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PREZIDENTAS PASIRASĖ WAGNERIO 
DARBA (STATYMį

Pramonininkai pasiryžę toliau 
kovoti prieš šį bilių

AYASHINGTON, liepos 5. kompanijos ir kuriose darb- 
— Prez. Rooseveltas šiandien daviai vyrauja, 
pasirašė ^Vagnerio darbo bi-

LAVA VERŽIASI IŠ VESUVIUS UGNIAKALNIO
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Sudaromas taip vadinamas 
darbo santykių boardas, ku
ris priims ir spręs paduoda
mus skriaudžiamų darbinin-

liu, prieš kurį pramonininkai 
atkakliai kovojo.

Šiuo bilium fabrikantai su
varžomi dominuoti, kištis, ar
, ... ku nusiskundimus prieš darbba kokiu nors budu kenkti. . ‘ . -
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THE MOST INFLUENTIAL

LITHUANIAN CATHOLIC
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METAI-VOL. XIX

SAUKIAMAS A. L R. K. FEDERACIJOS 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

ĮVYKS LIEPOS M. 30 D. NEW YORKE
Daugumos A.L.R.K. Fede- Amerikos lietuvių katalikų 

racijos centro valdybos narių pozicija Viso Pasaulio Lietu
vių Kongrese ir taip pat bus 
pasitarta kitais svarbiais die 
nos klausimais.

Plačiau apie tai bus praneš 
ta oficialiame Federacijos vai 
dybos rašte.

nutarimu, yra šaukiamas Fe
deracijos Tarytais suvažiavi
mas, kuris bus liepos 30 d., 
10 vai. ryte, New Yorke.

Šiame tarybos suvažiavime 
bus nustatyta organizuotųjų

darbininkams organizuotis į 
profesines unijas kolektyvio 
derėjimosi tikslais. Bilius iš- 
teisėja taip vadinamas kom
panijų unijas, kurias palaiko

davius.
Pramonininkai tvirtina, kad 

šis bilius esąs priešingas kon 
stitueijai ir prieš jį bus ko
vojama.

MASKVA SUSIDOMĖJUSI MIN. BECK 
ŽYGIAIS BERLYNE

ETIOPIJA ŠAUKIAS 
AMERIKOS PAGALBOS

WASHINGTON, liepos 5. i ignoruoja ir Anglijos pastan- 
— U. S. vyriausybė šiandien gas, kad neleidus Italijai la-
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vakare pasiuntė atsakymų : biau įsigalėti Afrikoje 
Etiopijai. Atsakymo turinys 
bus paskelbtas vėliau.

I

IŠKILMĖS SOLDIER FIELD 
STADIJUME

MASKVA, liepos 5. — So 
vietų vyriausybė su giliausiu 
susidomėjimu tėmijasi į Len
kijos užs. reikalų ministerio , __ ____
Becko vizitų Berlyne. Juk tai Nepriklausomybės diena iš 
ne veltui jis vizituoja Hitle- idiniingai minėta Soldier fie- 
ij. Kas nors nauja planuoja- j(į stadijume. Iškilmes suren- 
ma. Spėjama, kad daromas gg Cooko apskrities Amerikos 
koks sankalbis prieš Busi jų. Legijono taryba. Į stadijumų

Maskvoje nėra paslaptis, buvo sutraukta apie 50,000 
kad lenkai ir naciai teorijoje asmenų. Įvyko įvairių kariš- 
sutinka bendromis pajėgomis bų drilių, atletinių pramogų, 
veikti prieš Rusijų. Bet prak Šokių ir kit., o sutemus “fire 
tikoje dar vis neturima suta- works.” Prakalbų nebuvo, 

Gal šį kartų bus padą- nes rasta, kad tas sukelia

__ _ ___
lAcme Photo.)

Žiniomis iš Romos, pradėjo iš naujo veržtis garsus Vesuvius ugnia- 
kalnis šalia Neapolio miesto, Italijoj. Čia matoma ugniakalnio nuotrauka pa
daryta seniau per jo veržimosi.

SUGRIUVO TRIJŲ AUK- MIRĖ MARQUETTE VY- PARKŲ BOARDAS NETU
ŠTI AUTO DALiy SKUPAS NUSSBAUM ' RI NUSTATYTŲ SAU

1 ADDIS' ABABA, Etiopija, 
liepso 5. — Etiopija griebia-1 
si visų sau prieinamų pastan-' 
gų, kad apsisaugojus nuo ka- į 
ro su Italija, kuri gręsia etio-1 
piečių nepriklausomybei. Et-1 
iopija numato taip didelį sau 
pavojų, ko nebūta per keletą

Reikia žinoti, kad kaip Ita- 
T. Sųjungos grųsinimus, kaip 
lija, taip Etiopija yra T. Są
jungos narės. Deja, Sųjunga 
y ra bejėgė ir šį kartų taip, 
kaip ji pasirodė bejėgė japo
nų kinų reikalais.

ĮDOMI ANGLIJOS 
POZICIJA

PARDUOTUVĖ

rimo. 
rytas koks 
rimas.

konkretinis suta- daug nuoliodiimo.

KAS DAROSI GRAIKŲ 
PARLAMENTE

j Taip tai gražiai Chicagoj 
į minėta krašto 159-oji metinėI
Nepriklausomybės šventė.

Vakar rytų staiga sugriu
vo Auto Parts Co. trijų auk 
štų mūro namai, 1620-22 So. 
State gat. Vos išsigelbėjo ke 
liolika viduje buvusių asme
nų ir praeivių. Dalis griuvė
sių užvirto ant gatvėkarių 1h? 
gių ir vos nekliudė pravažiuo 
jantį gatvėkarį.

MARQUETTE,. Mieli., lie
pos 5. — Mirė vienatinis A-i 
merikoje pasionistų kongre-. 
gacijos narys vyskupas P. J 
Nussbaum, C.P., 65 m. am

šimtų metų, kada musulmo-
’ nai buvo įsiveržę Siu kraStan. Sužinota/ kad ir Anglija jiu

• Etiopijos imperatorius Hai keliūtas mėnesis varžo gink-
--------  le Selassie senai planavo fų ir municijos eksportų į Et

Chicagos parkų distriktų šauktis Amerikos pagalbos, iopijų. Sakomai, ji tuo būdu
taiardo advokatas vakar ar- i Pagaliau tai įvykdė vakar — pildo padarytų sutartį su
gumentavo teisme prieš kun. Amerikos (J. .Valstybių) ne- Prancūzija ir Italija, o tų

Jis pa- sutartį pasirašius ir Etiopija,
atstovą Iš tikrųjų, Anglija užima

LONDONAS, liepos

• ~

ATENAI, liepos 5. — Pa
starųjų graikų sukilimų vy
riausias vadas buvęs premje 
ras Venizclos yra Paryžiuje. 
Graikų karo teismas nubaudė 
jį mirties bausme.

Dabar
vienas atstovų padavė tokį 
sumanymų: Reikalinga, kad 
tsi rastų toks drąsuolis, kurs 

nužudytų Venizelosų. Graikų 
vyriausybė už tai netik netu
rėtų bausti to žmogžudžio,

SUIMTAS ŽMOGŽUDIS 
SU ŽMONA

žiaus Velionis vyskupu pa- Coughlino pasiryžimus gauti | priklausomybės dienų, 
skirtas 1913 m. Iš pradžių Sohlier field stadijumų šau- | kvietė pas save U. S.

vyskupavo Corpus Christi, o ... ....................
Sočiai Justice” masiniam su- ir jam išdėstė apie gręsiantį sės ji deda pastangas, kad su 
sirinkimui. pavojų savo kraštui. Impera- laikius Italiją nuo karo su

Iš boardo advokato argu- torius pranešė, kad Amerika Etiopija, iš kitos pusės ji
mentavimų paaiškėjo, kad galėtų panaudoti Kelloggo trukddo ginkluotis Etiopijai,
boardas neturi jokio statuto, Briando paktų, kuriuo ištei- kad apsigynus nuo italų.
kaip jis privalo tvarkyti mi- sėti karai ir kurį tarp kitų ---------------------
nėtų stadijumų. Ir todėl par valstybių yra pasirašiusi ir DAUG TRIUKŠMO SUKEL-

paskiau — Marąuette vysku
pijoj.

Vyskupas Nussbaum birž. 
Tuojau imta tyrinėti griu- 13 d. parkrito ant garadžiaus 

Kai kas ma- konkretinių laiptų ir pažeidėvimo priežastis
NE\V YORK, liepos 5. __ n°, rasb viršutiniai na- galvų. Po keletos dienų, ro-

Čia suimtas Merton Ward aukštai per daug buvo dos, pasveiko. Bet paskiau įsi 
Goodrich, kurs pereitais me-»i u^raut‘ automobilių dalimis, metė galvoje skausmai ir vy- 

--------------------- skupas atgulė lovon.tais Detroite įsiviliojo į savo
1 * butų mergaitę Lillian Gaila- VIESULAS VAKAR IŠTIKO

giuihų paiiaiiKiiie her> Jį m amz, nužudė ir1

bet dar pripažinti jam 10,000 užkabinęjimus

paspruko į Kanadą. Paskiau 
jis grįžo į Bostonų, o iš ten 
į New Yorkų. Visam krašte 
žmogžudys buvo ieškomas. 
Čia jis areštuotas netikėtai 
Central parke už mergaičių

CHICAGĄ
PRIEŠ GIMDYMŲ 

KONTROLĘ

kiamam “National Union for Į Etiopijai, W. Perry George, keistų pozicijų. Iš vienos pu-

samdo, arba neparsamdo sta Italija.
dijumo pagal savo nuožiūros.) Atstovas W. P. George šį 

Tad ir reikalinga dabar, i Etiopijos apeliavimų su impe
kad teismais nustatytų boar- rat°r*aus pareiškimų memo

TA ITALIJOJE

dol. dovanų.

Oficialiai paskelbta, kad 
227,125 piliečiai dalyvavę 
Cooko apskrity teisėjų “rin
kimuose” liepos 1 d.

Paskiau areštuota ir jo 
žmona. Goodrich yra 27 m. 
amž. Keletą kartų jis yra bu 
vęs bepročių įstaigoj Lima, 
O., ir vis paleistas, kaipo 
“pasveikęs.”

Smarkus viesulas su per
kūnijomis ir lietumi vakar iš 
tiko Chicagų tuojau po pu
siaudienio.

IŠKILMĖS PRIE DARIAUS sužeistas buvęs ispA-|rnuonepnger? 
GIRĖNO PAMINKLO 1

Michigan ežero 
sargyba buvo užimta žmonių 
gelbėjimu ežere. Pakilusios 
bangos pradėjo vartyti tuo 
laiku ežere pliuduruojančias 
valtis. Išgelbėta keliolika as
menų. Spėjama, nė vienas as

SEATTLE, TYasb., liepos 
5. — Amerikos katalikių dūk 
terų organizacija suvažiavi
me padarė rezoliucijų, knria-
ja smerkiama gimdymų kon-

pakraščių trojg

Amerikos moterų klubų fe
deracija daugiausia propa
guoja gimdymų kontrolę.

ANGLAI TARIASI 
PRANCŪZAIS

SU

NŲ KARALIUS

— ! ROMA, liepos 5. — Iš čia
Rytoj, 1 vai. popiet, Da- važiuojant į Leghorn apvirto

riaus-Girėno paminklo ker 
tinio akmens pašventinimas. 
Pašventinimo apeigas at
liks kun. Ig. Albavičius Ir 
kun. J. Vaičiūnas. Kalbės 
žymūs kalbėtojai. Po pa
šventinimo Iškilmių ten pat 
Marquette Parke jvyks pik
nikas, kurio pelnas eis pa
minklo naudai.

automobilis, kuriuo važiavo 
buvęs ispanų karalius Alfon 
sas su palydovu. Abu su
žeisti.

Prieš pat viesulų šiluma 
buvo pakilusi iki 89 laipsnių. 
Paskiau gerokai atvėso. Kiek 
palaukus prieš vakarų iš nau 
jo temperatūra ėmė kilti.

20 ASMENŲ ŽUVO 
JŪROJE

dui kokias nors pareigas, 
kaip jis turi tvarkyti minėtų 
stadijumų.

LIEPOS 4 DIENOS AUKOS
Ass. Press randa, kad Ne

priklausomybės dienų (liepos 
4) visam krašte žuvę 214 as 
menų nuo įvairių nelaimių. Žu 
vimai šiaip paskirstyti: trafi- 
kas 83 asmenys; prigėrė 89; 
nuo priemoninių sprogimų 6; 
nuo kitų priežasčių 36.

LONDONAS, liepos 5. — į Iš to skaičiaus 11 asmenų 
Anglija ėmė tartis diplomati žuvo Cbicagoj ir apylinkėse, 
niu keliu su Prancūzija, kad j “ Eirecrarkeris’’ sudraskė 
sulaikius Italiją nuo karo gerklę Ch. Bulvickiui, 16 m.
su Etiopija. ' amž. Kiti 

mėse.
žuvo kitose nelai-

landumu pasiuntė 
ingtonų.

į Wash-

ROMA, liepos 5. — Italų 
valdiškuose sluoksniuose 
daug triukšmo sukelta gavus 
žinių, kad Anglijos vyriausy

Kiek žinoma, Kelloggo Bri planuoja sukelti ekonomi- 
ando paktas yra galioje, bet, n? blokadų Italijai, kad su- 
kaip sakoma, jis neturi reika- Nikius jų nuo karo Afrikoje, 
lingu dantų, kad sučiupus už Pažymėta, kad Anglija pla- 
apykaklės puolėjų. Bet Ame- auo.ia sau talkon pakviesti 
rika gali gelbėti Etiopijai mo ’r kitas valstybes, 
raliu keliu. Amerikos reikštas Italų spauda karčiais žo- 
balsas gali sukelti visų paisau džiais puola Angliją, o dik- 
lį prieš Italiją ir jos žygius. tatorius Mussolini skelbi®, 
Ir tokiam atsitikime Italijai k«l jis imsiąsis priemonių 
pasidarytų didelių ir nenuga prieš tuos Anglijos žygius, 
limų kliūčių kėsintis prieš, ____________
Etiopijos nepriklausomybę.

WASHTNGTON, liepos 5. 
— Etiopijos imperatoriaus a* 
sišankimas į Amerikų, kad ši 
gelbėtų Etiopijai, yra didžiai 
opi tarptautinė problema.

