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POPIEŽIUS APSIGYVENO
VASARINIUOSE RO
MUOSE
CASTLE GANDOLFO, lie
pos 1. — Šventasis Tėvas Po
piežius Pijus XT vakar pava
karėj atvyko čia vasarojimui
aukštųjų prelatų ir Vatikano
sargybos lydimas. Kelias bu
vo nubarstytas žolynais.
Atvažiuota keturiais auto
mobiliais. Popiežių pasitiko
tūkstantinės tikinčiųjų minios.
Iš Romos visam pakelyje į
čia — apie 17 mylių, suplūdę
italai sveikino važiuojantį P o
piežių. Čia gi prieš rūmus mi
nios giedojo šventus himnus.
Popiežius iš rūmų balkono
palaimino minias*.

EINASI A U G I A U S I A APIE
?Į NACIŲ AKYPLBSIŠKUMĄ

ŽENEVA, liepos 1. — T. tovas. J i s raportuos SąjunSąjungo® didžiosios valstybės gai, kaip stovi dalykai Daneine vien sukrėstos Etiopijos ge, kaip ten s r a u j a hitlerineguso vakarykščia kalba, šilininkai,
kuria jis įkaitino sąjungą už
savo šalies likimą, bet po ŽENEVA, liepos 1 — An
draug rimtai susirūpinusios glijos, Prancūzijos ir sov. Ru
Dancigo miesto likimu.
sijos atstovai kovoja, kad iš
Vokietijos nacių vyriausy vadavus T. Sąjungą nuo griu
be, matyt, pasinaudos T. Sąviino. Mažosios valstybes ža
jungos bejėgumu, kad visiš da aplėkti T. Sąjungą, kuri
apginti
kai užgrobus Dancigą, nepai neturėjo priemonių
sant turimų draugingi) saitų Etiopijos nuo Italijos užpuoli
kės. Jos pareiškia, kad kolek
su lenkais.
tyve valstybių organizacija F
Čia vyriau ja nuomone, kad
— T. Sąjunga, tik teorijoje!
PIKTADARIAI DARO
Vokietija pasielgs su Danci
r
NUOSTOLIUS BAŽ
gu taip, kaip ji padarė su ideališka.
NYČIOMS
Anglijos atstovas pripažino,
Reino kraštu.
kad Anglija nebuvo pasirengu
TORONTO,
Kanada.
Čia laukiamas atvykstant
si karan, kad apgynus Etio
policija
Dancigo aukštasis komisionie
Seimas dirba j a u ketvirta diena. Prienfje daug visokių organizacijos gerovei sumanymų, kuriems pavesta visa va Ontano provincijos
piją. Prancūzija ir sov. Ru
ieško piktadarių, kurie daro
rius Sean Lester, Airijos atssija siūlo sąjungai reformas. kar diena. Daug ginčų sukėlė pašalpos skyriaus svarstymas. Į seimą ateina labai daug sveikinimų iš Lietuvos ir visos
Amerikos dalių. Manoma, kad rytoj šeiniai baigsis. Taip pat numatoma, kad rytoj bus seimo valdybos rinkimai. Va nuostolių katalikų bažnyčiokar vakarą Morrison viešbutyje įvyko iškilmijrigas seimo bankietas, kuriame dalyvavo delegatai, svečiai iš Lietuvos, mies
St. Lawrence bažnyčioje,
to majorasi i r rinktinė Chicagos publika.
Hamilton, rasta atskeltas di
džiojo marmurinio altoriaus
kampas.
6v. Juozapo
bažnyčioj*,
4 8 suimta, 3
Cftąthanų atplėštas ir ištuštia^
4T ie
Iš stoties W E D C 1210 kil.. vakar 4 vai. popiet girdėjo tos pavargėliams dėžutės.
Švč. P . Marijos Liurdo baž
me ettinj " D r a u g o ' ' radijo programą. Nors ir dainininkai
Po ilgų slapta atliktų tiriŽENEVA, liepos 1. — Pa PARYŽIUS, liepos 1. —asmeniškai nedalyvava, bet ireikorduotos jų dainos maloniai čioje, Toronto, trijų valandų
mų dėl padarytų .suktybių per
trys
pildomomis žiniomis, italų lai Prancūzijos socialisto prem skambėjo. Taip pat buvo daug visokių pranešimų ir vėlaikotarpiu pasireiškė
" p r i m a r y " balsavimus per
gaisrai. Paskutinis gaisras p a
kraščių fašistai koresponden jero Blumo vyriausybė naiki liausių žinių.
eitą balandį 20-am vvarde va
4
na visas prancūzų tautininkų
tai
sukėlė
triukšmą
i
r
riaušės
'Draugo'' radijo programos girdimos kas trečiadienį iš darė nemažus nuostolius.
kar pagaliau pašerifiai su
T. Sąjungos pilnaties susirin organizacijas, kurios, anot vy \VEDC stoties, 1210 kil., 4 vai. popiet.
bruzdo areštuoti
įtariamus
kime, kad neleidus kalbėti riausybės, y r a pavojingos valNACIAMS NORISI
kaltininkus — penkiolikos p r e
PITTS-BURGH, Pa., lie Etiopijos negusui (imperato stvbei.
PASIPELNYTI
SĄJŪDIS PRANCŪZIJOS NEVV YORKO GUBERNAcinjetų teisėjus1 i r klerkus.
Atstovų rūmuose vakar šis
TORIUS SUTIKO KANpos 1. — Plieno
pramonės riui). Septyni italai areštuoti,
KOLONIJOSE
Areštuota 48 moterys i r vy
AMSTERDAMAS, Olandiklausimas nepaprastai triukš
DIDUOTI
rai, 3 vyrai patys pasidavė, vedėjai paskelbė griežtą kovą policijos nuovadoje išklausinė
ja, birž. 30. — Nacių teismai,
PARYŽIUS, liepos 1. —
prieš darbininkų organizato- jjti ir uždaryti kalėjiman. Švei mingai buvo svarstomas. Ke
24 asmenvs d a r ieškomi.
ALBANY, N. Y., liepos 1. kurie teisia kunigus ir vienuoletą kartjų posėdis buvo nu Prancūzijos kolonijose ir šiaip
rius, kurie ėmėsi intensyvaus carijos vyriausybė nuspręs
Apskrities teisėjas Jarecki
kas turi būt daroma su triuk trauktas. Dešinieji atstovai valdomuose kraštuose žieminėj — New Yo-rko valstybės gu- les už tariamą peržengimą pidarbo,
kad
suorganizavus
uni
prieš juos išdavė "waran
kairiesiems nurodė Maskvą, o Afrikoj gyventojai subruzdo bernatorius H. H. Lehman, nigų įstatymo, skiria baudas
šmadariais.
jon šios pramonės darbinin
tus".
pastarieji aniems — Hitlerį. veikti, kad nusikračius pran demokratas, kurs buvo nus- taip dideles, kad ikišiol visc
Čia
aiškinama,
kad
Italijos
Kiekvienam
areštuotųjų kus.
prendęs toliau nestatyti savo baudos siekia daugiau kai]
Galų gale kairiųjų atstovų cūzų imperijalizmu.
vyriausybė iš pradžių dėjo
teismas nustatė 2,500 dol. pa
dauguma reiškė pasitikėjimo
Tai komunistų ir socialistų kandidatūros į gubernatorius, penkis milijonus dolerių sumą.
Kompanijos paskelbė, kad
rankos.
Nacių vadai ir jų teismai ge
propagandos vaisiai. Per il- prezidento Roosevelto patąjos palios organizuojančios pastangas, kad neleidus A^tio- vyriausybe.
Artiniausiomis dienomis jie
gus metus šie gaivalai ten riamas pagaliau sutiko būti rai žino, kad nukaitintųjų
darbininkus į savo unijas i r pijos imperatoriui ir pasirobus pašaukti apskrities teis kas pašalinis neturi teisės kur dyti T. Sąjungos rūmuose. TREČIOSIOS PARTIJOS dirbo Prancūzijos negerovei. kandidatu trečiajai tarnybai, daugumas neturi jokių turtų
man.
Nerasta kito atitinkamo de ir nieku būdu negali išmokėti
PRIEŠAI DIRBA
Dabar socialistų vyriausybei
styti darbininkų.
Kai t a s negelbėjo, suplanuo
I tų baudų. Tačiau to nepaiso
nejauku girdėti apie savo pro mokrato kandidato.
tas triukšmas.
Darbininkų
organizavimo
CHICAGOS ALDERMONAI
ma. Naciai yra pasiryžę t a s
Illinois valstybėje norima pagandos vaisius.
ANGLIJA
LAUKIA
HITLE
sąjūdis
visomis
priemonėmis
Negus karčiais žodžiais į- pakišti koja sudaromai tre
PRIEŠINGI DIDINTI
baudas iškolektuoti iš vienuo
Kai
kur
reiškiasi
stovis
to
slopinamas daugelio darbinin kaltino .pačią T. Sąjungą, ku
RIO ATSAKYMO
MOKESČIUS
lynų, o gal ir parapijų.
čiajai nacionalei politinei p a r ksai, kaip britų valdomoj Pa
kų pašalinimais iš darbo.
ri apleido Etiopiją, kai j a i tijai " Union p a r t y " , kurios
Aišku, naciams y r a labai
ŽENEVA, liepos 1. —
lestinoj, kur arabai kovoja
Chicagos aldermonų taryba
Prieš keletą mėnesių Anglija reikalingi pinigai, kadangi jų
Plieno pramonės vedėjai pagelba buvo reikalinga, kad kandidatu į prezidentus y r a prieš žydus ir britus.
vakar griežtai
pasipriešino pranešė, kad kovai prieš orga apsigynus nuo užpuolikės I t a kongreso atstovas Lemke.
buvo pasiuntus notą Vokieti- valdomos valstybės finansai
valstybes legislatūros i r gu nizuojamus darbininkus skir- lijos. Nurodė, kad Eftiopijos
Kad sutrukdžius šios parti UŽPULTI VIEŠBUTYJE jai su eile paklausimų apie yra susmukę. Tad norima
bernatoriaus Hornerio nuro į tos nemažos sumos ir su nulikimas y r a pasarga visoms jos įregistravimą Illinois val
Hitlerio planuojamą taiką at- nors su teismų pagelba padi
dymams, kad bedarbių šelpi matomais streikais bus atkak kitoms
mažosioms
valsty stybėje, tomis) dienomis Chica
Užpereitą naktį Peer Ma-' ginklavus Reino kraštą i r su- dinti pajamas. Vargiai jie at
mo fondo sudarymui būtų liai kovojama. Girdi, daugu bėms, kurios priklauso T. Sągos trims individams išduo
sieks šį tikslą.
laužus Lokarno sutartį.
nor
viešbučio,
6146
Kenwood
skirti didesni . mokesčiai už mas darbininkų y r a patenkin jungai, kurią valdo kelios di tas Springfielde čarteris var
Ikišiol nesulauktas atsaky
ave.,
antrajam
aukšte
nežino
nekilnojamas savastis.
džiosios valstybės, žiūrėda du "Union party, I n e " .
2,000 STREIKUOJA
ti kompanijų unijomis.
mas piktadaris) užpuolė mie mas. Tad Anglija bendrai su
mos tik savo interesų i r neigKalbama, kad teismai spręs gančius Ure Henry, 28 m. Prancūzija kreipės' Vokieti
MIŠKUOSE
Aldermonai nusprendė, kad
damos
DAUGIAU PAGARBOS !
Sąjungos nuostatus. šį purviną darbą.
šelpimui fondą parūpintų pa
ir j o žmoną Louise, 21 m. jon, kad Hitleris duotų for
mio
MARŠALUI BADOGLIO
VW
skaudžiai nusivylė
SPOKANE, Wash., liepos
malų atsakymą.
ti valstybe iš surenkamų Chi
amž.
pasitikėdama šiaja tarptautine NUTEISTAS
1. — Apie 2,000 darbininkų
"JUODOJO Vyras buvo surištas, o žmo
cagoj jai mokamų mokesčių.
OTTAWA, liepos 1. — Kasustreikavo Idaho miškuose
LEGIJONO" ŽUDIKAS
ROMA, liepos 1. — Liepos valstybių organizacija. Nusi
na kriminališkai išniekinta.
nada šiandien mini "domini prie medžių kirtimo i r tarto5 ŽUVO APVIRTUS BUŠUI m. 6 d. Etiopijos užkariauto vils ir kitos mažosios valsty
DETROIT, Mich., birž. 30.
jui maršalui Badoglio bus su bes.. T. Sąjunga jų neapsau Teismas nuteisė kalėti iki gy NUSKENDO VAIKIUKAS jos dieną" — 70 metų, kaip ikuose.
pripažinta Britanijos domini
LEXINGTON, Va., liepos teikta daugiau pagarbos. J a m gos ir neapgins.
vos, galvos Dayton Dean, " J u o
ja.
1. — Netoli " N a t ū r a i " tilto bus pripažinta Romos miesto /Valstybių atstovai vos tega dojo legijono" vadą, kurs
Ties 66 gatve Michigan eapvirto didelis keleivinis bu- garbes pilietybė. Iškilmėse be Įėjo išsėdėti savo kėdėse, fclau pripažino nužudęs C. A. Poo- žeran įkrito i r nuskendo 7 m. LONDONAS, liepos 1. —
sas. 5 asmenys* žuvo i r 28 su diktatoriaus dalyvaus d a r i rsydami neguso karčių išmeti le, nenorėjusį priklausyti šiam amž., berniukas Robert North, Anglijos premjeras BaldwiCHICAGO SRITIS. — N a
karalius.
žeista, kai kurie pavojingai.
nėjimų.
6863 Crandon ave.
piktadarių legijonui.
nas serga nuo bemiegės.
matoma giedra; popiet vešiau.

