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'S S TARIASI, KAS DARYTI MOKESČIŲs« urnos
Vakar po pietų Tėvų Ma

rijonų Kongregacijos naniuo
KAUNAS. — Žagarė -- tai 

vidutinio didumo miestelis,
se Hinsdale, Illinois, prasidė J esantis žemaičių krašto šiau- LEGISLATŪRA SU PRAVESTAIS 
JO reikšmingos .iškilmes, l’ap- rėje. Jame ligšiol ne daugj BILIAIS PADARE PAINIAVA

įstaigų. Ta-1_______ ' ,. **

AMSTERDAMAS, Olandi- 
ja, liepos 15. — Susikūlė ir 
sudegė didelis olandų keleivi
nis lėktuvas, kuriuo skrido j 
Švediją 14 keleivių ir 6 as-

VIENA, Austrija, liepos, ir sužeistas, toliau pasilieka menys įgulos.
15. — Automobilio katastro- aktyvus vyriausybės vadas. . 
fojė sužeistas Austrijos kanc Vicekancleris princas von 
leris Kurt Schuschnigg čia Starlienibergas tik laikinai jį, 7’

•parvežtas traukiniu iš Linz pavaduoja.
miesto. Tuo pačiu traukiniu' X-spinduliais patirta, kad 
parvežta ir jo žuvusios žmo- ■ kancleriui nėra pavojaus. Ta 
nos, 34 m. amž., lavonas. Su-' čiau mons. Matzinger nuo su 
žeistas jųdviejų sūnus, 9 m. žeistojo nepasitraukia, 
amž., paliktas ligoninėje. į Austrai skaudžiai apgaili 

Kancleris per savo dvasiš-! žuvusių jo žmonų, kuri yra 
kų direktorių, mons. Matzin- j pasižymėjusi
*gerį, pareiškė, kad jis, nors darbais.

Lėktuvas sėkmingai pakilo 
oran, bet tuč tuojau kažkas 

su inžinu. Vairininkas

rastai tų dienų! yra priimami buvo kultūros 
nauji nariai Marijonų Kon- čiau birželio 23 dienų Žaga- 
gregacijon kĄipo naujokai. rg p0 visų Lietuvų išgarsėjo 

i Tai pradžia vienuolinio gyvu- Tų dienų Žagarėje buvo ati- 
nimo.

MUSSOLINI IGNORUO
SIĄS VISKĄ

PRIGĖRĖ APIE 10,000 
KINIEČIŲ

f darytas pirmasis spaudos
Šiandien tose pačiose pa- muziejus Lietuvoje. Jį suor-’ 

talpose jaunuoliai visiškai at- ganizavo žinomas lietuviško- 
siskiria su pasauliu, jie pa- s’°s spaudos rinkėjas inokv-1 
daro pirmus įžadus jų Šutve tojas 'V. Kirlys. Muziejus, 
įėjui. Kiti juos atnaujina. užima devynius erdvius na

mo kambarius. Jame telpa 
Marianapolio. Kolegijoje, PrtoJ Lietnvoje leistipji lie. 

gailestingumo šiųjų yra du keleiviai britai Thompson, CoiĮn., taip pat:,UTiski lridiniai> toliau rina 
ir 4 įgulos nariai. | jaunieji ir senieji vienuoliai Vjlniaus kraSto kidiniai> sve

atnaujina savo pirmiau pada (ur ,ietuvių spa„
rytus įžadus. Tarp šių yra ke daj mokyklin5s jaunuomenės 1 
turi jaunuoliai, kurie ateinan ,eidinia^ dag0 inS d
♦ i mizln.ni cino » AfoniAnii Slr.

pasuko tad lėktuvų atgal į 
airportų ir nebuvo lemta lai
mingai nusileisti.

Lėktuvas smogė į žemę ir 
užsiliepsnojo. 14 asmenų i8- 
gelbėta, o 6 žuvo. Tarp žuvu

SUSIRINKS T. S. TARY
BA LIEPOS 25 D.

ROMA, liepos 15. — Italų1 HANKOWAS, Kinija, lie- 
visuomenė yra įsitikinusi, kad ' pos 15. — Pakilęs vanduo
diktatoriaus Mussolinio agre-'IIan upėje išgriovė pylymų ir

LONDONAS, liepos 15. — 
T. Sųjungos generalis sekre-, 
torius Avenol išvyko į Parv-:

šyviai žygiai rytinėje Afrik»»- didžiausios bangos ūžtelėjo žiu. Nėra aišku, kų jis sutarė , 
su Anglijos vyriausybe Ital»- 

; jos Etiopijos ginčų reikalu.
je yra teisingi ir nepakeičia- llanyang miesto puspn. Žuvo 
mi, nepaisant taikymo komi- apie 10,000 kiniečių.
sijos pasitarimų griuvimo. Hankowui taip pat yra pa- 
Taip pat pažymima, kad Mus vojaus nuo Yangtze upės. Šis 
solinio nusistatymo negali pa miestas turi apie 1,600,000 gy 
keisti" nei Anglijos pastangos, ventojų. Yra svarbus komer- 
nei T. Sąjungos, &Tb« KeBrvg-'TiTite'Trostas'^ėentrlKėj "KTnt- 
go Briando paktas. Žodžiu, joj.
pareiškiama, kad Mussolinl Visa Hunan provincija 
ignoruosiųs viskų ir dirbsiųs daug nukentėjusi nuo potvy- 
imperijalizmo darbų. Pats nio. Stenchowe turi misijų 
Mussolini sako, kad jo žygiai Amerikos katalikų misionie- 
Afrikoje yra Italijos, tiktai riai pasionistai. Apie jų liki- 
Italijos, reikalas ir negali j mų neturima žinių.
tai kištis kas pašalinis.------------------

H tikrųjų šaltinių patiria- NUMATO RASIU 
ma k«l rugsėjo mėnesio ga-į _
le bus galutinai išspręsta, ar, . . .
karas turės įvykti, ar ne. Jei LhoPN°8 imperatoriaus ginu
sprendimas bus už karų, ta-

SKIRS KOMISIJĄ PARO
DOS STEIGIMUI IR 

KONTROLEI

Cooko apskrities mokesčių 
reikalų viršininkai šiandien 
susirenka pasitarimam Svar
stys, kokių metodų imtis, kad 
būtų galima sėkmingiau vyk'

---------- dyti legislatūros pravestus j-
Chicagos majoras artimiau- i statymus užtrauktų mokesčių 

siomis dienomis paskirs ko- reikalu. Legislatūra pravedė 
misijų (lioardų), kuri kontro- keletu bilių ir padarė daug 
liuos suplanuotų parodėlę ir painiavų. Kai kurios revizi

jos atrodo, kad bus priešin
gos valstyliės konstitucijai.

pramogų vietų, buvusios pa
saulinės parodos srities žie
minėje saloje.

Legislatūros pravestų ma
joro suplanuotų bilių guber
natorius Horneris praleido be 
savo parašo. Tačiau paskelbė 
pageidavimo, kad ta steigia
ma pramogų vieta nebūtų pa
keista kokia nepakenčiama ko 
inercine vieta.

Biliuj epažymėta, kad para 
dos kontrolės komisijų suda
rys 10 narių. Miesto majoras 
skirs visus narius. Jie dirbs

Šosioe ir pasienio apsaugos nemokamai. Nariai bus ski- 
policijos tarnyboje šiuo metu rjaiUį šiaip: vienas vienerie- 
tamauja 2;)9 buvę karininkai, Jng metains, antras dvejiems, 
daugiausia kariūnų aspirantųj trejas _ trejiems Tr ~C t, 
laidų atsargos karininkai. Bu taip kad dešimtas bus skir-

Štai, bilius 209 autorizuoja 
apskrities iždininkų, kad jis 
gali panaikinti 50 nuošimčių 
baudos už užtrauktus mokes
čius, jei mokėtojas įduos pa
reiškimų, kad jis neturėjo iš 
ko mokėti mokesčių, arl>a jei 
paduos kitas kokias nemokė
jimo mokesčių svarbias aplin 
kūmas. Be to, apskrities tei
sėjas autorizuojamas, kad ga
li panaikinti visų baudų uz 
užtrauktus mokesčius, jei bus 
paduotos svarbios priežastys. 
Šiam įstatymui laikas apribo 
tas iki 1936 u*.,-vas» 1 d.

__ ___________ _ __ | Bilius 783 nustato, kad 19-
1933 m. išeikvojo _ daugiau } vusįų puskarininkių policijo- tas^ dešimčiai metų. Paskiau 32 metų ir prieš tai kelerių 
kaip 17,000 valstybės pinigų, j je tarnauja 1,754 ir kariuome- p0 vienerių metų laiko kas metų užtraukti mokesčiai gali 
Kai išeikvojimas išėjo viešu-įnėje buvusių eilinių policijo- ,netai bus skiriama po vienų būt užmokėti septyniomis me 
inon, Meškauskas apie 6,000 je tarnauja 1,547 asmenys. ■ narį įr tai jau 10-iai metų tinėmis dalimis, pradėjus šie 
litų grąžino, bet buvo pa- yiso labo tarnauja policijoje kiekvienų. . met rugp. 1 d.

Svarbiausias dalykas, tai Bilius 60 nustato, kad vl-

tį rudenį stos ‘ Marijonų Se- 
minarijon, Hinsdale, Illinois.

Linkime visiems Kristaus 
palaiminimo, o i ypatingai ište 
sėjimo makmėsi

NUBAUSTAS IŠEIKVOTO- 
JAS MEštAUSKAS

Kauno ir provincijos spauda,.; 
į spauda apie Lietuvų ne lie- 
1 tuvių kalba ir įvairios senie- 
. nos.

Prieš apleisiant Londonu se
kretorius pranešė, kad T. Sų- i KAUNAS. j Buv,s Kan- 
jungos taryba susirinks spe- ^ apygarfo8 tvarky-

IgmiUb.BtM&HVIjl'r liepus..lutu. tnjo
25 d., je» ik. to laiko nieko Ung Mpfkau^as 1924 _ 
nebus atsiekta taikos reikalu *
rytinėje Afrikoje.

POLICIJOJE TARNAUJA 
259 BUVĘ KARININKAI

KAUNAS. — Lietuvos vie

SUDUŽO PREKYBINIS 
TRAUKINYS

Prekybinis traukinys sudu
žo ant Illinois Central gele
žinkelio Elmhurste. Sudaužy
ta apie 15 vagonų, kuriais bu 
vo vežama mėsa iš Omaha.

naitė princesė Rassari Hesh- Sppjama, kad katastrofa į-

, trauktas atsakomybėn ir su- 
i imtas. Kauno apygardos teis
mas jį nuteisė pustrečių me
tų sunk. darb. kalėjimo ir ati 
teisė iš jo daugiau kaip 11,- 
000 litų valstyliės iždb nau
dai.

3,560 asmenų, tarnavusių ka
riuomenėje, iš jų — 564 bu
vę kūrėjai savanoriai.

šio projekto finansavimas, siems mažųjų namų (iki tr»- 
Tuo reikalu majoras turės jų aukštų namų) savinin- 
kreiptis Washingtonan, kad kams, kurie pilnai užsimokė- 
gavus paskolos. Iš pradžių ję mokesčius, pripažinti 13

---------- jis planavo, kad gavus 20 mi- nuoš. kreditų. Tas liečia 1931
PANEVĖŽYS. — Panevė- lijonų dol. paskolos. Dabar sa ir 1932 metų mokesčius, 

žio miesto policija kasmet vo planų sumažino' iki 13 mi- Yra dar keletas ir kitų tos

POLICIJOS GEGUŽINE

, j-. ia Tamanya čia mokosi muzi vyko sulužus vieno kurio vada gruodžio pradžių prasidės T. Ti
pirmieji veiksmai Etiopijoje. 'kos- Jl Pa^'^'a, kad je, Ita gono aiiai.
Iki to laiko Italija ten turėk.kar» Etiop.jai, et- 
pakankam, kariuomenės akai.Pagalbon pakils
čių ir bus pilnai prisirengus 
laimėjimo žygiams.

Šiandien visose karo 
.vykiose Italijoje vykdomi 
rių pratimai.

Moroko, Egiptas, Sudanas, 
Turkija ir japonai. Anot jos,

' yra numatomas geltonosios |

RASTAS
VYRO

NEŽINOMO
LAVONAS

sto- rasės su juodąją rase susijun j ti Jolieto, iš vandens ištrauk 
ka- irimas nrieš lnaltnin. raeie. Į tas nežinomo apie 45 m. amž-

KRUVINOS RIAUŠES 
BELFASTE

girnas prieš baltųjų rasę.