PABĖGO NUBAUSTAS 
KALINYS

KELIOLIKA ASMENŲ 
SUŽEISTA

KEY WEST, Fla., liepos 
5. — Netoli šio miesto sude
gė namai ir liepsnose žuvo 
visa šeima — tėvas, motina 
ir keturi vaikai.

OSLO, Norvegija, liepos 5. 
— Žiniomis iš Murmansko, 
per siautusių audrų Baltojoj 
jūroj keletas laivų sulaužyta 
ir žuvę apie 20 asmenų.

NEW YORK, Hepos 5. - 
Pervažas Utica su 200 asme
nų susidaužė North upės do
kuose. Sužeista keliolika as
menų.

VATIKANAS’, liepos 5. —
Šventasis Tėvas Popiežius Pi 
jus XT paskyrė vyskupu kun. giaimas atsiminus faktų, kad 
Pb. Cote, S.J., gimusį Law- pati T. Sąjunga neturi pakan 
rence, Mass., 1896 m. Jis skir karnai pajėgų Rnstabdyti Ita- 
ta« Sučovo, Kinijoj, apašta- lijos žygius Afrikoje. Dikta- 
lišku vikaru. torius Mussolinis ignoruoja

Clarence Bovman, 43 m. 
amž., teismo nubaustas 300 
dol. bauda už savo motinos 
mušimų, pabėgo iš Fillmore

Dar nežinoma, kas bus daro- policijos stoties teismo veda 
ma tuo klausimu. mas kalėjimam

Etiopijos apeliavimas nenei

ORAS
CHICAGO TR APYLIN

KES. — Numatomas pragie
drėjimas ir vėsiau.
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bių išvaryti visi dvasiškiui. Likusiems dva
siškiams atimtus visus politinės teises; jiems 

nevalia nei viešai, nei privačiai kritikuoti 
valdžios darbus. Mokyklose uždrausta mi
nėti Dievo vardų.

“Neue Zuercher Zeitung” aiškina tokių 
baisių netoleruneijų Meksikos vuldžios užsi
spyrimu panuikinti religijų dėl to, kud ji 
kliudo vykdyti socialinės revoliucijos ekspe
rimentus. Prie religijos ypač prisirišę indi- 
jonai, kurių padėtimi seniau tik viena Baž
nyčia tik ir tesirūpino. Iš tų neturtingų in-

Kos. šūkis

Mažasis Mite - Liudvikas Horstas
DIDELIS KOVOTOJAS U2 

TIKYBĄ, LAISVĘ IR 
LYGYBĘ

ir pasiryžo imtis teisių moks
lo.

\\ ’indhorsto nuopelnui išky
la kovoje su Vokietijos dik-

DIENOS KLAUSIMAI

Mažuoju milžinu ka p vo- tatorium Bismarku. Vokieti- 
kiečių taip ir kitų šalių ku- joj tuo metu prasidėjo kova 
tulikai ir net jų priešai pu- tarp valstybės ir Katalikų 

dijonų kaip tik būtų valdžios socialistiniams va(hno didžiausių 19 šimtine-Bažnyčios. Vokietijos valdžios 
eksperimentams geriausia medžiaga; reikia kovotojų už kutai.kų Ba- pryšaky stovėjo Bismarkas, 
tad tiems indijonams atimti religijų, išardyti žnyrios laisvę. .Jis šiuo var- tlėl atkaklios kovos, vadina- 
religijos sankcijonuotlis šeimyniškus ryšius, ‘^u kuvo pavadintas dėl to, mas "geležiniu kancleriu”, 
tai paskui, mano Meksikos valdžios žmonės, kad buvo labui mažo ūgio, lai žmogus labui aukšto ūgio, 
bus galima su jais daryti nustatytus eksperi-: bet milžiniškos sielos. Jis ko- smarkios kalbos ir didelis Ra
mentus. Į ne vienas iškovojo vokiečių talikybės priešininkas. Bet

(Acme l’liolo.)
Viesulas nugriovė tiltų. — Praėjusį antradienį pra- 

uždamas smarkus viesulas netoli Rockfordo sugriovė 
naujų, vos pastatytų ant kelio (higlmav;, betono tiilų.

gu galėčiau, aš jums išrašy- pastatyta. Ten amžinai ilsisi 
čiau dar vieną Bismarkų. l»ū- jo kūnas, 
kimo patenkinti, kad taip vi

ĮVERTINKIM JŲ ŽYGĮ

Dariaus - Girėno paminklo statymo dar
bas einu prie užbaigos. Rytoj šventinamas 
paminklo kertinis akmuo. Tai bus gražios 
iškilmės ir pasakyta eilė reikšmingų kalbų. 
Keikia laukti, kad suvažiuos daug žmonių, 
kad būti svarbaus istorinio įvykio liudinin
kais.

Prieš tris metus, liepos mėnesyje, mūsų 
didvyriai — Darius ir Girėnas pakįlo iš iš
skrido ilgon, pavojingon, bet labai garbin- 
gon kelionėn. Jie laimingai perskrido platųjį 
Atlantu ir visai netoli savo mylimos Tėvynės 

- Lietuvos tragingai žuvo. Šis įvykis ne 
tik mūsų tautų, bet visų kultūringųjį pasau
lį sukrėtė. Beveik nebuvo mūsų tautoje ki
to tokio įvykio, kuris taip plačiai būt iš
garsinęs lietuvius, kaip išgarsino ‘‘sparnuo
tųjų lietuvių” žygis.

Kiekvienas didelis žygis, didelis pasiau
kojimas dažniausia sutinka kelyje pavojų ir 
pareikalauja aukų. Didžiojo žygio — pakelti 
mūsų tautos garbe buvo aukomis ir Darius 
su Girėnu. Jiedu gerai nusimanė, kas toj 
ilgoj ir pavojingoj kelionėj gali atsitikti, ta
čiau nieko nebijodami leidosi į kelionę. Juos 
drąsino ir lydėjo karštas troškimas iškelti 
lietuvių vardų aukštai į pačias padanges. 
Jiems rūpėjo mūsų tautos garbė ir gerovė. 
Tam tikslui jiedu paaukojo brangiausių sa
vo turtų — gyvastį.

Dariaus ir Girėno didvyriško pasiauko
jimo mūsų tauta negalės pamiršti, lr nepa
mirš. Lietuva pristatė daug visokiausių pa
minklų jų vardo įamžinimui. Negalime nė 
mes, amerikiečiai, jų pamiršti. Juk jie mūsų 
tarpe augo, gyveno ir su mūsų menka pa
galba į garbingų žygį rengėsi. Štai dėl ko 
ir mes turime statyti jiems paminklų.

. Paminklas statomas ir jis netrukus bus 
užbaigtas. Tačiau toli gražu dar ne visi pri
sidėjo su savo auka prie to darbo. Dabar 
yra tam laikas, nes paminklo fondui dar 
daug pinigų trūksta. Taigi, tuoj pasiųskime į 
fondų savo dalį arba atvežkime rytoj ir į- 
teikime paminklo kertinio akmens pašven
tinimo iškilmėse.

Šitas religijos Meksikoje persekiojimas katalikams lygias te.sės su štai tam didžiajam Bismarkui
yra įvilktas dabar į įstatymų legalias for- kitų tikybų žmonėmis, todėl pastojo kelių mažasis V ind-
mas. Bet turintieji drųsos, susipratę katuli- jo kalbos dar ir dabar randa horstas. Nors Yindrorstas bu
kai, ypač studentai ir šeimų tėvai kelia, kiek atbalsio visuose katalikiškojo vo mažo ūgio, bet buvo pu:-
tik gali, protesto balsus prieš tiraniškas val
džios užmačias. Deja, gyventojų masė yra 
apatiška, visuomeniškai - religiškai nesusi
pratusi, o valdž a dar prie kankinimų už re
ligijų neina, vengia fiziškai minių erzinti, 
nori pamaldų neleidimais, dvasiškių prašali- 
nimais, bažnyčių uždarymais eiti prie silp
ninimo masėse religijos ir tuo būdu paga
liau prie religijos žmonių sielose panaikini
mo.

Taigi apie šitokius Meksikos valdžios 
‘‘legalius, įstatymais paremtus darbus” kal
ba Šveicarijos laisvamanių liberalų dienraš
tis. Žinoma, toks legalumas, kad ir viso Me-

pasaulio kampuose. kus
Nors daugeliui teko kalbu- Las,

DtL KATALIKŲ PADĖTIES MEKSIKOJE

skas įvyko”. 
Ir džiaugėsi katalikai dė

kalbėtojas, geras tukti- laimėjimų, o savo vadų Vind- 
horstų iš meilės ir pagarbosturi? erelio žvilgsnį vi-
vistir minėjo. D jis nors mase ir laikraščiuose išgirsti mi- suose kovos su Bismarku da-

nint šio vyro pavardę, kuri lykuose. Jis visu smarKumu ižas, beveik aklas ir negražus, 
mums lietuviams net sunku stojo ginti katalikų reikalus, bet geležinės valios, tvirto 
ištarti, bet aiškiau mažai kas J Jo ginčai seime su Bismarku būdo ir kilnios širdies prašy- 
jį pažįsta. O pažinti jis ypač buvo nepaprastai dideli. ;te, prašė, kud jo nevadintų
šiuo laiku naudinga, nes iš J Suprasdamas organizuoto, ‘‘žymiausiu valstybės vyru
jo daug ko galima pasin.oky-1 ,llrbo pr0(lllktingullų. ir nor5. | T>irtai k“H> ir garbė jo ne-
l • ' i t’i I > ei i zx X !._•*» Itl t If / \ 1*11ti

Liudvika.-; 
mė 1812 m.

Yindliorstas
Yokietijoje. Jo

damas kova laimėti, Vindhor- 

stas pradėjo organizuoti ka

talikus. 1871 metais

j viliojo. Visų laikų gyveno ku
kliai. Ir kai per 89 m. sukak
tuves norėta jam padovanoti

Mirė jis 1891 m. kovo mėn. 
14 d. tardamas Išganytojo žo
džius: ‘‘Tėve! Į Tavo rankas 
atiduodu savo sielų”. Jam 
mirus, visa Vokietija liūdėjo. 
Net pats kaizeris buvo sujau
dintas ir atsiuntė jam vaini
kų su puikiu kaspinu. Mačiu
sieji sako, kad mirusiojo vei
das buvo labai švelnus, nors 
jo visas gyvenimas buvo lik 
žiauri kova. Bet kas eina iš 
šio pasaulio kaip nugalėtojas, 
iam nėra baimės ir liūdesio, 
už tat jo mirtis graži, jo vei-

t

tėvas buvo gana turtingas ir ria katalikų galingų
... .... . . . , . . . J8U visa semia gyveno savame partįja. ši partija buvo gry-ksikos valdžios aparato nustatytas ir vykdo- , „ . • .m. ..... i-„ ir m L -i • i • i ♦ i i Liudukas paaugęs ka- nai katalikiška, bet drauge
mas, negali Meksikos susipratusių kataliku i . „ i. .....įtikrinti, kad jis uždėtu sąžinei pareigas žiū- . J ’ " n '‘ .• įrūp U0!“ P®'““"“* *>»« I
rėti i ii L-,.:,.,. t„i.in.r,. i- ii -’•> "lotina,, ™etĮ, n„a relka|als. ,]Os prugruimuis pu-

jis įku Į . ... _
! vasarminns, **0 nePneme> 
bet paprašė geriau tam atmi- j 
nimui pastatyti Marijos t>až- Į
nyčių. Sumanymas buvo pri- į BIZNIERIAI. GARSINKITE^ 
imtas ir bažnyčia Honoverv “DRAUGE”

das linksmas, švelnus.

rėti į jį. kaipo teisingų ir pagal jį tvarkyti 
savo elgimąsi.

Kaip Meksikoje, taip ir kituose kraštuo
se pasitaiko įstatymų ir valdžios parėdymų, 
kurie yra priešingi teisingumui ir kurie, kaip 
loki, žmonių sąžinės negali saistyti.

ir protinga moteriškė, mirus inktas buvo; katalikų vienybė 
vyrui, paėmė į savo rankasl u? tei<ę, laisvę įr tikybų. Vind- 
dvaro vedimų ir vaikų mokv- Įlorsįas suprato, kad katali- 
mų bei auklėjimų. 1 radžios kaį ĮU1.į dalyvauti politikoj, 
mokslų Liudvikas gavo Ostei-j ka(j jįe |urį pridėti prie į- 

1 Lapelės mergaičių mokykloj,' statV|UU leidimo ir šalies val-

NAUDINGAS DARBAS
kurių lankė ir jų sesutė. dymo. Nes nutolimas nuo vie-įtt sesi
švtis vienajp yip jneigaicių va|stybės reikalų, reikš

v . p*. . . . . buvo ne visai patogu, bet Liu- į apsileidimu savo pareigo-
Tsb. praneša, kad švietimo mimste- dvikas gito nepai^ iv u0]iaį 

i direktorius dr. Juška pareiškė, kad •
, , .. . , ... • . . . . i.l‘l )ankL- Bismarkas elgesį kitaip. Jis

sudarytoji tautos melodijoms linkti konusi-į . . ..
i . .. ... ... .1 Gal būtu ir ikdaii ši»i mn išleido įstatymus varžančiusja per penkis savo veikimo menesius jau uz- 11 ueiau mo-> ...

lasė apie 3099 įvairių melodijų. Iš jų 1,59b j Ljklų lankęs, jei ne vietos, 'ataivU 11 ai&'G a
užrašyta tam tikru prietaisu, vadinami, fono- klebonas. Bet šiam išreiškus nibus stengėsi apmauti api 

tvažiuoja
moka po pu

tos

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS - lr prakaituoju, - atsa- 
_______ j ko Frenkis-

šiais prosperity eėsais dau-' Kokiu būdu f Imi lan
geliui priseina taip, kad nors ^as vanas?

grafu, į plokšteles. Į Kauna atvažiuoja sene- .neI)asit<-‘nkinhiių, Liudvikas jų muilinis t. >. uždai\ti za 
apleido. Tada jį paėmė dėdė kristijose, o šiaip veiklesnius 

.kunigas ir pavedė vienam ka-(katalikus išstumti is viešojo 
utliekft‘pelionui jį mokyti. Bet nau- gyvenimo. Jausdamas organi- 

irbų. Įdainuotosios plokšte- j 3asis mokytojas labiau mėgo katalikų pasipriešinimų,
ietuvos mokslininkams bus ,ir daugiau nusimanė apie me- ‘‘S-'ežinis kancleris” Centrų 

džioklę, negu apie vaikus ir upskundė Romai. Bet veltui. 
Paskutiniu metu pradėta rinkli inelodi-į3U mokymų, šitoks mokslas, ,10° nieko nelaimėjęs, kibo

jos Klaipėdos krašte. Martynas Jankus jau, žinoma, negalėjo atnešti ir ne-T™ Yindliorsto. Kadangi jis
'įdainavo keliolika dainų. atneS* j°kio« naudos. Moky-Jmvo llonoveno ministeris,

Netrukus bus išleistas įstatymas tauto- to3as save pateisindamas kai-(tai Bismarkas tų valstybėlę 
sakai tvarkyti. Pagal tų įstatymų bus suda- tino Liudvikų, kad neturįs ga-, jos iždu konfiskavo, o pi 
rvtas archyvas ir tautosakos taryba, kurioje bumų. Metus Čia pasimokęs, nigus sunaudojo spaudos pa 
bus mokslininkai ir muzikai. P^r«ikė16 i kit4 mokyklų, o pirkinėjimu., agentams sam

Senovės medžiaginių turtų prie pastatų D» dar į trečių, ir paga- .dyti. 1 aciau katalikų orgam- 
psaugai suorganizuoti žmonės, kurie tuos liau i^ojo gimnazijon. zuotumas, energingumas, vei-

Menkai paruoštas, gimnazi- kilimas ir drąsa nuolat didė-

liai ar senelės, kurie kartais 
trečio šimto dainų.