U2 KLASTAS NUMATY
TOS AŠTRIOS BAUSMES

iTALAI SUKĖLĖ TRIUKŠ- RADIKALAI REMIA PRAN- BUVO GRA2I "DRAUGO"
SAJUNGOS
. .RADIJO EEOGRAMA
ROMUOSE

PLIENO PRAMONĖS DI
DIKAI KOVOJA PRIEŠ
UNIJĄ
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Ketvirtadienis, liepos 2, 1936

O R A U G A S
tineje Pekine šeimininkai, ibet jie ten jau šei
mininkauja. Ten esantieji kitų valstybių am
LITHUANIAN DAILY FEIEKD
basadoriai nėra japonų raginami važiuoti
Published Daily, Except Sunday.
8UB9CR1PTIONS: One Year — $6.00; Slx Months namo. Užtad tie ambasadoriai laiko slaptas
— $8.60; Three Months — $2.00; One Month • - 76c.
E u r o p e — One Year — $7.00; Slx Months — $4.00;
savitarpines konferencijas ir pripažįsta, kad
C o py — .03c.
. .— '
jau nėra tos vyriausybes, pas kurie, jie at^^^^^^^
Adverthunic ir ••DRAUGAS" brings best results.
> ^ ^ ^ ^ ^
Advertising rates on appiication.
" U K A U G A S " 2334 S. Oakley Ave., Chicago oiųsti atstovauti savo valstybes. De faeto ) didžiuma taip vadinamų
Pekiną valdo japonai, bet apie tai p a k u l i u i mūsų jubilijantų
ne tiek
neskelbia. Didžiosios Europos valstybės, už- džiaugsmo, kiek pasigailėjiSkelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžina,
imtos įvairiomis naminėmis bėdomis, n; drau- mo skaitytojų sąmonėje sukejei
neprašoma lai padaryti ir neprisiunčiama tam. tiks1
ui pašto ženklų.
~ T*-**! džia japonų. Tos valstybės nėra prisiiongu- lia... Tušti jųjų pagyrai kai
Redaktorius priima — nuo 4 vai. Ilgi 5 vai. popiet.
šios protestus paremti jėga, todėl ir ncpro- matai primena pasaką apie
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
PRENUMKRATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse:
testuoja. Protestus ir net sankcijas vartojo tėvą ir jo vaiką. NeišmanėMetams — $6.00; Pusei metų — $3.50; Trims mėne
siams — $2.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose val
prieš Mussolinį, bet jis ant savo pastatė l i s v a i k i l l k s > t i k r u v a i k i S k u
stybėse p r e n u m e r a t a : Metams — $7.00; Pusei metų
— $4.00. Lopija — .03c.
dėJ to, kad jam netrūko drąsos, o kitos vai- t i n g i n i u m m&ų p a ž l i
stybės nebuvo p r i r e n g u s i o s pavartoti jėgą. ^
t - v u k u i g u s i r a u k l l J ŲQ
Japonijai ir-21 netrūksta drąsos, o maiyda- 1 •
1 ,-*.
,\ .
r
J
" lw. .
..
..
, . . kaip darbščiam savo globė-

''DRAUGAS"

Morkus

Iš po mano balanos

"DRAUGAS"