NĖRA VILTIES RASTI 
GYVUS

FUKUOKA, Japonija, lie- 
BELFAST, Žiemių Airija, pos 15. — Didelis sprogimas 

liepos 15. — Per keletu dle- įvyko Mitsui anglių kasykl-o- 
nų čia vyko kruvinos riaušės, Į je. 14 angliakasių išgelbėta ir 
kurias sukėlė protestantai pi-i trys lavonai išimta. Neturima 
ieš katalikus. Daug asmenų i vilties išgelbėti užgriautus 63 
pašauta ir sunkiai sužeista.1 angliakasius
Keletas mirė. Eilė namų su
deginta. Militarinė policija 
laikinai suturėjo riaušes.

NUSKENDO II BELGŲ 
TURISTŲ

Trys plėšikai puolė parduot TURNHOUT, Belgija, lie
tuvę, 2229 Taylor gat., ir ten P08 Busas įvirto Cam-
nužudė pašalinį žmogų, A
Banetta, 49 m. amž.

pine perkasan. 11 turistų žu
vo, o 10 vos išsigelbėjo.

PASKYRĖ PASIUNTINIUS

Prez. Rooseveltas paskyrė 
pasiuntinius Čili respublikai 

Ties Brandon užtvanka, ar j ir Norvegijai — Hoffman 
Philip iš New Yorko ir A. J.

vyro lavonas. Prie jo kaklo 
su vielomis pririštas apie 13 
svarų akmuo.

NATURALIZUOJASI
SVETIMŠALIAI

Kampanija už svetimšalių 
registracijų turi ir geras sa
vo puses. Praneša, kad Chi
cagos distrikte padidėjo sve
timšalių naturalizavimosi sk
aičius.

SUIMTA 16 KINIEČIŲ

rengia tradicinę gegužinę. Vi lijonų* dėl. 
suomenė tomis gegužinėmis Bus įdomu, kaip šis pro. 

WASHINGTON, liepos 15. j]abaį domisi, nes visuomet jektas bus vykdomas.
gražiai pasirodo. Tokių gegu; ------------------
žinę suruošė ir šiais metais ŽYDŲ RABINAI PERKA 
Berčiūnų varsarvietėje. PASKOLOS UŽ 30,000 LT.

rūšies bilių. Sudėjus juos kru 
von, jie sudaro painiavų. 
Tad jų vykdymas apsunkin
tas.

Drexel Biddle, Jr., iš Pa.

RUOŠIA ĮSTATYMO PRO-

Programoje laivo sportas, ’ 
akrobatika, šaudymas ir pir- 1 
mų syk viešai pasirodė poli- sQ.iun.aų v.si Lietuvos žydų

KAUNAS. — Per rabinų

JEKTA ŽEMEMS MIES- CD08 vyrų choras, muziko p. rabinai perka vidaus pasko- z-~* -r-* ii i i i « v. v • i«4
TUOSE TVARKYTI

KAUNAS. — Žemės 
ministerija, susitarusi su vi
daus reikalų ministerija, ruo 
šia įstatymo projektų gat
vėms, aikštėms, sklypams ir 
kitoms žemėms miestuose ir 
miestinio pobūdžio apgyven
tose vietose tvarkyti. Ligi 
šiol žemėtvarkos įstatymas bn 
vo taikomas tik kaimuose.

ūkio

KAUNAS. — Šių mokslo 
metų paliaigoje V. D. Univer 
sitete studentai tautybėmis 
taip skirstėsi: lietuvių 2,803, 
žydų 591, lenkų 79, vokiečių 
47, rusų 45, latvių 16, gudų 
13, totorių 2, estų 1 ir karai
mų 1.

Paulausko vedamas. los lakštų už apie 30,000 litų.
Toks choras be nebus pir- Dalis pinigų (apie 11,000 li-

mas Lietuvoje. už ]ak.;tus jau įmokėta. ______________

A PANEMUNĖJE STATO- universitetas vidaus KAUNAS. — Birželio
MAS KURHAUZAS paskolos lakštų pirko už 152,- d. Helsinky prasidėjo Balti- 

717 litų. jos (Lietuvos, Latvijos, Es
tijos ir Suomijos) agronomų

26

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — šiandien giedra; po
piet šilčiau.

10 ŽUVO VOKIEČIŲ 
KASYKLOJE

DORTMUND, Vokietija, lie 
pos 15. — Sprogimas įvyko 
anglių kasykloje. 10 darbiniu 
kų žuvo ir 32 sužeista.

Ryšium su Ervin Lang nu tiria AKMENŲ KLODUS 
žudymu suimta 16 kiniečių. MAURAS LIETUVOJE
Policija kiniečių tarpe ieško
dingusios Mrs. E. Smith ir 
kiniečio H. Jungo.

Tuo tarpu Mrs. B. Dunkel, 
nužudyto Lango uošvė, vakar

KAUNAS. — Prof. Pr. Jo 
dėlė, inž. J. Dalinkevičius, 
inž. A. Glodenis ir inž. A. Do 
maševičius apžiūri ir tiria

teisme reiškė pageidavimo ir kalkinių akmenų klodus Pa-
toliau pasilikti policijos glo-įpilėje, Akmenėje ir kitose 
boję. Bijo kiniečių keršto. [šiaurės Lieetuvos vietose.

Kauno miesto savivaldyliė 
A. Panemunėje šiemet pradė
jo statyti didelį kurhauzų. 
Statybos darlmms vadovauja 
inž. Mikšis. Kurhauzo staty

ba kaštuos 39,000 lt. Kurhau
zas veiks ne tik vasarų, bet 
ir žiemų.

i Charles Kurth, 22 m. amž., Nuvažiavimas. Kongrese daly 
prigėrė Michigan ežere ties vavo 175 atstovai, jų tarpe 
Waukeganu. 49 iš Lietuvos.

“UTILITIES” KOVOJA PRIEŠ 
PARDAVIMO MOKESČIUS

------------------ i “Utilities” kompanijos ape Valstybės prekybos komisl-
KA1 NAS. — Švietimo mi- liavo į Illinois valstybės pre- ja svarsto apeliacijų ir, sa- 

nisteris atleido vieneriems kybos komisijų pasisakyda- koma, artimiausiomis dieno-
metams atostogų Vytauto Di mos, kari jos negali mokėti mis paskelbs sprendimų, 
džiojo universiteto profesorių pardavimo mokesčių. Šiuos 3 Šios kompanijos buvo j.šim- 
Mykolų Biržiškų. Jis mokslo nuošimčių mokesčius jos rei- tos iš 2 nuošimčių pardavimo 
reikalais ilgesnį laikų bus iš kalAuja pakeisti pirkimo mo- mokesčių. Bet kada mokes- 
i'Ą'kęs iš nepriklausomos Lie- kesčiais ir užkrauti ant var- čiai paslidinti iki 3 nuošimčių, 
tuvos. Į ‘ totojų. ,ir jos įtrauktos “talkon.”
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“D RAU GAS ”
Išeina Icaadlen, Išskyrus sekmadienius 

PRENL M t;KA I US KAINA: J. Amerikos valstybėse:
Metams — $6.00. Pusei metų •— $3.60; Trims menesiams 
— $2.00; Vienam menesiui — 76c. Kitose vaistybtee 
prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų — $4.40. 
Kopija — 43c.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. 11*1 C vai. popiet 
likaliSkelbimų kainos prisiunčiamos parėti 

Bendradarbiams tr korespondentams raštų cefrąžlna.. 
Jei Beprašoma tai padaryti ir neprlstunčlama tam tiks
lui pašto ženklų.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vak popiet

SS DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Ually, Eieept Sunday. 
8UBSCRIPTION8: One Tėar — $4 00; SU Montha

— $1.60; Three Montha — $2.00: One Month — 76c. 
Kurope — One Yssj — $7.00; oli Montha — $4.M: 
Copy — .$$c.

Advertlslng u -‘DRAUGAS” brlnys beat reeulta 
Advertlsin* ratea on appllcatšon.

•DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

SVARBUS ĮVYKIS

klėjaini ir mokomi griežtai bedieviškoj dva
sioj. Bet kokios to pasekmės! Vaikai kiek 
paūgėję didžiumoje tiek ištvirksta, kad ue-: 
gerbia nei tėvų, nei valstybės turto, nei ko-1 
munizmo princ’pų. Tas tai jau įvaro širdies J 
ligų į sovietų valdininkus. Nežinodama jau 
lę bausmę (200 rublių) tėvams už vaikų nu-

- * Morkus

IS PO MANO BALANOS
AS IR ŠEŠĖLIS

Taigi. Gluck, vienas įžy- taip elgtis nebūtų jokios pras
iniausiu vokiečių muzikų ir mės. Jei kus tai net ir visai 

ko begriebti, sovietų valdžia uždeda dale-! kompozitorių, pirmas dabartį- nevykusi opera apdumia vi- 
sikaltimus. Tikrai bolševikiška logika: už Į“' “l’1™ ‘S'aizdų priduoda, suonienei akis taip, kad ši. 
savo bedieviškų auklėjimų jie. daro atsako-! Iki tol operos jau neva bū- nebagėlė, kitaip pamanyt,,
mingus tėvus, kurie nieko bendra neturi »u!to- Bet«* i08 būta •» i0*“08 kal ln,r,‘es blJ0'
vaikų auklėjimu, tlalima sau įsivaizduoti tė- į vien<w bemlro“ ll,in,ie8- 1,u> lal fla> kur vls“8 olM-ros “r>
vų nuostabų ir įniršimų dėl tokio sovietų | “iau8iai i5tisa eil« liaud;e8 “»k™>“»8 >'ludl; . Klta'ft! 
valdžios elgesio. Juk kiekvienam žmogui ia- dainelių, šiaip taip sunaiplio- ur kas prasčiau išeitų.

ta ii vienu talpu išdainuota .|a|)ar imkini tik papra-

W3o. Glusgow

Kažkas mano širdį suspaudė 
lr juučiu liūdesio aidus 
Visi mane pamiršo, atstūmė 

. man vien teliko gyvenimas kartus.
Savo tėvynėje buvau laimingas,
Buvau mylimas žmonių visų;
Svetur gyvendama turėsiu mirti,
Nes mano tėvynė toli, už vandenų.

Tik šešėlis manęs neapleidžia,
Visur mane lydi gyvenimo taku.
Nors mano širdis jau sudaužyta,
Bet aš ir šešėlis žygiuojam kartu.

A. Poška

A. L. lt K. Federacijos centro valdyba 
šaukia Federacijos Tarybos suvažiavimų, ku
lis bus liepos 30 d. New Yorke. Dėl šio su
važiavimo ‘‘Amerika” taip rašo:

“Amerikos lietuvių išeivija sudaro di- j
dž ausiu mūsų išeivijos dalį. O vienas 
trečdalis mūsų tautos yra išeiviai. Tai- , 
gi galime suprasti, kokį didelį vaidmenį 1 
vaidina Amerikos lietuviai mūsų tauti- t 
nianie gyvenime. — Nieks neginčys, kad 
daugumų išeivijos sudaro katalikai. Tai
gi jų pareigos ytin atsakingos. Bet iki
šiol mes, katalikai, tų pareigų gerai ne
supratome. Tik dabar pradedame į da
lykų įsigilinti. Šio mėnesio 30 d. yra 
šaukiamas Katalikų Federacijos Tarybos 
suvažiavimas. Jis įvyks pas mus, Ne\v 
Yorke. Ta proga turėtų įvykt ir Katalikų 
Spaudos Konferencija”.
Ištikro tenka džiaugtis, kad atgaivina

ma Federacijos Tarybos veikimas. Per kele
tu metų ji nelaikė susirinkimų. Atsimenant, 
kaip svarbų vaidmenį ji suvaidino karo me
tu ir po karo, visuomenė Tarybos veikimo 
pasigedo. , I

Tarvba savo suvažiavime turės išrišti 1 • » 
keletu svarbių klausinių. Ji turės nustatyti 
pozicijų, kokios laikysis katalikų visuome
nės atstovai, nuvykę į viso pasaulio lietuvių 
kongresų. Jie tarsis dėl būsimo Federacijos 
kongreso programos. Šiandien aktualūs yra 
mūsų mokyklų ir jaunimo organizavimo rei- 
kalai, pro kuriuos suvažiavę Tarybos nariai 
negalės praeiti be tinkamų pastabų.