Komisija, rinkdama melodijas, 
didelį kultūrinį dari 
lės šimtus metų Lietuvi 
brangi medžiaga.

gyvas zemen — No — sako Nabagaitis.

— Atsisėdu prie stalo, paimu 
gabalų poperos, paišelį ir ro- 
kuoju, kiek turiu skolos ir už
vilktų teksų, o prakaitas per 
veidų net lašais varva.

“T. K.” rašo, kad neseniai žymus švei
carų laisvamaniškas - liberališkas laikraštis 
“Neue Zuercher Zeitung” (1935-IV-3) įdėjo 
įdomų straipsnelį apie katalikų padėtį Mek
sikoje. Tas straipsnelis įdomus ypač tuo, kad 
jis parodo, jog rimtesni užsienių laisvama
niai - liberalai moka objektyviai kalliėti apie 
katalikus, ne taip kaip mūsiškiai “Lietuvos 
Žinių” linijos.
> “Neue Zuercher Zeitung” tame straips
nelyje konstatuoja, kad Meksikoje valdžia 
persekioja dvasiškius ne dėl kokių ekonomi
nių sumetimų, bet norėdama išnaikinti re
ligijų. Bažnyčia ir dvasiški ja Meksikoje jau 
nuo seno neturi teisės valdyti žemės, vienuo
lynai jau seniai uždrausti, bažnyčios ir baž
nytiniai trobesiai jau seniai paskelbti val
stybės nuosavybe. Ir seniau prieš 1917 m. 
Meksikoje nebuvo daug kunigų: 16 milijonų 
■gyventojų, kurių 98 procentai yra katalikai, 

mvo tik 7 tūkstančiai kunigų. Dabar gi 16,5 
f milijonų yra tik 375. Iš 33 sudarančių Mek- 

adkos valstybę valstybėlių dvylikoje uždraus
tos visai pamaldos; iš daugelio tų valsty-

apsa ugai
turtus surašinėja. Tebeengiamas platus įsta
tymo projektas se nųjų paminklų apsaugai.

“Tiesos Kelias’’ yra rimtas religijos, do
ros, mokslo ir visuomenės gyveninio mėne
sinis žurnalas. Nr. 5, ofieialinėje žurnalo da
lyje, įdėta labai svarbus Lietuvos vyskupu 
raštas mokyklos klausimu. Vyskiųio Kazimie
ro Paltaroko ganytojiškas laiškas moterys
tės reikalu vertas didžiausio dėmesio. Apart 
eilės gražių pamokslų, randame įdomių, mo
ksliškų straipsnių. Kaip kituose numeriuose, 
laip ir šiame liedamas amerikiečių skyrius, 
kurį, kaip žinoma, redaguoja kun. A. Sto
nis. “Tiesos Kelias” naudingas ir įdomus
ne tik kunigams, bet ir šiaip jau veikėjams. 

♦ ¥ *
Katalikų Universitetas Vašingtone išlei

do savaitinį laikraštį, pavadintų ,,Sumnier 
Session News”. Laikraštis bus leidžiamas 
tik jH'r vasaros semestrų. Redaguoja žurna
listikos fakulteto studentai, .lų tarpe yra ne
mažai kunigų ir seserų vienuolių. Tai pir
mas toks laikraštis Katalikų Universiteto is
torijoj.

isk. Taip atsi
tiko ir Bonkaičiui su Korkai- 
čiu. Abu tat nutarė eiti kitur 
laimės ieškoti. Beeidami priė
jo upę. Žiūri, ant kranto šal
na, kad už skęstančio išgelbė
jimų valdžia moka 25 dol.

— Žinai kų, Korkaiti, —■ llalyvude, kur muving pik 
sako Bonkaitis, — tu plaukt cerius daro, nesenai dėjosi 
nemoki, o aš esu geras plau- tokie dalykai. 1’adarTlis vie- 
kikas. Tu šok į upę, o aš ta- nų pikčerį, vaizduojantį re- 
ve ištrauksiu ir gausini 25 Jok voliueijų, direktorius pasišau

Iš didelio džiaugsmo Kor- kė reziserį ir sako: 
kaitis nei nepajuto, kai
pliumptelėjo į vandenį ir lini

joj Liudvikas iŠ karto mokė- jo. Ir galų gale “geležinis ka-, skvstk Gvoltu šaukia pa- 
si blogai, buvo* paskutiniųjų į ncleris” buvo priverstas ir iš- geu,o8> „ Bonkaitis toliau

“mažajam milžinui” ra-mokinių eilėse. - Motina šitai , tiesė 
matydama pradėjo apie sū- nkų, pripažindamas, kad ko- 
naus gabumus vėl abejoti. Liu! va su Katalikų Bažnyčių bu-

skaito

— Revoliucija išėjo kopui- 
kiausiai. Artistai lošė kaip 
padūkę. Aiškiai matėsi, kad 
jie pasipiktinę tironu. Kaip

♦
sain9‘ julu8 pavyko į tuos lepšius

— Dovanok, brangus tavor- įkvėpti tiek artizmof 
gyvenimo , ac‘uu» atsiliepė Bonkaitis. j _ pabaį papigtai, — atsa 

tinos susirūpinimų pasiryžo klaida. j— štai žemiau rašo, kad už kė reziscrius. — Lošiant aš
mokytis geriau, ir motinai jis Pralaimėjęs kovų Eismai |skenduolio iš upės ištrauki- jiems pasakiau, kad šių sa

dvikas pastebėjęs didelį mo- vo didžiausia jo

pasakė: “Aš jums parodysiu,' Las atšaukė katalikams prie 
kų galiu”. Ir tuoj moksle sma šingus įstatymus, o kitus žy 
rkiai pašoko. Baigiant jam niiai sušvelnino. Katalikai iš-'gersi 
gimnazijų, vienas ilgametis jo sikovoję la';svę ir išėję iš ka- Į —
mokytojas apie jį štai kų pa- takombų pradėjo visu smar-1 Sergantieji

mų moka 59 dol. Taigi aš nu- vaitų direktorius numuša 
tariau palaukti kol tu pri- jums 25 nuoš. algos. Jie ir 

įsiuto.

sakė: “Jis turi stiprių galvų kurnu dirbti visose srityse.
tokiomis ligo

mis, dėl kurių, kad pagijus,
O va dzūkams naujiena. 

Vieno dzūko ties Seirijais 
vilkas papiovė arklį. Parėjęssu nepaprastu minties griež-1 Viskas padidėjo, patobulėjo.' rvįkia (iaug prakaituoti, ga-

tunm... Ir nepaisant atšiau- Teisingai 1876 metais popie-! jįto ir be ^ktaro iisigjti. Y-'namo dzūkus sako žmonai: 
raus budo, vis dėl to yra la-, žius Leonas XIII, kalbėdamas į patingai tie, kurie skolų tu-'“Atbėgo kukuožis iš miško, 
bai pamaldus”. su vokiečių katalikų spaudos | rjte> ^\|(. šiandie jų ne- nusevėrė gniezdzį už kiškų,

Baigęs gimnazijų, nors ser-į atstovais, pus a u juokdama- i turi.’) Klausykit kaip Frenkis parsivelėjo ant kiemus ir už 
gančiomis akimis, ryžosi lan- j sis pasakė: “Anksčiau turė- 1 NaJragaitis gydosi. Suėjęs piovė.”
kyti aukštųjų mokyklų — u- 
niversitetų. 15 kurto manė ’oih 

ti kunigu, bet po ilgesnio 
svarstymo šių mintį atmetė

jote vos penketų katalikiškų 
laikraščių, bet nuo to laiko, 
kaip gavote bizūnų, jų turi
te jau apie keletui šimtų. Jci-

Nabagaitį paklausiau: Lietuviškai bus taip: Atbė
— Girdėjau, kad sergi ir go vilkas iš miško, nusitvėrė 

kad daktaras liepė daug pra- bėrį už kojos, parsimetė ant 
kaituotif kupsto ir papiovė.

lucueoUti.it


d., 1935

Laurencijus Grįžta Kolegijon
P. Sandys

(Pabaiga) j — Ar manote, tėveli, jo vi-

Drebėdania jį sekė savo vy- duriai sveiki, — baimingi pa

ti), einantį prie telefono, Ir klausė Kimia.

kada pamatė, kad jo veidas — Taip.... Manau, — abeju- 

staiga persimainė, suprato... tiškai sakė kun. Manningas. 

prasidėjo Getsemano darželio '— Nesu gydytojas, bet aš šioj 

kančios. ligoninėj esu daug patyręs.

— Elena, ruoškis. Turime i Išgirdus tokį atsakymą 

vykti į ligoninę, — tarė ka- 'jiems palengvėjo ant širdies

Jeanette Potcer. j tyti griaužimo buvo — dėtis; — Nenori išreikšti... kad 
su šia linksma draugija, gerti, 

l'gembleriuot.
i Užgirdęs žodį gambleriuot,
tėvas pašoko, bet Elena ra-l — Jis pareiškė, kad buvo 

'miai, bejausmiai sėdėjo. Kun. Ilengviausias būdas.. a

jis... čia žodžiai sustojo gerk
lėje ir nieko negalėjo ištarti. 

Kunigas galva linktelėjo.

KNYGOS ATSIĮISTOS 
PAMINĖTI:

nglų kalbos vertė S.

baidomas telefoną. Matydamas jų susidomėjimą,

Manningui pažvelgus į Des- 

mondienę, prisiminė — Mari-
— Dieve brangus! — sušu-

1). Lietuvos Švento Kazimie-

vienuolinis gyvenimas tikru
moje.

šią knygą galima įsigyti \ sustojęs 
prie Šv. Kazimiero seselių Lie-

teisėjas Juozas Uvikas iš 
Detroit, Miel . Jis eiu buvo

tavoje, ar Amerikoje.

, _ .. ro Seserų leidinvs. Pažaislis 1
verkdamas Laurencijaus .. .. ,

in stovinti nn Liv/in.ni šiol ' . Šventieji 193.) m. Pusi. 214.
ja stovimi po kryžiumi. Hat- tėvas. _ i)įCVc gerasis, at-
tas prakaitas išpylė jo veidą,

jas savo motinėlę. 

Visi Omahos lietuviai džiau

gėsi adv. U v: ko atsilankymu, 

j Mat, jis čia pirmiau gyveno 
Pr;m ir turi daug pažįstamų.OMAHA, Kelmuką, 

ke'etą dieną k.nkės pn< mus ----------------

kada pasiruošė perverti Des- 

inondienės širdį šia liūdna ži

nia.

' — Jis užvakar gembleria- 

'vo ir daug pralošė. .Jis ilgai

leisk man

Bet Elena nei žodžio neišta
rė. Jos galva nulinko ir ji su

dribo kėdėje.

Slinko dienos, savaites, pil

nos nerimaščio ir sąžinės iš-
gembleriavo

Elena norėjo šaukti iš vi-'kun. Manningas pakvietė sės-! 

sos savo sielos, bet jos balsas jti.

buvo vien šnabždesys. j — Ilgai su jūsų sūnumi kal-

Ar... r, ar blogai? bėjausi, — tarė jis. — Nors
Jonas pažvelgė į jos nu- sunku jam buvo, visgi atliko įnnb’x.' Pso.i° ** 

— Vieno metobalusį, rūpesčiu apdengtą vei- išpažintį

dą, į drebančias lupas, šešėliu '* Abu savo širdyse sukalbėjo 

apdengtas akis. '

— Ne, — melavo. — Nie
padėkos aktą.

— Jis papasakojo man apie 

savo mokyklos gyvenimą, — 

toliaus tęsė kun. Manningas. 

Apie jo sielos ir proto sunku

ir daug

buvo paskolinęs. Čia kun. Ma- jans |<aU]ai jungėsi, gijo, bet 

įmingąs nusišypsojo. [taipgi ir tas Desmondų šeimos

— Kada paklausiau, kiek,''meilės ryšys, kuris juos pir- 

tarė: -- minu rišo.

pimgų ■ nietinėjinio. Ne tik Tmurenci-

Jau ne pirmą ascetinę kny

gą išleidžia Lietuvos Šv. Ka

zimiero Seserys. Kas įstabu, 

kad jų tarpe yra kurios ir 

negyvenusios angliškai kalba
nčiame krašte, tačiau anglų 

kalbos tiek pramoko, kati lie- 

tuvina sudėtingo turinio kny-

Ši, naujai išleistoji, knyga 

yra skiriama vienuolėms. Pir

moje dalyje rašoma apie vie- 
stipendiją Vi'-ą laiką kun. Manningas nuoliškojo gyvenimo prigini- 

Vaido kolegijoje. buvo prie Laurencijaus, guodė Į tį: tikslą, santvarką, reikala-

ko blogo. Automobilius trupu

ti paslydo.

