; 0. Zaveckienė, 5932 So. LaSalle str.; 
M. Saučiuvėnas, 5143 So. Paulina str.; Ig. Sakalas, 
2248 W. Oermak Rd., arba “Draugo” redakcija, 
2334 So. Oakley avė.; J. Grišius, 2024 So. Ruble 
str.,- V. Paukštis, 2738 W. 47 str.; Fr. Stogiutė, 
Gb3b S. Talman avė.; P. Pocius, 4619 So. VVeUsstr.; 
12250 So. Green str. (West Pullman); S. Keliotis, 
921 Lincoln str. Rocklord, UI.; A. Sutkus, 100’/ 
Eighth str. Waukegan, Iii.; D. Bendorius, 1326 
Shields avė. Chicago Heights, III.; P. Vaiuckas, 
1418 N. 18 avė. Meirose Park, III.; M. Vaičiūnie
nė, 1927 S. 49 avė., Cicero, III. Taip pat ir kituose 
lietuviais apgyventuose miestuose.

LRKSA turtas siekia netoli pusantro milijono 
dolerių. Gyvastį galima apdrausti ant šių sumų: 
$150, $250, $500, $750, $1000, $2000. LRkSA turi 
ir kitokius apdraudos skyrius; 20 Year Endowment, 
20 Year Payment Life, Eudovrtiicnt at age G0 .Pa
šalpos skyrius moka ligoje savaitėje $3.00, $G.0O, 
$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. Simutis, 2334 So. Oakley 
avė.

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

f
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į ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS SO. CHICAGO PIKNIKAS s ■
kuri rengia šios kolonijos JONAI ir PETRAI mm vj»» šios kolonijos Jonai ir Petrai dirba iš vieno, kad padarius šį pikniką vieną iš links- H ® ■■ HuijS minusių ir smagiausių. Bus gardžių gėrimų — skanių valgių — geriausia muzika. M

SEKM ADIENj, BIRŽELIO “ JUNE 30 Dr, 1935 Ma w Norite turėti “real good tinie”! Atvykite į Jonų ir Petrų pikniką rytoj.
Šv. Juozapo parap. darže ir svetainėj, 88th ir Saginaw Avė. gi H širdingai kviečia visus Jonus ir Petrus iš visurg PRADŽIA 2 VAL. PO PIETŲ mIS !Sl)- CHICAGOS JONAI Il{ PETKAI 5
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VIETINĖS ŽINIOS
“MUZIKOS ŽINIŲ” 

MARŠAS ‘
(Žodžius parašė Lietuvytis, 
muziką pritaikė N. Kulys) 

Šiandien yr linksma dienelė, 
Viens, du, trys,
^’egul skamba mūs dainelė

iens) du, trys.

Tegul girios šlama, ūžia, 
Viens, du, trys,
O mes trauksime dainužę, 
Viens, du, trys.

Dainos meno keliu žengkim, 
Viens, du, trys,
“Muzikos Žinias’’ parenikim, 
Viens, du, trys.

Jų parengimus lankykini, 
Viens, du, trys,
“Muzikos Žinias ’ skaitykim, 
Viens, du, trys. '

Nes jos sielas mūs gaivina, 
Viens, du, trys,
Lietuvių dainas garsina, 
Viens, du, trys.

“Muzikos Žinias’
Viens, du, trys,
Ir jas platinti padėkim, 
Viens, du, trys.

ZARASIŠKIŲ KLŪBO PIR
MAS IŠVAŽIAVIMAS -

parapijos darže. Išrinkta cho
ro valdyba: dv. vadas kun. 
P. Vaitukaitis, pirm. varg. K. 
Gaubis, pagelb. J. Urbonas, 
rašt. M. Kazakevičiūtė, fin. 
rašt. B. Kvietkiūtė, kasin. K.

Zarasiškių klubus rengia iš
važiavimą šeštadienį, birželio 
29 d., llig Tree Inn darže (še
ši blokai į vakarus nuo Keun 
A ve. ant Archer Road). Įža
nga dykai. Grieš gera muzi
ka. Svečių tikimės turėt ir 
iš tolimesnių nuo Chicagos 
miestų. Visi kviečiami ulva- 
žiuoti. .

Sunkiai susirgo žymus kliu1 
bo narys Šarka.

Linkime jam pasveikti dar 
prieš išvažiavimą.

Vajasiškietis

DĖMESIO

Sekmadienį, birželio 30 die
ną, Marąuette Parko Lietu
vių piliečių klūbas laikys spe 
ciulį susirinkimą paaiškini
mui apie pasilikusias “real 
estate” taksas. Po susirinki
mo bus užkandžiai.

niylėk&n,
• ” -a t. h' jr IEŠKO BROLIŲ

Ši daina skiria Ina “Muzi
kos Žinių” išvažiavimui bir
želio 30 d., Spaičio darže, Wi- 
llow Spring, 111. Vyrai prašo
mi išsikirpti iš “Draugo” «r ; atsįšaukti.
atsivešti. Labai smagi dai- Į __
nuoti. » Rep. •'

Monaitė Valė iš Plungės 
(Vaižganto g. No. 33) paieš
ko Amerikoj dviejų savo bro
lių Jurgio Monkaus ir Lauri-

VAŽIUOS Į BAUŽOS ŪKĮ

PIKNIKAS IND. HARBOR, SŲJUNGIETĖS KVIEČIA 
INDIANA Moterų Sąjungos 2 kuopa 

ruošiasi kauliukų žaidimo pra 
niogai su užkandžiu ir įvairu
mais liepos 2 d., pas Stasai- 
tienę, 1413 So. 48 Ct., 7:30

Kviečiama visa Chicagos . mėjų 8 skyriaus piknikas bus 
lietuvija pasidžiaugti gamta 1 Marąuette parke, prie 71 arti 
ir muzika. Vamzdis • California Avė., sekmad., birž.

30 d. Pradžia 1 valandų po
piet.

(

Š. K. A. RĖMĖJŲ 
PIKNIKAS

Šv. Pranciškaus parap. re-
. v .. v n u lngia labai smagU ljiknik<1 se‘ »vyv, « u.,

birž:li0 ? a"1!m> 1413 *•48 Cl-7:30 PIKNIIG• Ar ~ , Kovalskio darže, Calumet Ci- vakare. Dovanų pagaminta’ MAROFETTEkiute ir M. Sestokiute, korės- f T1, T $; t • ,, . . . ... . • -u A ivų u i>± tu
i *- m m i--.- ty’ 1 L l šl taiP smagų p.k- daug. Visi atsilankusieji bus šv Kazimiero Akpondente T. Plūkiate. nik nuoširdžiai kv;ef.iu visU8 mh.nkinfl ^.Jvaznnicio Ak

RADIO
BUDRIKO PROGRAMAS 

NEDĖLIOJĘ 5 VAL. 
POPIET

Korespondentė, vietinius ir apylinkės lietu- 
i vius. Visiems atsilankiusiems 
užtikrinu linksmą ir smagų 

! laikų, ir širdingą ačiū.