Tik jie vieni viską, ką nori,
pasakyti gali; kitiems užten
ka tik jų mintis pakartoti.
Daugiau, — negalima. Supra
ntama, jokis daugiau prity
ręs lietuvis su tokia minti
PO SVIETĄ PASIDAIRIUS , fete savo burnas ir šneka.
mi nesutiks. Ir, vietoje tuščių
l Vienas sako:
ginčų, peržegnoja
lietuvių
Nedidelė štuka, tavoršeiai, • — Mokslas yra įrodęs, kad
spaudą kartą ant visados. Ne
sugadinti orą. Tas dažniausia dideliam alaus štaine yra tik
būtų da taip bloga,, jei tik
pasitaiko ten, kur susirenka tiek maistingumo, kiek vienoj
jis vienas taip padarytų. Kas
aršiau, tai, kad paskui jį žmonių. "Biaurybė, jis suga- bandelėj, kurias rytą mes prie
jui atsikerta
dino orą," sakoma tada, kai kavos gauname.
proga.
. ,.
...
' veik visa liaudis nulenda. O
jas pasišalina arba
..
, ,
x. .
I PRANCŪZIJOJ TRŪKSTA KUNIGŲ girdi, man savo akinius, o pa liaudies, kai dienos, daugiau .sugadinto
...
. , . , * . - *
— besipriešinu mokslui, —
matysi kaip gerai skaityti aš nesugražinsi.
kai jis negirdi Bet kad žmogus
, .
. .,
, ,
jau
moku!
Pagal
jo,
mat,
ne
Šiuo laiku Prancūzijoj yra 10,489 para- darbu, o vien tik akiniais at.
atsako jam kitas, — ale lenv '
Stebėtina! Užeik pas bile
pijos be kunigų. Kasmet kunigų stoka Pran- sižymėti užtenka... Tik taip ,.
/~T
parūpintų žmonėms gero oro,
_..._.
TT_. m
.
1 •
,_ 1 • • 1 • i •
—
. lietuvi tiaiiii' iau prasiskynusį
.
.
. gviau man via atsistojus prie
A.part to sviete dar nebuvo girdėti. ,
,. ork vx
,
buvo.
Klvvelando
laisvaie rai
. . , . . , ,
„ . baro
išgertivietoje
30 štamų
alaus,
K i toje
susiginčijo
Ale
Klvvelande
per
SLA.'
,
..
o**
i
_
J
In
e
u
žygio prispyrė
manių
gazieta
kaip
, r, v.
* rašo:
£ delegatai
suvalgyti apie
30 bandelių,
A.. ,'du
^ tokios
,štai..Z7
tai, kurie
ntinama.
pražilusiam ir tikros pagar¥. .
konvensim^
stukos
tik
.
.
tino*
aplinkybės.
Kai
kurie
(Jną Clevelandieciai savo I * - . , , v.
, . .
Ta kunigų stoka Prancūzijoj apsireiškė ( ^ vertam tautos ar bažnyžmones darbstesni: ateiviai,
delto, kad sumažėjo pašaukimai. Supasaulin-. -į os v e ikeiui tai ne niekur patys sau rašo ir spausdina, svečiams parūpino visai ge- ar
cia gimę.
tos mokyklos neauklėja pašaukimų ir P r a n - L ^ Q ^ j u b i l i j a n t ų išsi- Ypač paskesniais l a i k a i s rą."
— Ką čia lygini ateivius
Vadinasi, Klyvelando lai«eūzijos dvasiškosios vyriausybės i ^ s t i s į
^
^
^ ^ tokių leidinių atsirado Jgana
inti
daug. Aišku, jie ilgai netesės. 1 varnamiai ne tik prie Šliupo, prie čia gimusių. Imkim pa
Kasmet didėja.
; ..
T, . . . T ., .
T ",
J
_..-,.„
.
1 jiems... Betgi visai kitaip 1 Patys kojas pakratydami, ne- ,ale ir cicilistų galvos Gri- vyzdį. Amerikon aš atvykau
su suplyšusiu siūtu, o dabar
r
Dabar rrancuzijoj kiio naujas sumany-' tokį drąsų •užsimojimą žiūri
mažai ir už save tvirtesniems ! gaičio, balšavikų razunio Pru- f u r į u
namą,
įpinigų ir jei
mas. Prancūzijos vyskupai atidarė savo baž nėja visuomenė. Jai, tokis ju pakenks. Iš šalies žiūrinčiam, seikos ir Bimbos visais galais
reiktų savais kaštais galėčiau
nyčių duris Airijos kunigams. Be to Pran bilįjantas, tai. tikras anasai — ne varžytinės, o tik plikų buvo tikri džentelmenai
važinėti po seimus.
cūzijos vyskupai apsiima imti savo globon neišmanėlis liuliuks, su gar peštynės, (jailu.
— 0 aš atvykau į Ameriką
airių jaunus vaikinus su pašaukimu į kuni bingo tėvelio akiniais o-n f
]
Gasaetos
rašo
apie
didelį
gus, užtikrina jiems mokslą ir parapijas. nevertos savo nosiukės...
visai be nieko,
tarė kitas
Kaip
kitus,
taip
ir
garsųjį
Anglijoj
dyva.
Ksą,
tūlas
H.'delegatas,
Tokiu būdu Prancūzijos katalikai tikisi at
italų operos Adomą Verdį da-'Choutli'as Londone akyvaiz-j __ Kokiu būdu!
sigriebti airių pagalba.
Delko pažangesni mūsų lie
žiliausiai gražūs balsai įkvė- doje žmonių užhipnotizavęs! — Aš gimiau Amerikoj.
UŽ MANDAGUMĄ LIETUVOS
tuviai o tikros savo spaudos
pė pačias smagiausias operas1 varną, vištą, net liūtą. LRK-,
KARIUOMENĖJE
net iš toli vengia? Ant pir
mos pažiūros klausimas taip sukurti. Tokių ir jo gyveni- SA. seime pasirodo taip pat j LRKSA. posėdžių salės sieLietuvos kariuomenės laikraštis " K a  plačiai skamba, kad rodos jo me netruko. Kitaip sakant, esą neblogų hipnotizatorių. rtose vra dideli veidrodžiai
kompozitorius
priešais akie ; J i e hipnotizuoja delegatus. Vakar prieš pradėsiant posėrys"
birželio 10 d. laidoje ragina karius
kiu būdu jį išrišti negalima.
prie mandagumo. Pastebi, kad dabar būna
gražaus balso galimybes lai- į Kai kurie delegatai buvo už-'dį įėjęs vienas delegatų atsiIr tik arčiau jam prisižiuretaip: susitinka eilinis eilinį, vadinas, lygut'
kydamas, galutinai ir pačią hipnotizuoti jiems dar namie j stojo prieš veidrodį ir užsijm
,
širdis
atatokti
pradeda
laipsnyje, tai retai kurie iš jų tepasisveikioperą sudėsto. Kitaip, var- esant. Dabar per seimą tas merkė. Tuo tarpu priėjo prie
na. Susitinka grandiniai — tas p a t ; susiti Greičiausiai yra taip... Lietu giai būtų galima. Verdės bcryJ
hipnotizmas būna kas vakarą j 0 kitas delegatas ir, kumštekę puskarininkai irgi nesisveikina. Toks pa voj, sakysim, šio jjaties klau venime labai svarbią dalį vai
tik pastiprinamas.
!Įėjęs į pašonę, tarė.protys, rašo *'Karys", yra šalintinas. P u simo visai gal net neišgirsi. dino tuloji Strepponi. Ne vien
— ^ a , kasi čia per fonės!
mena kitų valstybių kariuomenėse prigijus, Ten, yra kam ne tik rašyti, begaliniai gražus ir aukštas
Delegatams
beseimuojant I Kodėl dabar stovi prieš veidtokį posakį: "Susitikus lygaus laipsnio- ka bet ir skaityti. Kitaip sakant,
balsas, bet i r d a gražesnis ne pasitaiko, kad išdžiūsta gerk-[rodį užsimerkęs?
riams — pirmas sveikinasi tas, kuris man vieni rašo, kiti skaito. Ir, kas
davimas, padėjo jam ne viena lė. Noroms nenoroms reikia
— Matai, drauge, noriu padagesnis".
tik parašoma, viską skaito
gražią operą suburti. Galų- ją suvilgyti. Vakar per per-, matyti, kaip aš atrodau kada
ma. I r tai vien del to, kad
KOVA SU NUSIKALTIMAIS LIETUVOJ lietuvių spauda ten neturi su gale, pirmai jo moteriai mi trauką du delegatai vilgo bu- miegu.
rus, gražioji Srepponiūtė an
kuo taip varžytitsi. Kitų, kai
Lietuvos Valstybės Saugumo Departa- I ve rusų, paliokų, germanų ir trąja jo žmona paliko... Apart sių, dėlto, nepriklausomą gy-j V i e t o v a r d ž i u K r a i p y t i
mentas skelbia, kad kova su nusikaltimais tam panašių spauda pačioj Srepponiūtės, turėjo da ir an venimą atgavusi, neturi pra-j Negalima ir Prekyboje
trą mylimą balsą, kuriam irgi
sekasi. Pasirodė, kad praėjusiais 1935 me- 1
rasti savo laisves, bet atva-|
°
/ J
tėvynėj atrodo tik knyvukas
savo genijaus negailėjo. Tai duoti dar tai, kas Lietuvai
tais nusikaltėlių skaičius buvo mažesnis, ne-1
aky vaizdo j e jau gana galinFinansų ministerijos preky
gu 1934 metais.
j
būta tūlo Derivio. Labai ma yra atimta.
1
bos departamentas išsiuntinė
1934 metais nusikalstamųjų darbų L i e - : ^ o s v i e t i n ė s s P a u d o s - I r k a
jestotingas Derivio vyriškas
Viso
pasaulio
lietuviai
sa
jo visoms muitinėms tokio tu
tuvoje (be Klaipėdos Krašto) padaryta 81,- ; t e n i e š k ° t ų ir lauktų iš kažin- I J g V ^
payeikdav; į V e
vo tautos šviesios ateities va
853, o jau 1935 m. - 73,696. Taigi praėju- > u r įgabento popiergalio, j r f ^ v a į d i n t u v c . j 0 dainavi
rinio aplinkraštį: " I k i šiolei
rdan kviečiami laikytis savo
šiais metais nusikalstamųjų darbų padaryta ten pat ant vietos viską pa
1110 besiklausant, sekanti ope gražiosios kalbos, lietuviškos pasitaiko kai kurių prekių,
8,157 mažiau.
siimti galima?
ra Verdės vaidintuvėje atsira dainos ir giesmės, lietuviškų pav., radio aparatų skalių, eIš didžiųjų nusikaltimų žymiai siunažė- '
Kaip tik priešingai ši- sdavo. Derivis! O gal net ir papročių, lietuviško spausdi tikečių ir t.t., kuriose iškrai
jo plėšimai. 1934 m. jų nuvo padaryta 284, '
pytai užrašyti Lietuvos vie
o 1935 m. — 167. Nužudymų sumažėjo viso- čionai. Tik palygink, sveikas, kokio mūsiškio^ dzūkelio bū nto žodžio, lietuviškų draugi tų pa vadinimai, pav., " K o v s u ta! O kas žino?
jų, lietuviškos mokyklos, o
se srityse. Tokią pažangą pavyko padaryti P a t * ^ r i a u * į ™*fl ^'ldml
no", "Scsaulen" ir pan.
savo vaikus auklėti atsparios
naudojant perspėjamąsias priemones — spe- m ' e yl^0ii
vietiniu baubu!
Departamentas paveda mui
cijalius straipsnius rašant laikraščiuose, ra- d a u v ^ e n patsai svoris išriša Ištrauka iš Draugijos lietuviškos dvasios.
tinėms visas prekes, kuriose
dio paskaitomis ir i t . Žinoma svarbiausia i klausima. Lietuvišką leidinį
Visų
pasaulėžiūrų
ir
nusi
Užsienio Lietuviams
bus pastebėti iškraipytai už
priemone kovai su nusikaltėliais buvo poli lypkės kišenukan įsidėti ga
statymų lietuviai, visame pa
cijos budrumas.
| i lima. Gi tuo tarpu aną atsei- Remti Skvriu Atstovu saulyje išsisklaidę turi kovo rašyti Lietuvos vietų pavadi
x<
na glėbiu vartoti. Vieną, po Suvažiavimo 1936 m. ti su savo tautiečių nutauti nimai sulaikyti ir be atskiro
departamento įsakymo į kra
Liepos 11 d. š. m. Londono universite ra minutėlių perbėgti galima;
ntu ir šiais neramiais laikais
Birželio
Men.
7
d.
štą neįleisti , \
tas minės savo gyvavimo šimtmetines su
kitą, — viso vakaro reikia.
17-21, 5 vai. proto ypačiai laikytis savos lietuvi
kaktuves. Londono universitetas yra did
Viename, žinios jau taip nu
škos draugės ir vienybės vi
žiausia mokslo įstaiga D. Britanijoj, šimt
kolo
są bendrą tėvynės Lietuvos Pasikeitė Didžiausių
metinėms sukaktuvėms paminėti valdyba pa dilę, kad vargiai žiniomis vaVisuotinis Draugijos Užsie- labui ir lietuvių tautos vaikų
Lietuviškų Prekybos
siryžo išleisti 12 milijonų dolerių statybai 'dintiesi gali. Antrame, tik
naujų trobesių. Taigi Londono universite tai, kas šiandien įvyko. Vie nio Lietuviams Remti Skyrių ir dukterų laimei.
Namų Savininkai
nas,
tuojau
jauti,
yra,
veda
Atstovų
Suvažiavimas
1936
Visuotinis DULR suvažiavi
tas savo turtu gali prilygti turtingesniems
mas tam tyčia prityrusių ra metų birželio mėn. 7 d. laiki mas siunčia nuoširdžiausių
Amerikos universitetams.
J a u kelerius metus Kaune
•
*
*
nkų. Antras, ot tik šiaip jau nojoje Lietuvos sostinėje Kau sveikinimų lietuviams išeivia veikia Karvelio ir Rinkevi
Nuo liepos 1 d. Lietuvos Žemės Bankas gerų norų žmogučio. Taigi ve ne kviečia viso pasaulio lie ms Šiaurės ir Pietų Ameriko čiaus prekybos namai, kurie
sumažins už paskolas palūkanas. Iš ūkinin dabar, o pažangesniam lietu tuvius budėti del lietuvių tau je, Afrikoje, Azijoje, tolimo
iš privatiškų lietuvių preky
kų bus imama palūkanų vietoje 5 nuoš. me viui, terliotiesi su tokios rū tos ir valstybės
išlaikymo je Australijoje ir gyvenan bos įmonių Kaune y r a did
tinių — 4 nuoš., o iš miesttlėnų vietoje 6 šies spauda, trūksta ne vien Europos žemyne, del lietuvių tiems Europos kraštuose. Kie
žiausi. Paskutiniu laiku pre
nuoš.
D nuos.
kantrybės, bet ir laiko.
tautos teisių ir garbingos vie kvienam tautie>čiui DULR lin kybos namų dalininkas Rin
— Kas da aršiau, tai, kad tos kultūringųjų tautų šeimy ki asmens laimės ir kultūri kevičius pasitraukė ir jo pre
Katalikų Spaudos Parodoje Vatikane,
noje. Lietuvių tauta yra vie nės pažangos.
kybos namų dalį, su Klaipė
Amerikos skyriuje sutraukoje katalikų dar mūsų spauda taip, kaip ir vi
na seniausių tautų, kurias is
Suvažiavimo
prezidiumą* dos ir Telšių skyriais nupir
buotė šitaip atvaizduota: viso gyventojų skas kita glūdi suversta vos
torija atmena, del to būti lie pasirašė: J . Skaizgirys, Va ko pirmasis dalininkas Jonas
127,172,000, katalikų 20,523,000, kunigų 30,- kelių rankosna. Tieji keli jau
250, katalikų laikraščių 4,631, skaitytojų 8,- nuo seniai įsikalė sau, jog be tuviu yra didelė garbė. Lietu nagaitis, Jankutė, B. Zalesks Karvelis, kuris nuo to laiko
990,657, bažnyčių 118,344, mokyklų 10,429, li jų nieko nebus. Reiškia, tik vių tauta tiek amžių kovojo ir Kimbrys.
i pasiliko vienintelis didžiosios
dėl
savo
gyvybės,
dėl
savo
tei
jie vieni geriausiai išmano.
Ištrauka tikra
goninių 679.
prekybos įmonės savininkas*