Į ligoninę jie vyko lig per 

sapną, per miglotą, kankinan

tį sapną. Ligoninėj juos pasi

tiko jaunas, meiliom, supran-i ]<ajp drąsiai pradėjo savo fi-’ — Pranešu šiuos dalykus, 

tauriom akim, švelniu, atjau- i losofi jos, biologijos ir istori- lies jūsų sūnus per tai norėjo 

cianciu balsu kunigėlis. į jos kursus, o vėliau kaip jis ką nors pareikšti; — prieš

Jus esate jo tėvai, as. ; pradėjo abejutiškai į tuos įeinant jį pamatyti, 

manau? lenkdamas kreipės vjaU8jnius žiūrėti, tyrinėti ti-Į 

į I)esmondus. i kėjimo tiesas, jomis abejoti. I

As esu kun. Manningas. j Nemalonu buvo tėvams tuos 

j\š buvau čia, kada jūsų sūnų dalykus pasakoti, nes jų šir-' ~ 1)auK nipinosi gemble- 

atvežė į ligoninę. Jis buvo be j (lyg jr taip jau j)Uvn užgau_, riavimo skolomis, — lengvai 
sąmonės, (lydytojas prie dra-jtos, Laurencijus prašė ku-' kun. Manningas savo Rai

bužio tuomet rado medalį irjnigo tai pasakyti, tardamas: 

aš suteikiau Paskutinius Sa- • 

k ramentus.

Elena pradėjo verkti.

Jonas Desmondas sunkiai -i" t5velins' Laurencijų.
* * *

atsiduso. Elena pravirko.

Kun. Manningas

jiems naujieną, kurį daugiau 

reiškė, kaip jis galėjo supras-

i Vieną gražią rudens dieną, 

pranese ka(]a saulutė auksiniais spin-

mus, kuriuos patyrė pirmais
, - • \ _ | ti ir toliau tęsė sakydamas

metais universitete. Pasakė,

Kun. Manningo balso tonas 

juose sukėlė baimės.

♦

— ir vykdamas namo at-

— Jūs, tėveli, pasakykite. n,int' kai kurias filosofijos pa-

Aš negalėčiau. ! mokas, kad Dievo nėra, amži-

,, , ... i n- "o gyvenimo nėra; kad mir
. . — Pa metu, — toliau kalbe- '

— lai nereiškia, kad jis į . . ,, *. -- tis tai baiga.
... . v. 1° kun. Manningas, — jis pa-, n

mirs; tai tik mirčiai prisiruo
šimas, — guodė kunigas. —

Aš laukiau, kad jums tai pa

sakyti, lies maniau, jog norė

jot.-. tai pirmiausia žinoti.

Desniondas jam maloniai 

padėkojo ir po kelių tartų, 

paguodos žodžių, kun. Mann

ingas žadėjo ant rytojaus su

grįžti.

Laurencijus vis dar tebebu

vo be sąmonės, kada jį išvežt; 

iš operacijos kambario. Maty

dami jo sutinusį veidą, stiban- 

dažnotą galvą, abu graudžiai 

verkė.

Laurencijaus buvo sulaužy

ta keja ir kūne turėjo keletą 

žaizdų, bet gydytojai užtikri

no, jei nebus žaizdą viduriuo 

se, pagys.

Kaip dvi suvargusios šie-1 

los abu būdėjo prie sūnaus 

ovos. Jų širdys ir sielos buvo,: 

paskendusios maldoje.

Ir tada... kada rytmečio sau 

lutės spindulėliai, prasisklei

dė po lango uždangas, Lauren j 
cijus pravėrė akis. Tėvai pa ; 

žvelgė ir jis saldžiai nusišy

psojo; šypsena buvo tokia sil • 

pna ir apgailėtina, kad jų šir

dys tiesiog virpėjo.

Pagalios slaugės įtikino 

Laurencijaus tėvus grįžti ir 

šiek tiek pasilsėti. Sugrįžus Į 
ligoninę juos vėl pasitiko kun. '

Manningas.

— Gerą n tą, — maloniai j 

pasveikino. — Manau, jūs ži

note, kad sūnus jau pusryčia

vo. O tas, kaip jūs žinot, yra 

geras ženklas.

— Kaip jis atrodė, tėveli 
— paklausė Desniondas. —
Mis šį ryt dar nematėme.

— Didelė atmaina. Žinoma, 

sunkiai sužeistas, bet viskas 

gerai; išgyt.

reiškė, kad nežinojo į ką tikėt, 

fr vienintelis būdas atsikra-

vimus, naudą, sunkumus, lai
mingumus. Antroje dalyje dė
stoma vienuolių luomo prie
dermės: Dievo mylėjimas ir 
artimui pasiaukojimas (mo- 

pratvba,

dūliais puošė gamtą, kada di

dysis ąžuolas ir baltasis ber
žas gyrėsi savo auksine lapų tyvai. charakteris, 

spalva, ir Elenos širdį puošė atlyginimas), 

auksinis meiles džiaugsmas. , Knyga tikrai vertinga ne 

tik vienuoliams, bet ir norin-
tada ir Jono Desmondo širdis i.

Laurencijaus - tėvas suspau

dė kun. Manningo ranką.

čiam arčiau pažinti, koks yra

DIDELIS PIKNIKAS
kuriame bus išdalinta dovanos vertės

#400.00
rengia

Liet. Keistučio Pašelpos Klubas
įvyks

Sekmadienį, Liepos-July 7
J. Liepos Darže - Archer Avė. ir kampas

Kean Avė.
JUSTICE PARK, ILL.

Prasidės 11 vai. ryte ir trauksis iki vėlumos vakare
Šokiams grieš Stepbens Revelers Orchestra. Bus ska

nių užkandžių, šalto alaus, šaltakošės ir cigarų.

Kadangi šis piknikas vra tąsa pirmojo, jaunuoliai nuo 
15 iki 25 metų bus priimami į klūbo narius dykai laike 
pikniko. Yra proga ir senesniems prisirašyti.

Sekančios dovanos bus išdalintos: 1) Refrigeratorhis, 2) RCA Radio, 
S) \Vashhig Maeliine, 4) Cash dovana 25 dolerių. Todėl, kas nu
sipirkote serijų, nepamirškite pasiimti atvažiuodami, nes yra proga 
laimėti dovanas ir su kelstuliečiais smagiai laiką praleisti tyrame 
ori-. Įžanga visiems veltui.

Kviečia KOMITETAS.

OLIMPIJADOS 
EKSKURSIJA Lietuvių Kongresan
Didžiausiu Francūzų Linijos Laivu NORMANDIE

Sportininkų ir Amerikos Legiono 
Dariaus - Girėno Posto

Eleklrikinės Ledams
Sutaupo kas mėnesį ant maisto po .............$ 10.00
Kainos po ....................................................... $89.50

Ant lengvą išmokėjimų 
ant lengvų išmokėjimų

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

Telefonai; BOUIevard 4705—8167

buvo kupina džiaugsmo, kada 

stovėjo gelžkelio stotyje ir at

sisveikino su savo mylimu sū

numi, kuris sykiu su Tomu 

vyko į Švč. Vardo kolegiją.

Kun. Manningas šypsojosi 

ir jautės, kad iš Laurencijaus 

I kada nors išeis žynius žmo- 

i gas-_______________________________

Pažink Savo Krašto
Grožį—Atsilankyk

V nSt.
ŠVEDU AMERIKOJ LINIJA

; Pasaulio Lietuvių Kongresas
KAUNE, KI GI-11'f’HO 11-17 d., fi.m. j 

| Atstovams ln kongrese} ir bendrai ke
leiviams in Lietuvą rekomenduoja
ma sekanti išplaukimai iš New Yorko

Drottningholm___Liepos 17
*) Gripsholm ___ Liepos 26
NEW YORK KLAIPĖDA

Per Gothenburgą. Švediją

l.n h akordų kainos Trečiąja klase
Ten-------------------------- $'97.50
Ten ir atgal--------------167.00

J. A. V. moktsčlat atskirai —
•) Vykstą delegatai Ir sporlininkal. 
in vlršnilnStą kongresą iš Kalmaro 
atplauks ln KlaipSdą laivu KASTEE- 
HOI.M.
Platesnes Informacijas teikia Ir par- . 
duoda laivukortes visi mūsų autorl- Į 
zuotl agentai. Taipgi Švedų Ameri
kos Unijos visi skyriai

Swedlsh American Line
ĮSI X. Michigan Avo., Chicago, 111.)

■V' ’ • % '• C

••v • **

Laivas išplauks iš New Yorko Liepos 31 dieną. Dėl šios ekskursijos B. R.PIET- 
KIEWICZ padarė specialę sutartį su laivų kompanija nuvykęs New Yorkan. 
Tuojau kreipkitės į

B. R. Pietkievvicz
Olimpijados Komiteto Transportacijos Pirmininkas.

Laivakorčių Agentūra 
2608 W. 47th Street Tel. LAF; 1083

----------- ------------------------------ 4. ... 4. .4— į . 4..--------

EMIL DENEMARK įS



D R A TT O A S 1935

TEISIU SKYRIUS
Veda adv. Charles P. Kai,

736 W. 35tli ĮSI., Chieago

gailiuosi, kud iš didelio būrio 

i talentingų ir lietuvių tautai 

‘užsitarnavusių menininkų dėl 
Po 87 dienų mano kelionės menkų piniginių išteklių vos 

po Amerikų, sėsduitias j lai- keletą jaunesnių ir ateičiai 

vų, kuris mane grąžins j Se- daug žadanė.ių tegalėjau užpra 

nąjj Pasaulį, laikau malonia šyti į Lietuva. Trumpas lai-

SUDIEV, AMERIKAI Po 10 Meto | Pacifika Maudytis
Kašo A. V.

I kartais ir kelios dėžės — bu- 

i dinkai, trobos. Tokius hudin- 
I kus, trobas, geras Imlius iš

vartytų į porą minučių...

beriją, kur paselenšėikai gy

vena už prasižengimus nutei

sti...

Tokiais

(Tęsinys)

l’uts miestus išuugo ir tu:s

KL. Mirdamas tėvas banke pareiga padėkoti visiems man kas ir lėšų stoka neleido ki- 'ličiais kietais. Išaugo dėlto, 
Jaliko $430.00. Norėčiau pa- padėjusioms, vaišinusiems ir taip pasielgti. Tą patį turiu *ia<l atrasti nauji aliejaus ša 

pasakyti ir dėl sportininkų.

vi-

Norėėiau pa- padėjusioms, vaisinusiems 

daust, kaip tuos pinigus ga- klausiusiems mano kalbų.
iu išimti. Ar reikia eit į t» i- Nepaprastai gilų įspūdį iš- prįe gj<)s progos linkiu 

nną ? sivežu iš tų meniskų paren- sietus broliams ir sesutėms a-

Alb. Ne. Ainone d\ing ginui, kurie buvo ruošiami merikiečiams kuo laimingiau-
eaving less tliaii $500.00 ean mano atsilankymo progų. Lie šio gyvenimo Amerikoje, o

peceive šame iu liling piopt i tuviskos damos, dek laumei jos kam aplinkvbės leidž.a, grei

čiau grįžti į senąją Tėvynęif fidavit ’ ’. ir net lietuviški šokiai, Kazi- 
! mieriečių akademininkJii me

Lietuvą.

Rapolas Skipitis

plau jo namą. Sutiko užmokėt,,U11UO,,U ",a,,w »“»*«».'• 1935-VI-29 d.
ada darbą baigsiu. Kaip tik | Labal esu dėkingas Jietu-] p. s. Iš laivo “Majestic” 

iarbą baigiau, užpyko an* ma-1'’>kai sPaildui, lietuviškoms i birželio 30 d. Lietuvos Gene-
nęs ir nenori mokėt. Kaip aš kultūrinėms, politinėms orgu- valinio Konsulato adresu gau- 

raliu jį priversti! nižacijoms ir jų vadams, taip Į ta tokia radiograma: “Svei- visas

ne.

KL. Kaimvnas pasamdė ma
kad ištaisyčiau ir nu.,atv-l”81“* s0UtU> 1“l>ilik,i n,'iS' 

dildomi mano atminty.

Labai esu dėkingas lietu-

Itiniai,

Tulsa miestas, taip pat iš

augo nepaprastui greitai. 

Prieš 20 metų jis tebuvo vos 

dešimties tūkstančių gyvento

jų miestas. Seniau čia posė

džiaudavo indijonų “atsto

vai”, o dabar Tulsa yra “a- 

liejaus sostinė visam pasau-

lydimi,
Kai kurie iš mūsų tautle- kartas nuo karto privažiuo- 

eių turėtų atvažiuoti į šias ‘lavom mastelį su keliuis de- 

vietas ir pamatyti koks “ro- setkais, arba šimtu - kitu gy- 

jus” čia Amerikoj, tada ga- ventojų. Gasolino stotis — vi- 

-l-m.. • lėtų palyginti Lietuvos far- sas miestelio centras ir pa- 

merių gyvenimą su čionykš

čiais. Daugelis, o gal visi mes 

paeiname iš lietuvišką farmų

gauti, ale pakelėse nebus o.

Ir kur tau bus, jeigu larme- 

riai veža į miestą, barniose 

tarytum md gyvos dusios nė

ra. Galima būtų čiony 

larinas palyginti su Lietuvos 

naujakuriais, bet anie turi 

budinkus pasistatę, o čia — 

i“šandelės” sukaltos iš lentų 

■ ir tiek. Nei tvorų, nei vartų.

.Juo toliau nuo kokio nors...................
................. . .. laukiniai — bijo žmogaus. A-

nuesto važiuoji, juo tos lar- ..... .......
..... . trodo kaii) barsukai iš olų iš

mos lėtėja. Kur nors prie u- 1

puošnias. Yra ir mokykla, bet 

taip skurdžiui atrodo, kad ne

žinia kas do troba: gardžius,

ir augome vargingai, bet kaip al ^a*P f<aa 1<O*<S sandėlis. Ba

sliu norite — ne taip kaip čia 

auga. Tie vaikučiai, tarvtum

žnyčių pasitaiko tik didesniuo 

se miesteliuose.

(Daugiau bus)

ly”. Taip pat Tulsa atsižymi Į1**’ ar u’H‘lio’ lai rasi fari"‘\ 

didžiausia orlaivių susisieki- ‘su n,edžinis ir sodeliu, darže-

s čia kyla ir lekia, ,liu: rasi 5iokias ’ tokias tro 

ir kyla keliauninkai į baS’ aP:e kurias vienas ‘ ki
mo vieta 
lekia

dalis Ainerikųs.