Kun. K. Bičkauskas

Ryt dieną, t. y. sekmadie
ny pasiklausykite puikaus Du 
driko radio programo iš sto
ties WAAF, 920 kil. nuo 5 

iki 5:30 p. p., kurį duoda 
Jos. F. Budriko radio ir ra
kandu krautuvė 3417 S. Hal
sted st., taipgi Budrik Furnl- 
ture Mart — 3345 S. Halsted 
st. sekančiai: 1. Puiki porelė
— polka. 2. Dukružėle — so
prano solo. 3. Kalvarijos po
lka. 4'. Kad aš buvau jaunas
— baritonas. 5. Akordiono po
lka. G. Liaudies daina — du
etas. 7. Vasaros naktys — 
kontraaltO* solo. R.

Praėjusį sekmadienį Prog
ress Furn. krautuvės radio va 
landoj gražiai dainavo Kai-

SIMANO DAOKANTO 
DRAUGIJOS PIKNIKAS

patenkinti.
Visi kviečiami. Pelnas ski

riamas kuopos reikalams.

A. J.

LINKSMAS IŠVAŽIA
VIMAS

Gamta ir muzika yra taip 
harmoningai suderinti, kad 

I tame daugiau nieko nebereiBRIDGEPORT. — Simano |
Daukanto draugijos piknikas 
įvyks liepos 4 d., Spaičio da- Kad pasidžiaugti gamta ir 1 
rže, priešais Ob Henry park. pasigerėti muzika, “Muzikos ! 
įsigijęs bilietu kiekvienas tu-Į^ddos rengia isvažiaimą bi-; 
rėš progą išbandyti savo lai-Įr^edo d, Spaičio darže, ant , 
mę. Piknike bus visokio įvai- ^rciler Avė. (Skersai Ob, He-
rumo. Nariai, kurie dar neturi 
bilietų, lai būtinai pasiima ir ; 
išplatina tarp savo draugų. 
Jau mažai beliko laiko, lodei 
reikia pasidarbuoti, kad turė
tumėm geras sekines.

kia.

įtrv park). Išvažiavimas rū
pestingai ruošiamas “M. Ž.” 
leidėjų. Pasisekimui, daug pa
stangų dtda varg. Kulys su 
“talkininkėmis” I. Lukošiū
te ir F. Stogiūte. Manoma,
kad suvažiuos visas Chieagos 

Simano. Daukante dr-jos pa jannima? ... chorai įr ga_ 
mtos prieglobsty, prof. Po-rengimai būna sėkmingi, daug 

svečių atsilanko. Rengimo ko
mitetas darbuojasi ir numato, 
jog piknikas bus didelis. 

Praeitą susirinkimą išrink-
no Monkaus. Jau dešimts me- mle«ių kvartetas. Programas (a gab[ls darbininkai 
tų, kaip nebesusirašinėja ir I buvo pneš Jonų vardines, tai Ko darbuojasi 5]e na.
nežino, knr jie gyvena. Prašo!juo buvo sveikinami Jonai. p Andrijausk A Kau 

Kalbėjo adv. J. Borden, o pro K
gramo vedėjas pateikė žinių

IŠ CHORO SUSIRINKIMO
apie šios krautuvės biznio ei
gų ir svarbesnius įvykius Chi
cagos lietuvių tarpe. Jostra

PARK. 
Akademijos Rė

Kviečiame visus marketpar 
kiečius ir iš kitų kolonijų at- 

Isilankyti. Visi bus patenkinti.

Komisija

“PEOPLES DIENOS”

PROGRAMAS
Nedėlioję, Birželio 30, 1935

Prie 79-tos ir Archer Avenue

BIRUTĖS DARŽE
JFSTICE PARK, ILL.

SO. CHICAGO. — Sv. Juo
zapo parapijos choras savo 

BRIDGEPORT. — Lietuvių [ metiniam susirinkime, birže- 
Pol. klūbo susirinkime, birže- lio 14 d., apkalbėjus croro 
lio 21 d., apart įvairių komf-1 reikalus, varg. K. Gaubis pra 
sijų raportų, išrinkti darbini- nešė, kad per vasarų choras 
nkai klūbo išvažiavimui, lie neturės pamokų, mat, prasi- 
pos 14 d., Baužos ūky. ! deda atostogos.

Reng. kom. (Venclovas ir Plačiai kalbėta api© Dai- 
’Vaiičiūnas) pranešė, kad vis- nos Šventę, kuri įvyks rug-
kas jau prirengta ir tikietai 
platinami. Jei kurie dar netu-

piūč.io 4 d., Vytauto darže. 
Choras pasižadėjo dalyvauti.

ri, gali gauti klūbo ofise, 814 Varg. K. Gaubis išdalino dai- 
W. 33 St. Pikniko dalyviai nų gaidas. Taip pat klebonui 
turės progos laimėti įvairių pakvietus, nutarta dalyvauti 
dovanų. J. I parapijos piknike birž. 30 d.,

Gerkit ir Reikalaukit

| GENUINE GOODRICH
|«lllt»CE-2gį^ |

Katu pirkti 
pigina pmlnngnR (tlrnR), kuomet 
Kalite Kauti Gooririrh Coninion- 
dere? Jie yra MIprflR, totatneal 
padaryti. Apsaugokite savo ta- 
J orų In vesit mente Pirkite Good
rich (’ertifled f’oinmandcra — Ir 
taupykite pinisua
Kainos ral bfltl mainomos be 
pruiirftlmo, Ir dėl bile vaidilosVisose Alinėse 

Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

Ir
Lietuviškog

Degtinė*

it h STRAIČHT1 
BOURBON Mutual LifluorCo.

4707 S. Halsted St
Tel. YARDS 0861

I I I I I I I I I
|t*upyklt« pini sus,

Knlnon ga l bfltl mainomos br ■ 
limiirMtno. Ir <1*1 bile vaidilos ■ 
takso.

Goodrich ■ 

Commanders |

PUGCINI BROS. AUTO 
SERVICE

AUTO REPAIRING AND 
FILLING STATION 

2219 So. Westem Avė? 
Phone CANal 9494

Chicago, III.

Iki pasimatymo piknike lie
pos 4 d. P. K., sekr.

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS

NUGA-TONE yra pastebėtinas vais
tas dėl llgonly ir silpnų žmonių. Po 
to kaip jūs j| vartosite vienų savaite, 
jūs pastebėsite abclnų pagerėjisna ir I 

' jeigu ir toliaus vartosite, Jūs atgau
site savo normalių sveikatų Ir spėka.

Jokie kiti vaistai neturi lokių pu- 
' stebėtinų Istorijų kaip NUGA-TONE.
] Per 4b metus Jo gyvavimo milijonai 
i moterų lr vyrų atgavo savo sveiksta 
ir spėkas. NUGA-TONE parduodamas 
visose valstinyčlose. Žiūrėkite kad 
gautumėte tikrų NUGA-TONE. Neim
kite pavaduotojų, nes Jie yra bever
tės.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Lluosuotojų vidurių 25c Ir 
60c.

cinus nuomone, bus galima pa
daryti “Dress Rebearsal” tlėl 
ateinančios Dainų Šventės. Iš
važiavime bus dainų, muzikos 
ir įvairių žaidimų.