m mmąjn ***** ***** naudojasi

VĖL UŽSIMINĖ APIE BENDRĄ
VEIKIMĄ
Neseniai Uosis "Amerikos Lietuvyje 7
buvo pakėlęs klausimą apie bendrą lietuvių
"katalikų veikimą su tautininkais. Uosis iš
vedė, kad toks veikimas galimas. "Darbi
n i n k a s " atsiliepė neigiamai, o " D r a u g a s "
tik abejonę pareiškė.
kk
Darbininke'' birželio 30 d. laidoje Uo
sis išnaujo kelia tą klausimą i r nurodo ku
riuose veikimuose galėtume ir turėtume eiti
bendrai. Nurodoma: 1) Vilniaus ir visų už
grobtų žemių atgavimas, 2) kova del lietu
vybės išlaikymo išeivijoje. Pirmuoju reikalu
veikia Vilniui Vaduoti Sąjunga, antruoju
— organizuojamoji Pasaulio Lietuvių Są
junga.
,
m
Ko Veikia, kad galėtų sektis bendras
skirtingų srovių darbas? Uosis šitaip atsako:
kad galėt bendrais ir svarbiais reika
lais susitarti i r vieningai veikti reikia
tam tikro gana aukšto laipsnio kultū
ros, pakantos, aiškaus proto ir t. p., o
už vis labiau savo tautos meilės. Nejau,
ištikrųjų turės kristi ant mūsų štsėlis,
jog mums k a i p t i k tų dalykų trūksta f
Prie Uosio straipsnio
''Darbininkas"
padarė prierašą, primindamas bendro darbo
nepasisekimus praeity. " A r vėl pakartoti
žinomą jau eksperimentą ir dar kartą nu
sivilti/ J e i kam dar neužtenka prityrimo,
gali bandyti, bet išvada iš anksto numato
ma: viens dirbs, kits išira ūdos *', rašo M Dar
bininkas' \
Reiškia Uosio ir " D a r b i n i n k o " nuomo
nės griežtai skiriasi. Šitokiame atsitikime ar
negalima būt rasti vidurini kelią? Ar nega
lima būt eiti prie bendro darbo žingsnis po
žingsnio? Pirmus žingsnius žengę, pamaty
tume ar sutariam ar ne, ar darbas klijuojąs
ar ne. Jei ne, tai darbas nutraukiamas be
ypatingų susierzinimų. J e i bendras darbas
imtų sektis, tai pasirodytų, kad jau esame
pasiekę " t a m tikro gana aukšto laipsnio
kultūros, pakantos, aiškaus proto ir t. p., o
m vis labiau savo tautos meilės".
Prisiminkime čia praėjusią vasarą, ka
da iškilo klausimas reikale viso pasaulio lie
tuvių kongreso Kaime. Tada nuomonės taip
gi griežtai pasidalino. Tada " D a r b i n i n k a s "
aiškiai stojo prieš šaukiamąjį kongresą, o
" D r a u g a s " aiškiai išėjo už kongresą. Už
kongresą pasisakė ir A. L. R. K. Federaci
ja. Kongresas nepavyko taip, kaip optimis
tai tikėjos, bet nei-gi buvo toks, kaip pesi
mistai išvedžiojo. Kongreso silpnoji pusė
yra ta, kad jis nepaliko apčiuopiamų rezul
tatų. Bet d a r nereikia nusiminti ir dėl re
zultatą — Pasaulio Lietuviu Sąjunga, svar
biausia kongreso išdava, dar gali stotis kū
nu ir pradėti vienyti visą išeiviją.
Taigi nemokime ranka į siūlomąjį ben
drą katalikų ir tautininkų bendrą darbą ir
svarstvkime toliau.
JAPONAI ŠEIMININKAUJA KINIJOJ
Kai Italijos diktatorius Mussolini ėjo
karan prieš Abisiniją, tai tą darė su dideliu
triukšmu. Apie savo žygį išanksto skeibė
visam pasauliui. Kai italų armija užėmė
Abisinijos sostinę Adis Abeba, tai tos ar
mijos vadas pasiuntė delegaciją pas visus
svetinių valstybių atstovus pareikšti, \ad
jau nėra tos vyriausybės, pas kurią jie yra^
atsiųsti atstovauti savo valstybes ir kad jie
negali tikėtis tokių teisių ir privilegij j , ku
riomis naudojasi svetimų valstybių diplo
matai.
I •*:
Japonai kitaip, negu italai daro. Japonai
uzgrobinėja Kiniją be jokio triukšmo. Japo
nai neskelbė, kad jie jau yra Kinijos sos-
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sukėlė svečių tarpe labai ge
UNCLE WIGGiLY'S TRICKS
rą ūpą ir darė gražų įspūdį.
Viešųjų mokyklų užbaigimai
mokslo metų nors buvo suga
R E D A K C I J O S
A D R E S A S :
dinę mano ūpą, bet Čia atsi
Pittsburgh'o Lietuvių Žinios
gaivinau ir iš gilumos širdies
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa.
atsikvėpiau tikrai lietuvišku
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
katalikišku oru... Panaši pro
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
grama buvo tą pačią dieną ir
Telephone Hemlock 2204
ŠŠ. Petro ir Povilo mokykloj,
Homestead, Pa.
Pasaukimas Galima Juozas Girdauskas ir Juozas Garbė lietuviams, kurie pa
Stankevičius. Svetainė gra laiko savo mokyklas ir į jas
Išlavinti
žiai, katalikiškomis
spalvo leidžia savo vaikus! Juozas
mis išpuošta, darė malonų įKLAUSIMAS: Turiu mažo
spūdį. Orkestrui sugriežus, pi
tės ryšiu surišo Mare NormuGarnys aplankė
Lisauskų mokyklų vedėjas yra didžiau R, Skipitis Pasilieka
Rekolekcijos
noro siekti aukštesnio luomo. lnutėlė prisipildė svečiais, net
ntaitę su Joseph Stupiak. Te namą ir paliko sūnelį, kuriam sia pareiga kiekvieno susipraAr galima išlavinti ir įgyti su kaupu; priešakyje susėdo
DULR Pirmininku
Aukščiausias jaunavedžius lai prie šv. Krikšto suteikta var tusio kataliko. Bažnyčios, tau
Šv.
Pranciškaus
vienuolyne
pašaukimą? Marytė K.,
aibiturijentai, šiemet baigu
tos ir šalies, kurioje gyvena
dai Gilbertas - Raimundas.
rekolekcijos mina.
Dayton, O.
sieji aukštesnę mokyklą. Ant buvo suruoštos
Draugijos užsienių lietuvia
me, klestėjimas ir laiminga
ATSAKYMAS: Viskas, Ma scenos pasirodė: J . E. vys svietiškėms moterims. Skait
Praeitą sekmadienį sodai ieBirželio 28 d. pirmasai pa ateitis daug priklauso nuo ms remti skyrių atstovų su
ryte, galima, jei tik bus no kupas, keletas Allegbeny ap lingas būrelis dievotų lietu
važiavime išrinktoji naujoji
ras ir geros, patogios aplin skrities teisėjų ir mokytojai. vių moterų iš Pittsburgho ir tės turėjo išvažiavimą auto rapijos išvažiavimas gerai pa mokyklos. Kokie vaikai, to
'
•* kie ir būsiantieji krašto pi centro valdyba pasiskirstė pa
kybes. Kada buvai mažyte,' Susirinkimą atidarė vyriausy- apylinkės pasinaudojo rekole busu į taip vadinamą "Twin vyko.
reigomis. Pirmininkas — adv.
Parapijos komitetas labai liečiai. Artimo meilės ir tei
ar gi galėjai greitai skaity sis mokyklos vedėjas ir pa kcijomis, kurias vedė kun. J. Willow Lakęs", apie 20 my
R. Skipitis, vicepirmininkai
ti? Ne. O dabar gali lengvai kvietė teisėją Joną Egan, ku V. Skripkus. Rekolekcijos pra lių nuo Pittsburgho, kur pra rūpestingai ruošėsi, tat už tai singumo pajautimas turi būti
direkt. A. Survila ir prof. K.
ir aiškiai skaityti.
ris pasakė labai įdomią kal sidėjo birželio 26 d. ir tęsės leido dieną šiltoje saulutėje reikia jį pagirti. Kiti vyrai ugdomas žmonėse nuo pat kū
gerai įdegindamos nugaras. ir moterys Šv. Vincento klu dikystės. Tos dorybės yra Sleževičius, iždininkas — dir.
Tas pats yra ifta rašymu. bą, pritaikintą tai dienai ir iki 28 d. vakaro.
skiepijamos mamyčių širdyse Vanagas - Simonaitis, sekre
Kada pradėjai piešeliu rašy vaizdžiai nurodė katalikiško
Po rekolekcijų visos mote Vaikinų nebuvo, tat niekas bo šauniai prigelbėjo.
Diena buvo graži, tat ir seserų vedamose mokyklose. torius — inspekt. K. Kasakaiti, koks jis buvo sunkus, koks jo mokslo verte ir naudingu rėlės išvažiavo pilnai paten netrukdė joms savotiškai patis, valdybos nariai — agr.
storas, kaip drebėjo rankytė. mą. Išdalinta diplomai ir J. kintos, kaip rekolekcijomis, silanksminti. Gera būtų tu žmonių daug suvažiavo. Vi
Savo atsilankymu piknike
VI. Tiškus, kanc. viršininkas