Jš

ATS. Galite gauti tnp va- l,at 'langeliui pavienių asine- į kiname visus, plaukiame svei-! “Bėdytei” patiko Tulsa 

dinamą “Meclianies l.ien’’, o n'.l> nes be sl9 visų rainos bei pj. gkipitis, Bijauskienė, Grei- miestas. .Jam skambėjo jo ra

čius”. rdas lietuviškai. Tarytum iš
------------------------- /Tilžės pakrikštyta “Tulšė”...

; Mėgino sustoti, apsiklausinė- 

ti biznio, ale

rėjo stoti.

— Važiuojam, girdi, į tą 

“Aklajomą”. Tenai didesnis

vėliau forklozuoti tą Lien, ar- pagalbos ne mažos daleles 

ba skųst už darbą ir medžią- luan pavesto darbo nebūčiau j 
Į;ą. Jeigu gerai įrodysi, gausi galėjęs atlikti.

prieš jį vadinamą džiodž- en-į reikėtų nemažo pundo po

pierių, kati surašius vardus ir 

pavardes tų žmonių, kurie

ty

KL. Sūnus dirbo pas vieną 

ontraktoriu. Kristinu a lenta
mane vaišino, nakvino, vežio-

K AL NAS. — Vytauto Di

džiojo universiteto profeso

riai Mykolas Biržiška, Vado 

vas Biržiška, Vincas Krėvė- 

Mickevičius, Balys Sruoga,j

lindę...

•‘Bėdytė’

bėti tokiais

tvtė’ -a I <e

negalėjo atMste- 

vaizdais, o “Tė- 

kad aš tvėiai įs-

* šiandien laidojama su Šv.

Mišiolais a. a. Hiena Butkie

nė, Aušros Vartų Moterų ir 

Merginų draugijos narės tei-

tas vaismedis auga. Bet į ly

gumas išsidriekusios fanuos, 

•tai tiesiog apgailėtinas vaiz-

idas. Ir žmonės čia gyvena, 

laukus dirba! Važiuoji mylių 

mylias, žiūrėk čia, ten, ana-

letytė” iieno-ikU1’ Vekur’ palo,"y’ P»klanty, 

į prie kelio — dunkso viens, du,

rinkau kelią per Amerikos Si- , kia llla|nnų patarnavimą.

DABAR

į sunkiai sužeidė. Visi įrodė,žodži“ «*"» Ignas Jonynus ir doe. Augu-1 5i«-
kito darbininko buvo kal-

linkėjinių nesigailėjo, nialo-
, staitis

mokslo reikalais išvv-!^°

i- • • i*i llia:š nušvitusiais veidais su-1. • pllki; ;;iin
te. Kuri geriau skųst; kompa- . ko 1 Rusijoje jie įsbu

tiko ir palydėjo. Negalėdamas
li- nestojom. \ ažiavoin į tą

Aklajomą”. Kelias, tiesa,

----------------------------ireras. Gaila stoviniuoti, l’a-
■ .Šiais metais bus pradėtas kely matėm prinokusių py-

niją, ar ta darbininkų ir ar “*'u “ i<***j«',iy. VQ apie dvejetą savaičių.
Įima h, laimėti? ku0 k’,u uz vls,i t0‘ atsllyg‘- i----------------------------

ATS. Iš paduotų faktų si ė-, xti>, >“5au “ “’a“«s i
u, kad greičiausia jisai turi 11U0bll'l^iaUt'lti Peleką. ‘Kupiškio miestelio plano da-lčių” (peaclies), kurias vežė į

Labai piasau man atleisti, 1 rviliay> Apskrities savivaldy- 'miestų barmenai prisipylę ve
žadinamą \Vorkmens Compen-
ation Act apsaugą, žinoma, j'Į l'ul e>u suklvdęs ui už tiems darbams yra pasky

iek jūs laimėsite, kiek. įstaty

tom rodys, kaip sužeistas ir 

ip pat už laiką, kiek nedir

bo.

įniršęs kokią pareigą atlikti. rusį ntų

Atsakyti į visus laiškus, ap- Sudarius planą, bus vyk- 

lietu-lankyti visų garbingų neui-^ pagrindinis 

vių ir visų žymiųjų lietuviškų tvarkymas.
įstaigų kitą sykį ir labai no- 1 ‘________________
rėdamas, nebespėjau. Labai Į =

miestelio

žimus. Stebėtina, kad birže

lio mėn. jau prinokę “pyčės”. 

Illinois, Michigan valst. jos 

prinoksta rudenį.

Mėginom nusipirkti para-

(> 
11
11

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir save 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St
a. ■v-.* »#/«.»

F s.ae
e

S

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Visokios Rūšies Insurance — l'jjnles, 
Stiklų ir t. I.

V'ėsiilos, Automobilių,

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ajit Pirmo Mortgičio arba 
1 apdraudos nuo ugnies, v€jo, etc.; atsišauk:

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
r.;A < RASTINĖJ K

KL. Prieš kiek laiko mano 

jaunesnis brolis buvo automo

bilio sužeistas. Automobilius 

priklausė vienam žmogui. .Juo žiavo savo reikalais, tada tė 
važiavo jo sūnus 15 metų. Kul vas, automobilio saviniiJms, 

ri geriausia skųst: automobi

lio savininką, ar jo sūnų ?

ATS. Galite skųst tėvą, bet

jei jie įrodys, kad sūnus va
_ i

neatsalos už sūnaus kaltę. Bet' 

jei bus galima įrodyt, tada tė-į 

vas atsakys už sūnaus kaltę.

150 Parlor Setų
Vartoti mūsų krautuvėj kaipo sampeliai
Dabar Liepos Mėnesį
Turi būti Parduoti už pusę kainos

33

DULL FADED HAIR MADE

IN 20 MINUTES
Amodem scientific treatment that beautifies 
and restores your hair to its natūrai color.

CLAIROL
deanses... reconditions... tints

Just one brief treatment wi»h Clairol will make 
your hair soft and gleaming, taking years from your 
appearance. This revolutionary method of hair 
beautification through color is svveeping the coun- 
Iry. Make yourappointment forą treatment today.

A>k for Clairol at your favorite Ueauty Shop or 
wrlte to Clairol Ine. 12A W. 4fltb Street, Ncw York 
City, N. Y.

$69.00 vertės 2-jų dalių Parlo? 0 Cfl
setas dabar tik......................... 00 ■ iU V
$95.00 vertės — dabar. $47.50
$115 vertės dabar . $57.50
NORGE REFRIGERA- 
TORIAI. Imkite tris metus 
išmokėjimui. $99.50

Roosevelt Furniture Krautuvė yra Jūsų ra
kandų pirkimo vieta

RooseveltFurnjtureCo>
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEEIey 8760. Chicago, III.

‘DRAUGO’ EKSKURSIJA į LIETUVĄ
VISO PASAULIO LIETUVIŲ 

KONGRESAN
didžiausiu, greičiausiu ir gražiausiu prancūzų linijos laivu

S. S. NORMANDIE

Liepos-July 31 d„ 1935 m.
Su šia ekskursija vyksta geriausi Amerikos lietuvių sportinin

kai į viso pasaulio lietuvių sporto olimpiadų 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 rekordų! ,

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

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.,

ii

Chicago, Illinois
H------------ I i&
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VCTINES ŽINIOS “Gerbiamasai Tamstų! ‘Man prisimena panašos

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

Birž. 28 d., parapijos svet. 
buvo sušauktas parap. komi
teto ir dr-jų atstovų susirin
kimas. Dalyvavo parap. ko- 

• mitelo nariai ir sekančių dr- 
jų atstovai: Šv. Kryžiaus, Šv. 
(Juozapo, Labdarių 10 kp., Šv. 
Veronikos, Mergaičių C. Y. O. 
klubo ir JSodalicijos. Gerb. 
kleb. A. Linkus paaiškino su
sirinkimo tikslų, būtent, kad 
surengus šaunų piknikų savam 
darže bažnyčios remonto nau
dai. Visi atstovai vienbalsiai 
klebonui pritarė ir nutarta 
surengti bendromis jėgomis di 

^^■<'li> piknikas liepos 28 d. Dr- 
pasiskirstė darbais. Išri

nkta veikimui komisijos. Bus 
gera orkestrą. Visus iš anks
to užprašomi dalyvauti.

Parap. choras, kuriam va-, 
dovauja varg. S. Bailu, pra
deda susitvarkyti ir gražiai 
bažnyčioje pagieda. Dabar, 

J choras smarkiai praktikuoja' 
dainas Duinos Šventei, kuri 

.įvyksta rugpiūeio 4 d., Vy' 
tauto parke. Būtų gerai, kad ' 
mūsų choras nepasiliktų už
pakalyje kitų chorų. Rap.

“Eisu Tamstai labai dėkin- , dalykas. Musų istoriko Dau
gas už laikraščių iškarpas —; kanto kajias ilgai nebuvo nie- 
nekrologus apie mano a. a. keno žiūrėtas. Ir, štai, vienas 
tėvų. Dviejų atkarpų dar ne- kaimietis iš Šiaulių, nepakęs- 
turėjau ir jos kartu su Tams- damas tokios būklės, pats vie
tos laišku bus padėtos į mano nas savo lėšomis jrenge jam 
paruoštų u. a. Naujalio po- granito gražų paminklų. Da- 
mirtinį atsiminimų albumų. (bar Papilėje pastatytas Dau-

“Albomas didelio formato 
80 lapų į kuriuos suklijuota,

kantui vienas gražiausių Lie 
tavoje puminklų; kapus ais 
tvarkytas ir jį lanko ekskur
sijos.

Per mūsų parapijos globė
jų ŠŠ. Petro ir Pauliaus šve
ntę, iškilmėse dalyvavo au
kštai gerb. svečias kun. Ja
kaitis, M. 1. C. Rytų‘pasakė 
gražų pamokslų ir gelbėjo kie 
bonui klausytį išpažinčių. Be 
to, sekmadienį 12 vai. raikė 
šv. Mišias.

Liepos 6 d., 9 vai. ryto mū
sų bažnyčioj bus ekzekvijos’ 
ir šv. Mišios už a. a. K. Ku- 
kenio sielų. Po pamaldų Šv. 
Kazimiero kapuose ant jo ka
po bus pašventintas pamink-

ŠV. KAZIMIERO DR-JOS 
PIKNIKAS

BR1GHTON PARK. — Dr- 
gija šv. Kazimiero Karalaičio 
(rengia šeimyniškų išvažiavi
mų liepos 7 d., M. Baigos da
rže, 83rd ir Kean Avė. Prad
žia 1 vai. popiet. Bus gera 
muzika. Taipgi bus trys do- 

. vanos: pirma — fontaninė 
Iplunksna, kurių aukojo Kapo
jas Andreliūnas; antra — $2 
Ipinigais, trečia — $1 pinigais. 
Atsilankiusieji į jaknikų tu
rės progos laimėti šias dova
nas. ; j

I Neturintieji automobilių, ga 
lės nuvažiuoti troku, kuris iš-I

įvažiuos 1 valandų popiet. Tre
kas stovės prie bažnyčios.

I
į Draugija kviečia visus na
rius ir prietelius ir visus bri- 
ghtonparkiečius atsilankyti į 

;piknikų ir paremti draugijų.
Rengimo Komisija

LAIŠKAS Iš KAUNO
las. H

Liepos 7 d. bus krikštas 
Muskevieių dukrelės. Bus duo 
ta vardas — Kristina Pearl. 
Kuiliai — J. Peters ir Stella 
Wojtas.

Praeitų savaitę bažnyčios 
remonto fondan aukojo sekan
čiai: Mik. Rimkus 30 dol. (se
niau davė 10 dol.), A. ir B. 
Zubiai 25 dol., K. Venckus US 
doJ., po 10 dol.: J. Zubė, 
Petravičius ir M. Kiupelis; F. 
Paliliūnas 5 dol.; K. Kuke- 
nienė 3 dol. ir B. Kapočius - 
dol. Bažnyčių turime gražiau
siai iŠdekoruotų.

viskas kas buvo a. u. Nauja- 
liui mirus apie jį rašyta. Yra
ir daug fotografijų. Vien tik “Gal ir čion panašiai įvy- 
laidotuvių 35.

“Laikinas kapas
kti.

Kun. Čižausko, jo brolio ir 
vargonininkų pasidarbavimas, 
ruošiant pamaldas už a. a. 
Juozų ir populiarizuojant jo 
kūrinius mūsų irgi labai bra
nginama ir vertinama.

“O čionai tuo tarpu tylu; 
iš motinos net reikalaujama 

Anoj išsikraustyti iš buto, ku
riame ji su a. a. Juozu 43 me
tus pragyveno; dėl kokios pe
nsijos ar pašalpos iš Bažny- 

jčios kalbos būti negali, nors 
a. a. tėvas buvo ne tik var
gonininkas: kas buvo bažnv-

ATOSTOGOMS. — Lincoln parko gyventojas — tlnmi- 
blys, per žiemų ii pavasarį, buvęs uždarytas, pirmų sy
kį išleidžiamas į laukų.

gražioje a- Juozas Naujalis bu- eiai reikalinga, jis pats suko
mponuodavo, negaudamas už 
tai nei cento. Liko dar daug

vietoje (iš gatvės matyti), gra v° ne tik savo šeimos narys, 
žiai užlaikytas, visų laikų žy-p*^ ip nemaža padaręs Lietu-
di jame gėlės, yra suolelių pa-!vai prikelti, todėl ir visuome- nespausdintų bet naudotų ba- 
sėdėti. Bet buvo manyta kiek nū neturėtų to pamiršti. Kuk- 
kitaip padaryti skiepų, na, ir huvo žmogus; dirbo kiek 
iš viršaus paminklų, kas iki gulėjo, gal net daugiau negu 
šiol dar nepadaryta. Driežas- galėjo, bet savęs nereklama- 
tis labai paprasta — lėšų sto- vo- ^ius 5 vaikus išleido j 
ka. Tėvas pinigų nesudėjo, jo i mokslų, o atliekamus pinigus
paskutiniais laikais statytas 
(ir jum mirus dar nebaigtas) 
dviejų butų namukas turi dar 
nemaža skolų, kurias tenka 
mokėti. 1

“Našlė gauna 230 litų pen
sijos, o duktė baigia konser
vatorijų ir nieko dar neuž
dirba. Be to mums nepatogu

aukodavo įvairioms organiza
cijoms, šelpdavo paskirus as
menis ir visa tai darydavo 
kukliai, niekam nesakant.