; REUMATIZMAS.
■ SAUSGELE

Neslkankyklte savęs skaus- ■ B mais, Reumatizmu, Sausgėle, _ 
H Kaulų Gėlimu, arba MėSlun- ■ 
™ glu — raumenų sunkumu: nt« g
■ skaudėjimai naikina kūno gy- 

vybę lr dažnai ant patalo pa- ■
I guldo a

B CAPSICiO COMPOUND ntos- ■ 
™ tis lengvai praSallna virSminG- |
■ tae Ilgas; mums šiandie dau

gybe žmonių siunčia padCko- ■
■ nes pasveikę. Kaina 5Uc. per _
■ paštų 55c, arba dvi už $1.05. 

Knyga; "ŠAUTINIS SVEIKA- ■
■ TOS" augalais gydytis, kaina
_ 60 centų. ■

■ Justin Kulis 1
■ 3259 SO. HALSTĖO BT.
■ Chicago, 111.

Skolina pinigus ant pirmų 
morgičiu, atmokėjiniui inorgi-

™ ^SIMANO DAUKANTO^/ č ių, pataisvinui namų ir pas-
ISllEDERALŠAVINGS tatymui naujų namų, lengvais 
■ and loan association nėiiesiniais išmokėjimais, l’ra-

Of CHICAGO dėkite taupyti savo uždirbtus 
pinigus šioje Federalinė j įstaigoj. Galima pradėti tau
pyti nuo 50c į mėnesį ir aukščiau. Nereikia mokėti įs
tojimui. Jūsų pinigai vyra apdrausti iki per
Federal Savings and lx>an Insurance Corporation, Wa- 
sbington, D. C.

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

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

2242 West 23 rd Place
PHONE CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

1

Programas prasidės 2 vai. po piet

1. —Programo Direktorius, J. A. Krukas, atidaro prog
ramą su trumpa kalba.

2. —Stephens Kevelers Orkestrą groja pasveikinimo
maršą.

3. —Peoples Funiture Kompanijos prezidento M. T.
Kežo pasveikinimo kalba.

4. —Dainuoja Lietuvos N yčių Dainos Choras po vado
vyste J. Saulio

5—Groja Stepliens Kevelers Orkestrą 
G—General Motors Kompanijos atstovo trumpa kalba
7— Solo — Genovaitė šnuškiutė — Giedraitienė
8— Dainuoja Špeciaiis dėl' Peoplės dienos 'Vyrų Kvar

tetas.
9— Kadosta trio — Groja ir dainuoja

lt)—Traukimas dovanų nuo 30-to iki 29-to numerio.

20 minučių pertrauka
11— Dainuoja Naujosios Gauynės Choras po vadovyste

J. Šteponaviėio
12— Peoples r urmture Kompanijos vedėjo J. Nakrošo

trumpa kalba
13— Solo, eiainuoja lieteli Bartush
14— Granaelierių mo, groja ir uamuoja
10— Maytag Kompanijos atstovo Raiba
iu—Dainuoja i'eopies Parlor Kvartetas po vadovyste

K. feaooiuo
11— Perstatymas žymiųjų svečių ir jų trumpos kalbos 
±o—&oio, jonas ilomanas
ib—r ranK, iieieu ana iiarry, ,komiškas trio — groja 

ir uamuoja
žu—Laimėjimas uovanų nuo 2U-to iki iU-to numerio

20 minučių pertrauka
21— Dainuoja Birules Cnoras po vadovyste J. Byansko
22— Kalba Pniico Kadio atstovas
2d—.Dainuoja ir groja Granauierių Trio
24—boio, Dainuoja Kastas Šaboms
2o—Perstatymas žymių svečių ir jų trumpos kalbos
26—Groja akordimstų duetas
2 f—Solo, dainuoja Akvilė Ančiūtė
28— Dainuoja Peoples Radio Kvartetas
29— A yru duetas — Jonas Romanas, A. Čiapas 
3U—bpamškas i no — groja ir dainuoja
31— Programo direktoriaus, J. K t ūko, padėkonės kalba
32— Laimėjimas dovanų nuo 10-to įkiL-nio prizo — ir

programo užbaigą

Programo perstatytojai .. A. Žvirblis ir Y. Sherniaa
Akonipanistas ................................................... J. Sauris
Daržo Užvaizdą ........................................... M. T. Kezes

.Baro Užvaizdą ........................................... • • J. Nakrošis
Valgyklos Ižvaizda ....................................... J. Krukas

“PEOPLES DIENA” RENGIA

‘ A N U FA C TU DINO C O M P Ab M Vi

4179-83 ARCHER AVE. ♦♦♦ 2536-40 W. 63rd ST.
Corner Maplewood Avė. Ccrnor Rlchmond Street

Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400
CHICAGO, ILL
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Metinis Piknikas Šv. Kazimiero Par. Chicago Heights, III.
SEKMADIENYJ, BIRZELIO-HINE 30 DIENĄ, 1935

Vytauto Darže, prie 115 gat. ir Cravvford Avenue
Pradžia 11 A. M.

nu. ,■ ';.z. a . b i

Piknike bus laimėjimas $25.()O. Traukimas virvės tarp vedusių ir nevedusių ir kitokių viso
kių įvairenybių.

Kviečiame visus — Cbicago Heights ir Cbicagos lietuvius. •

Kviečia KLEBONAS IK KOMITETAS
i

VIETINES ŽINIOS
ŽINIŲ ŽINELES

— Esame gavę nepatikrin
tų žinių, kad Lietuvos gene
ralinis konsulas P. Žadeikis 
yra paskirtas atstovu į Va
šingtoną. Jis yra buvęs kon
sulu Chicagoj.

— Rytoj, 12 vai. naktį, bai
giasi LRKSA naujų narių pri
rašinėjimo vajus. Kurie turi 
paėmę narystės aplikacijas, 
geriausia išpildyti šiandien ir 
tuoj priduoti kuopos sekreto
riui. Gerbiami klebonai pra
šomi rytoj paskelbti iš sakyk
lų, kad Lietuvių R. K. Susi- 
vienymo vajus, baigiasi ir kad 
norintieji prisirašyti dar gali 
kreiptis į kuopų sekretorius, 
kurių adresus rasite ‘ Drau
ge”. Ligi ryt dienos 12 vai. 
naktį nauji nariai bus priima
mi vajaus teisėmis.

— Užvakar vakare Brigb- 
ton Parke įvyko LRKSA Cbi
cagos apskrities susirinkimas,

kuriame Ig. Sakalas išrinktas 
apskrities sekretorium. A. Žvi 
rblis dėl žmonos ligos nebega-Į 
Įėjo tų pareigų eiti, dėl to at
sistatydino. P-niai Žvirblienei 
apskritys palinkėjo kuogrei- 
eiausia pasveikti.

— Trečiadienyje su liet. ka
talikų studentų ekskursija iš
vyksta į Lietuvą apie 30 eks
kursantų, kuriuos kelionei pri 
ruošė ekskursijos organizato
rius kun. Jonas Vosylius.