Svarbu, kad i suvažiavimų atvykti kiek 
galima daugiau Tarybos narių.

da darosi pikčiausia, kai reikia atsakyti už 
kito kvailystes. Bet sovietai yra pridirbę tiek ; 'a(un<hi'o>i opera, 
kvailysčių, kad jos jau nebesutelpa ant ne-Į Įsivaizduok paprastų mūši- toliaus mažai kada su muzika,
kaltų tėvų galvos. Bedieviško vaikų auklė- škį liaudies dainų programė- tariasi. Tai ne jo dalykas. Ti-
jiuio pasekmės smarkiai atsiliepia ant sovie-lį, kur visokios ir įvairiausios kintitji gieda ne muzikos ba
tų tvarkos ir teikia komunistų vadams daug Į dainelės ir visaip esti sūdai- rmonijai, o tik Dievo garbei.

nuotos, bet, nieko bendro sa- Kalbėti apie muzikų jiems
vyje neturį, kadangi kiekvie- būtų tikras jųjų užgavimas.
na savaip kvepia, o turėsi a- Choras rgi jei tik iš toliau su
nos rūšies operų. muzikos taisyklėmis gimini uo-

Gluck pirmas tikrai operai

susikrimtimo. Ir tam susikrimtimui nebus 
galo. Kas sėjas vėjus, tas renka audras”.

MASKVĄ PUOŠIA, BET..

Bolševikų laikraščiai skelbia, kad So
vietų Rusijos valdžia nutarus per dešimts

BOLŠEVIKAI SĖJA VĖJUS

“Darbininkas” apie tai taip rašo:
“Kada komunistai dar buvo besislapstą 

palėpėse ir neturėjo savo rankose valdžios, 
tai jie kovojo prieš ginkluotų caro valdžių 
— idėjomis, kurias mokėjo papuošti gražiais 
žodžiais ir tuomi suviliojo neprityrusius žmo
nes. Dabar rolės pasikeitė: komunistai jau 
turi ginkluotų valdžių ir jiems imtiems ten
ka kovoti prieš idėjų — tikėjimo idėjų. Jie 
kovoja visaip: ir ginklais ir nudėvėtais ko
munizmo šūkiais. Jie nusistatė būtinai pa
naikinti tikėjimų dėlto, kad tikėjimas kliu
do nesąmoningų komunizmų ir daugiausiai 
dėlto, kad jie esminiai tikėjimo neapkenčia. 
Atrodo, kad visas komunizmas yra ne bū
viui pagerinti, bet tikėjimui ppaneigti. Ir ko 
jie nedaro tam tikslui atsiekti! Puola visais 
frontais. Jų bedieviškos priemonės nukreip
tos į didelius ir mažus.

Kad subedievintų suaugusius, bolševikai 
įsteigė plačių bedievių organizacijų — “bez- 
božnikų”, kurių remia visomis pajėgomis.

stas Mišias. Kunigas prie ai-

ir tikrų rūbų sukerpa, ima
įlietų perbudavoti Maskvą taip, kad ji būtų ^au kokį vienų dalykėlį, — ri
graž ausiu miestu pasauly. Imtų ir rimto rašėjo parašytų

Ual būt taip ir bus. Bet reikia žinoti, ir jį vis, atpasakoja 1,anuo- L

,jasi. Jie, mat, ne iš to gyve
na. Vargonininkas gal dau
giausiai šiame dalyke nusi
mano. Bet ir jis daro tik taip, 
kaip matę kitus bedarant. Ti-

nijos posmais. Taip, kad ne 
vien jį jau skaitęs, bet ir ne
skaitęs, muzikos garsų ir dai
nininkų judesį besekdamas,

kad bolševikų komisarai tą planų vykdys 
darbininkų suskaitom Pusalkani vyrai ir mo
terys turės sunkiai dirbti. Jie patys iš to 
jokios naudos neturės. Ne vienas darbinin
kas susmuks po sunkia našta bepuošdamas kai matai minties siūlų nusi 
raudonųjų Maskvą, kad komisarams būtų tveria, 
smagiau gyventi ir lėbauti, kad jie galėtų Kas da labiau žingeidi!

škimų tipų sutiksi. Jei mėg- pramonininkas ir gal net ir 
sti plunksnų ir niekeno neį- paskutinį žiponų ant pečių 
vertinamas jau gal nuo dau- laikai, ir tau vietos bus! Ku
gelio metų rašai ir rodos tik džiugsi savo kuopos skaitlin- 
veltui senų kaktų rausai, — gumu... Jei esi tik šiaip jau 
eikš ir tu šian! Bus antras tik paprastas lietuvis katali- 
Velykų rytas, kai pradėsi ra- kas ir prie jokių viršūnių nei 
nkomis kratytis su sau pana- iš toli nežvelgi, — be tavęs 
šiais artimais, lt ansai kiškis, čia neapseisim! Lyginai tokių 
vietoje galvoti apie balų, grį- mums daugiausiai ir trūksta 
ši namo iš naujo gyvenimų Jei kas, tai tu dar iš vakaro 
pradėti. Jei esi nusigyvenęs atskambėk!

tė. -
Nežiūrint į tuos visus mu

zikalius trūkumus, Mišios ta- 
čiau yra ir paliks tikru ir 

J amžinu muzikos žiedu. Pati 
i opera tai tik bergždžias su
tvėrimas. Opera nepagimdė ir

visokiems turistams rodyti ir girtis fiktvve l'lli'us, ’5 kur Gluck t, gau panafios k:.
l'a^"«a- lnin‘‘ “ P“Pras"-,.tos įetoa. Gi Mišių muzika

Bolševikų komisarai rengiasi puošti Ma- giedotinių Mišių.
skvų, bet jie nekreipia dėmesio į tai, kati j Sukakus Gluckui vos dvyli

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS prastai taip: kada slopstu,
----------- geriu alų, kai noriu būti link

Vasaros karščiams užėjus, sinas — geriu vynų, o kada 
kiekvienas tik ir galvoja a- man blogai sekasi — geriu

kai tikras ir gyvas daiktas, ku
. ... ris gimdė ir gimdo nepapras-

Rusijoj m'lijonai žmonių baisiausių vargų ka metų, jis buvo perduotas jvajru,no muzjkug. 

kenčia ir badauja. Kas jiems galvoj, kaipj^van,s Jėzuitams, dabartinėj ^k ^įkron lietuvių bažny- 
gvvena darbininkai ir bendrai viso krašto Čekoslovakijoj. Čia jis moko- ... . . . . kuometžmonės. Bilo jiems gerai. Komisarai Mask- * Bažnytiniame chore gieda, p^aš ir vargZ^ , - . ......................______  -..

vyje sau palocius stato, kuomet daugybė Kai P° nluzikales krypties Ru miželeg kukiįaį gieda, įr reikia parinkti. Vienas Kau- Toks painas reikalas man 
žmonių jokios pastogės neturi. Tai bolševi- vaikas, ne vien gieda, bet ir > kĮausykig> 1<aį luatai, jei tik!110 “Sekmadienio” Pakštiran jar nepasitaikė.

galvoja... žiūri ir mato, kadi giek tieR apie muzikos'ka pataria jiems tokias vikei|

pie vikeišinų. Paprasto žmo- degtinę.
gaus vikeišinui gali tikti bile Pažįstamasis: — O kada ge 
vieta, kur randasi vandens, ri vandenį?
Ale dideliams ponams vietos Burbaitis: — Vandenį?.

kiškoj i teisybė.
i:.

VOKIEČIAI TAIKOSI PRIE ANGLŲ
Mišios, newwtnt į-tai, jog iš 
įvairiausių dalių ir dalelių

posmus nusimanai, 
vė muzika, kai bijūno žiedas

vaidintu- ginui vletas:

surankiotos, o betgi, galų ga- ry^Q rasa įr apkenipa. Rodos, 
koiiien-:^, tik vienų mintį išreiškia. net Hnkyta pQ jog kaitra QAnglijos laikraštis “Journal”, ___ _____

tuodamas Valijos princo kalbų, mandagiai i)Einasi, ne vien muzika, bet k}J apįe giedota*
pastebi, kad “kilni taikingumo idėja tarp Įr varpas ir rūbas ir aukuras mflgų ^ižiaS) kur ng tik ku_ 
buvusių kombatantų yra ne nauja. Prancū- ir kunigas ir tarnai ir ant ga- n;gas su vargonininku, bet 
zų kombatantai į Berlyną jau važinėjo, kas lo Patvs žmonės tik vienų ir if ckoras jr ž,nonė8 priside- 
duoda mums ne tik teisę, bet ir pareigų šau- t:' patį garbes Dievo vainikų da? Įsįvaizduoti geresnę ir 
kti: “Atsargiai!” Nes šio važinėjimo rezul- P,na- Ve dėl ko giedotinės Mi- gražegnę muzįką tik galima, 
tatai buvo apverktini: kol mes iliuzijomis b’os toku* kegAlinę įtakų į kjyk įsįvaizjuotį antrų saulę 
gyvenome, vokiečiai stropiai ginklavosi ir klausytojo sąmonę daro. Kai dienos eigoje.
rengėsi atvirai sulaužyti Versalio taikos P^iški, kad, jei
tarties kariškuosius punktus. *r °Pera tQkio pasisekimo ieš-

' ko, tai tur būtinai pasekti aiški: se- :
imsiu pėdomis. Reiškia, ne

Vokiečių manievro prasmė
niai jau Hitleris paskelbė, kad šimto mili , ...... , . ,. . v. . . . , • z • , v. . kelių ar keliolikos dalykų turjonų vokiečiu sujungimui, kūnų trisdešimt ..... . .
milijonų gyvena ne politinėse reicho ribose 
reikės penkiasdešimt metų, jei ne daugiau, 
gyvendinti šių programų — reikia laikų už
tęsti ir duoti galimumo išsiplėsti Vokietijos 
galingumui, — iš čia ir kyla noras susiar
tinti su Anglija ir dargi sn Prancūzija. Wil- 
hehnas II taip pat savo laiku giedojo tų pa
čių giesmę. Kas iš jos išėjo — visiems ži
noma 99

REIKŠMINGI VYSKUPO SODŽIAI

rašydamas a-

ieškoti o tik kokio nors vie
no. Gluck atminė. Užteko to
kios krypties vienų operų pa
rodyti kad pertikrinti muzi
kus ir pasaulį, jog tokia, o ne 
kitokia bus, ateities opera.

Tai vienok, jei imsim vie
non rankon visokias operas, 
oratorijas, kantatas ir kitus 
paprastos salės saldumynus, 
o antron tik paprastas giedo-

Giedotos Mišios ne vien mu
zikų, bet ir liaudį prie tikros 
muzikos sosto prikelia. Kur 
daugiau giedotų Mišių liau
dis klausos, ten daugiau die
votumo tikra muzika susilau
kia. Ypač Anierike tai gali
ma greitai pastebėti. Airių, 
sakysim, liaudis, kuriai gie
dotos Mišios buvo tik reteny
bė, veik jokios muzikalės au
sies nei skonies neparodo. Ne 
vien Bažnyčioje, bet ir kitur. 
Gi tuo tarpu mūsų liaudis, 
kuri klausydavos giedotų Mi
šių, kas nedėldienį, prie mu-

Klaipėdos signatarams: 
Štai Klaipėdos signatarai. 
Jiems kažin kas nebegera. 
Kaž kokia sloga rudoji 
juos po truputį kamuoja.

Kad pagydyt šitų bėdų

— Po kelių apiplėšimų, kr - 
autuvninkas įdėjo į duris vė 

j liausiu išradimo spynų ir prie 
'durų prilipdė tokių kortelę: 
“Durys užrakintos patentuo
ta spyna.”

Po nakties ant durų toje 
pačioje vietoje rado kitų kor-

reikia vykt jiem į Klaipėdą telę, kurioje buvo parašyta.-
Pusmetį pavasaroję 
pasijaus jie vėl tvarkoje.

Vokiškiems ‘ ‘ nacams: ’ ’ 
Mūsų rudąjį kaimynų 
smarki karštinė kankina. 
Ir šisai aistrus kolega 
dienų naktį neužmiega. 
Šitam ponui vasaroti 
reikia ledų bačkoj duoti. 
Bačkoj reikia tol laikyti, 
kol bus nervai sutvarkyti.

Prošepanains:
Mūsų šlėktiškų kaimynų 
reikia vesti į pušynų,

nes bajoriški jo plaučiai 
vokiškųjų džiovų jaučia. 
Yrpač svarbu čia tarp kito, 
kati jis jūros nematytų. 
Nes šis poniškas ligonis 
nebelips iš jūros vanios.

Opozicijai:
Opozicijai įtikėtų

“Ačiū už informacijas; į 
krautuvę įėjome pro langų/

— Kokį geriausį 
mums davė chemija!

daiktų

— Dažus — leidžiu plau 
kains dažyti, veidui, lupoms 
pentuoti ir nagams lakeruoti.

— Jeigu nori gauti sutiki
mų, tai dabar prašyk tėvų 
mano lankos.

— O kas tokio? Ar t 
■ tėvas dabar taip geroj n’ 
taikoj ?