“Po laidotuvių daug paaiš
kėjo: atėjo, pav., vienas kon
servatorijos mokinys apsiver
kęs ir pasakojo', kad tėvas 
davęs jam, džiovininkui, pi

prašyti kitų, kad padėtų pa- nigų gydytis užsieny ir grj-
minklėlį jam pastatyti, norsjžęs jis pasveikęs. Buvo ir ki-
po1 laidotuvių buvo susidaręs tų panašiai Rūdijančių.
komitetas, kuris daug kalbė-1 uc, . ...’ ° . feu didžiausia padėka nn-
io apie marmuro kolonas iri • . ...vd 1 . mine visuomet amerikiečius -
panas, dalvkus, bet dėl krizės . • , • ,1 • ’ . . lietuvius, kurie tiek daug pa-
ar dėl to, kad viskas po biskį , - • t i • iv . v. , darė gero tėvui. Juk jo ke-
užsi miršta, nič nieko iki šiol’ llione j Amerikų davė galimy

bės užsidirbti ir tų namukų, 
kuriame, tikėjosi senatvę pra-

žnyčioje jo kūrinių, bažnyti
nių dalykų.

“Paskutines savo mišias 
“Eucharistiniam Kongresui” 
taip pat nemokamai Bažnyčiai 
paaukojo.

“Dabar liko geroka krūve
lė jo kompozicijų, kurių šeima 
neturi lėšų išleisti. Pasiūlyta 

j viskas Švietimo Ministerijai; 
mat reikalingi pinigai a. a. 
Juozo kapui ir skoloms už 
namų (apie 10,000 litų). Bet 

| laikas dabar neramus. Pinigų 
,valstybė nedaug turi, o jei ir 
;turi, tai kitiems reikalams.

Ateina man galvon mintis, 
i kad išleisti jo bet kokį dar 
nespausdintų kūrinį, už kur} 
paimti kiek brangiau, pav. 5 
litus už egzempliorį, tam, kad 
iš surinktų tokiu būdu pini

gų, jam tinkamesni kapų pu- 
statyti. Ir kų Tamsta manai? 
Ar verta apie tai pagalvoti? 
J r kų būtų geriausia atspau
sdinti ir išplatinti?

“Dar vienas dalykas man 
rūpi. Seniai, dar prieš karų 
tėvas buvo išleidęs 8 ir 15 
tautiškų dainų (jo harmoni
zuotų) mišriam chorui; tai 
buvo beveik vienintelės tuo
met dainos, kurios kiekviena
me vakarėly buvo dainuoja
mos. Mes dar gerai jas atsi
mename: “Ant kaluo karklai 
siūbavo’, “Močiute mano”, 
“Siuntė mane motinėlė”, 
“Kur bėga Šešupė” ir kitas. 
Man rodos, turėtumėm jas iš

leisti, nes jos turi istoriškos 
reikšmės. Be to, tegul prime
na mūsų Aušros laikus ir tų 

paikų darbininkų Juozų. Man 
rodos, jos turėtų ir šiandien 

; pasisekimo, o prekyboje jų 
nėra — seniai išparduota. 8 
tautiškų dainų turiu tik vie
nintelį Kaune egzempliorių. 
Taip pat ir didelis bažnytinis 
giesmynas — seniai jo parda
vime nėra ir dabar už jį no
riai iki 50 litų mokame — tik 
duok! Bet... viskas būtų ge
rai, bet lėšų nėra ir laikai 
kritiški — visa bėda.

Z. Naujalis

PLATINKITE “DRAUGĄ*

MOTERIMS
Labiausiai Patinka 

GENERAL MOTORS

>O___

Vargonininkų Sųjungos Ce
ntro pirm. J. Brazaitis gavo 
laiškų nuo Z. Naujalio, sū-j 
naus Lietuvos muzikos tėvo 
Juozo Naujalio. Žemiau deda- ‘ 
me įdomesnes visuomenei to 
laiško vietas.

f

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS JGYT

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sustiprina nervus, ra- 

♦also apetitą, stimuliuoja pilė nornia- 
liško veikimo virškinimo organus, už
tikrina ramų miegą, ir pataiso ubelną 
gveikžiLQ..

NUGA-TONE jau yra vartojamas 
per 45 metus, per tą laikotarpi j'.s 
jrodė esąs labai pagelbingas silpniems 
ir liguistiems vyrams ir moterims. Ne 
praleiskit ne pamėginę NUGA-TONE. [ 
Parsiduoda visose valstlnyčiose. Gau- ' 
kite tikrą NUGA-TONE. nes Joks ki
tas vaistas ne atneš tokių pasekmių

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

nepadarė.

“Gali dar ateiti ir kiti lai
kai, kati kapu susidomės dau
giau kas ir pastatys kas ge
resnio, bet kas žin kiek lau
kti juk negalime.

leisti. Amerikiečių padovano
ta sidabrinė vaza taip pat 
mums primena jų gerų širdį 
ir tėvo nuopelnų įvertinimų.

I GENUINE GOODRICH 
JMIIERGE-/^ |

| Frigidaire
Ų Jie labai gražiai atrodo, ekonomiški, tvirtai padaryti 

ir labai prienamos kainos

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijq 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

ir * 

Lietuviškos

Degtinis

• ■ l

I
I
I

BARSKIO DIDŽIAUSIAS 
SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMO

Išpardavimas
jų 31 metų gyvavimo. 31 metų teisingo ir prielankaus 
pardavinėjimo. Nueikite į Barskis Furniture House nu
sipirkti namų reikmenis dabar ir sutaupykite pinigų. 
Jei turite vienų akį ant vertybių, o kitų ant taupumo 
— nueikite pas Barskis nusipirkite kas tik reikalinga 
bile kambariui jūsų namuose. Nuo 20% iki 40% taupy
mai yra siūlomi šiame didžiuliam išpardavime. Išras
kite Barskio kainas prieš pirksiant savo rakandus. Tai 
yra šių metų didžiausias rakandų išpardavimas. Did
žiuma stako yra paleista pardavimui tokiomis žemomis 
kainomis, kad padarius kodaugiausiai biznio. Rakandai 
tikros mados ir kokybės, tokius, kokiais džiaugsitės tu
rint savo namuose, žemiausiomis kainomis mieste. Štai 
proga sutaupyti pinigų ir pagražinti savo namų. Nuei
kite pas Barskį pažiūrėti į jo pasiūlymus ir tuo pačiu 
laiku gausite puikių dovanų dykai.

Būkite gudrūs — pasinaudokite šiuo didžiuliu 31 me
tų Sukaktuvių Išpardavimu

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
1748-50 West 47th St.

Arti Wood St.
Atdara antradieniais ir ketvirtadieniais iki 9 vai. vak. 

Šeštadienio vakarais iki 10 vai.

STSMGKTI 
?OU8BOM-'

— £22®^-
Mutual LiquorCo.

4707 S. Halsted St
Tel. YARDS 0803

Skolina pinigus ant pirmų 
inorgičių, atmokėjimui morgi-

__ IĄNO DAUKANTO// čių, pataisymui namų ir pas-
ederalSavings tatymui naujų namų, lengvais

ANO IOAN asiociation'nėnesiniais išmokėjimais. Pra- 
or chicago dėkite taupyti savo uždirbtus 

pinigus šioje Federalinėj įstaigoj. Galima pradėti tau
pyti nuo 50c į mėnesį ir aukščiau. Nereikia mokėti Įs
tojimui. Jūsų pinigai vyra apdrausti iki $5000.00 per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, Wa-
shington, D. C. •

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

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

2242 West 23rd Place
PITONE CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

Kam pirkti H 
pigia* puilangaa (tire*), kuomet ■ 
galite gauti (totali a h (’oiiiinan- ■

|
<lern? Jie yra stiprūs, teisingai M 
padaryti. Apsaugokite *avo ta- H 
Jerų In vest liauti) Pirkite (tood- H 
rleh (’ertifled (’oiiuuunrier* —ir

I
 taupykite pinigus.

Kainos ga l būti mainomo* be ■ 
pranešimu, Ir <lčl bile \aidžios ™ 
tiik»o. ■

Goodrich■VO* Ccžti/ied
Commanders |

PUGGINI BROS. AUTO 
SERVICE

AUTO REPAIRING AND 
FILLING STATION 

2219 So. Westem Avė.
Phone CANal 9494

Chicago, Ilk

■■■■■■■■■■■■*
; reumatizmas:
• SAUSGELE ;■

Nestkankyklte savęs skaua- ■ 
■ mals. Reumatizmu, Sauagėle, _ 

Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun- ■ 
glu — raumenų sunkumu: nes g

■ skaudėjimai naikina kūno gy- 
_ vybę Ir dažnai ant patalo pa- I 
■ guldo _
B CAPSICtO COMPOUND mos- ■

tls lengvai prašalina vlršmlnė- g 
■ tas Ilgas; mums šiandie dau- 
_ gybft žmonių siunčia padėko- ■ 
■ neg pasveikę. Kaina 5uc, per — 
■ paštą 65c, arba dvi už >1.U6. "

Knyga: “MALTINIS SVEIKA- | 
■ TOS“ augalais gydytis, kaina 
_ 60 centų. I
■ Justi n Kulis ■
■ 3259 SO. HALSTSD ST.
■ Chicago, UL

PEOPLFS KILU TI’\ LS pasiūlo naujus Frigidaires 
už sekančias kainas:

^79'50 s99 50 H19'50

Didesnių mierų kaštuoja daugiau

Peoples Krautuvės siūlo specialiai sumažintas kai-
K. ..
nas ant didelio pasirinkimo ir kitokių Standard išdir- 
bysčių let'rigeratorių—

WFSTIN(.IIDl’SE, GRINO\V, CROKLEY, 
GIBKON, KPAKTON, NORGK ir tt.

Galima pirkti be jokio įmokė- 
jinio ir išmokėti taip mažais 
mokesčiais kad pareitų tik

15
CENTŲ

l . 
DIENĄ

Pirkite Refrigeratorį dabar iš Peoples 
Krautuvių, nes daug sutaupysite

/S Ii

MANUFACTUBIN3 C O M P A N Y i

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

Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400
^ ^ ■ ^ įCHĮCAGO. ILL ___ r r z
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SV. KRYŽIAUS PARAPIJOS PIKNIKAS
ATEINANTĮ SEKMADIENĮ LIEPOS (JULY) T D., 1935 M.
Vytauto Darže, prie 115 gat. ir Crawford Avenue

PRADŽIA 11:00 A. M. ĮŽANGA 35c.

Maloniai prašome visus mūsų par api jonus, kaimynus, prietelius ir biz
nierius į mūsų parapijos pikniką.

Bus skanių gėrimų ir valgių ir graži brolių METRIKIŲ muzika.

Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI

VIETINES ŽINIOS
GRAŽUS IŠVAŽIAVIMAS MIŠKE

, ėjo su pasisekimu.
— Šiandien apleidžia Chi- 1 

cagų p-nia Žižiūnienė, kana
dietė, kuri čia viešėjo treje
tų savaičių.
t — Sekmadienio vakare prasi
deda metinės Marijonų aštuo-

įStvle Shop, 47th ir Ashland

(Amerikos Nepriklausomv- medavo aukomis ir darbingu- 
bės Dienoje įvyko labai jau- mu.
kus Tėvų Marijonų Rėmėjų i | Tšvažiavime netrūko nei mu nių dienų rekolekcijos semina-

avė. Visi parapijonai bei jų 
•pažįstamieji kviečiami daly
vauti išvažiavime.

Palaidota sena parapijonka
Birželio 5 d. gražiai palai

dota sena Town of Lake gy
ventoja bei seniausia Šv. Kry-

RADIO

Draugijos suvažiavimas gra-Į zikos; be skripkos ir armoni- ' rijos rūmuose, Hinsdale, TU. f žjauB parapijonka, a. a. A.
žiame Labdarių miške. Niekad 
Labdarių miškas nebuvo taip 
gražus, kaip šįmet. Šių metų j

kos, radijo leidžiamoji muzi- Rekolekcijas atliks provincijo-
ka paįvairino programų. 

Tšvažiavime patėmijau daug
las, seminarijos profesoriai

Eudeikienė. Į bažnyčių prisi
rinko daug žmonių. Velionė

Budriko radio programas 
bus nedėlioję, 5 vai. popiet, iš 
stoties WAAF, 920 k. Išgirsi
te gražių duetų, gražios mu
zikos. Programas tęsis pusę į 
valandos.

Dienraščio “Draugo” Metinis 

PIKNIKAS

tai, Liepos 21 d., 1935 m.

klierikai, naujokai, gi iš ^uvo vjena seniausių šioje ko 
dažni lietūs atgaivino praeitų ?kunigų, tarpe kurių matėsi ke Chicago vyksta kun. ĮA. Jes- ponįjoje gyventoja, išauklėjo
metų sausrų nukamuotus me-rietas kunigų marijonų, taipgi kevičius, kun. Jonas "Vosylius i grayj^ payyzdingų šeimy-
džius ir žolę. Tr medžiai irj’profesi jonalų su žmonomis ir ir keletas brolių. Rekolekcijos jną vienas sūnus J. F. Eudei-
krūmai turtingai pasipuošę šiaip daug svečių. baigsis liepos 16 d., šventėje
Šveikais, tirštais lapais ir yra '' Kurie stalai daugiausia pa- Švč. P. Marijos škapliernos. 
išvarę ilgus ūgius. Tr sveika sidarbavo, dar neteko sužino-j Seminarijos profesorius kun.

'kis yra žinomas seniausias to-

Rytoj, 11 valandų prieš piet 
bus gražus ir įdomus radioj 
programas, kuriuos nuolat kas 
sekmadienis leidžia Progress 
Furniture Co. krautuvė. Pro-

BIRUTĖS DARŽE

TRAUKINIO UŽMUŠTAS m. amž., 1218 IV. 32 gat. Spė 
---------- jama, kad jis norėjo įsikibti

Šalia Chicago and Alton į einantį traukinį ir nutrenk- 
geležinkelio bėgių, Willow Sp tas. Tas įvykę prieš keletu 
rings, rastas traukinio už- dienų.
muštas AValter Jablonskis, 18

ir malonu buvo praleisti ke
letu valandėlių tyrame ore, to . 
liau nuo miesto bildesio ir! 
dūmų, drauge su žymingu kil- 
tadvasių būriu. Sykiu gi pa
remta gražus darbas.