— Vakar grįžo iš atostogų 
S. Sakalienė, “Moterų Dir
vos” redaktorė.

— Šiandien šv. Petro diena.1 
Sveikiname Petrus. Jų tarpe i 
kun. Petrą Gasiūną, kun. Pe-j 
trų Katauską, red. Petrą Tu- 
niasonį, dr. Petrą Atkočiūną. 1 
Visiems ilgiausių metų!

— Šįryt anksti automobi- 
jlium j Bostoną išvažiavo An- 
' tanas Peldžius. Vežasi žmoną 
ir dukrelę. Laimingos kelio-, 

i nės.

PASKUTINIS PRIMINI
MAS APIE "PEOPLES

TIK PAMATYK ŠIUOS 
BARGENUS! Pranešimas Jau gauta viena žymi narė — 

|P. Žurkauskienė.

DAYH

DIDELĖS IŠKILMĖS
Birželio 30 a., Aušros Va

rtų bažnyčioj 8:30 vai. ryto 
šv. Mišios užprašytos biznie- i l ių Žurkauskų vestuvininkų 
intencija.

Kaip žinoma, “Pcopte „ va, popic, bus
Day” rengia Peoples Furni- , y j Zurkansko su Marijų- 
ture kompanija, sekmadieni, na A(Ioiuaia#te aiūbas Biz_ 
birželio 30 d., Birutės darže. nieria; j }r p Zurkauakai 
Tat bus Įdomiausias ir urna-' taip ims sWabrinį S|iobn 
glaustas suvažiavimas Cliica- -lr min5s 25 m. vedybinio gy. 
gos ir apylinkės lietuviu į gra j venim0 sakaktį TfVo jr 
ŽV Birutės darž,. Bus gružus lnaus vestuvių puota bus buv 
ir įdomus programas. Bus vi- Meldažio
šokių naujenybių. Peoples ko ; Altoriai ir bažnviiia bas i3. 
mpanija pilnai pasirengus duo puo5ta gyv(>1„is g-,-mis 
ti ką tokio nepaprasto, naujo,___________I
ir atmintino suvažiavusiems i Šiandie laidojama Šv. Ka- 
žmonėms. Todėl, kam tik ap-!zimiero kapuose a. a. Agota 
linkybės leis, rytoj visi trau-i Geniūnienė. Nors gyveno toli
kitę į Birutės daržą. Pikni
kas prasidės 11 valandą prieš 
pietus.

Neturintiems automobilių, 
privažiavus gatvėkariu prie

nuo savo parapijos bažnyčios, 
bet prieš mirsiant pasikvietė 
kunigą sielos reikalams ir 
laimingai mirė. Buvo pašar
vota grab. Lakavičiaus kop

63 ir Crawford Avenue, rei- 
kia imti busą, kuris nuveš iki
Argo. Iš ten busas nuveš į 
Birutės daržą. Į abi puses Te
ras 16c.

AMER. LIET. KATALIKŲ STU
DENTŲ IR PROFESIJONALŲ 

SĄJUNGOS
EKSKURSIJ-A

— Šiandien dr. Al. Račkus
išsiunčia į Lietuvą šešis ar J GARSINKITĖS “DRAUGE
septynis tonus istorinės ver- J ,
tės dalykų. Jis pats iš Cbica
gos išvažiuoja pirmadienį ar 
antradienį.

Biznierius Vladas Neffas ir 
sūnus, birželio 27 d. vakare 
minėjo savo vardines. Svečių 
prisirinko pilnas jo viešbutis. 

II Sunešė dovanų ir gėlių. Padai 
nuota ilgiausių metų.

Tikrai Geriau1;’a ir Saugiau
sia Vieta Pinigams Investuoti

Trijų nnkStų mūrinis namas, 3 
pagyvenimai )xi 5 kambarius su 
Sun Pnrlors. p-am šildomas, buvo 
parduotas už $24.000, dabar tik 
$6,750.00. Namas gražiojo vietoje 
Roselnnde.

Mūrinis Rungalo šešių kambariu 
geltonų plytų, pirktas už $9,500 
dabar kaina tik $3,950. Randas 
Chicago Idiwn.

Dvieju aukštų mūrinis namas dr. 
pagyvenimai po 5 kambarius su bei- 
snientu. parduotas už $5,500, dabar 
tik $2.300. Randasi Bridgeporte.

Trijų aukštų mūrinis namas 3 pa 
gyvenimai po 6 kambarius, 3 po ke
turis mirų šildomas. Parduotas už 
$25,000. Dabar tik $8.500.

Penkių kambarių medinis namas 
ant dviejų lotu prie Norwood par
ko. Kaina $1,300.

Re to. turime dau<rvbę kitu bur
gėtu, ant namų ir ūkiu. Ateikite į 
mūsų ofisą ir pamatykite juos. O- 
fiso valandos kasdien nuo 8 ryto 
iki 6 vakare, šeštadieniais iki S 
vai. Septintadieniais nuo 10 Ryto 
iki 4 po pietų.

M J. KIRAS REAL ESTATE
3352 S. Halsted St.

Chiengo, TU.
Tel. YARrds 6894

Altorių Puošimo draugija '____________
ryšy su rengiamu piknikėliu, 1
Rūtos darže, birželio 30 d., da MEXIC0 CITY, birž. 27. 
ro naujų narių vajų. Per pi- Meksikos kariuomenės vado- 
knikėli įstojimas bus dykai, vybėje numatomos atmainos.

CLASSIFIED
IŠRENDAVIMUI IEŠKO P A SK OI. f

IKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phont 
PROspect 102«

Ree. and Office 
238* So. Leavitt St. 

CANal O7O«

Tikėkit, ar ne, bet žmogus 
yra augštesnis kada guli, ne
gu kada stovi.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tšrendavimui kambarys. 
Žiemą su apšildymu. Šiltas 
vanduo visada.
3237 S, LITUANICA AVE. ■

REIKALINGA

Reikalinga vyras ar moteris su 
8500 įėjimui i nauio išradimo pel
ningą blzn) Kreipkite* na* išradėją.

J. LAPINSKAS
1417 So 49th Ct., 

__________ emRFic, ii.t.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Reikalinga paskola 25SOO. ant pirmų 
morgičlų. Už namų buvo mokėta 
18,500. Namai randasi Rrlghton 
Parke. Rašykite Šiuo antrašu:

J. ZOLONDA 
(1(132 N. Rlebmond St. 

Chicago. III.

PARDAVIMUI BIZNIAI

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

3108 West 59th St.

tVtDŲ AMED1IČ5S LINIJA
Moderniškuoju motorlaiviu

" G R I P S H O L M”
Išplaukia iš New Yorko

LIEPOS 3, 1935
Per Gothenburgą, Švediją.

Keleiviai ISplauks IS Stockholmo 
nauju modernišku laivu "MARIE- 
HOLM", per Baltijos Jūrų j KI.AI- 
P6DĄ. Kelionėj laikas 24 valandos.