— Priešingai, jis dabar la
bai piktas, ir tikrai sutiks, 
kad aš už tavęs tekėčiau, nes 
tik kų gavo iš mano siuvėjos 
sąskaitų.

tas Mišias ir pasversi jas ti- ziko8> kai prie me(,au8 |in|;s
kra muzikos akimi, pamaty
si, jog kasdieninėse Mišiose 
yra kur kas daugiau sveikos

Vysk. P. Būčys “T. K.”, 
pie blaivybę, tarp kitko sako:

“Skaudu ir prisiminti tas sueigas, ku 
rių jmts tikslus nedoras ir visas turinys ne- ir geros muzikos, negu visose

gerinusiose operose kartu su
dėtose.

Operų dainuoja tik tam ty-

vertas padoraus žmogaus. Kalbu apie tuos 
rohaksus, kurių tikslas svaigalus gerti, rė
kti, veikiau staugti, negu dainuoti, labiau 

Visi komunistų partijos nariai ir raudonar- j terliotis, negu padorų šokį šokti. Šitie susi- 
miečiai priverstinai turi prie jos priklausyti, bėgimai negarbę daro tautai ir, naikindami 
Bet, nežiūrint tų visų pastangų, “bezbožni- jos dorinę sveikatų, naikina drauge ir tautos 
kų” skaičius mažėja. l>aikraščiai išsigandę stiprybę. Nemanykime, kad kas nors iš su
šaukia, kati reikia uždrausti visas kriksčio- lies ateitų ir sutvarkytų mus. Tokių gera- 
niškas draugijas ir uždaryti bažnyčias ir pa- darių šiandien nėra pasaulyje. Mes patys tu- 
rnaldų vietas. Striukas, nususęs “bezbožni- Į rime susitvarkyti be prievartos, o tiktai savo 
kas” neatsilaiko prieš krikščionybę. Klaidin- J proto aiškumu, kurs moka atskirti blogų nuo

čia išsilavinę balsai. Ne tik

ta. Pamėgink nuo jos kų mu
zikėlio nuglemŽti!

Kai išsižiūri, tai sekantis 
Federacijos seimas bus tikrr-s 
lietuvių katalikų ne vien pa
sitarimas, bet ir pasirodymas.

Pasirodymas! Visi kiti mu

JONAS;— Nagi, ir karš-
. ...... čiai stojo! Vos galima pakc-kur nors rasti gražių vietų. ,.f w • • 1 p —

ga ir melaginga komunizmo idėja negali žiū
rėti šviesiai į akis.

gero, savo širdies padorumu, kurs nemėgsta 
šlykštynių, savo sąžinės sveikumu, kurs rei-

Kad subedievintų vaikus, bolševikai nuo ' škiasi susiprafmu, kad esi žmogus ir kad 
j>at lopšio atima juos iš tėvų ir atiduoda * turi savo prigimtyje Dievo paveikslų ir pa- 
valstybei auklėti. Vaikai nuo pat mažens au- , našumų”.

balsai, bet ir visoe kitos reik- sų seimai pasižymi karštais 
nienys būna su atsargiausiu žodžiais ir tuščiais užsivari- 
skoniu parįnktus ir priruoS- nėjimais. Kitokiam, jie ne kų 
tos. Nekartų vien tik pačios meilini pritaria. Visai kitaip 
aplinkybės, kuriose opera es- šičionai. Jei jautiesi esųs pa
ti statoma, labai menkam da- žangus ir tikras lietuvis kle- 
lykui, paties dangaus ifivaiz- bonas, atvažiuok! Čia tokių 
dų priduoda. Dažnai spaudos daugiau sueisi, negu kitur, 
sandarbininkai nei iš toli to-'Jei grožiesi vardu muzikos it 
kios operos nematę, ilgiausiais gal vis tik svetimiems širdi * ' 
straipsniais išgiria operų ir virpini, prašom ir tave! Nu- •

kur pušų jaunų priaugę 
ir kad vieta būtų saugi. 

Pozicijai:
O pozicijai reikėtų 
kaime apsirinkti vietų, 
kad įgytų šiek tiek smokų 
apie kaimiškų praščiokų. 

Kurio pinigų netur kur dėti: 
Kam pinigų nėr kur dėti, 
gali Palangoj sėdėti.
O kam jėgų maža kūne, 
tam gerai ir Panemunė.

PETRAS:— Iš tikrųjų, 
baisiai karšta. Tie 20 dol., ku 
riuos vakar davei man palai
kyti šiandien kišeniuje sutir
po iki 1 dol.

Žmogus netekęs linksmu
mo, yra lyg vežimas be rišo- 
rų, kuris visuomet gali skau
džiai sutrenkti. Linksmas žmo 
gus, tai lyg vežimas gerais 
risorais, kuriuo galima va
žiuoti net blogiausiais ke
liais ir nejausti jokio sutren-Burbaitis (pasakoja požį

jos dainininkus. Kadangi ki-|Stebsi, kiek daug čia savo tro štamam): — Aš darau pa Aimo, o tik supimų.
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Antradienis, liepos 16 d., 1935 D R A T O A S

Po 10 Meto | Pacifika Maudytis
Rašo A. V.

blogiausio vieškelio. Tikro lie 
tuviško: su duobėmis... Pri
važiavom porą kalnelycių, nuo 
kurių nusiritus pakalnėn bū-

būriai žmonių apie gana dide- nemalonumo”, a-
not “Mr. Toodloo...” Kreiva,

(Bus daugiau) 
— Duok man ta “ niapų ,

— kreipėsi j “Dėdytę“. Po
nas Marguti, prašau man pa
rodyt, kur yra ant “mapos“

lę bažnyčią. Soeorro miestas 
turi 2.058 gyv. tai jame ga
lėjo būti ir gi didelės “Devi
ntinių“ iškilmės. Meksikonai *ai ^ai

indijonai (su maža išim-

Vyskupas Valančius ir Poras Seravskis Dienraščio “Draugo” Metinis
PIKNIKAS

Sekmadienį, Liepos 21 d., 1935 m.
BIRUTĖS DARŽE

Šįmet, gegužės mėnesį su- kus į paštų ir atnešti, ir taip
kako lygiai 60 metų, kaip mū
sų tautos didvyris vyskupas 

siaura, sukta... “Tėtytė“ tik Motiejus Valančius nukeliavo 
vadžioja, tik vadžioja tai “Ii- amžinybėn...

jau visur kur įvairiais rei
kalais.

Kartų mane pašaukė į kon
torų ir duodami laiškų tarė: 
“Nunešk tų laiškų ponui Še- 
ravskiui, bet tik jam pačiam 
paduok. Nerasi jo — nešk at
gal, nes jame yra 150 rublių. 
Supranti!..“

Įdėjęs laiškų į vidujinį šva-

Nors jis mirė, bet jo dva
sia ir jo vardas visuomet bus 
gyvas mūsų tautoj.

Kaip jis buvo populiarus 
40 su viršum mylių, turėjo i mūsų tautoje, galima spręsti

Kelias, jeigu jis būtų išve-
tas Aispriiiksfls • . ... • t miliniu tai tu/ v. 4 . <f tini) yra katalikai. Jų bažny-tBia PanPlu> Tai suktu-

Čios nedidelės ir sulipytos iš nui” neturėtų, bet dabar, apieraunoriu susipažinti su tais 
donais šniūrais“...

O tie “raudoni šniūrai“ že- 
mlapy, tai rodė valstybės pri
žiūrimus kelius, kuriais yra 
saugiau važiuoti. Aš turėjau 
“Tėtytei“ išaiškinti visų že- 
mlapį (nors “Dėdytė“ ir py
ko), rasti tų Hot Springs ir 
atrasti kelių kaip vėl grįžti į 
66, nes važiuot į Hot Springs 
yra gerokai iš kelio. Ji supra-, 
to, kad bus blogas, dulkėtas

saulės džiovintų plytų.
Važiavome visų laikų pau- |ves^ P°r kalnus, nes tiek ii- kad ir iš šio fakto.

piu. Upė Rio Grande žolino &10 užtvenkta Rio Grande u 
savo pakraščius. Ji užtvenkta |P® sudaro ilgų, siaurų ežerų, 
netoli Hot Springs su taip jkuris P^ni tūkstančius gvven- • jų, kaip aš gimiau, tačiau ne
vadinamu “dainų“ (tvenki- J°bb laistydamas jų laukus. ,no motina, amžinų atilsį Ma 
niu). To tvenkinio vardas _ ! Degdami tyrų įkaitintu oru, I rijona Vidikauskienė - Prie

Nors vyskupas Valančius bu ,rko kišenių, susegęs gerai vi-j nuo mūs. Vyskupas Valančius
vo keturi metai tarp mirusių-

Elephant Butte Dam. Mes ten
ir važiavom. Tikriau pasa
kius — mudu su “Dėdyte“ 
ten važiavova, o “Tetyte“,

° , tai i ta “stebuklingų“ “Atskeliąs, liet reikia pamatyti tų 1 * 1
“stebuklingo” ' Prlnk8’........... “*■'

Įvažiavus c ___  ______,
Iš Soeorro išvažiavus, mes

įVNew Mexico!l>asimau<1>'ti 

(alst. mes išsipalaidojom nuo 
‘blogo oro“. Vien saulė, vė

jas ir dulkės. Lietaus nei la
šelio. Kai kur kalnuose, kur 
yra virš 4-5000 pėdų aukščio, 
randame kadugius ir pušis. ,
Jau kaip privažiuojame šiokį- Į 
tokį miškų, vadinasi, esame | 
padebesiuose. Oras tada kiek i 
vėsesnis ir saulės šviesa at- j

vandens atsigerti ir

cija tau, teikdamas garbe, ma jis sakė, dabar visi mato, ži- 
ilonės su tavim kalbėti!1 ir no, kad esu ir turtuolis ir 
meisteris, pabučiavęs rankų visų gerbiamas.
vyskupui Valančiui, atsitolina

sus sagučius, žygiavau į Šerą-1 pie šį bei tų. Galu gale pa- 
vskio krautuvės link. Mano! klausė, kuomi aš manau atei-
laimei radau jį patį.

Atplėšęs laiškų džiaugsmin
gai nusišypsojo, parašė pakvi-mes pagaliau atsiritome į Hot mienieckaitė ir mirdama vis 

Springs. Miestelis — nėra ka tikėjo, kad a. a. vyskupas Va- į tavimų ir duodamas man jį, 
žiūrėti. Kaip Birštonas. Gy- lančius man, rašančiam šiuos sykiu padavė ir rublį, tarda- 
ventoų turi 1,336. Jame vasa- ( žodžius, suteikė Sutvirtinimo mas:

Sakramentų.roja daugelis džiovininkų ir 
reumatizmu sergančių. Atsei
na pigiau negu apie Albuųuer 
que. Oras čia labai sausas ir

Kiek man teko girdėti apie tau ant alaus.
Priimk, jaunuoli, tai

ty būti. Atsakiau* nežinau, 
tur būt, taip paprastu darbi
ninku, kaip kad ir dabar esu.’

— Negerai! — atsakė jis 
ir paklausė, ar turiu šiek-tiek 
sutaupęs skatiko.

— Turiu šimtų rublių.

— Puikiai! — tarė jis. —
vyskupu Valančių įvairiausių - Ačiū už dovanų, bet aš GaH užsid5ti valgomŲ^ daik.

Kazys Vidikauskas

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Kea. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

radom puikų, naujai išvestų , sveikas. Mums sustojus mies- 
kelių į kalnus, linkui Hot tely, priėjo vienas eliieagietis

ir klausinėjo kaip? iš kur? 
Jis čia jau kelios savaitės gy-

Springs. Bet tas puikusis Ke
lias už 20 mylių pasibaigė ir 
mes vėl papuolėm į dulkes. nno reumatizmo. Atva-
Abelnai, New Mexico valst. įž5av° v5^ai ne8alia valdyti ra- 
yra gal keli šimtai mylių (5- jukų, kojų, o dabar jau auto- 
600) gero, “peivyto“ kelio. ;mobilį valdo! Džiaugiasi zmc 
Visi kiti — žvynuoti, arba neišpasakytai-.

gražių dalykėlių, galima būtų alaus negeriu, — atsakiau, 
prirašyti ir storiausias kny- j — Negeri! — šūktelėjo jis.
gus. Bet tno tarpu, tiek to. į- Tai, tur būt, ir degtinės keis|is”j tikrQjj kopfių! 