Suvažiavime savo stalus tu
rėjo parapijų skyriai: Šv. 
Kryžiaus, šv. Jurgio, Nekal
to Prasidėjimo ir nuo Mari-

ti. Juozas Vaitkevičius ves reko
lekcijas.

' SMAGUS—AS
— Rytoj 1 vai. šventinamas' _______

Dariaus - Girėno paminklo' T0WN OF LAKE. — Šv.
(Kryžiaus parap. pirmas šįmetkertinis akmuo.

jonų ūkio. Prie kiekvieno sta- išgyvenęs Chicagoj, užsi-
To buvo parinkti darbštūs ve
dėjai, kurie mandagiu patar
navimu patenkino suvažiavu
sius svečius ir sudarė para
mos mūsų kultūrinėms įstai
goms, kurioms vadovauja Tė
vai Marijonai.

Šiais metais pasigesta Rė
mėjų skyrių stalų: iš Šv. An-

wnoflakiečių tarpe laidotuvių grame dalyvaus keli žymūs 
direktorius. , menininkai. Nepamirškite už-

---------- įsisakyti savo radio.
Birželio 3 d. palaidotas a. 

a. Benediktas Mosiejus. Lai
dojo direktorius I. J. Zolp.

Pas Jonų ir Agnieškų Da
bulskius buvo surengta puota

S. Pileckis, 22 meta iŠ-1 smogus iSva-žiavimas įvyks bi- P«ninSjin,ui varduvių dienos 
— Jono. Buvo sukviesta gi
minės ir draugai. A.A.V.

tarnavęs policininku, 40 me- rMo 7 a., Vytauto darže.
Grieš gera orkestrą. Bus dau
giau kai 5 dovanos, kurias do
vanojo žinomas visiems H. 

’ Seigan, 46th ir Ashland avė.,

registravo keliauti Su “Drau
go” ekskursija laivu “Nor--

I
niandie” į Lietuvų.
- Sportininkų piknikas, bil .knrįs uJlai|(0 drabužių

vęs liepos 3 d. Vytauto par
ke, gerai pavyko Paskelbti 
važiuojančių į Lietuvų sporti
ninkų vardai.

— Liepos 4 d. įvykusieji L. Į 
Vyčių ir Marijonų Rėmėjų 

tano parapijos, Gimimo Švč. dr-jos piknikai taip pat pra- 
Marijos, Dievo Apvaizdos, A-
rcher Heights, gi labiausia iš 
Aušros Vartų parapijos, ku
rios skyrius kas met pasižv-

DARIAUS - GIRĖNO 
LAIKRODIS

kų) krautuvę. Taip pat atsi-

BRTGHTON PARK. — Liet. 
Kęstučio pašalpos klūbo pus
metinis susirinkimas Įvyks 
šeštadienį, liepos 6 d., Holy-

Progress Furn. krauTuvč-s 
radio programai visados bū
na įdomūs ir turiningi. Pra
eitų sekmadienį vyrų (Tuetas 
padainavo keletu dainų. Pro
gramo vedėjas padainavo solo , 
ir papasakojo apie bargenus,, 
kurie randasi šioje krautuvėj 1 
vasaros sezonui.

LIETUVIAI DAKTARAI

GROSERNĖ ir delicatessen
Rep. X pardavimui. Gerai išdirbta 

biznis. Biznio kampas. Gerai 
pritaikyta. Gyvenimui kamba
riai.

5601 So. Hermitage Are.
KAMBARYS RENDON

Rendon kambarys. Šviesus, su 
visais patogumais. Nebrangus. 
Trečias aukštis.

3148 So. Union Avenue
FLETAI RENDON

PLATINKITE “DRAUG/* ~

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Rez 1460 No Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FEROINANO PETRAITIS

lankvs žinomas Lewis, Lewis wood svet. J. D. Bendokaitis

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI:

Sis laikrodis kasdieną rodvs klek 
jau surinkta garsinimu Dartaus-OI- 
rėno paminklo atidengimo iškilmių 
programai:

The Mayor of Chlrugo
States Attomey Courtney
Asst States Attorneys
J-hyslelans and surgeons
Attomey*
Bldg. and I.oan Assns. 
l-'uneral Dlrectors 
Meat Markets 
Banks
Theatres
Automobile Salesrooms
Pharmnclsts
Clergy
Newspapers
Contractors
Tallcrs
Coboters
Beauty Parlors
Furniture Rtores
Jewelers
Roctctles
Barbara
Confeetloners
Beer Dlsirlbutors
Clothlers
Ga sol Ine Stations
Optometrlsts
Shop Stores
Florlsts
Insurance brokers
Aldermen
Judres
Press Compnnles
I.ląnor Corporatlons
Dairios
Masters-ln-Chancery
Financial Corporatlons
Hardware Stores
Tobacco Companle.
Baklng Companlcs
Coal Yards
Photographers
Cleaners and dyers

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
T.IETĮ J VIS

OPTOMETRICALLY akių 
SPEGIALI8TA8

Palengvina akly J tempimų, karia 
erti priežastimi galvos skaudėjimo, 
t miglino, aktų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų karStj. atitaiso 
trumparegyste lr toliregystę. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpedalB atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 

I taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
NedSIloJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirm lan.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
3

12

7
14 I 

6
5 : 

12
I S I

6 
6
8

15 
9

10
9

II 
42 
15

8
13

9
«
3

5
C
3
8
1
3
4
3
4 
4
4
5 
2 
5 
3

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikvmo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Piatt Bldg., kamp. 18 et.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone OANal 0523

Ofiso Phone Res. and Office
PROspeet 1088 9859 Bo. Leavitt St.

OANal 0708

Tel. OANal 0987
Rea PROspeet 8859

DR. P. Z. ZALATORISDR. 1. J, KOWARSKAS
PHT’tCIAN snd STTPGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

drTstrikol’is
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 1 IU 8 vak. 
Nedėllomls pagal sutarti

Ofiso telef. BOUIevard 7890
Namų tel. PROspeet 19SO

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
1891 SOUTH HALHYED STREET 
RealdencUa 8800 8o. Artesian Avė.

Valandoa: 11 ryto Iki 7 popiet
8 Ud 8 v. vakaro

Tel CANal 8199

DR. G. L BLOŽIS !
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 11 ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti

Tel CANal 8122

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

Seredomis Ir Nedėllomls pagal sutart) 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

Tel. BOUIevard 7049

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Vai.: nuo 8 Iki S vakar.
S.redoj pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspeet 6378
Res. Tel.: HEMiock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvi. Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: S tiri 4 Ir 8:80 Iki 8:90 
Seredomis Ir nedOHomls pagal sutari) 
Res. 9518 W. 89tb Rt. Pagal sutart)

Tel. Ofiso BOUIevard B918—14
Rea VTCtnry 9948

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nno 1-8: nuo 8:80-9-89

756 We«t 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

4157 ARCHER AVENTJE
Tel. VIRglnia 0026

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

DR. J. E. SIEDUNSKIS
Gydytoja. Ir Chirurgą.

DR. V. E. SIEDUNSKIS
Dantistas

Gas X-Ray
4148 ARCHER ATE.. Oor. Prandaon 
Tel. Office Laf. 8989: ras Vlrg. 9889

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Are
8 labos

CHICAOO. ILL ' 
ofiso valandom

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAU Ir CHIRURGĄ.

4631 80. A8HLAND AVB
TeL TARA. 0884

Nno 18 Iki lt vai ryta. nuo S Iki 4 
vai. po pistų lr nno 7 Iki 8:88 vai 
vakaro. Nedėllomls nuo lt Iki 18 

valandai dienų 
Telefonas MTDvvay 8888

Nno 18-18 v. ryto; 8-8 lr 7-8 v. v. 
Nadėldlenlala nnn 18 Iki 18 diane

Tel. LAFayette 7880

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenne
Vai.; 2—4 lr 7—8 vai. vakare
Res 2138 W. 24th 81

Tel. OANal 0401

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rea : Tel. HEMiock <284

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

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

Raald.ncljos Ofisas: 2484 W. <9th 8t.
Valandos: 18-12 lr S-l vai. vak. 

Seredomis Ir Nedėllomls pagal sutart)

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1444 SO. 49th CT.. CICERO, U-L 
Utar., Ketv.. Ir Pitn. 18—8 vai. 

8147 80. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir 8ubat. 8—9 vai.

Office Tai. HEMiock 4848 
Res. Tel. OROvehlU 0817

<924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
8428 W. MAROUETTE ROAD 
OYDYTOJA8 lr CHIRUROAS

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

Dienomis Tel. LAFeyette B79S 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal autartj

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3061

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFT8A8 IR REZ
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 2 popiet — t Iki 8:20 vakare. 
Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 p p.

4654-56 Wentworth Avė. 2 
fletai po 6 kambarius, dideli 
porčiai, dideli ir šviesūs kam
bariai. Gesas, elektra ir t.t. 
Pašaukite:

MIDv’ay 10343
KRAUTUVĖS RENDON

LIETUVIS A DVOK ATAS 
Suite 1009 - FRAnklin 6990 

188 W. Randolph St
Chicago

JOHN R. BORDEN ~
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W Cermak Road
(West 22ud St.)

(Metropolitan 8tate Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki B
Panedėllo, Seredos lr P*tnyėtne 

vakarsls « Iki 9 
Telefone- OANal 1175

i NAMAI: 8459 8. Rockwell St
Telefoną® REPnhllc MIKl

4654-56 Wentworth AVP.' Telephone BOUIevard 28no
dvi didelės krautuvė, ™ K'|jOSeph J. GlUSh 
vonnmnis knmnnrinis linkn- I “

ADVOKATAS Ir PATAlifiJAS 
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

venamais kambariais. Tinka
mos bile kokiam bizniui. Po 
$25 mėnesi. Pašaukite:

MIDway 10343
Ren. 6515 8. Rnekwell St.

Phone REPnhllc 9723 CHICAOO

EMIL DENEMARK INC.
--- Vartotu Karu Bargenai

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUICK *35. 5 Sedan. Trunk, garant....................................................... 8825
BUICK '85, 5 Sedan. garant...................................................................... 8795
CADILLAC ’Sfl. 7 Sedan. V-16. Tohulas ....................................... 8745
BUICK '83. 5 Sedan 67, kaip naujas .................................................. 8685
CADILLAC *21. 7 Sedan, 6 drat. ratai ............................................. 8895
PONTIAC '34. 5 Sedan De Luxe ............................................................ 8595
LA SALLE '31. 5 Sedan. labai pulku................................................... 8145
PACKARD '31. 7 Sedan, c„Rtom Bullt ........................................ 8385
LINCOLN '29. 5 Sedan. pulkus karas ........................................ 8375
BUICK '21. 5 Sedan #7. geroj Ivnrkol......................... ................... 8375
LA SALLE '31. 5 Coupe, geram stovy ............................................. 8345
PIERCE '30, 2-4 Coupe, gerom stovy ............................................. 8325
LINCOLN '36. 5 Sedan. labai pulkus karas .............................. 8285
CADILLAC '30, 7 Sedan. gerom stovy ............. .......... ............. 8285
BUICK '30. 3 Sedan 61, dvarus ....................................................... 8225
CHEVROLET '31, 2 Coupe, 4 drat. ratai 8225
BUICK '89. 7 P. Limo., 6 drat. ratai ..................................... ............. 8225
FORD '81. 2 Coupe, geroj tvarkoj........................ ................... g 1
LA SALLE '29. 5 Sedan, *ema kaina (195
CADTLI-AC '23, S Coupe, geram stovy................. ..................... 1195
OAKI.AND '30. 5 Sedan, graliam stovv ............................. ..  . 9179
CADTLI-AC '38. 5 Sedan, bargenas .......................................................... gi 03
CADILLAC '28. 7 Sedan, sugauklte ......................................................... <125
ESSEX '29, S Sedan. bargenas ............................... g 95
BUICK '27. B Sedan. pigiai .................................. ..................... g
BUICK '27. 5 Sedan, kalnuotas parduot ............. .... g 50
STUDEBAKER '29, S Sedan ....................................... ,

♦

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tek REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run ’ $6.80
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š-štadienis, Pepos 6 d., 1935

VIETINES ŽINIOS
SPORTAS DARIAUS IR 

GIRĖNO PIKNIKE
Sportus visų pripažintus 

reikalingu ir naudingu žmo
gaus kūno išmiklinimui. Be 
sporto, kūnas būna sustingęs. 
Tat, sportas pas visas taurus 
buvo ir yra praktikuojamas 
nuo seniausiu laiku. Senovėje 
sportų daugiausiai praktikavo 
graikai, paskui jis Įsigyveno 
pas spartus. Iš Graikijos ir 
Spartos perėjo pas romėnus 
ir kitas tautas, l’as visas se
novės tautas sportas buvo pra 
ktikuojamas vienam tikslui, 
kad išsilavinus kariavimui; 
kad kiekvienas išsilavinęs, iš- 

piankštinęs, pripratęs prie 
50 ir kantrybės, išėjęs ka

riauti nejaustų tų trūkumų, 
kokius jaučia žmogus sustin
gęs, kantrybės neturįs. Vėles
niais laikais sportas priimta 
praktikon kaipo sveikatai rei-

į linksmų piknikų

kalinga priemonė. Pastarasis 
t ksias dabar ginčijamas, nes 
yra nuomonių, kad sportas tū
lais atžvilgiais sveikatai ne 
liek naudingas, kiek kenksimu 
gas. Bet apie tai galvoti nėra 
reikalo.

Kaip praeityje, taip ir da- > 
bailyje sportas praktikuoja
mas nevienodas. Kiekviena ša 
lis, kiekviena tauta turį savo
tiškų sportų, savotiškus spor- 

I to žaislus. Kai kurios tautos 
I kai kuriuos savo sporto žais- 
Į lūs pakeičia svetimais, taigi 
žaidžia svetimų žaislų. Pavy
zdžiui, lietuviai, kaipo seniau
sia Europos tautų giminė, bu
vo bene pirmutinė Europoj, 
kuri turėjo savo originalų spo 
rtų. Sviedinis, taikinis, bėgty- 
nės, lenktynės, imtynės ir daug 
kitokių. Tai vis buvo lavini
masis kariškiems tikslams. 
Jaunamečiai turėjo savo lavi
nimuisi ir mankštinilnuisi le
ngvesnį sportų: ridiko rovi
mų, karvelio gaudymų, žiedo 
dalinimų ir daugybę kitokių 
žaislų, kurie didžiumoje da
bar ir pačioj Lietuvoj jau už
miršti, nežinomi. Sunkesnio 

' sporto didesnę dalį dabar Lie- 
> tuvoj irgi sudaro jau svetimi 
I žaislai, daugiausia “ameriko- 
Iniški”: ‘‘futbolai”, “beisbo
lai”, “tenisai” ir kiloki. Pu- 

! gilistika, arba “kumštynės”, 
lietuviams irgi visai svetimas 
sportas.