O dabar visiškai kitaip eina E. vyskupo kalba užbaigė vi taip ir aprūpinimu (Seserys rėti daugiau tokių išvažiavi si gėrėjosi pikniku ir trepsė padėsime sesutėms purenti uSodalietė
jo iki vėlaus laiko. Vanaginis žėlusius dirvonus — padėsi J. Auželis, kan. Steponaitis
si.
są programą. Buvo jauku ir joms parūpino gero valgio, mu.
su. Artimu irgi smagiai trep me auklėti priaugančiąja ka ir dir. Skrupskelis.
Ar moki, Maryte, skambin smagu visą vakarą. Tai buvo nakvynę ir t. p.).
ti pianu? Taip. Kada pirmą birž. 16 d. Ant rytojaus va
J. E. vyskupas savo laišku Šis - Tas Iš West End sėjo. Spirgutis, Vėpla ir Ke rtą krikščionybės dvasioje.
HORNERIS MATE IŠKEL
kartą atsisėdai prie piano, at kare įvyko kitas mokslo me ragina vienuolynus kuodau- Pittsburgho Padanges rėpla visur sukinėjosi ir šyp
TĄ VIEŠKELJ
sojosi. Parapijai liks gražaus
Birželio 29 d. kun. A. Jur
rodė tuščias dalykas net ir ti} užbaigimas South Side Pu giausia rūpintis svietiškių at
pelno.
gutis išvažiavo į Šv. Vincen
mėginti. O po mėnesio, po blic High Seliool, kurią lan liktų rekolekcijomis.
Todėl
Birželio 24 d., klebonas su
New Yorko mieste ir jo apy
Nekantriai laukiame ir ant to seminariją metinėm kunigų
metų, dviejų, trijų, dalykas ko keletas ir lietuvių. Tą va nuo šių metą pasidarė kaip rišo moterystės ryšiu Praną
išvažiavimo, rekolekcijom. Grįš į namus |lii.kėse pastatytas aukštai iš
pasidarė lengvas: pirštai bė karą diplomus gavo Bačvin- ir pareiga seserų kas met re Čižauską; su Viktorija Aukš- rojo parapijos
keltas automobilių
trafikai
V.
gioja kaip elektros judinami. skaite ir dar keletas lietuvių ngti svietiškėms rekolekcijas tikalnaite. Jaunoji ir jos pa kuris įvyks rugpiūčio 2 d., šeštadienį, liepos 4 d.
I platus vieškelis, kurs nokliuAdomo sode.
Pirmiau, buvo kai stulpai.
bernaičių ir mergaičių, bet savo vienuolyne.
mergės buvo labai padoriai ir
lo automobilių trafiko žemai.
Ar esi, Maryte, mačiusi vai anų nei vieno nepažinau iš
Tikimės, kad kitą met re pavyzdingai apsitaisę.
Nustatys Alaus Kainas J!.
Ulinoiso gubernatorius HorMokyklos dažymas sparčiai
kinus hole lošiant? Taip. Ir vardų, o tik iš matymo. Čia kolekcijomis pasinaudos skaiBirželio 25 d. klebonas su
neris iš Philadelpliijos po de
eina. Už poros savaičių dar
pati labai mėgsti daboti. Tat tuojau galima pastebėti visai tlingesnis būrys moterį].
Artimiausiomis
dienomis
rišo moterystės ryšiu Jevaltą
mokratų partijos suvažiavimo
Spirgutis kainų tvarkytojas paskelbs įgerai žinai, kad jauni vaiki kitokia atmosfera, negu kad
Ten buvęs Povilą su Ruzgiūte Albina. bas bus baigtas.
nuvyko New Yorkan ir sek
nai neturi nei to supratimo, katalikiškoje mokykloje. Čia
sakymą,
kuriuo
nustatys
nau
P. Jevaltas vienas iš parapi
madienį gavo progos patirti
nei miklumo, kaip tie, kurie mat mokiniai tik išmokyti šio
jas
alui
kainas.
Numatoma,
Bridgeville,
Pa.
Iš Šv. Kazimiero
jos komiteto, o A. Ruzgiūte
to vieškelio naudingumą dide
kasdien lošia.
bei to, bet aiškiai matyti,
kad alus atpigs ligi 30 nuoš. liam miestui.
— sodalietė. Sodalietės išklo
Parapijos
Štai, Maryte, matai, kad kaip mažai tėra išauklėti. Per
Praeitą sekmadienį kebonas gal ir kiek daugiau. Po to
jo bažnyčios taką baltu au
Žiniomis iš New Yorko, guvisa galime išlavinti: pirštus, tai ir programa gana skysto
paskelbė
bažnyčioje
Šv.
Prapirmoje
eilėje
numatyta
smuJ)ernatorini patiko tas
B k d
Birž. 23 d. kun. Albertas deklu ir gyvomis gėlėmis gra
akis, rankas, kojas, protą. Vi ka. Pačių moksleivių pasaky
Torsky, pasijonistas, moterys žiai išpuošė altorius. Jaunoji nciškaus seserų pikniką lie- lkmeniškai peržiūrėti popie- t a g v i e S M i s i r j i s s a k . 0 ( k a , d
si tie dalvkai vra valios vai- tos prakalbėlės nesudarė jo
riaus kainas. Miltams kainos, Chicago miestui tas būtę nau
tės ryšiu surišo savo brolį ir jos pamergės labai pado pos 4 d.
»
»
kio Įspūdžio. Visai gi ūpą su Antaną Torisky (slavoką) su riai ir pavyzdingai buvo ap
šių dingą. Nes Chicago šiandien
Bridgeviliečiai rengiasi skai greičiausiai, ligi naujų
domi.
tlingai toje pramogoje daly metų derliaus nebus nustaty turi daug vargo su automolv*
Todėl, aišku, kad ir pašau gadino atidarymas progra Brone Stačinskaite, gi birž. sitaisę.
vauti. Remti savų, lietuviški] tos.
kimas yra geros valios daly mos, skaitant bibliją ir at 30 d. kun. Kazėnas moteryslių trafiku.
kalbant
protestonišką
"Tėve
kas. Prie to reikalinga
ir
mūsii". Kas
skaudžiausia, <?
Dievo malonė.
^ ,
kad
tą'
ceremoniją
atlieka
lie
Prie pašaukimo svarbiau
sias ir reikalingiausias daly tuvis... Kai kas tuomi did
kas — aplinkybės. Nes ge žiuojasi, bet man, katalikui
riausi žmogų padėk į pras ir lietuviui, labai liūdną įspū
tas aplinkybes, k u r yra gir dį padarė... Tai, ot, ko protavimas, keikimai, paleistuva testoniškose mokvklose mokina lietuvius katalikus!
vimai ir tam panašiai, suga
dinsi geriausią valią ir pra
Birž. 18 d. vakare vėl atsi
rasi, kad ir didelį, pašauki radau Fifth Avenue Public
mą.
High School, kurią irgi gana
Todėl, Maryte, jeigu pasi- diktokas būrelis lietuvių lan
skirsi sau katalikišką moky ko. Čia bent kiek buvo rim
klą, ir turėdama nors mažą, čiau ir jaukiau, nes lietuviai
bei netobulą, pašaukimą, ga neskaitė protestoniškos bibli
lėsi jį išlavinti į didelį ir iš jos nei jų poterų nekalbėjo.
tvermingą,
J. V. S. Kalbos irgi buvo bent kiek
*J_
rimtesnės. Iš lietuvių tepaži
"Komensmentii"
nau tik Aleliūnaitę.
įspūdžiai
Sekmadienį, birž. 21 d. bu
vo užbaiga mokslo metų Šv.
Birželio mėnuo, tai mokslo Kazimiero mokykloje. Prog
metų baigimo mėnuo, arba, ramą išpildė pradžios ir auk
kaip mes sakome, "komens štesnės mokyklos mokiniai.
Ruoškitės į LIETUVIŲ DIENĄ Visi: Draugim e n t u " mėnuo. Su birželio Kalbą pasakė kun. Kazėnas,
jos, Pavieniai, Profesijonalai ir Biznieriai, Kur Galė
mėnesiu užsidaro visos mo nurodydamas, kad žmogaus
site Linksmai Laikę Praleisti ir Vienas su Kitu Pasi
kyklos, mokiniai paleidžiami gyvenimas yra du keliai: vie
matyti. Bus Labai Graži Programa: Kalbu, Dainy ir
atostogoms, kad protiniai ir nas veda į laimę, o kitas į
fiziniai pailsėtų. Įvairios mo pražūtį. I r vienu tų kelių
Įvairiu Žaidimu.
kyklos įvairiai tą baigos mo- kiekvienas žmogus turi eiti.
Taipgi Bus Dvi Poros Ristiku - JUOZAS BANkslo metą pažymi. Šiemet ne- Katalikiškoji mokykla kaip
CEVIČIUS, JUOZAS AUKŠTAITIS ir VYTAU
tikėtai man teko net penkių tik ir nurodo tą tikrąjį kelią,
TAS BANCEVIČIUS, Sūnus Juozo Bancevičiaus,
mokyklų užbaigos mokslo me kurs veda ne tik į laikiną,
bet ir amžiną laimę. Taip pat
tų parengimuose dalyvauti.
Kuris, Kaip Teko Girdėti, Yra Stipresnis už Savo
Yisupirma, buvau Pittsbur- ragino, kad tėvai vaikus lei
Tėvą. Juozas Aukštaitis Taipgi Kilnos Sunkiausias
gbo vyskupijos — Central stų tik į savąją, katalikišką
Vogas.
Catholic High Sehool — mo ir lietuvišką, mokyklą. Vai
Visus Nuoširdžiai Kviečia
kykloje, kurioje diplomus ga kučiai rankų pakėlimu visi
vo apie 180 mokinių, tarpe ipasižadiėjo po iatostog*ų vėl
RENGĖJAI
kurių buvo ir du lietuviai: sugrįsti į savo mokyklą. Tas