Dabar tik papasakosiu apie neragauji?
poną Šeravskį, kaip jis, vys- — Ne, — atsakiau,
kupo Valančiaus patarimu, iš — O papirosus ar rūkai?
vargšo darbininko tapo turti- j — Ne!
ngu vertelga — biznierium. — Puikiai... — dar jausmi-

tų krautuvėlę, iš pradžių ir 
povaliai, bet sistematingai

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo • lkl t 
F&nedėho, Seredos U- Pėtnyčios

vakarais « Iki 9 
releiou*» OAAal 1176

IVAMAI: 6409 S. RockweII St.
Telefonas REPublic itcuu

Prieš 35-40 metų visi Kau
ne gerai pažinojo žilbarzdį Še-

“Tetvtė“ tuoj puolė šaltinio ravskį, kuris laikė didelę krau□ vi i t> , - paprasti sunkeliai. O c.a, koIrodo nublankus. Pavėsy būna !1 1 ’ lu . . . • i- - * x i • i i •kas nesuspėjo išvesti gero ke-iiesl<oti. JarPe gražiai įsmu-; tuvę Kauno naujamiesty ir, sos, galėsi tapti tokiu, kokiu 
Mexico linkui rytu sienų, radom du srove-' • ’ ’ ’ * “ " * 'lio išilgai W.

EI Passo, Texas, nors nuo Sa- uanciu lataku šilto, pakenčia 
nta Fe iki už Soeorro, ir nno J00 KeT*ti, vandenėlio. CCC da- 
Hot Springs ir toliau į pietus, irbininkija jį išmūrijo.
jau buvo puikus, smailioms 
kelias.

vėsoka: vėsiau negu žemumo
se. ! I i '

Mes iš tos “Tabakierkos“ 
išvažiavom nedėlios rytų. A- 
pie 10:30 vai. pasiekėm Los 
Lunas. Miestelis nedidokas.
Vos 513 gyventojų, be mūs’
trijų... | “Dėdytei“ širdį skaudėjo,

Sukinėdamiesi vingiuotu ke kaip Kraizleris pradėjo rai
bu, gi, štai, matome procesi-1 čioti skaldytus akmenukus ir 
ja. Kokia dabar gali būti pro- jais tarkuoti “tajerus”.... 
cesija? Pasirodo, šis sekma-j _ Tik tu nevažiuok taip 
dienis yra Dievo Kūno šven-1greitai! — kamandavojo “Tė
tė — “Devintinės“. Vietinė' tytę“. Gausim “flattajerį“!... 
bažnyčia savo vienišu varpu
garsino beat garsi ai apyl inkei 
procesijos eisenų prie išpuoš
tų altorėlių.

— - Žiūrėkite! kaip Lietuvo
je per “Devintines“, — su
šuko “Tėtytė“.

Mes sustojame. “Dėdytė ir

Toks kelias nėra sveikas

Kadangi oras buvo kaitrus, 
o vanduo dar kaitresnis, tai 
dang gerti negalėjom. “Dė
dytė“ išgėrė du didelius puo
dukus ir kone apalpo. “Te-

Telephone: BOUIevard 2 800

Joseph J. Grish
lr

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

4631 SOUTH ASHbAND AVKNTTE 
V.,- , • n „ 1 Res. 6515 S. ROCKWELL ST.cvstes. elgiaus sulig vyskupo Telephone: RKIhiblic 9723

Rea. 1227 S. 50th AVĖ., CICERO 
Telephone: CICERO 5395

— Kų čia galima padaryti, 
kad žydai visų kupčystę yra 
užvaldę.

— Tai nieko! — tarė jis. —
ngiau sušuko jis ir toliau taip Tik ta.ip gyvenime, kaip ir 
tęsė; < i ikupčystės reikaluose žygiuok

— Tai, jei tik turėsi drą-! teisin£u keliu: būk sąžiningu, 
o pamatysi, kai tapsi ir tur I

kiekvienų rytmetį 7 valandų aš esu.
ryto skubindavosi į Karrneli- i Man tai pasirodė užgaulio
tų bažnyčių išklausyti šv. Mi- jančiu pašiepimu, todėl tą
sių ir dievotai apeiti Kryžiaus riau.
Kelius — stacijas. ’ — Pone, jū3 juokiatės

Mirus tėvui, aš, dar netu- manęs!

tuoliu ir visų gerbiamu, ir 
tas išsipildė: stvėriau3 kup-

Valaneiaus patarimo ir, kaip
• V | «1S

— Visiškai ne, sūnau, — 
atsakė jis. — Buvo laikas, ka

rėdamas 14 metų, pradėjau 
dirbti Tilmanso senojoj dirb
tuvėje — iš pradžių prie pa- ja -jr a§ buvau gal dar dides- 

tytė ne vien gėrė, bet ir pie- kavimo sriubų, is kur mana n-g vargšas, negu pats dabar 
no bonkų prisipylė... -dažnai siųsdavo nunešti lais- esi. Ve istorija, klausyk, kaip

aš patapau turtingu ir visų

Senoji Tėvynė Jūs Laukia
Aplankykite savo

gimtinį kraštą

— Kur dabar važiuosim? 
Gal nakvosim? — užklausiau nepaprasto tvenkinio. Įdomu gerbiamu: Kartų Kaune, tada
as.

j — Nakvokim, — atsITTepė 
i “Dėdytė“.

prof. Pakšto ekskursija važia- 1 — O ne, nenakvosim. Dar
vom, tai tokiu keliu, gauda-jsaulė ankštai. Mes turim to- 
vom bent penketų, o kartais į liau nuvažiuoti, — “Tėtytė“ 

į ir devynetų “flattajerių“ į j atkirto...
dienų! Feliksas vos spėdavo i Klausiam informacijų. Su-

atsistebėti to v’ena užlopyti, tai žiūrėk po- žinom, kad tam Elepbant Bu 
' ra-trejetų ant syk!.. Dabar

‘tajerams“. Mes, kada su

Tėtytė ’ ’ negal
kia lietuviška procesija. Tik!, . , . , , , / nebaugu su nauju automobi-viena, tai skirtumas tame, kad,,. .T. , , . iliu. Tiesa, gaila naujuLietuvoje kunigas su mon- į ’ d 4
strancija eina paskui kryžių
ir vėliavas, o čia — pats pas
kutinis. Žmonės su karūnomis 
eiua pirma...

— Tik jūs pamislykit, koks 
panašumas! Žiūriu ir negaliu 
atsipeikėti kur esąs, — lin
guodamas galva stebėjosi ‘Dė- 
ytė’. Trys altoriai parėdyti, 

koplytėlės žaliumynais ir gė- į 
lėmis padabintos...

Užsimųstėm visi, lydėdami 
kartu tų iškilmingų procesijų.

‘taje-
rų“, bet dievai jų nemato!.. 

Kai kur pasitaikydavo ne-

tte yra didelė pramoga: viso
kio vandens sporto lenkty
nės. Važiuojam ten. Iškaitę, 
išvargę, dulkėti, mes pasukam 
vėl vingiuotu keliu linkui to

DABAR

SUKYS - DOODY -- ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam I.letuvIškils Ilonus Dėl Atnaujinimo nrhn Išmokame Cash 
Visokios Rūšie* Insurance — Uciilcs, Vfctutoe., Aiitomohlllų. 

Stiklų Ir L L

pamatytį pats tvenkinys ir!jau buvau 22 metų amžiaus, 
jame sportas. Žmonių daug (jįrt,au Įabai sunkiai prie ‘bru-
ten linkui važiuoja.

(Bus daugiau)

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ ra GREITU 

ASMENIŠKU PATARNAVI

MU, kviečiame jtw ataineitf 

navo PROBLEMAS ir uvr 

BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted SL

kovščikų’, žinai, ką akmeni
mis iškloja gatves. Su tram- 
bovka sumušinėjau akmenimis 
išklotų gatvę; pats žinai, koks 
tai yra darbas! Ir taip man 
bedirbant prakaitų, apsipilus, 
praeidamas čja jau -sustojo 
prie manęs,' amžinų atilsį, vy
skupas Valančius ir užkalbi- į 
no. Pakėlęs kepurę, stvėriau, , 
pabučiavau jam į rankų ir 
vėl visu smarkumu pradėjau 
mušti trambovka1 į akmenis, i 
Prišokęs meisteris sušuko:

— Mesk trambovkų ir ka
lbėk su Jo Ekscelencija taip 
ilgai, kaip ilgai Jo Ekscelen-

SEPTYNIOS DIENOS 
į Lietuvų

BREMEN
EUROPA

EksprcsInLs traukinys laukia prie 
laivo Bremerhavene Ir užtikrina 
patx*KŲ nuvykimą j KLAIPĖDĄ 

•

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Palomis susisiekimas Į-cleilnke- 

llals Iš Hamburgo 
•

Infonmai-iji; klauskite pas Vietini 
Agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

130 W. Randolph St.. Chicago

EMIL DENEMARK Įnė
Atsiminimų bangos plovė nu
blukusias, nurudavusias New 
Mexico žemes. Lyg kokiam už
burtam krašte. Nors svetimi, 
nepažįstami veidai, bet lyg 
rodos savi, artyml...

Kunigas tokias pat maldas 
gieda, tas pač.ias apeigas at
lieka, tik žmonės gieda gies
mes nesuprantama, ispaniška 
kalba. Tiek čia, tiek Lietuvo
je, vienodai garbina Pasaulio 
Tvėrėjų!...

Tylių maldų sukalbėję, “Dė
dytė ir Tėtytė“ važiavo to
liau. Pakely radom kaimų, 
miestelių, bet jie nedidoki. 
Kai kur matėsi bažnyčios, bet 
jos buvo uždarytos. Tik dide
liam mieste Soeorro, matėsi

BUDRIK OPTIGAL IR JEWELRY CO.
3343 S. Halsted St.

MODERNIŠKI AKINIAI UŽ............................$4.75
DR. BRUNO WAINORIS, OPT. 

Egzaminuoja akis ir prirenka akinius kasdieną. 

Telefonas BOULEVARD 6630
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Atsišaukimas į Draugijas

Virš dešimts metų Sv. Pra- sų lietuvaitės vienuolės, vie- 
nciškuus Seserų, Pittsburghe, nų kartų neturėjusios jokios 
darbuotė primena dabar tų pastogės, dabar yra išauginu- 
Seserų esantiems rėmėjams, sios tokių gražių ir nemažų 
jog ir Jūs visokeriopai esate įstaigų.
prisidėję prie šio taip k'l- 1 Sekmadienį, 18 d. rugpiūčio, 
naus katalikiško ir lietuviško įvyksta vienuolyno kaniba- 
darbo. Gal, ne visiems yra riuose metinis rėmėjų seimas, 
patogu priklausyti prie vie- Kviečiame visus, kuriuos ap- 
nuolyno rėmėjų skyrių. Ne linkybės leidžia, atvykti tų 

įsteigti, diena į Pittsburglių ir daly-divriai galimavisur
Bet yra neužginčijamas •ik- vauti seime. Reikalinga yra 
tas, jog daugelis Jūsų yra seserims ir jų rėmėjams pagal- 
prisidėję prie išugdymo to ža- bos ne tik finansiniai, bet ir 
vinčio, šimtais medelių apso- patarimais. Būsime labai dė- 
dinto Apvaizdos Kalno. kingi, jeigu, ant kiek aplin

kybės leidžia, prisidėsite ir su 
auka ir su vienu ar dviem at
stovais. Tai bus labiau sek- 

ir neužmirština diena,

Alums, lietuviams, katalika
ms šis kalnas žada šviesių a- 
teitį. Čia yra auklėjama bū-
rys lietuvaičiu, kurios šiame i. . . T . ...
, .. . ..... . . jeigu ir Jūsų draugija ir na-dvilypiam idealiniame darbe ~ , .. ......

v , ... . . . . rnu nors truputi pnsidesite.žada vėliau nemažai pasmuko-1 r„ v. . , . v.
x. , ...... x v. i lat širdingai kviečiame įti. lr jei tik butu vietos, sis i _ ... . , _. _ . v ..... . Sv. Pranciškaus vienuolyno rebūrys butu žymiai didesnis. ■

' niejų seimų, 18 d. rugpiucio.
Apvaizdos Kalnas yra ne-, 

paprastas kalnas. Kas jį pa
mato, dėkoja Dievui, kad niū-

Juozas Bulevičius,
Sv. Pranciškaus Vien.

Rėmėjų rašt.

n R A TT O A S

Brookfield parko didžioji 
vaiko.

‘kiaulė” — hippopotamus, džiaugiasi susilaukus

nienė įteikė irgi dovanų.
Visi kalbėtojai ir dovanų

sime svarstyti šiame sus-me. 
Kurie dar nepriklausot tam

įteikėjai linkėjo kun. J. Jo- klubui, ateikit ir įsirašykit. 
naičiui sveikatos. Turėsit daug naudos. Mokes-

Prie durų įžangos nebuvo, tis lik $1. A. Valančius
Geros širdies moterys perėjo
po namus prieš parengimų ir
surinko keliasdešimts dolerių ., • Imi. IS jų grynaiir dovanai Į v .