F.kskorslla ttžgirts 
LIET. L AI V. AGENTŲ SĄJUNGOS 

AMERIKOJE
Ekskursijų lydės: Sąjungos centro 

pirmininkas. Jonas K. Morkūnas, Ro- 
chester, N. Y., Ir Sąjungos centro 
dvasios vadas kun. J. Balkonas, Mas- 
peth. N. Y. 1

Norj dalyvauti Šioje ekskursijoje, 
malonėkite kreiptis:

Rev. J. Vosylius, 2327 W. 23rd PI., 
Chicago. 111.
Mr. John C. Morkūnas, 41 Willlte Dr., 
Rochester, N. Y.
Marianapolls College. Thompson,

Conn.
arba , vletin] laivakorčių agentą

8WEDI8H AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Ave.,. Chicago. I1L

DARIAUS - GIRĖNO 

LAIKRODIS

BRTDGRPORT. — Trekas 
!į Labdarių ūkį liepos 4 d. iš
važiuos 10 vai. ryto nuo Gu
dų krautuvės, kampas 33rd ir 
Lituanica Ave.

DR. J. J. KOWARSKAS
PHT8ICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

Valandos: Nno 1-5 ir 7-0 kasdieną. 
Rez. Ir Ofiso Tel. — BOUlevard 5031

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

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Ave.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedėllomls pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUlevard 7830 
Namų tel. PROspect 1320

t.tetų via
OPTOMETRICALLY AKIŲ 

SPECIALISTAS
falengvina aktų ,tempimą, karia 

erti priežastimi galvos skaudųjį m o, 
.alsiino. aklų aptemimo, nervuotu- 

mo. skaudamą aklų karšt), atitaiso 
trumparegyste Ir tollreųystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egaamlnavlmas daromas su 

i elektra, parodančia mažiausias klal- 
| das. Spedait atvda atkreipiama | 
1 mokyklos valkus Kreivos akys atl- 
i taisomos. Valandos nuo 10 Iki t v 

NedBlloj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomas be akinių.
Kainos nUian kaip pirmiau.
4712 80. A8HLAND AVE. 

Phone Bonlevard 7589

Tel. BOUlevard 7042

OR. C. Z. VEZEL’IS
DENTI8TA8

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

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

Ris laikrodis kn»dleną rodvs k’ek 
Jau surinkta garsinimu . Dnrlaus-Gl- 
rėno paminklo atidengimo iškilmių 
programai:

J-hysicians and surgeonr *
Attorney* 71
Bldg. and T,oan Assns.
Funeral Dlreetors 7

Meat Markets 14
Bank* 3
Theotres B
Automobile Salesrooma 10
Pbarmnclsts 18
Clergj B
Nmrspapers *
Contractors R
Tallors 1B
Cobbter* 9
Beauty Pnrlors 10
Furniture Stores •
Jetvelera 11
Restaurants 13
Roelctles 42

C bers IS
fectloners 8

Beer Plst rlbutors 18
Ctolhiers 9
Gssoiine Statlona «
Optometrlsts 8
flhoe Stores
Florlsts 9
Jnmranre hrokers B
Aldemen 3
Judges S

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikvmo akinių

©TZ

Ofiso Tel.: PROspect 8370 
Res. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir «:3O Iki M-.SO 
Seredomls Ir nedėllomls pagal sutart) 
Re*. 251B W. 8*th St. Pagal sutart).

Tel. OANal 0267
Res. PROspect SA5*

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1831 SOUTH HALSTED OTREI?* 
Rezidencija MOO Ro. Arteslan Ave

Valandos: 11 rvto ik, 7 popiet 
4 Iki I v. vakaro

Tel CANal 8122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTĄS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.) 

balandos: Nuo > Iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutart)

Tel CANal 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—S lr 7—8 vak. 

Seredomls Ir Nedėllomls pngal sutarti 
REZTDF.NCTJ A

6631 S. California Ave.
Telefonas REPublle 7888

I

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRginla 0038 

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

CRANE

Tel. Ofleo BOUleeard MIS—14 
Ree. VICtory SMB

DR. A. J. BERTASH

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETBI8TAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

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

iškirtų valandų. Room 8.
Phone OANal 0523

Ofleo vai. nuo 1-1: nuo 8:80-8:88 
, 756 Wwt SOth Street

l

DR. J. E SIEDLINSKIS
Gydytojas Ir Chirurgus

DR; V. E. SIEDLINSKIS
Dantistas 

Gas X Ray
«l*S tRCHER A VE.. Oor. Pmorlnm 
T. i offlce Laf. 28(0; res Vlrg. 0880

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

OR. CHARLES SEGAL , DR. MAURICE KAHN
OPISAM

4729 Bo. Ashland Are
1 lubos

CHICAOO. ILL 
urilKJ YALAflDoeNuo lt Iki 18 vai ryta, nuo i i 

vaJ. po pietų ir nuo 7 Iki 8:88 ’ 
vakaro Nedėliomle nuo 18 tkl

valandai dieną 
Telefonas MTDwav MM

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI-

4631 80 ASHLAND AVE
Tet YARds 0M4 

Rea.i Tel PLAaa 94<M) 
Valandos:

Nuo 18-11 v. ryto; 2-8 lr 7-8 v. v 
kfedėldlenlals nnc 18 Iki 19 dlens

Tel. LAFayette 7853

DR. F. C. W1NSKDNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenne
Val.: 2—4 Ir 7—9 vai vakare
Res. 2136 W. 24th St. 

Tel. OANal 0403

Rcy. 1460’No. Paulina St.
Phone ARMitngp 0590

I FFRPINANO PETRAITIS
LTETUVTS ADVOKATAS ; 

Huite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St 

Cbicago

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan Stato Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki B
Panedėllo, 8eredoa tr PėtnyČloe 

vakarute 8 Iki 9 
Telefoną* OANal 1175

NAMAI: 6459 S. RocktreU St.
Telefonas REPublle 0900

Ofiso Tel. LAFayette 4017 
Re* . Trl. HEMlock 8288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVE.
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2668 W. CVtb S1 
Valandos: 10-12 l> 8-9 vai vak 

Šaradomis tr Nedaliomis •pagai -tuturli

Telephone BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS ir PATARĖJAS 

4831 80. ASHLAND AVE.
Res. 6516 8. Rockwell 8t

Phone REPuljlic! 9723 CHICAOO

AUTOMOBIOC8

Pardavimui 2 (lėtų po 5 kamb. mū
rinis namas. Randa*l Marąuette Pa
rke. Prh’žastis pardavimo, mirtis. Pa
rduosime nebrangiai. Taipgi parsi • 
duoda visi antro aukščio furniture, 
baldai. Atsišaukite:

6511 SO. CAMPBELL AVE.

J’ll IKIEWICZ&(g
IMOmfiEBANKERSJ

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM
PINIGUS Į LTETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRĄ

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

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

ADTOMOBILE3)

OR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8

144B SO. 49tb CT. CICERO. IDE. 
Olai., Ketv., Ir Pėtn. 1*—9 vai

1147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 •
Res Tel. GROvehlll 0817

6924 S. TALMAN AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2422 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 tr 7-9 vak 
Ketv. lr Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 57 93 
Naktimis Tel. CANai 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 6 popiet. 7 lai 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutart)

Tel. LAFayetto 3057

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

(Prie Archer Ave. netoli Kedrle) 
Valandos: nno 2 iki 8 vnl. vakaro 

Seredomle Ir nedėllomls pngnl
■u tart)

Tel. LAEayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ,
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 iki 10 rvtals — 1 
Iki 3 popiet — 6 iki 8:80 vakare. 
Nedėllomls nuo 11 ryto iki 1 p.p.