PITTSBURGHO LIETUVIŲ 2INI0S

:

Pirmoji Vakarinių Valstybių

LIETUVIU
jvyks

Liepos-July 5 d., 1936
MARIJOS KALNELIUOSE
Hinsdale, Illinois
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Studentų Kariška
Stovykla Pajūryje

Po Keistos Šimtmečiu Vėl Kaldinai
Pinigai Lietuvoje

Ketvirtadienis, liepos 2, 193
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DRAUGO" METINIS

«
Beribė1, galinga Baltija ne
nuilstamai rita savo bangas į
Lietuvos krantus, pūtuodama
Lig šiol mūsų metaliniai , dinimo įmonę Lietuvoje, 'Spikviečia kiekvieną lietuvį gė
pinigai buvo kaldinami už- ndulio' b-vės valdyba susiparėtis jos plunksnuotomis ke
sieniuose, nuo birž. 16 dienos žino su tuo reikalu mūsų kaiteromis, kviečia arti jos vy
jie pradėti kaldinti Lietuvo- j mynėse valstybėse: Latvijoje,
je. Tą. darbi^ finansų; minis- j Estijoje ir Suomijoje. Suo- lingą masę, skrosti bangas
terija
pavedė ''Spindulio' 1 > m į a į pinigus kaldino jau prieš pakėlus mūsų trispalvę.
Baltija tai visų lietuvių dė
bendrovei. Vakar 13 vai. nii- i karą, estai
nuo 1924 i&i
moteris pirmininkas ir finan o latviai kalyklos dar neturi mesio centras, tai vartai, pro
sy ministeris J. Tūbelis, da ir tik dabar ruošiasi įsteigti. kuriuos nevaržomai iškėlę bu
res galime išplaukti į platų
lyvaujant kviestiems vyriau
Kalyklos atidarymo proga
sybės nariams, atitinkamų de Ministeris Pirmininkas ir sve pasaulį. Kiekvienas supranta,
partamentų direktoriams, vi- t/iai apžiūrėjo visai "Spindu kad be uosto, be jūros mes
M.omenės ir spaudos atstova lio' ' įmonę, kuri, mūsų sąly užtrokštume nedraugingų kai
ms, oficialiai pinigų kalyklų gomis daro didelės, gerai te mynų atskirti nuo pasaulio.
Suprasdami Baltijos reikšmę
atidarė. Ministeris Pirminin
chniškai įrengtos įmonės į- Lietuvai, turime ruoštis ko
kas perkirpo tautinių spalvų
spūdį. Galima pasakyti, kad, vai r gerai saugoti jos kran
juosteles ir paleido mašinas
kas liečia spaudų, "Spindu tą.
į darbų.
^
l y s " pagamina viskų: prade
Šiam naujam piknikų darže bus visokiausių pasilinksmini
Akademiškasis
jaunimas
Dirba dvi mašinos: viena
dant paprastu laikraščių ir
per Sekminių šventes davė
kala vieno cento monetas, ki
mų, žaidimų, milžinų ristynes, stipruolių virves traukimas —
knygų spausdinimu ir bai
Baltijai tvirtą priesaiką: gin
ta — i centų. Abi mašinos
giant komplikuotu spalvuotų
skaniausi valgiai, gardūs gėrimai. Skambės lietuviškos damos
ti ją visomis jėgomis ir gali
per dienų gali nukalti didelį
| reprodukcijų, kortų, pašto žeper ištįsę diena.
momis priemonėmis. Taip pat
kiekį monttų. Naujos mone"^
" n k l ų ir kitų panašių dalykų
los iš masinu bira Į mdus,
\ .
:m£Vna jau praeitais met. studentų
..,
, - , gaminimu. Apžiūrėję įmonę kariška stovykla Nidoje ruo
Šokiai pre L O N LABAN Orkestros.
paskum jom tam tikru būdu
večiai galėjo susidaryti bend
še ginkluotus kovotojus ko
tikrinamos, kad neišeitų į arą 'Spindulio' darbų įspūdį iš
Visi kviečiami dalyvauti — Tikietus įsigyikte iš anksto.
manduojant Baltijos aidams.
pyvartų su trūkumais, skai
parodos, kuri ta proga buvo
Šiais metais stud. ats. kai.
čiuojamos irgi tam tikru prie
surengta. Krito į akis ne tik
korp " R a m o v ė " , įvertindama
GEROS D O V A N O S PRIE TIKIETŲ
tai s u, pakuojamos į dėžes ir
geras technikinis darbų atli
praeitų metų stovykloje pa
ylįduodamos
Lietuvos Ban
kimas, bet ir jų meniškoji pu
siektus davinius ir matyda ^ :
kui. Naujų pinigų modelius
4
se', į kurią, matyt, bendroves
ma visos studentijos norą su
darė dail. Zikaras. Pinigų ka
vadovybė kreipia daug dėme
kariškoje stovykloje ki :Lvie- šių metų studentų kar-v-kos stovyklą dar geriau satvar- nur kitur priemiesčiuose. Ii
tapti
su
Baltija
ir
jos
arto
ldinimo reikalu jis buvo nu
sio.
kabos buvo pakeistos ne vi<
mim prieinamomis sąlygomis stovyklos programos punktai, kvti.
jais — žvejais, liepos mčn. 2
važiavęs į Belgija, ir ten už
Iieikia manyti, kad mūsų ną dieną. Kauniečiai net nt
Prie stalo " S p i n d u l i o " b- — 26 d. Smiltynėje prie Klai šis pasirengimas yra leugvai kuriais stovyklautojai galės
meniškų ir technikinius rei
studentai šiais metais dar gau pastebėjo, kaip atsirado vi]
pasiekiamas. Be to, šioje sto- naudotis,
kalavimus atitinkančių mode vės valdybos pirmininkas A. pėdos (3 km. nuo kelto) ruo
siau dalyvaus studentų kari šum įmonių moderniški, dai
M a i , t a s > reikmenys ir visos
lių pagaminimų dail. Zikaras Vosylius trumpai papasakojo šia antrųjų studentų karišką vykioje bus palikta d u u , laiko ekskursijoms, poilsiu', ir a u W i a u m i n ė t o s gėrybė-: kai škoje stovykloje, susib^idarni lūs parašai. Dabar šis darbą
bendrovės įsikūrimo istorijų stovyklą.
gavo pagyrimą.
jūros pažinimui bei spoilui n , . ^ a v i g a m stovyklavimo lai į tvirtą studentiškai — kari lyg jau baigtas. Buvo patik
ir plėtimąsi.
Stovyklautoja,
kap
ir
pra
Kito mėnesio viduryje
į
šką forpostą Baltijos kiante. rinta ir pripažinta kabintinc
Studentų kariška ste vykia ^
y^
tik ^
eitais
metais,
bus
supažindi
apyvartą jau bus paleistos 1
Ministeris Pirmininkas sa
Stovyklaudami prie jūros ir j mis daugiau kaip 3,500 iška
neabejotinai turės ir didele*
nami
su
karišku
pasirengi
cent. monetos; o už 4—(i sa vo kalboje ypač pabrėžė pri
reikšmes Klaipėdos kra/io *i
Studentų stovyklavimu.: ki rinkdami kariškas žinia.-, tik- bu.
mu,
kuris
reikalingas
kiek
vaičių pasirodys 2 ir 5 centų taikomojo meno svarbą
ir
jo gvventojų pažinimui ir ta- t o s e valstybėse yra jau seniai rai realiai vykdysime rusevienam
lietuviui,
pasiryž\siam
nauji pinigai. Vėliau bus ka reikšmę gyvenime, pažymė
rpusavio suartėjimui. Stovyk- ^plėstas ii' nuolat pučiama* niai jūrai duotą priesaik i. Vi
Daktaras Sako Kaip
pavojaus
metu
su
ginklu
ra
ldinamos kitos monetos
ir damas, kad " S p i n d u l i o " b-vė
t a i
lautojams bendraujant su žve b e i t a i s ^
* " R a i L ^ ' ' si Į M i e Jūros, j studentų kaIšvengti SlogŲ
nkoje
stoti
į
kovojančių
vy
žy, U8 s ei ia s
sidabriniai pinigai. Kaldinti yra ne tik grynai ekonomine
riška s t o v k l a B a l t i j o s krail"
y i ^ specialistasi yra pa
Nidoj su
*" " T ' T." J" " • " ' , ' i jais ir kitais gyventojais, bus «oip. iniciatyva x\iao.r
0
reiškęs,yrakad
83 nuoš.
šiosJisšalies
aa
pinigus namie, palyginus su įmonė, bet ir mokykla, k u ' rų eiles. Dabartinėse ap;sto- J J ^
menų
paliesti
SIOJCŲ.
nurode
.. ^ ^
m l l t l l l i , , ruoštoji studentų karink, sto- (gf
^į kad "raktas" išvengimui slogų, yri
išlaidomis, kurios susidaryda jaunimas gali išmokti ir pa vose, kada taiką gal] į^au- darbas,
palaikyti atsparą, kuri nugali dauj
_
„ : «i v y k l a b u v o pirmasis Dandy
y : _
r|.> t luvai
sugrąžinant
maž
pakenčiamai susirgimų prie
.
° '
\m b• i c11r ; s mik i
a^ikvt
vo atiduodant kaldinti užsie sitobulinti savo specialybėje. goti tik atkaklus pasipaesi- ne vieną
žastj.
nutautusi lietuvmm-'
>
Iškabų Tvarkymas
NUGA-TONE pasirodS stebitini
nių firmoms, atseina žymiai
( " L . A . ) nimas, visos mūsų tauto.: ir
į tonikų būdavojimui ir palaikymu
davė
neblogus
kariško
pasi
ką.
ros. Jis tiesiai pasiekia nusilpu
Kaune au Baigiamas ' ******
ypač inteligentijos kariškas
pigiau.
organus.
Teikia jiems daugiai
rengimo, stovyklavimo ii lie
w
I SIUS
, . C?
jėgos,< ir jie išmeta nuodus, kurit
būna priežastimi įvairių negalių. Da<
Nė kiek neperdedant pini Išvyko Skautų Brolijos pasirengimas, ginant Baltijos Kariškas pasirengimą , Klai tuviškos propagandos rezulta
dar
K
a
U
I
l
e
S
k
a
r
d
i
n
e
,
V
ė
j
o
d
a
i
l
laikas jums būdavot! atspan*
krantą ar kitą mūsų teritori- ptčos krašto, jo gyveuiujtj ir
c
J
gų kalyklos Įsteigimo fakto
'
Imkit
NL'GA-TONE tik trumpa lai«
tus. Šiais metais, jmsekus pra
Vadas
jos
dalį,
yra
neabejotinai
reijūros
pažinimas,
tautinė
prožonni, arba medine iškaba iau ^* b tėmykit stebėtinus rezultatus
Lietuvoje, vis dėlto reikia pa
Parduoda ir garantuoja visi aptiekalingas ir kuo skubiausiai jpaganda, sportas ir gdioy sau e i t ų Į l i e t u k l a i d a s , t l i v l i u a b l S U n k u k u r r a s t i . G a l d a r v i e - koriai.
sakyti, kad tai yra istorinės
Pinigai grąžinama, Jei esal
Šiomis dienomis į Sov. Ru turi būti plečiamas. Studentų lėtame pajūryje poilsis
nepatenkinti. Mėnesio trytmentas uj
tai
reikšmės faktas, nes pinigai siją, Krymą, Derulufto lėktu
I Vieną Dolery Lengva priimti tr pa••
•———•—--—--—-—--—-——---—--——-—-—--——-—«--—----—--—
i laiko jus tvarkoj.
buvo paskutinį kartą kaldin- vu išskrido sveikatos pataisyi
•
•
•
-i
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
! Ir Nuo
60e. užkietėjimo m k i t — U O A - S O I
d/
Vi
—
Jdealu Liuosuotoją viduriu J56
nami Lietuvoje prieš keletą įti Lietuvos skautų
brolijos
Res. and Office Tel. CANal 0257
šimtmečių ir tik dabar po vadas, vyr. skautininkas, pu Ofiso Phone
Važiuokite j Lietuvę
PROspect 1028
2359 S. LeavittSt.
Res. PROspect b659
iigo laikotarpio tas darbas ikiu. Juozas Barauskas.
CANal 0706
atgaivintas jau nepriklauso
moji Lietuvoje.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
LIETUVIAI
DAKTARAI
Ant
VISŲ
LaivŲ
1821 So. Halsted Street
(KOWARSKAS)
Feel full of pep and possess the
Prieš steigdama pinigų kal-