Vietinis darželių yra 65, žydiš
kų — 16, lenkiškų — 5, vokiš

lėšoms padengti 
suteikti.

Kaune yra 88 vaikų darže
li jų grynai lietuviškų

CICEROS ŽINIOS ki) ir rusiškų po 1.

SUGRĄŽINKITE JAUNY- , 
STES DIENAS

NUGA-TONE yra pastebėtinas vais
tas tlel ligoniu ir silpnų žmonių. Po 
to kaip jūs Jj vartosite vienų, savaite, 
jūs pastebėsite abelnų pagerėjimų ir 
Jeigu ir toliaus vartosite. Jūs atgau
site savo normalių sveikatų ir spėkų.

Jokie kiti vaistai neturi tokių pa
stebėtinų istorijų kaip NUGA-TONE. 
Per 45 metus jo gyvavimo milijonai 
motery ir vyrų atgavo savo sveikatų 
ir spėkas. NUGA-TONE parduodamas 
visose vaistinyčiose. Žiūrėkite kad 
gautumėte tikrų NUGA-TONE. Neim
kite pavaduotoju, nes jie yra bever
tės.

Nuo užkietėjimo imkit—-UGA-SOL 
— Idealų Lluosuotojų vidurių 25c Ir 
50c.

Cicero Namų Savininkų klū 
bo labai svarbus susirinkimas 
bus šį vakarų, liepos 16 d., 
8 valandų vakare, Liuosybės 
svetainėj.

Susirinkime bus praneštu,
• kas nuveikta reikafle mofces- 
)čių už naudojimų vandens ii 
k. Be to, nemaža turime ak
tualių reikalų, karinos turė

Visų dešimtį Lietuvos lite- mis yra žuvę apie 23 žmonės. į čiams. 
ratūros gražuolių galima gau- į Ir šiaip visokių nuostolių pa- Vakare dramatiškas klūbas, 

daryta gana daug. vadovaujant Elenai Jesonis,
Tokio didelio ir stalgaus sulošė veikaliukų: “Pareigų 

potvynio binglianitoniečiai jau į Auka”, Danauskienė padaina 
vo keletą dainų, akompanuo
jant Ednai Gutoski; kalbėjo 
E. II. McCartliy ir kiti.

Ant galo klebonas suteikė 
kun. J. Jonaičiui dvasiškų bu
kietų, kuris susidėjo iš šv. 

' Mišių, šv. Komunijų, Kryžiaus 
Kelio ir kitų dievotumo mal
dų, atkalbėtų kun. Jurgio Jo
naičio intencija.

ti žymiausiuose Kauno Kny
gynuose: “Spaudos Fondas”, 

ir “Dirva”. Ad-“Sakalas”

į Kaunas” ir t.t. Laišku parei
kalavus, visos knygos tuojau

-------------------------- -—------- išsiunčiamos apdėtu mokes-
Peruai Lietuvoje padienio že- '*• Tsl>KIEK DABAR LIETUVOJE „,8 ūki0 darbinink„ aW,

UŽDIRBA ŽEMĖS ŪKIO h- buvo šiek tiek brange-!

DARBININKAI
snis.

Per paskutinius metus eko-j 
nominiai sunkumai daugiau 
palietė ir Lietuvos žemės ūkį. 
Dėl to žymiai nukrito žemės 
ūkio gaminių kainos ir atpi
go gyvoji darbo jėga. Šiemet 
Lietuvoje vidutiniškai bernui 
už darbų žemės ūkyje metinės 
algos mokama 230 litų, pus-

KOKIOS KNYGOS LIETU
VOJE LABIAUSIAI 

MĖGSTAMOS
laikraš-
Naujie-

Lietuvos rašytojų 
tis — “Literatūros 
nos” neseniai buvo paskelbu-

i sios taip vadinamus dešimties 
bemini 150 lity. merginai 18lb lietuviSk03 literatūros grožno- 
lity, pusmergei 120 Uty ir pie;|ju rinkimus. per juos ,urėjo 

' 85 litus. Brangiausios b(j(i j5rinktos de5imts geriau.meni ui
algos žemės ūkio darbininka
ms yra Klaipėdos krašte, Šiau 
lių ir Biržų apskrityse. Ten 
per metus bernas uždirba 300 
litų, mergina 250-300 litų, pie
muo 150-125 litų. Gi mažiau
siai uždirba Seinų, Alytaus ir 
Trakų apskričių laukų darbi
ninkai. Ten darbininkai per 
metus gauna po 50 litų ma
žiau, negu kituose Lietuvos 
apskričiuose.

Tiesa, anksčiau žemės ūkio 
darbininkai Lietuvoje gauda
vo daug didesnes metines al
gas, negu dabar. 1931 metais 
jie gaudavo dvigubai dau
giau kaip šiais metais. Nuo 
1932 metų atlyginimas pradė
jo mažėti.

Nors gyvoji darbo jėga ir 
atpigo, tačiau žemės ūkio ga
minių kainos Lietuvoje dar 
daugiau nukrito. Lietuvos ū- 
lčininkui prieš 3-4 metus bu
vo lengviau mokėti dvigubų 
atlyginimų, kaip dabar, nes 
tada jis daug lengviau ir ke
lis kartus brangiau parduo
davo savo žemės ūkio gami
nius. Lietuvoje jau taip įpra
sta, kad žemės ūkio darbinin
kams be algų dar nemokamai 
duodamas butas, kuras, švie
sa, maistas ir darbo rūbai. 
Tuo būdu, jų atlyginimas nė
ra jau toks mažas lyginant su 
miesto darbininkų uždarbiu.

Padienių laukų darbininkų 
atlyginimas dabar taip pat at
pigo. Šiuo metu už durbo die
nų, duodant maistų, mokama 
vyrui 1.65 ct. ir moteriai 1.20 
centų. Neduodant maisto vy
rui mokama du litai 40 cnt., 
moteriai 1.80 ct. per dienų.

resni trumpi: “Spaudos Fon- 75 metai kaip nėra matę. 
dui”, Kaimas arba “Sakalui” su manim kalbėjo ilgokai a-

Nemuuo duktė
Gerkit ir Reikalaukit

ISTORINIS POTVYNIS 
BINGHAMTONE

KUN. J. JONAITIS PA
GERBTAS MOSI) 

PARAPIJOJE*
i-

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

ir
Lietuviškos

Degtinisį OMAHA, Nebr. — Liepos
7 d. kun. J. Jonaitis pagerb- 

Mat,
Liepos 8 d., plačiai išsilie 

jusi Chenango upė užpylė vi- • ^as wūsų parapijoje
sas žemesniasias vietas. 

Daugel nunešta namų
vienas gana 
Daug žmonių 
gės. Kadangi 
gana staigus,

siu Lietuvos gyvųjų rašytojų kus lietus.
knygų. Rinkimai ėjo nuo ge
gužės 20 dienos ligi birželio 
20 dienos. Juose galėjo daly
vauti visi, kas tik norėjo. Nei 
buvo pageidaujama, kad šiuo
se literatūros gražuolių rin
kimuose dalyvautų koetaug au- 
šia žmonių. Rinkikai ant at- 

! skilų lapelių surašė, jų nuo
monę, dešimts geriausių Lie
tuvos rašytojų veiklų. Dabar, 
paaiškėjus rinkimų daviniam, 
pasirodė, kad Lietuvoje la
biausiai mėgstamos šių rašy
tojų šios knygos: pirmoje vie
toje V. Mykolaičio - Putino 
romanas “Altorių šešėly”, 
antroj — P. Cvirkos romanas 
“Frank Kruk”, trečioj — 
Antano Vienuolio — Žukaus
ko romanas “Viešnia iš Šiau
rės”, tolinu J. Grušo “Kar
jeristai”, Igno Šeiniaus 
”šiegfried Inimerselbe atsi
jaunina” ir “Kuprelis”, L. 
Dovidėno “Ieškau gyvenimo 
draugo”, Mato Šalčiaus “Sve 
čiuose pas keturiasdešimts 
tautų”, V. Krėvės Mickevi 
čiaus “Dainavos Šalies Semi 
žmonių padavimai” ir J. Kos- 
su - Aleksandravičiaus “Ima 
go niortis”.

Visos skaitytojų mėgiamos 
knygos yra romauai. Iš rinki
mų matyti, kad Lietuvos skui 
tančioji visuomenė nelabai mė 
gsta poezijų... Iš visų premi
jas laimėjusių knygų tik vie
na ir tai 10-oj eilėj buvo iš
rinkta — Tai “Imago nior
tis”. Šie rinkimai Lietuvos 
literatūriniame pasaulyje įne
šė gana daug gyvumo bei su
sidomėjimo.

I
I

ir\
didelis tiltas, 
liko be pasto- 
potvynis buvo 
todėl daugeli?

žmonių nespėjo, ne tik daiktu? 
susinešti aukščiaus, bet ir pa 
tys išbėgti.

Potvynį dar padidino smar

Vietinių dienraščių žinio-

prieš karų jis buvo čia kle
bonu.

Pirmiausia 19:30 vai. bus 
Pirmiausia 10:30 vai. buvo 

laikomos iškilmingos Mišios, 
per kurias pats klebonas, kun. 
Juozas Jusevičius, pasakė pa
mokslą lietuvių ir anglų kal
bose. Bažnyčia buvo pilna žino 
nių.

Apie 12 vai. buvo pietūs 
klebonijoje kunigams ir sve-

Kad parodžius gilesnį nuo
širdumų ir dėkingumo jaus
mus, medžiaginiai imant, kle
bonas taip pat suteikė mažų 
pin.ginę dovanų iš parapijos, 
nuo Šv. Antano draugijos A. 
Rolinski įteikė dovanų, nuo 
Ražančiaus draugijos Uždavi-

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0603

‘DRAUGO’ EKSKURSIJA Į LIETUVA
JOHN P. EWALD

LOANS and INSURANCE
Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio, arba 

apdiaudos nuo ugnies, vėjo. etc., atsišauk:
840 West 33rd Street

TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i

KEISTUČIO SKOLINIMO !R BŪDAVOJIMO B-VĖS
rastinėj k

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 nkį 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, kati padarius kodaugiausiai biznio. Rakandai 
tikroR 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.

VISO PASAULIO LIETUVIŲ 
KONGRESAN

didžiausiu, greičiausiu ir gražiausiu prancūzų linijos laivu

S. S. NORMANDIE

Liepos-July 31,1935
Su šia ekskursija vyksta geriausi Ame

rikos lietuvių atletai į viso pasaulio lie

tuvių sporto olimpijadę Kaune.

Važiuokime su šia smagia ir įdomia 

ekskursija, vykstančia stebėtinai dideliu 

Ekskursijos vadas Leonardo jr greitu laivu, sumušusiu pasaulio laivų
Šimutis, ‘Draugo’ redaktorius, 

ISA p
R. K. Federacijos sekretorius.
LRKSA pirmininkas ir A. L. greitumo rekordą!

Visi kelionės dokumentai bus išrūpinti “Draugo” laivakorčių 

agentūroj. Rašykite arba atvažiuokite:

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



Antradienis, liepos IG d., 1935 DRAUGAS S

VIETINĖS ŽINIOS
VIEŠOSIOS RINKLIAVOS 1934 M. DA

RIAUS-GIRĖNO PAMINKLUI

RINKĖJŲ DĖMESIUI

Mūsų didvyriai Dūrins - (i i-1 patarnavo, atvykti į “ Margu - 
rėnas brangiausi turtų - gy-j čio” redakc., 6812 S. Westem 
vybę paaukojo ant tėvynės Avė. šį vakarą lygiai 7 vai.
aukuro. Jie žuvo, kad amži
nai gyventų ir gaivintų mu
myse tėvynės meilę; jie paro-

Čia bus padaryta nuotrauka 
ir bus patalpintas į programų 
knygą, kuri bus atmintis per

dė, kaip reikia mylėti tėvynę, amžius. Todėl, visos rinkikės, 
kad, reikalui atėjus, nesigai- padėkit j šalį visus darbus ir

THE GOOFUS FAMILY

rM UOOKIN' 
Cno

DO VA' MIMD 
IF X HELP ?
I COULD <JSE

By H. T. Elmo

lėtumėm nei savo brangiausio 
turto - gyvybės, kad mes ir 
mūsų vaikų vaikai imtume jų 
pavyzdį. Jie pasiaukojo už 
lietuvių tautą, o mes paau
kokime savo darbą, kad jų 
įamžintume jų atmintį.