Originalui

D R X tf G A S

mruuunjs family
WHAT HAPPEUEO 
Tt) HAmk? HE.'5 
SO BAUGED

UP

nas dzūkas”. Jis savo stipru-> rikoje. Jos vedėjai malonūs ir'ilgėjai užsitarnavo pagyrimo
mų parodys Chicagos lietu- draugiški. Peoples kompanija . už gražų jos pri renginių. Pro- 
viams ir 7 d. liepos, Marųuet-j niekuomet neatsisako nuo pa- gramas buvo tap pat gražus, 
te parke, Dariaus - Girėno [ rėmimo įvairių lietuvių ar la-
Paminklo Statymo Fondo ruo-
šiamoj gegužinėj. Todėl, visi 
lietuviai, atsilankykite į Mar- 
ųuette parkų sekmadienį, lie
pos 7 d., ir pamatykite lietu
vių susirinkime originalų Lie
tuvių sportų — imtynes, pa
matykite tame sporte veikiant 
“Drapiežnų Dzūkų”, - Ban-

'Ui/,

VJAS 
‘NAILIN6 UP 
A GOOD LUCK 
HORSE SOOE 
IM THE PARlOP 
V/HEKJ THE
ROOF<
CAVED

LINKSMAS IŠVAŽIA
VIMAS

ir su gatvėkariais busais.
Lietuvytis

n)* 
1 A

>O< >«< >•(«
Sukviesta daug dainininkų, 

bdarybės ar kultūrinių reika- ‘muzikų, šokėjų, komikų ir kal
ių ir nepataikauja kuriai nors Į betoj ų. Programo direktorius (j j liepos politikos klūkus re- 5 
srovei. Joms svarbiausia yra'J. Krukas dėl to gavo daug jngia išvažiavimų į Spaičio so- 
— kuogeriausiai patarnauti pagyrimo. kur praėjusį sekmadienį X
kostumeriams, kuomet jie la , t’ž šokių svetainėj gerų or-

AURT11 SIDE. — Šiandie, IĮ PROGRESS

nko tos įstaigos krautuves pi
rkinio reikalais.

Peoples Furniture konipani 
ja yra tokio nusistatymo, kad

kestrų ir pavyzdingų tvarkų
buvo “Muzikos Žinių 
žiavimas. Į šį isvaziav

ių” išva- f 
vinių kvie (

ce\ ičių, Filex Jakaitį, Vilka, I-aįrQS parengimai priklauso 
Bancevičių, Jr., bokslmn&į: ,drau^ijoulSj parapijoms jr t.t. 
K. Šedvilų, John Nash is No
rmai universiteto ir Frank 
Albutis, C. Y. O. čempijonų.

Korespondentas

KRAUTUVĖJE 
EINA

DIDIS

. VIDtMSARINIS

IŠPARDAVIMAS
Kainos Negirdėtai Žemos A

visur bei prie bufeto skubų čiami visi northsdiečiai, taip- 
patarnavimų kreditas priklau- gi ir kitų kolonijų lietuviai, 
so J. Nakrošiui. j kurie mylite lietuviškų dainų

Pž restorano sutvarkymų ir .ir muzikų.
Northsidieeiai, kurie netu

rite automobilių, būkite 3:30 
Jš

mandagų patarnavimų kredi
tas tenka S. Krukui. Daržo

“Peoples diena”,'prižiūrėtojum buvo M. T. Ke- !ant Girard ir Wabansia. 
Birutės darže buvo pirmutinė j zes, kuris irgi savo užduotį eia išeis trokas ir galėsite X 
ir rengta prievarta dėl to,'gerai atliko. Pažymėtina, kad nuvažiuoti. Spaičio daržas ra- | 

nežiūrint desėtko tūkstančių jndasi prie Aiclier Avė., ĄV ii- ę 
žmonių darže neįvyko nei ma Springs, priešais O, Den- 
žiausio nelaimingo įvykio. Vi- ' ry Park

Todėl bėgiu 20 metų įstaigos 
gyvavimo,

„„...„kad visuomenė to reikalavo.
PEOPLES DIENA PRAĖJO į Mat, savo rėmėjams Peoples

i 'krautuvės paskyrė $2,000.00 
dovanų, kurių išdalinimui ir 

buvo numatyta tinkamiausia 
vieta Birutės daržas.

‘Peoples Day” buvo tikrai 
anksto galima buvo spėti, kad i masinis suvažiavimas įvairių

DIDŽIAUSIU PASISEKIMU
* Sunku yra sutraukti dides- 
’nę minių žmonių nors ir \ la-

Galima nuvažiuoti

lietuvių spoito j svar|jų parengimų, bet iš j1 
'žaislas iki šiol užsilikęs —
I tai imtynės, arba kitu vadi “ * ° 6

SKUBINAS
Telšių kupčius dasižinojęs, 

kad Sekmadienį, liepos 7 d., 
Rūtos darže bus didelis pik
nikas (Aušros Vartų Vyrų ir

Visu geriausių išdirbvsčių 
GEŠINIAI PEČIAI. Nau
jausių piularymų, kainos 
mažiausios mieste, nuo

si skirstėsi namo, kiti ir gana [ 
vėlokai, linksmi ir patenkinti, 
Ypatingai tie, kurie laimėjo 
brangias dovanas.

Nors Peoples Furniture ko-t 
mpanija nėra linkus ruošti pa 
našius parengimus, bet, kada

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS į ^0
tautų žmonių, didžiumoj krau 
Tuvių rėmėjų ne tik iš Chica-

į Peoples krautuvių rengiamų
ko

suvMir.
žiuos didžiausios žmonių mi
nios. Ir neapsirikta.

Peoples Furniture kompani
ja yra lietuvių korporacija,

. , - T* 1* i. • v t X ............narnos ristynės. Is lietuvių ,, . . . ,„ . , T..,. . . /Peoples dienų”, kuri įvyk<žaislų pasiėmė ir kamienai ir ’ . „ ‘ ... _  ■ . - „, .v. .. . . , .. Inržf? -darže, suvmį
net išeivijoj jį nuo lietuvių 
pasiskolinę praktikuoja kiti 

Į svetimtaučiai. Išeivijoj yra 
keletas lietuvių sportininkų, 
kurie šį lietuviška sportų po- 
pulerizuoja tarp svetimtaučių

Moterų draugijos, nori su vi* Vienas tokių originalių Lieiu-
sais pasimatyti ir gerų biznį 
sudaryti, nes turi skanių sal
dainių, sūrių ir kitokių dova
nų; žada visus atsilankiusius
senus ir jaunus gražiomis do-•
vanomis apdovanoti tik prašo 
visų nesivėluoti; yra prisiren
gęs prie geros muzikos pasi
šokti.

vos sporto populerizuotojų y- 
ra Jonas Karkinas, žinomas 
kaipo Jack Gausom Jis nuo 
keliolikos metų tik iš to ir gy 
vena; dabar jis veikia Kali
fornijoj

Kitas lietuviškų imtynių po 
pulerizuotojas yra Bancevi- 
čius, žinomas kaipo “Drapiež-

P A D £KONE

a|a
ANASTAZIJA EUDEIKIENĖ

kuri mirė liepos 1 d., 1935 ir tapo paluidota liepos 
5 d., 1935 m., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse 
amžinai nutilus ir negalėdama atidėkoti tiems kurie 
suteikė jai paskutinį patarnavimų ir palydėjo jų į tų 
neišvengiamų amžinybės vietų.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalininių 
iš mūsų tarpo dėkojame mūsų dvasiškam tėvui. Kum 
kleb. Skripkai, kunigams Statkui ir Petrauskui, ku
rie atlaikė įspūdingas pamaldas už jos sielų. Dėkoja
me Kum kleb. Skripkai už pritaikintų pamokslų baž
nyčioje ir Kun. Vaitukaičiui už gražų pamokslų ka
pinėse.

Dėkojame šv. Mišių aukotojams, gėlių aukotojams, 
p-nei Pierzynskienei už gražų giedojimų bažnyčioje 
ir M. Petruševičiui už gražų akompanimentų. Dėko
jame vargonininkui VI. Daukšui. Dėkojame J. Klu
sui, kapų užvaizdai už puikių tvarkų kapinėse. Dėko
jame grabnešiams ir visiems, kurie paguodė mus mū
sų nuliūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame visiems 
giminėms, draugams ir pužystamiems dalyvavusiems 
brangios motinėlės laidotuvėse, o tau a. a. motinėle, 
lai Dievas suteikia amžinų atilsį.

Nuliūdę lieka:
Sūnus John F. Eudeikis ir jo šeimyna.

gos, bet ir iš tolesnių vietų: ugi ji sugeba pavyzdingai vi- 
Rockford, Mihvaukee, Gary ir skų surengti, visus palinksmi- 
4.t. Diena pasitaikė graži. Bi- Liti, galima tikėtis, kad visuo- 
rutės daržas buvo gražiai iš- (menė reikalaus ir daugiau pa
puoštas vėliavom. ' našių parengimų.

“Peoples Day" Svečias

ir
TĖVAS

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE AVĖ.seniausia ir didžiausia Ame- 1 Pirmos “Peoples Day” re-,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A.Pttkis
t F. Radijus
S. M. Skudas
Ckas. Sjtenicze
1.1. Zolp

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

668 We8t 18th Street 
Phone CANai 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

Geriausia vieta pirkti Dra
bužių Plovyklų ir Prosų iš 
didžiausio pasirinkimo! 
Mūsų sumažintos kainos

nuo

$29.75
ir aukščiau

Lengvi išmokėjimai, po 50 
centų ar daugiau į savaitę.

Naujos mados 
SEKLYČIOM SETAI nuo

$32.50
ir aukščiauROSELLI BROTHERS, INC.,

PAMINKLŲ DIRBĖJAI
Specialistai iškalimo ir išdirbime 

visokių rūšių paminklų ir grab
namių.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 

Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus duo 
didžiųjų tartu

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Ite*. PKN8AOOLA MII 
BKLMOMT S4SS

OfOoe, HILLblBH MM 
Vlnoent Roaelll, aeer.AUred Romui,

I. F. Eideikis 4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARda 1741—1742

Latacz ir Sius 2314 We8t 23rd Place 
Phone CANai 2515 Cicero 59271

J. Liritririis
S. P. Mažeika
A. Masalskis

4092 Archer Avė.
Phone LAFayetto 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YAEds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

AMBULANCE PATABNAVIMAS DIENĄ IB NAKTĮ

YARds 1741-1742
J. F. EUDEIKIS

Lengvus Išmokėjimai pri
taikomi visiems. Tik po 
50c, 75c ar daugiau į sa
vaitę. Didelė nuolaida už 
senus dalykus į mainus ant 
naujų.

>3222-26 S. Halsted Stf
Tel. VICtory 4226 

Vedėjas J. Kalėdin3kas

Leidžiame gražius radio 
prognunus kas nedėlia, 11 
vai. prieš piet, iš stoties

ji VVGES, 1360 kiloc.
11
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Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose

(Acme Photo.)
Vasarrs koncertų sezono atidarymas. Nežiūrint nepastovaus oro, virs 3000 publikos dalyvavo 

i vasaros koncertų sezono atidaryme Grant parke, Chicagoje. Sezonų atidarė Chicago Simfonijos or
kestrą. Koncertai bus kas vakaras iki rugsėjo 2 d. (Labor Day). Klausytojams paruošta nemoka- 

j mai tūkstančiai sėdynių.

(Acme Photo.)

Nauji Aukštesniojo (Superior) teismo teisėjai. Liepos 1 d. Chicagoje ir Cook apskrity jvyko Aukštesniojo teis
mo teisėjų rinkimai. Čia keturi nauji teisėjai: John J. Lupę, Rohert C. O’Connell, aid. Osear Nelson ir Francis 
Wilson. Pastarasis užims liuosų Be Young vietų.

(Acme Photo.)

PRISAIKDINIMAS. — Testamentų (pro- 
bate) teismo te'sėjas John F. O’Connell (de
šinėje), prisaikdina naujų visuomeniškąjį (pu- 
blie) administratorių Martin O’Brien. Užpa
kaly maj. Kelly ir Al Iloran.

(Acme I’hoto.)

Garvežių “katastrofa”. Akyvaizdoje 8,000 žiūrovų netoli Magnolia, TU., pra- 
itą sekmadienį jvyko šių garvežių “katastrofa”. Viršui atvaizdas prieš “katas- 
’ofų”, o apačioj “katastrofos” metu. Garvežiai kompanijų sudaužyti tyčiomis, 
ad pavertus juos į griuvėsius ir pardavus gelžgalių rinkėjams.

(Acme Photo.)
Vaiko “šposas” su fireeraekers miegančiam 

liepos 4 d. Tokiais “šposais” kasmet per 4 d. 

sužeidžiama šimtus žmonių.

(Acme Photo.)
Sudegė istorinė bažnyčia. —’Hovkerilly, Anglijoj, šiomis dienomis sudegė sena 

100 m. senumo Visų Šventųjų bažnyč’a. Nuotrauka padaryta bažnyčiai degant.

(Acme Photo.)

Naudingas ūkiams lėktuvas. — Pitcaim Autogiro Co. konstrukcijos naujai 
lėktuvas, kuriuo naikinama ūkio javų kenkėjai. Lėktuvas leidžia ant javų nuo 
dingas kenkėjams dujas. j)t. i ♦............ i t r t » • .

(Acme Photo.)

Charles Stuner, kino fo- 
(Acme Photo.) tografas, Šiomis dienomis

Tūkstančiai vėsinos!. Liepos 4 d. užėjus karščio srovei tūkstančiai eikagiečių vėsinos i ežero pukra- užmuštas automobilio ka
iliuose. Šis vaizdas yra Jackson parko maudyklių. tastrofoje.

(Acme I*hoto.)

PO REKORDO. Žymjų lakūnų pora -- Fred ir Al Key - entuziastiškai sutikti 
Meridian, Miss., po atlikto naujo rekordo - išbuvimo ore G33 valandas.