Sekm.p Liepos-July 12 d., 1 9 3 6 m.
"VILNIAUS KALNELIUOSE" - SUNSET PARK
1 3 5 t h in A r c h e r Avenue

i

DR. J. J. KOVVAR

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

AKIŲ GYDYTOJAI

lies. 6924 S. Talman Ave.
Pwes. Tel. GROvehill 0617
Office Tel. HEMlock 4848

2403 W. 63rd St, Chicago
OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. STRIKOL'IS

2423 W. Marquette Road
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vel. 2—4 ir 7 - 9 vak.
Ketv. ir Nedeliorais susitarus

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS
OPTOMETRICALLY AKTO
SPECIALISTAS
Palengvins akių Jtempima. kuria
ewti priežastimi g-alvos skaudėjimo,
svaigimo, akly aptemimo, nervuotumo. skaudama akiu karštį, atitaiso
trumparegystę ir toliregrystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das
Speciali 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.

Tel.

CANal 2345

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 VV. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Ketveriais pagal sutartį

2305 So. Leavitt St.
Tel.

CANal 0402

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedeliomis pagal sutarty
Ofiso Telef. BOUlevard 7820
Namo, TeL PROspect 1930
Tel CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

6631 S. California Ave.

3147 So. Halsted St., Chicago
Paned., Sercd. ir Subat. 2—9 vai.

30 METŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminuojamos — akiniai
pritaikomi

DR. A. J. MANIKAS

DR. JOHN SMETANA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIRginia 1116
4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30

VALANDOS: kasdien nuo 9 iki
12 — 1:30 iki 8 vak.
Tel CANal 052S

PHYSICIAN and SURGEON

Valandos 1—3 ir 7—8
Seredomis ir NedeL pagal sutartį
REZIDENCIJA

4712 SO ASHLAND A VE. 1446 So. 49th Ct, Cicero, I1L
Utarn., Ketv. ir Petn. 10—9 vai.
Phone Boulevard 7589

OPTOMETRISTAS
1801 S. Ashland Avenue

I

Telefonas REPublic 7868

Į V A I B Ū S

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.

DR. P. Z. ZALATORIS

EKSKURSIJOS

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave.
Valandos: 11 ryto iki 2 popiet
6 iki 8 vai, vakaro
Tel. BOUlevard 7042

Greitas Patarnavimas

P0UNDS 0F FAT

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

SHE L0ST 20

B. R. PIETKEWICZ

DR. G. Z. VEZEL1S

•

2608 West 47th St.

LAFayette 1083
J?

^ :

alender form you erave—you can't
it you listen to gosaipers.
To take off excess fat gro light on
fatty meats, butter, cream and eugary sweets — eat more fruit and
vegetables and take a half teaspoonful of Kruschen Salta in a glass of
hot water every morning to atimi
nate excess waste.
Mrs. Elma Verille of Havre de
Grace, Md., writes: "I took off 90
lbs— my clothes flt me fine now."
No drastic catharties—no constiation—but blissful daily bowel acon when you take your little daily
dose of Kruschen.

S

————__^——_»—^———————

TeL Ofiso BOUlevard 5913—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 VVest 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
TeL VIRginia 0036
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.
Nedeliomis pagal sutartį

DA K T A R A I

DR. MAURICE KAHN
OYDYTOJA6 IR OHIRURGAB

4631 So. Ashland Ave.
2 labos
CHICAGO, ILL.
TeL YARds 0994
v&kftrA
Telefonas MIDway 2880
Rea.: TeL PLAza 2400
REZIDENCIJA
OFISO VALANDOS:
LAFayette S051
2519 W. 43rd S t N ^o 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
VALANDOS:
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. vakaro. Nedeliomis ųuo 10 iki 12
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
nl po pielų ir nuo Z iki 8:30 rat. i N ^ 10-12 v. tyio; 2-3 ir 7-8 •.vak.
Mftfd ltltutj
I Kadfilioaii &qo 10 iki 12

m I
#

BUICK

&

ir

JCRATT \

PONTIAC

now in

AGENTŪRA

new-design

Swankyswig glasses!

Milda Aufo Sales
FIRMA IK VIENINTELĖ LIETUVIŲ

GENERAL MOTORS AGENTŪRA

806 W. 31st St. Tel. Victory 1696
DOMININKAS KUKAITIS IR KASTAS SABONIS
Bendradarbiai
k
S

The 7
Kraft
Cheese
Spreads

^

• Sparkling glasses strevn with
bright stars... the new Swanky8wigs. "Voull want to oollect a
whole set. And while you're doing
it, get acąuainted
with all seven
of the delicious
Ktnft Cheese j * 7
4
Spreads. They're > i t
j
marvelous for
sandwiches,salads
and appetizers.

(CDi

Ketvirtadienis, liepos 2, 1936
I

™*? A r r o Ą R

VIETINĖS ŽINIOS
Gražūs Įspūdžiai Iš
Progress Furniture
Co, Pikniko

rodo, k u r palikti automobilį,
taipgi gauni k i t u s patarimus,
kaip linksmiausia diena. p r a :
leisti.

griežė sveikinimo maršų. To
liau sekė svoikinunai Prog
ress krautuvės vedėjo Jono
Kaledinsko. P o to, dainavo
kvartetas, solistai ir duetai,
grk>že akordinistai, Progress
k r a u t u v ė s i r A. L a b a n a u s k o
mokiniai. Pasirodė visokių r u
šių jauni šokikai, kurie šoka
orientalius šokius, lošė akro
batinius numerius, tarpe ku
rių pasirodė net buvę nariai
į į ^ į į į į
^ ^
og J .