Chicagos lietuvių patrijoti
nė visuomenė gausiai prisidė
jo prie jų įamžinimo jų žy
gio, surengiant Chicagos mie
ste viešą rinkliavą praėjusiais 
metuis. Į tą darbą buvo pa
kviesta keli šimtai lietuvai
čių, kurios nuo anksto ryto,(Liepos 28 d. bus viena isto 
iki vėlumos šalo skersgatviuo rinių dienų Amerikoje. Tą die 
se teisdamos rankas prašy- Į ną įvyks atidengimas Dariaus 
damos aukų. Darbas atliktas Girėno paminklo, 
didelis, tik tuo laiku skridi

būtinai šį vakarą atvykite. 
Visų nuoširdžiai lauksime.

V. Rėkus, Komiteto sekr.
klo atidengimo arba pašven
tinimo iškilmėse liepos 28 die 
ną. Spėjama, kad 345 drau-

ITPIAAIIVIUIC I nDAII gij°s dalyyaus toJe istorinė- 
AluloAUMITlnu | UlrnU“ je dienoje. Taigi, brangūs ir 

brangios sūnūs ir dukterys Į 
Lietuvos, priimkite mūsų kvio 
timą. Atiduokite tiems Lietu
vos didvyriams paskutinę, ne
užmirštamą pagarbą.

Jei nutarsite prisidėti, pra 
šome priduoti visas infomuv 
cijas šiuo antrašu: 6322 So. 
Western Avė., arba telefonu: 
PROspect 1012.

GIJAS
Dariaus - Girėno paminklo 

komitetas kreipėsi į draugijas 
tokio turinio laišku:

Kreipiamės į Jus, kaipo lie
tuvius, atiduoti Dariui - Gi
rėnui paskutinį pagerbimą.

1933 m. liepos 17 d., du 
Lietuvos sūnūs pakilo nuo 
Amerikos žemės ir leidosi

mo komitetas, persiorganiza
vęs į paminklo statymo ko-
mitelę, negalėdamas toms lie- skristi j mflsl( t5vyns Lietu 
tuvaitėms kitaip atsilyginti, jv* KiekvienS6 lietuviB žiūr6. 
pasižadėjo ji, visų nuotraukų L Lietuvos pus5n> iaukltamas 
Patalpinti į laikraščius ir kny|dviejlĮ sQ nusileiJil„0 t5vy.

nėję. Tragingai baigusį skri-gą. lr, štai, tą savo pasižadė 
jimą dabar komitetas pildo.
Šaukiama visos rinkikės, ir 
kurie tik tą dieną kuo nors

LAIDOTUVIŲ
direkLoRi/S

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINUTĖS

Geriausio pasisekimo jaunave- 
Idžių gyvenime.

Aštuoniolikiečiai rengiasi 
prie Šv. Onos novenos, kuri 
prasidės ateinančio ketvirta
dienio vakarą, liepos 18 d. No 
venai vesti yra pakviestas ge
rb. Tėvas J. Mešlis, S. J. Pa-' 
maldos bus laikomos rytais iri 
vakarais. j

Jau pradedama ruoštis prie 
antrojo didžiojo parapijos pi-

NORTHSIDIEČIAMS TOWN OF LAKE ŽINELĖS
Šv. Mykolo parapijos pus

metinis susirinkimas įvyks lie
kniko, kuris įvyks rugpiūčio P°s l’^O popiet, para-
11 d. Vytauto darže. Šitą pi
kniką norima padaryti dar
sėkmingesnių. K.

pijos svetainėj. J šį susirinki
mą kviečiami visi parapijonai 
aptarti svarbius parap. reika
lus.

dimą kiekvienas lietuvis jau
čia savo širdyje, dėl tokios 
pragaištingos ir neišaiškintos 
nelaimės, kuri patiko lakūnus. 
Šiandien jie guli grabuose, 
bet jų atmintis gyveno ir gy
vens amžinai pas lietuvius pa
triotus.

L. ŠIMUČIO IŠLEISTUVĖS 
TREČIADIENĮ

Ryt vakare į Gimimo P. Š. 
parap. salę, Marųuette parke 
renkasi plačios Chicagos lie
tuvių veikėjai, vadai, biznie
riai, profesijonalai ir p. Ši
mučio bičiuliai į jo išleistuvių 
vakarų - bankietą. Progranie 
dalyvaus žymiausios meno jė
gos iš Varg. Są-gos Chicagos 
provincijos ir L. V. “Dainos” 
clToro. Bilietų po 50c asme
niui galima gauti “Draugo” 
redakcijoj, pas Federacijos 
Cliic. aps. ir Susivienymo Chi-

Apaštalystės Maldos draug. 
surengtas šeimyniškas pikni
kas Beverly Hills miške gerai 
pavyko. Dalyvavo nemažas 
žmonių būrys. Visi buvo pa-

ADV. J. RAGDŽIONO 
ŽODIS VISUOMENEI

“Padėkite jiems nuvykti į 
Lietuvą, pamatyti savo tėvų 
gimtinę šalį. Grįžę jie didžiuo 
sis, kad yra lietuviais, kad

tenkinti, linksmai praleidę gįm$ lietuvių tėvų”. Tai
dieną. Padaryta gražaus pei 
no savo parapijai, už ką gerb 
klebonas yra dėkingas drau 
gijai ir visiems atsilanku 
siems.

Jau girdėt, kad O. Skudie- 
nė po operacijos sustiprėjusi 
ir jau sugrįžo namon. Tiki
mės, kad netrukus vėl galės 
darbuotis įvairiose parapijos 
draugijose.

Dėl to, Dariaus - Girėno 
Paminklo Komisijos nariai 
kreipiasi į Jūsų draugiją ir 
kviečia dalyvauti iškilmėse su 
visais nariais, vėliava ir žen
klais. Tikimės, kad suvirš 60,-

REPublic 8340 000 lietuvių patrijotų daly- 
5340 SO. KEDZIE AVĖ. Įvaus Dariaus - Girėno pamin-

Praėjusį sekmadienį įvyko 
iškilmingos vestuvės P. Pin 

cagos apsk. valdybas bei ko- j kaus su Tekle Bacaite. Apei 
lonijų veikėjus. Visi prašomi j gąa atliko kun. I. Albavičiun 
iš anksto rezervuoti vietas,Į
kad rengėjai žinotą dalyvių 
skaičių. R

Amerikos Uetuvių Olimpikos 
komiteto pirmininko, adv. J. 
Bagdžiūno - Borden, žodis vi
suomenei, kuris neseniai bu 
vo paskelbtas “Drauge”.

Artinas liepos 24 d., kur 
galėsime padėti tiems lietuvių 
atletams nuvykti į Lietuvą ir 
atsisveikinti su jais per iš
leistuvių bankietą, Soutlimooi 
viešbutyj, 67th ir Stony Island 
Bankieto pradžia lygiai 8 vai. 
vakare.

Po bankieto bus šokiai prie 
APMetricks orkestro.

Ieva Lukošiūtė

Tarpe kitų, vienas svarbiau 
šių reikalų — mūsų metinis , sinie sykiu.
parapijos piknikas, kuris į _________
vyks liepos 28 d., Vytauto
parke. llengianties prie pikni
ko yra daug darbo.

Rūpinamės patys savimi, 
turime rūpintis ir savo para
pijos reikalais. Iš anksto pa
siimant tikietų galima gauti 
dykai. O parke reikės, mokėti 

Kom

Nekalto Pra*. P. Šv. inerg 
sodalicija šiandie, Ifepos 16 d 
vakare rengia maudymosi e- 
žere pramogą. Kas norite sma
giai vakarą praleisti, prašo
me atvykti liepos 16 d., prie 
46th St. ir So. Hermitage ga 
tvės, 7 vai. vakare. Važiuo- 

Omega

PADĖK0NĖ

ANTANAS
RAZBADAUSKI3

po 25c.

SIUNČIAMAS MOKYTIS 
ŠVEDIJĄ

PLATINKITE “DRAUGI”

Sportininkų ir Amerikos Legiono 
Dariaus - Girėno PostoOLIMPIJADOS 

EKSKURSIJA Lietuvių Kongresan
Kuriai vadovaus JONAS YUŠKA 

Didžiausiu Francūzų Linijos Laivu NORMANDIE

KAUNAS. — Miškų depar 
tamento miškininkas j. Itu. 
Žebrauskas, kuris yra baigęs 
miškų mokyklą Alytuje, žt- ! 
įnės ūkio ministerijos siunčia 
mas į Švediją eiti aukštuosius 
mokslus. Švedijoje mokysis 4 
metus. Tai bus pirmasis mū- J 
sų miškininkas, baigęs mok- | 
sius Švedijoje. Žebrauskas į 
Švediją jau išvyko.

Mirė liepos G <1., 1035, o po 
gedulingų pamaldų Sv. Jurgio 
parap. bažnyčioje tapo palai
do tas Sv. Kazimiero kapinėse 
liepos 9 d.

šiuomi reiškiame Kilios pa
dėkos žodžius kunigams šau- 
linskui, kun. Vaitkui ir Pran
ciškonui Kazlauskui už atlai
kytas gedulingas pamaldas. Dė 
kojame kun. šaulinskui už prl- 
takintus pamokslus bažnyčioje 
ir kapinėse. Dėkojame varg^ 
A. Pociui. Toliau dėkojame vi
siems giminėms, kaimynams ir 
draugams už lankymų, pašarvo
to velionio namuose, paretkš- 
tus mums užuojautos žodžius, 
už gėles, už šv. Mišias ir gran- 
nešiarns. Dar dėkojame visiems 
dalyvavusiems gedulingose pa
maldose bažnyčioje ir lydėju- 
siems j kapines.

Pagalios reiškiame širdingų 
padėkų laidotuvų direktoriams 
A.* Masalskiui ir A. Phillips už 
sumanų ir rūpestingų patar
navimų ir tvarkingų laidotu
vių surengimų.

O tau, mūsų mylimas vyreli 
Ir tėveli, po ilgų kančių šiame 
pasaulyje lai Gailestingas Die
vas suteikia amžinų alilsj.

Nuliūdę: Moteris. Dukterys, 
Zeniai ir Anūką*

LAIDOTUVŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvini 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. F. Radaus
S. M. Skudas

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 We8t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

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

—+------------- * =

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMUKLŲ DIKBŽJAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
sa pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas J rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. raMSAOOliA MII 
BKI.MO1TT

Offlee, HJIAStina IMS 
Vincent Rneelll.

Lachauncz ir Sudus 2314 West 23rd Place 
Pbone C'ANal 2515 Cicero 5£

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

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

A. Masalskis
A. Petkus

3307 Utnanica Avė. 
Phon« BOUIevard 4139

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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VIETINES ŽINIOS
LABDARYBĖS PIKNIKUI 

BESIARTINANT
Kaip žinome, rudeninis lab

darių ūkyje piknikas jau ne- 
pertoliausia. Jis {vyks rūgs. 
1 dienų. Taigi, viena diena 
prieš Labor day. Labdariai 
tikisi tų dienų piknike daug 
svečių, kuriuos iš anksto ruo
šiasi sutikti.

Lietuviams, gal būt, malo
niausias žaislas — riešutavi- 
mas. Tai bus ypatingas ir ti
krai lietuviškas iš prigimties 
žaislas, kur visi svečiai jau
sis esu. it Lietuvoje.

Ant laimės, šįmet Labdarių
miške netikėtai užderėjo rie- igįania ekskursija didžiausiu duos raportų apie draugijos 

ir greičiausiu pasaulyje laivu finansinį stovį. O tas svarbu 
“Normandie”, kuris iš New kiekvienam nariui.

šutų ir jie dideli. Iki rūgs. m. 
bus pilnai prinokę — geltoni. 
Tada bus patogiausias laikas 
riešutaut. Dkio užvaizdą — 
M. Šlikas riešutaut niekam ne
leidžia. Visus riešutus laiko 
pikniko svečiams. Tat svečius 
laukia ypatinga proga.

Ūkio tvartai žymiai page
rinti. Tai nuopelnas 3 kuopos 
iš Cicero, III., po vadov. p. 
Motekaičio, kuris suorganiza
vęs būrelį iš 6 vyrų gerai nu
simanančių visų gražiai atnau 
jino: nudažė sienas ir uždėjo 
naujų stogų. Už tokį rūpestin
gumų Labd. Centras reiškia 
širdingų padėkų Labd. 3 kuo<- 
pai, Motekaičiui ir jo pagel- 

’bininkams! J. Š.

3000 CHORISTŲ DALY
VAUS DAINOS ŠVEN

TĖS PROGRAME
Rugp. 4 d., Vytauto darže,

Chicagoj įvyks istorinė Dai
nos Šventė, kurios programe 
dalyvaus 3000 choristų.