EMIL DENEMARK INC
------ ~ Vartotų Karų Bargenai

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUICK '35, 5 Sedan, Trunk. garant...................
BUICK '35. 5 Sedan. garant. ............................
CADILLAC ’S0. 7 Sedan, V-16. Tobulas ... 
PONTIAC '35. 5 Sedan. DeLuze modelis ...
PONTIAC '35. B Sedan, 6 cyMnd........................
BUICK '34, 5 Sedan, Trunk..................... ..
BUICK '83, 5 Sedan «7, kaip naujas ...............
CADILLAC '31, 7 Sedan. 6 drat. ratai ..........
PONTIAC '34. B Sedan De Luxe ........................
BUICK '33. 5 Sedan 67. pirmos rūšies...............
LA SAI.T.E '31, 5 Sedan, labai pulkus ..........
CADILLAC '30. 5 Sedanette. Fleetwood ..........
PIF.RCE '30, 5 Phaeton, Pilkas, Tobulas ... 
PACKARD '31. 7 Sedan. Custom Bullt ... 
CADILLAC '30. 6 Town Sedan, 6 drat. rūtai
LINCOLN '29. 5 Sedan. pulkus karas ..........
RITICK '81. 5 Sedan 67. geroj tvarko)...............
LA SALLE '31, 6 Coupe, geram stovy ..........
PIERCE '30. 2-4 Coupf. geram stovy . ... 
CHRYSLER '31. 2 Conv. Coupe. Rumble sea 
LINCOLN '80. 5 Sedan. labai pulkus karas 
PACKARD *30, 2 Conv. Coupe, Giašus .... 
CADILLAC '20. 7 Sedan, geram stovy .... 
RITICK '30. R Sedan 81, švarus
CHEVROLET '81. 2 Coupe. 8 drat ratai
BUICK '30, 7 P. Limo., 6 drat. ratai 
CHRYSLER '29. 7 8edan, 8 drat. ratai 
FORD '31, 2 Coupe, geroj tvarkoj
GRAHAM '22, I Sedan, bargenas ....................
LA 8ALLB '29, S Sedan. žema kaina ................
CADILLAC '18, 5 Coupe, geram stovy..............
OAKLAND '80, 5 Sedan. gražiam stovy ....
CADJLLAC '28, 6 Sedan, bargenas ....................
CADILLAC '18, 7 Sedan. sugauklte .........r....
NASH '29. 5 Sedan, žema kaina ....,.........
BUICK '28. 6 Brougham, eina O. K................
ESREX '29, 6 Sedan, bargenas ..................
BUICK '27, B Sedan, pigiai .............................

5 kalnuotas parduot ....
STUDEBAKER *29. 5 Sedan 
BUICK '26. 6 P. Sodan. 2 durų, .........................

M25
•705
<745
•745

8*5 
•5 
MSB 

•«»5 
•5*5 
•5*5 
•445 
•3*5 
•3*5 
•3*5 
*3*5 
•375 
•375 
•345 
•325 
•2*5 
•2*5 
•2*5 
•2*5 
•225 
•225 
•225 
• 1*5 
• l*5 
• 1*5 
• 1*5 
• 1*5 
• I7A 
• 125 
• 125 
• l 25 
• *5 
8 MA 
• *5 
• 50 
• 35 
• 50

Jūsų dabartinis karas priimamas oi rankpinigius,
bttansą lengvais Išmokėjimais

3860 Ogden Ave. - Chicago 
Crawfoi»d 4-100



Aoštadienis, birželio 29, 1035 B R A tJ O A S

VIETINES ŽINIOS
DARIAUS IR GIRĖNO PA- DVASIOS VADO ŽODIS 

MINKLO ATIDENGIMO VYČIAMS 
PROGRAMO KNYGA , —llrt> VvLiepos 4 d. paskirta Vy- 

či.inis-ėins vien pasilinksmi- 
Dariaus ir Girėno Pamink-(lJjH|Ui. Bet, kadangi šįmet šu

lo komisija ruošia paminklo i fcj0 20 m. nuo Vyčių Cliie. 
atidengimo programo knygą.' opgkr. įsisteigimo, nutarta ta 
Daug lietuvių biznierių nori atminti ir mirusius Vy-
žinot, koks bus tas progra-1 j 4g> kurie ujl5.a jaibavos 
mas it kiek jis turės vertės, i p;evuį jr tėvynei.
Atsakymas štai koksai:

RYTOJ DARIAUS - GIRĖ
NO POSTO PIKNIKAS
Birželio 30 d. skaitlinga 

Chicagos lietuvių visuomenė 
trauks į Dūks daržų, 119th ir 
Archer Avė., kur rengiamas 
Dariaus - Girėno posto meti
nis piknikas. Bus daug vi
sokiausių įvairenybių.

Neturinčiam automobilio 
nuveš trokai. Įteikia susirin
kti šiose vietose paskirtu lai
ku; bridgtpoitiečianis prie S. 
P. Mažeikos, 3319 So. Litua-

M „ ...... . J)5‘ t0< lieP°5 1 >*• l'in“ P'o-inlca Avė., 1 vai. popiet To-
, ^eSi„ L^nnahr hT,l!‘'d“nt Pasili”ks,"ini""J '> wnoflakiečlanle prie Norkaus, 
lietuvius profesionalus, bl»-^auto vid i(.-efiall,į w 47u, ,uo pa-ju

laiku. Brightonparkiečiams

RYTOJ DR-JOS “LIETU-,~ “
Progress Furniture Co. krau 
t u vė, 3224 So. Halsted Mt. Pa
tilta, kad programe dalyvaus 
keletas žymių dainininkų, mu 
z.kai, kalbėtojų ir t.t. Be to, 
bus pranešta daug žinių iš 
lietuvių eikimo. Rep. XX.

VOS ŪKININKO” IŠ
VAŽIAVIMAS

ltytoj, birž. 30 d., A. Pu- 
kienės darže, 87th ir Forest 
Avė., Wiiio\v Springs, lik, į- 
vyksta dr-jos “Lietuvos Ū- 
kininko” metinis išvažiavi
mas. Grieš rinktina muzika. 
Bus užkandžių, gėrimo ir į- 
vairumų.

l)r-jos valdyba su visa pik-

SVEIKINA KUN. JONAITĮ

nierius, Jau minėjome, kad i kjaunyti šv. Mišias Gimimo P. 
knygoje bus padalyta biznie-Į parap. bažnyčioje, 9 vai.
nų klasifikacija, panašiai 
kaip telefonų knyga. Mes pa
geidaujame, kad toj knygoj 

^^Iptų biznierių paveikslai ir 
pureiškimai. Bus atspaus

dinta tūkstančiai egzemplio
rių ir išdalinta žmonėms' dy
kai. Be to, bus išsiuntinėta į 
visus J. A. Valstybių ir Lietu
vos knygynus, kad ir mūsų 
broliai Lietuvoj galėtų pama
tyt, kiek Chieagoj yra profe
sionalų ir biznierių. Kiekvie
nas lietuvis Chicagoje turės 
tų knygų savo knygyne. Jei
gu jam prireiks kokios pagal 
bos, jis paims jų, kaipo tele
fono knygų, ir pašauks gy 
dytoją, dantistų, advokatų, 
laikraštininkų, krautuvininkų, 
graborių, siuvėjų, laikrodini
nkų ir t.t. Iki šiol mes dar 
neturėjom tokios knygos.