, Programas bus turtingas. 
Parapijų chorvedžiai ruošia 
savo chorus dainoms: “Lietu
siais esame mes gimę” ir ‘Ei,

diriguos komp. A. 
“Tai gražios ' die-

“Vier
varg.

pasauli”
Pocius,
nos” ir pasirenkant, — varg. 
Daukša, “Anoj pusėj ežero” 
ir “Pasakyk mergele” — art. 
Kudirka, “Čigonėlis” ir “Gi
nkim šalį Lietuvos” — varg. 
N. Kulys, “Laisvės daina” ir 

ienas žodis ne šneka” — 
arg. B. Janušauskas, “Jau
timo giesmė” ir “Palaukėj” 

— varg. K. Gaubis, “Kur gi
ria žaliuoja” ir “Kaip gi ne- 

; mylėti” — varg. K. Sabonis, 
» “Plaukia per jūres” ir “Va- 
fcžiavau dienų” — varg. Gle- 
niža, “Pamylėjau vakar” ir 
■ Eina garsas” — varg. Bra- 
■tit;s, “Už tėvynę” ir “Čiū
čia liūlia” — varg. Rai’a, 
“Pjauti linksma” ir “Suk 
savo ratelį” laikinis varg. 

. Stulga.

Programas dar tuo neužsi- 
baigia. Atvyks chorai su savo 
vedėjais iš kitų miestelių; jie 
dainuos naujas, dar niekuomet 
negirdėtas dainas. Be to, pu
bliką žavės jungtinis choras.

Po programo visi galės So
ti prie rinktinos orkestras.

Ieva. Lukošiūtė
Ifadėldlenlats nuo lt Iki

VAŽIUOJA I LIETUVĄ

Važiuoja su “Draugo

iš
Yorko išplaukia liepos 31 d. 
Su šia ekskursija keliauja ir 
parinktieji atletai. Adv. J. 
Grišius kongrese atstovaus 
Lietuvių Advokatų Draugijų.

Adv. Juozas Grišius, nese
niai gavęs teisių magistro lai
psnį, nusprendė vykti į Viso kviečiami pribūti; turime sva 
Pasaulio Lietuvių Kongresų, rbių klausimų svarstyti. Ka

Adv. Grišiui išvažiavus po-I Gilt<'mor('’
i Bostone ir apylinkėje (10— 1 
j 1536).

Gedvilas Jeronimas, gyve
nęs Brooklyn, N. Y.

Devici jonas Juozas, Stepo 
iš Intrukės, Utenos

rai mėnesių, jo ofisas bus a- 
tidarytas ir klientai priiminė
jami. Jo visus reikalus atliks 
jo padėjėjas.

GARSINKUĖS “DRAUGF" s., kilęs 
apskr.

Uįiimkykit Old C/old

dž/ naujų minčių
‘IV’UOMET DRAUGAS duoda jums Old Gold su šypsena sakyda- 

mas: “Jmfe naujų minčių!” jis nekrečia baikų. Jis surado j Old

Gold malonų stimuliantą kuris pakelia dvasią. Old Gold nepadarys op

timisto is pesimisto. Bet jis suteik* jums malonumą. Pabandykit pa

kelį ... jus dasižinosit ką musų sakymas reiškia.

j} ii/h Itl/flO/H . . . BET NIEKADOS NE ERI
C F. Lorilltfd Co.. Inf.

INA

Dariaus - Girėno Paminklą Pašventins 
1 E. Vysk. T. Matulionis

Komitetas laišku pakvietė 
J. E. Vyskupą T. Matulionį 
atvykti į Chicagą liepos 28 d. 
ir pašventinti Dariaus ir Gi
rėno paminklą. mė atvykti į Chicagą ir pa- 

Nuvykęs į New Yorką ko- minklą pašventinti.

Pranešimai
BRTDGEPORT. — D. L. K. 

Vytauto (įraugija laikys pus
metinį susirinkimų antradieni, 
liepos 16 d., Cbicagos Lietu
vių Auditorijoj. Visi nariai

misija knygoms peržiūrėti iš

P. K., sekr.

PAIEŠKOMI:

imiteto narys B. Simokaitis. 
per kun. N. Pakalnį susižino
jo su Vyskupu Matulioniu ir 
telegrama pranešė, kad Jo 
Ekscelencija pakvietimą priė

Biondzickas Pranas, gyve
nęs Pittsburgb, Pa.

Bagdonavičius Juozas, ki
lęs iš Panevėžiuko - Babtų v.

Asakavičiai Adomas, Moni
ka (Palionienė) ir Marė (Mi- 
nkauskienė), gyvenę Provide
nce, R. T.

Augustienė - Gabrevičiūtė 
Adelė, gyvenusi Rlchmond 
ITill, N. Y.

Adomavičius Tgnas, kilęs iš 
Lužiškių km., Žiežmarių v., 
Trakų apskr.
"Marijampolės apskr., išvykęs 
Amerikon iš Bebrūliškės km.,

Kampini krautuvė po numeriu 
3300 South Union Avenue

Kampinė krautuvė po numeriu 
2858 South Emerald Avenue 

Krautuvė , po numeriu 
3416 South Lituanica Avenue 

RF.NDOS PM EINAMOS 

PASAUKITE:

JOHN P. EWALD 

840 West 33rd Street
Chicago. Illinois

YARDS 27»<»—2701

Kazlų Rūdos v., gyvenęs Wil- 17th Avė., Brooklyn, N. T
kės Barre, Pa.

Mekelis Juozas, Silvestro s.,
gyvenęs Brooklyn, N. Y. 

Jakas Teofilis, pasivadinęs
Tbeodore Jackson, gyvenęs

AKIŲ GYDYTOJAI:

VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Ralengvlna akių Įtempimų, kuria 
erti priežastimi galvos skaudėjimo, 
vaiglmo, akių aptemimo, nervuotu- 

mo. skaudama aklų karfttj. atitaiso 
trumparegyste ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speeialft atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
Nedėlioj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone CANaI 0523
LIETUVIAI DAKTARAI 

r«l LAFayette 7810

DP F, C. WINSKUNAS
GYDYTOJA* Ir CHIRUROAR

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 ir 7—9 vai vakar*
Res 2138 W. 24tb St

T-l CANaI «4O»

Ofiso Tel 
Res Te'

I.AFsvette 4017

PR. A. G RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai vak 

Reatdeneljoe Ofisas: >666 W 69tb 81 
Valandos: 10-12 Ir 6-9 vai. vak. 

Seredomls Ir Nedėllomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
BENTT8TA8

1446 SO 4tth CT., CICERO, ILL. 
Utar.. Ketv.. tr PStn. lt—• vai. 

8147 80. HAL8TED ST.. CHICAOO 
Paned., 8ered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Res Tel. GROvehlll 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRUROA8 

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

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANaI 0402

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

______ Nedftlloje pagal sutarti_______

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

I

Tel. LAFayette 3061

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandoa: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 8 popiet — 6 Iki 1:80 vakare. 
Nedėllomla nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

Stumbrys Leonas, kilęs iš 
Vaitkūnų km., Rozalimo v., 
Panevėžio apskr., gyvenęs Ba 
ltimore, Md. ir Philadelpbia, 
Pa.

Rinkevičius Aleksandras, gy 
venęs Lowell, Mnss., kilęs nuo 
Daugų, Alytaus apskr.

CLASSIFIED
AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC.
VartotŲ Karų Bargenai

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUICK '35. Club Sedan su trunk. garantuotas ..................... SR25
BUICK '35, 5 Sedan 47, garantuotas ....................................... 8795
BUTCK '33. 5 Sedan. 6 drat. ratai, tobulas ............................. S6»5
BUICK '31, 5 Sedan 67. geroj tvarkoj ....................................... 8305
BUTCK '30, 5 Sedan 61. mediniai ratai, gražiam stovy .... 8225
BUTCK '30. 7 Limo. SeSl drat. ratai, eina O. K........................ 8225
CADILLAC ’31, 7 Sedan. tobulam stovy .................................... t«»5
CABTLLAC '30, 7 Sedan, pertaisytas ....................................... 8UO5
CABILLAC '30, 16 cilindrų 7 Sedan. labai puikus................ 8505
CABTT.LAC '30, 5 Coupe, mediniai ratai, geroj tvarkoj .... 8275
CABTLLAC '30. 7 Sedan. labai puikiam stovy....... .................... 8405
CABTLLAC '29. 5 Sedan, Svarus karas....................................... 8225
CABTT.LAC ’29, 7 Sedan. gerai bėga ..............................................8275
CABTT.LAC '28, 5 Sedan. gražiam stovy .............................. 8125
CABTT.LAC '28. 5 Sedan, gera vertenybė .............................. 8100
CHEVROLET "33, 2 duru Sedan. radio. beaterls. tobulas . . 8205
CHEVROLET '31. Snort Coupe, geras motoms .................... 8235
rHRV’l.ER '31. 6. 5 Sedan. grožiai iSrodas karas ............ 8275
PKTĮV<5T,ER '30. fi. R Sedan. 5 drat ratai. O K....................82*5
nOPOE '34. 5 Sedan. vėlaus modelio, puikiam stovy .... 8*65
FORD '31'. Business Coupe, Svarus ........................................... 8225
FORD ’SO. Snort Coune. gera vertenvbė ................................... 8175
T,A SALLE '31, 5 Sedan, juodas, drat. ratai .......................... 8345
TA SAT.T.E *30. 5 Sedan, 6 drat. ratai ...................................... 8.3*5
TJNCOLN '30. 5 Sedan. labai puikus ....................................... 8205
OAKLANB '30. 2 Buru Sedan. gražiam stovy ......................... 8175
PACKARB '32, 7 Custom Sedan. tobulam stovv .................. 88*5
PACKARD '31. 7 Custom Sedan. gerai bėgantis .................. 8305
PTERCK '30. 2 Coupe, labai pulkam stovv .............................. 8105
PLYMOITH *33, 2 Coupe. Rumble seat. Svarus ................ 8205
PONTIAC '34, 2 Buru Sedan su trunk, kaip naujas............ 8505
fONTTAC '34. 4 Buru Sedan'. k»io r«nii(a«Į .............................. 8505

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cnavvford 4100

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Pbon< 
PROspee* 1II2S

Rea. and Office 
2359 So. Leavltt St

CAKsI 0700

nu. 11 kpwaikkas
2403 W. 63rd St.. Chicago

OFFICE HOURS 
2 to 4 and 7 to 9 P M 
Sundev bv Appointment

DR. STRIKOL’IS
OYBTTOTAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7830 
Namn tel. PROapect 1830

Tel. BOUIevard 7048

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo 8 Iki 8 vakare 
8eredoJ paaal sutarti

Ofiso Tel.: PROapect «37«
Res. Tel.: HEMloek 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St.
Ofiao vai.: 8 Iki 4 Ir 6:80 Iki 8:86 
Seredomls tr nedSIlomls pagal sutarti 
Res. 8516 W. tttk St. Pagal sutart)

Tel. Ofl-o BOIJIesard 5818—14 
Rea. VICtory 8848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 4:80-8:86

756 W«t 35th

Į V A I R 0 S

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Av»
8 luboa

CHICAOO. TLL.
OFISO VALANDOS.

Nno lt Iki II vai. ryte, ano I Iki 4 
vai. po pietų ir nuo T Iki 8:88 vai. 

vakaro. Nedėllomla nuo lt Iki 18 
valandai dienų 

Telefoną* MIBvrar

Butrimavičiai Jonas, Juo
zas ir Daminas, Juozo sūnūs 
Amerikon atvykę prieš karų, 
kilę iš Novosiolkų km., Seme
liškių v., Trakų apskr.

Liet. Generalinis Konsulatas 
11 "VVanerly Place,

New York, N. Y.

AUTOMOBILES

Tel. C Alfai
Ro. UROsiMVt 6659

TAI ATORIS
'■Tnv-i i. prtTni'KOA!'

1881 SOUTH HALSTED RTRFFU 
Rerlde«<4t" 66«'° So. Arteslan Aua 

Valandoa: 11 ryto iki 1 popiet 
4 iki 8 v vakaro

DR. G. I. BLOŽIS
( DENTISTAS
2201 W. Cermak Road 

(Kampas Leavitt St.)
’ alandoa: Nuo 9 Iki 12 ryto 

Nuo 1 iki 6 vakaro 
Seredoj pagal sutart)

Tel. CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHTRUROAS
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomls Ir Nedėllomls pagal sutart)
REZIDENCIJA u

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7368

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla 0038 

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

DR. J. E. SIEDUNSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDUNSKIS
Dantistas 

Gaa X-Ray
4148 ARCHER AVĖ., Oov. Franclaco 
Tai. offloa Laf. 8466; rea Vlrg. 6449

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAIS Ir CHIRURGAM

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Tel. VARds 0W4 

Reai Tel FLAaa 8400 
Valandoa:

Nuo lt-18 v. ryto: 8-8 Ir 7-1 ▼. Y.