Visas pelnas eis statymui 
Dariaus ir Girėno paminklo, 
kurio atidengimas įvyks lie
pos 28 d.

Čekius siųskite: Darius -į 
Girėnas Memorial Fund var-

ryto. Tuoj po Mišių Mv. Ka-! 
zimiero kapuose įvyks trum
pos apeigos taipgi už visus 

[mirusius Vyčius. Bus uždėt: 
vainikui ant kapų kun. Seru-

prie Hollyvrood svetainės,
2417 W. 43rd St., tuo pačiu ryto. įžanga dykai, 
laiku.

DETROIT, Mich. — Svei
kiname gerb. jubiliatų kun. 
J. F. Jonaitį, kuris birželio 

niko rengimo komisija stro- 3() mini 25 metų kuniga- 
piai darbuojasi, kad visus eu vimo sukaktį Blair, Nebraska, 
važiavusius patenkintų. Francis Borgia parapijos

Visi draugijos nariai ir bažnyčioj, kuris tiek daug pa- 
d ra ilgu i kviečiami rytoj į A. sidarbavo Detroit, Mieli., su- 
l’ukienės daržų. Pradžia 11 v. organizuodamas Šv. Petro pa-

Legijonieriai, kurie turite 
i automobilius, malonėkite su-

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

Primintina, kad rytoj 11 va
... ... „ „ . . .važiuoti prie posto headouar- , , . . • , • , .fino, MIC., Pocienės ir Lau-; . \ ...... lamly. prieš piet Įvyksta re-

. . terš 1 vai. popiet. Darbinin-, .. . . ..rinaitės. ... _ . . guiiaris nedeldienio radio pro

; lapijų.
| Linkime sveikatos ir ilgiau- 
1 sių metų.

Juozas ir Julia Mediniai

Miegamo kambario setai po ...................... *48.50
Gražūs Parlor Šeini po .............................. ^34.50
Didelis pasirinkimas: PKClŲ, LOVŲ LEDACINŲ K, A R 
l’ETŲ.

Nepamirškite dalyvauti a- 
peigose ir pasimelsti už tuos, 
su kuriais seniau draugavo 
me. Tikiu, kad visi Vyčiui-ės 
nepamirš savo pareigų.

Kun. Pr. Lukošius,
L. V. Cli. aps. dv. vadas

kai, kurie apsiėmė dirbti pi 
kilike, nesivėluokit, susirinkit 
laiku, kud visi kartu nuva
žiuotų.

Postas kviečia lietuvių vi
suomenę atsilankyti į metinį 
jo piknikų.

Frank Krasauskis

PLATINKITE “DRAUG/

1

13 WARDO LIETUVIŲ 
DEMOKRATĮĮ PIK

NIKAS
MARQUETTE PARK. — 

13 VVardo lietuviai piliečiui, 
susiorganizavę demokratų pa 
rtijon, sekmadienį, birželio 39 
d., rengia piknikų Dambraus- Į 
ko ūkyje, (\Villow Springs

„ ,,T Rd. ir Wentworth Avė.) Wil-
du C. P. Kai, 6322 So. West- . a . tu i o , ,. ’ . lovv Springs, III. 13 vardo al-
em Avenue, Chicago, 111. , T , ..’ ° Įdermonas John Egan ir Tvar

do komitemanas, apskr. klerk 
BRIDGEPORT. — Dr-jos Michael J. Flynn yra suteikę

Šv, Petronėlės susirinkimas dovanų ir Įiatys žadu piknike
vyks liepos 1 d., 7:39 vul. va- dalyvauti. Kviečiame visus lie 
kare, Šv. Jurgio parap. svet. tuvius atsilankyti ir prisidėti 
Visos narės malonėkite susi- prie šios lietuviškos politinės 
rinkti skirtu laiku. orgunizucijos sųjudžio.

Ot Kliučinskaitė, rašt. I Kazys

MARQUETTE PARK. - 
Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 8 skyriaus mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečiadie
nį, lidpos 3 d., 7:30 valandą 
vakare, parapijos svetainėje. 
Kviečiame visus nares atsila
nkyti ir atsivesti naujų narių.

Vaidyba

LAIDOTUVIŲ _ 
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ip

TĖVAS
Lengvais išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

KAZIMIERAS SVEIKAI SKI-

niirė birželio 28 <1., 1^135 m.
4:4o vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Kilo iš Tauragės Apskrido 
Naujamiesčio Parap. Bartininkų 
kaimo. Amerikoje išgyveno 26 
metus. >

Paliko dideliame nullfldimc 
(ris sesers sūnus: Juozapų, Jo
kūbų ir Jonų Jankauskų ir gi
mines; o Lietuvoj brolius ir gi
mines.

Kūnas pašarvotus 4403 So. 
Mapleaood Avė. Ijiidotuvčs į- 
vks pirmadienį, liepos 1 <1. Iš
namų 3 vul. ryto bus atlydėtas 
J Nekalto Prasidėjimo Pan. 
Švė Mar. parap „užųvėių, ku
rtoj įvyks pamaldos uB velionio 
stelų. l4> pamaldų bua nulydė
tas j šv. KeziiiiUiro kapines.

Nuoširdžiai kviečiaiųe visus 
gimines, draugus-es ir pažysta- 
nuis-as dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Vienų metų mirties sukaktuvės

Jeigu jilms reikia MĮALEV0H, jūs gau- 
aite geros malevos už prieinamų kainų.

BUDRIK FURNITURE MART
3345 S. Halsted St.

I

Nuliūdę:
minės.

Sesers, sūntis ir Gl-

{.aidotuvių direktorius J. 'F. 
Eudeikis.

Telefonas YAHds 1741.

STANISLOVAS 
III 1>Z.II NAI SKAS

Mirč birželio 28 d., 1934 m.,
suluukęs 20 ni. amžiaus, suli
ko nelaiminga mirtis. O Dieve, 
kaip la beširdė mirtis išplėšė Iš 
mano širdies mlellaus) sūnelį. 
Nors Jau praslinko vieni metai, 
bet mano širdis nemaž neuž
miršo. o kaip yra man sunku 
be savo mieliausio sūnelio. O 
Dieve, mieliausios, tegul bus 
lengva šios šalies žemelė. liauk 
manęs, mielas sūneli.

IškMiningos &*■> Mišios už jo 
siela'bus laikomos plrmadik-nj. 
liepos 1 d., 9 Vai. ryto, Aušros 
Vartų parap. bažnyčioje. Pra
šau nuoširdžiai visus gimines ir 
pažįstamus atsilankyti į šias 
pamaldas.

Pasiliekam nuliūdę: Motina 
Ir Tėvas (Kauno rėdybos. Kasei 
nių miesto.)

Išpardavimas ant vartuotų Elektrikinių Ledaunų.... ..............  ......... *35.00
Skalbiamos mašinos perdirbtos, keturkampės, aliuminės
P° .........     *19.50
MERdifbti dulkių valytojai po ........................ *5.95
Geros perdi rbtos**radios gražiuose kabinėtose
P° ...........................................................
Naujos automobilio radios po ................

*9.80
18.50

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonai: BOUlevard 4705-816?
. . ----------......... ■.   . ,

4
fe
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OLIMPIJADOS 
EKSKURSIJA Lietuvių Kongresan
Didžiausiu Francuzų Linijos Laivu NORMANDIE

Sportininkų ir Amerikos Legiono 
Dariaus - Girėno Posto

Laivas išplauks is New Yorko Liepos JI dienų. Dėl šios ekskursijos B R.PIET- 
KI1JWICZ padarė specialų sutartį su laivų kompanija nuvykęs New Yorkan. 
Tuojau kreipkitės į

B. R. Pietkiewicz
Olimpijados Komiteto Transportacijos Pirmininkas.

Laivakorčių Agentūra 
2808 W. 47th Street Tel. LAF: 1083

—...

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai »uUtonė* rūšie* pamišk

ių b Orabnamių

Dldilaul* paminklų dbbtavl 
OhlcagoJ

Snviri 60 metų prityrimo

Pirkite tiesiai ii dbbtavša b 
taupykite pinigu*

--------- o ■ ■ - ■
Mes atlikome darbų daugeliui 
iymeroių Ghicago* Lietuvių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių I 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Masalskis

527 N. WESTERN AVĖ. I J. F. felHllS
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

S. M. Škodai
Chas. Sy rewicze

3307 Lituanica Avė. 
Phon« BOtJlevard 4139

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

668 Weet 18th Street 
Phone CANal 6174

718 Wtet 18th Street 

Phone MONroe 3377

1344 So. 60th Avė., Cioero 
Phone Cicero 294

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 

visokių rūšių paminklų ir grab
namių.

Mūsų šeimyna specislir.uoja Šia
me darbe per Šešias kartas. 

Vcskito paminklų reikalus teisiai 
au pačiais išdirbėjais.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Viena, b'.okas | rytus nuo 
dhlž.lŲjy vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
. Trys telefonai:

Rex. PKNHAOOEA MII 
BELMOMT S4«ft

Offles, HII.IRIDIS asas
Alfred Rmelll. prea. Vlncent RoseUI. secr.

1646 West 46th Street 
į‘houe BOVlevtfd 5203

4605*07 So. Hermitage Av« 
Photie YABds 1741—1742

hdiaiici ir Šuns
I.

S. P. Mažeika

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2516 Cioero 69871

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138

AMBVLAKOB PATAOAVIMA1 DUEN4 » NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS



šeštadienis, birželio 29, 1935

lAcme Photo.)
Naujas išradimas. — Šiomis dienomis National Inventors suvažiavime, Šerman 

viešbuty, Chicago, Diego Arzig iš Chicagos demonstravo savo naują išradimą so- 
tarinei (šautinei) sistemai parodyti. Šis įrankis bile valandą parodo saulės, mė
nulio ir planetų pozicijas. Prie “mašinos” matome ir patį išradėją aišknant.(Acme Photo.)

Faraonų liekana. — Šie milžiniški vartai 
įeinant į Karnak, Egipte, ir šiandien dar te
bestovi. Kaip ir piramydės jie liudija išdidžių 
faraonų laikus. Šiuos vartus dažnai lanko vi
so pasaulio turistai. , \

Didžiausias, greičiausias ir gražiausias pasauly prancūzų linijos laivas Nor 
mandie, kuriuo dienraštis “Draugas” ortranizuoja ekskursija į Viso Pasaulio 
Lietuvių Kongresą, būsiantį rugpiūčio 11-17 dd. Kaune. Ekskursija išplauks 
liepos 31 d. Vadovaus “Draugo” redaktorius L. Šimutis. Su šiuo laivu vyk
sta į TJetuvą ir parinktieji Amerikos Ii tuviai sportininkai.

) (Acme Photo.)

Prasidėjo pjūtis. — Kai kuriose Jungtinių Amerikos valstybėse 
ankstyvų kviečių pjūtis. Š's atvaizdas yra iš Kansas valstybės.

(Acme Photo.)
Siųstai kyšių ėmėjui sugauti. — Federalis 

agentas .J. E. Jonės New Yorke nufotografuo
tas su tam tikru fdKografu, kurio pagelbą pa- 
pavyko suimti kyšių prašytoją taip pat buvu
sį federalį agntą William A. Kabeli. Fonogra
fas užgeristravo kalbą su kyšio davėju.

(Acme Photo.)
Paminėjo 157 britų Valley Forge evokacijos sukaktuves. Šįmet suėjo 157 m. kai 

b-itų kariuomenė evokavo Valley Forge, Pa. Sukaktis iškilmingai paminėta. At
vaizde šių laikų J. A. V. kariai anų laikų generolų uniformose. P.rmąs iš kairės 
vaizduoja gen. Kosciušką, vidury J. A. V. Pramonės sekretorius Roper.

ęp- > sėj

(A<5ne Photo.)
SUGRIOVĖ TILTĄ. - St. Charles, Mo., traukinys, atsimušęs į stulpus, su

griovė 100 pėdų aukščio tiltą. Su tiltu sykiu aut gatvės nugriuvo automobilius ir 
keletas pėsčiųjų žmonių. Traukinys įvažiavo į viešbutį ir sužeidė savininką.

(Ačm* Photo.)
Fašistukų un'fcoua, Italijos diktatorio Mu

solinio sūnus Romano (kairėj) naujoj vaikų 
— fašistukų, tarpe 6 ir 8 m. amžiaus, orga
nizacijos nui formoj.

(Acme Photo.)

Aukštas svečias. — J. A. 
Valstybių sekretorius Hull, 
kuris praėjusį sekmadienį 
trumpai buvos sustojęs 
Cbieagoje.

■■■•■■I (Acme Photo.)

Nauja, vandens sportui vieta. — Pastačius milžinišką 
>sogaR leidžia Boulder ežero užtvanką, pasidarė nauja vandens spor- 
^niras Šauti i tui vieta. Ežeras dabar yra 200 pėdų gilumo ir 50 mv- 

lių ilgurrio.

(Acme Photo.)

Traukinio katastrofa. — šiomiR dienomis netoli Londono, Anglijoj, įvyko šiur 
pi traukinio katastrofa, kurioj 15 keleivių užmušta ii 50 sužeista. Atvaizde trau 
kinio griuvėsiai prašalinami nuo kelio.

*

T
B

“ ų-
1 ,Š. cA-tfc

FHį

t-.'' Al
U1 ii 1

jt,

/