Paėjus tolinu, prie senosios
Praeity, nedėldienį, birželio
28 d., Progress F u r n i t u r e Co. estrados matėsi didelis skai
k r a u t u v e užsirėkoniavo savo čius brangių prekių, įvairių
tarpe tų žmonių, kurie daly namams reikmenų, o viršui jų
vavo įstaigos p i r m a m e pikni iškaba, k a d visos prekes, dau
ke Birutes darže, k a d ši įstai giau tūkstančio dolerių ver ninkai Joseph Deluelii, jo žmo
ga ne vien m o k a vesti preky tės, y r a dovana Progress k r a u na E v a n , kuriems p r i t a r ė ga
ba, bet lygiai žino ir sugeba tuvės kostumeriams.
rsus Chicagos
akordinistas
surengti piknikus, k u r daly
Pusę po trijų per garsia Cliarles Radosta. J i e dainavo
vaujantieji žmones gauna tik kalbius paskelbta, k a d prasi gražiausias operų i š t r a u k a s
rai malonių įspūdžių. T a i p ir deda P r o g r e s s F u r n i t u r e Co. ir jų balsus garsiakalbiai pe
praeitų sekmadienį įžengus į pirmo pikniko programa. Pri rdavė po visą daržą. Tokia
Birutės daržų, k u r i s jau bu s i a r t i n a s prie naujos estrados, p r o g r a m a gali būti tik ge
vo gerokai apmintas, apdėvė ]K> dideliu ąžuolu, pradėjo ri riausiuose teatruose, a r ope
tas pirmesnių piknikų, tuojau nktis žymūs dainininkai, mu rose; tiek sujaudino žmogų,
pastebėjai, k a d daržas atrodo zikai, kalbėtojai, juokdariai, k a d nebežinojai k u r esi: te
visai k i t a i p . V i s u r plevėsavo klaunai, anaunceriai, kad pa atre, a r stovi a n t žemės, a r
šimtai visokių spalvotų vė- linksminus
susirinkusių mi- pakilęs į orų. Ištikrųjų, pir

Nužudytoji. J i buvo nužudyta Devonshire viešbuty ant 5-to aukšto. Tai Mrs.
Castle. J i buvo smaugta ir apdaužyta
plyta.

liavų; nudžiūvę medžių šakos
buvo apgenėtos, p a s t a t y t a dvi
estrados ir kuogražiausia ap
rėdytos
visokiom
spalvom,
žemė išlaistyta aliejum ir va
ndeniu; gražu malonu; visur
kvepiantis oras.

j n į ^ ištikimus Progress krau- ui ų sykį savo gyvenime turė
jau progos m a t y t i ir girdėti
tuvės draugu* ir rėmėjus.
tokį oro spektaklį.
Programos vedėjas
Jonas
Romanas pasveikino svečius
P o trumpos p e r t r a u k o s se
pranešdamas tvarkų ir per- kė k i t a s labai įdomus daly
statydamas jaunų i r malonios kas — laimėjimas brangių ir
išvaizdos profesijonalį prog- gražių dovanų. Koks tai džiau
Mirė draudžiamųjų
taikų
Paėjus toliau sutinki malo- j r a m o s vedėjų Melburt Stan- gsmas buvo tų žmonių, ku
darbuotoja.
nius patarnautojus, kurie pa- ley, kurį visuomenė patiko a- rie laimėjo tokias dovanas,
Alsėdžiai (Telšių apskr.). Gegu
plodismentais.
Pirmiausiai k a i p refrigeratorius,
parlor žės
d. draudžiamųjų
laikų
Steponavičiaus orkestrą
pa setas, plovykla, brangi a k o r - ' darbuotoja a. a. Petronėlė Juška ij dina. Dovanų buvo net 30.' tė-Aleliūnienė, gimusi 1861 met.
2 Metų Mirties Sukaktis
Berenhi kahnc
' P r o g r a m a kartojos p e r ištisas j g 1 * * * S S
'
langes valsčiuje.
,
Plungės valsčiuje,
t
1882 melais, ;sukūrusi šeimyni
penkias valandas.
Gavęs valandėlę laiko pa- nį gyvenime su lietuviškoje dirvo...
. . .
je žymiu viekeju Jonu Alcliūnu,
v.
stebėjau labai gražia, tvarką p o r s i k 6 1 6 g y v t V n t i -} A l s ė d ž i u vaLs .
prie baro, valgykloje ir po vi-j čių, Eivydžių sodžių; šis sodžius
są, daržą. M a n o supratimu, | 2 kilometrai nuo Alsėdžių ir yra
Progress k r a u t u v ė s p i r m a s gražiausias visoje Alsėdžių apyVALERIJA JANU3H
STANISLOVAS
piknikas y r a pasisekęs šimtu "J
, . „
\
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BUDZINAUSKAS
^ v. v.
. *
/,
d a sykį Progress krautuve suMirė birželio 19 d., o po
nuosimeių.
Gal bet
ne programos
dalyvavu rengtų tokį pikniką, t a i visuo
gedulingų pamaldų šv. Jurgio
Mirė birželio 28 d., 1934 m.,
siu
skaičium,
parapijos bažnyčioje, palaido
26 m. amžiaus, nelaimėje. O
menė žinotų, k u r važiuoti.
Dieve, kaip ta beširdė mirtis
t a šv. Kazimiero kapinėse, bir
gražumu, t v a r k o s pavyzdin
išplėšė iš mūsų širdies mie
želio 2 3 d.
I. S.
liausi sūnelį.
N urs jau pra
šiuomi reiškiame gilios pa
gumu, pagalios suvažiavimu
slinko 2 metai, bet mūsų s ū 
dėkos žodžius kunigui
pradys nemaž neužmrišo, o kaip
lotui L.. M. Krušui, kunigui
vien tik ištikimų šios įstai
yra m u m s sunku be savo mie
Vaitkui ir kunigui MartinKui
liausio sūnelio. O Dieve mie
už atlaikymą gedulingas
pa
gos prietelių, draugų, rėmėjų,
liausias padaryk j a m lengvą
maldas.
, 4
šios šalies žemelę. .Lauk mūs,ų
tarpe kurių buvo d a u g profeToliau dėkojai: .o. visiems gi
mielas sūneli.
minėms, kaimynams ir drau
sijonalų, biznierių, dvasinin
g a m s už lauky m.į pašarvotos
Pamaldos už jo siela bus
velionės
namus,
pareikštus
laikomos penktadieny lioptM 3
kų.
m u m s užuojautos žodžius, už
d., Aušros
Vartų
parapijos
bažnyčioje, 7:45 vai. ryte.

šv. Mišias, už gėles, ir grabo
nešėjoms.
Dar dėkoj;4uie visiems daly
vavusiems gedulingoje pamal
dose bažnyčioj© ur lydėtojams
į kapines.
Pagalios reiškiame širdingą
padėką laidotuvių
direktoriui
A. M. Phillips už tvaiką iaidotuvėse.
O tau, mūsų mylima duk
rele, po kančioj šiame pasau
lyje, lai gailestingas Dievas su
teikia amžiną atilsį.
Nuliūdę: Janusb, Šeimyna.

Kviečiame
visus
gimines,
draugus, kaimynus ir pažysta
m u s dalyvauti šiose pamaldo
se.
Nuliūdę; Motina
Tėvas Domiiukas.

Juozefa

r

IA
T H E O D O R A C.
CHARAŠKIENĖ
po tėvais Mikuekaltė
Mirė birželio 30 d., 1936 m..
4:12 vai. ryto,
sulaukus 40
metų amžiaus.
Kilo iš Telšių apskr., Žarė
nų parap., Girkantiškių kai
mo.
Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliajme nuliūdime
vyra ir sūnų Juozapus, 2 pus
brolius: Augustiną.
ir
Joną,
pusseserę
Marijoną,
švogerį
Kazimierą ir gimines, o Lietu
voj 2 brolius: Feliksą ir Bo
leslovą Ir jų šeimynas ir gi
ni ir.es. 1
Velionė buvo narė šv. Bar
boros dr-etės, šv. Kazimiero Akademijos
Rėmėjų
ir
kitų
draugijų.
K ū n a s pašarvotas 7033 So.
Talman Ave.
Laidotuvės įvyks penktadie
nį, liepos 3 d. Iš namų 8 vai.
ryto bus atlydėta į Gimimo
Panelės šVe. parap. bažnyčią,
kurioj įvyks gedulingos
pa
maldos už velionės sielą.
Po
pamaldų bus nulydėta į Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kvieclakne visus
gimines, draugus-ges ir pažįs t a m u s - a s dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sūnus, P u s 
broliai, Pusseserė, švogeris Ir
Giminės.
Laidotuvių direktorius S. P .
Mažeika. Tel. YARds 1138.

E

JUOZAPAS

linkėję. Jame velionė ir dirba savo
mylimam kraštui. Spaudos drau
dimo gadynėje pati skaitė spau
da ir uoliai platino lietuvišką lite
ratūrą. 1892 metais sukvietusi pas
save apylinkės lietuvių viekėjus,
sudarė savo ūkyje, Eįvydžių kai
me ''Alsėdžių Lietuvių /Kulturoi
Štabą", kur slaptai susirinkę
knygnešiai, knygų platintojai, ap
tardavo įvairias spaudos platini
mo priemones . Pirmą "Kultūros
Štabo" valdybą radare kun. My
kolas Šiuipys, kun. Juozapas Dar
gus,
Petras Kazlauskis — visi
trys knygnešiai ir a. a. Petronėlė
Aleliūnienė. Sudarytasis " Alsėd
žių Lietuvių. Kultūros
Štabas"
spaudas draudimo gadynėje atliko
draudžiamos lietuviams spaudos
platinimo srity milžinišką darbą;

looh 01d
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To looh Voung...

uiti. C1MR9L
h your hair grey ?
grey?

Don't let these tell-tale marks of age remain.
They make you look and feel old beyond your
years. Erase them quickly and simply with
Clairol which shampoos, recondi.ions and tints
your hair back to its own nalmal-looking color
...glovving with youthful h?fhlights...in t ono
friple-action treatment.

KELNER — PRUZIN
patarnauja
620 W. 15th Ave.

DIDELIS PAMINKLŲ
IŠPARDAVIMAS

•

^ -

,

•

No t with commonyold-fėshloneJ hair dyes but
NATURALLY... wlth
8«v«rly Kino, Ctairol, lt*., 132 W n t 46th St.# N«w York, N. Y.

BEVesly 0005

(Skersai šv. Kazimiero Kapinių)
Sis didelis išpardavimas įvyksta dėlto, kad aš nepajiegiu užlaikyti
dviejfl BimlĮĮ,
MUS. ANNA BETTUT

£ #

•

Atk your bemvfmov. Write M FREE booklet, FREE
advice on caro of hair and FREE beauiy analysis.

MRS. ANNA BITTIN'S MONUMENT W0RKS
3958 W . l l l t h St., prie Cravvford Ave.

527 NORTH WESTERN AVE.

*

DIREKTORIAI

A M B U L A N C E P A T A R N A V I M A S DIENĄ IR N A K T l |

Ultien It's So Eosu

DIREKTORIAI

Geriausias naminis
ir
importuotas
granitas paminklams
parsiduoda
už
žemiausias
kainas, kurias galima jį
parduoti.
Ateikite palyginkite
mū
sų kainas su bile kokio kito parda
vėjo ir rasite, kad mūsų kainos ma
žesnes.
Į Ą

-o-

Man atlikome darbų daugeliui žymesnių
Chicagos Lietuvių

Chicago, Illinois

Is it drab, faded or streaked?

'

Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų ir
Grabnamių
o
Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj
o
Suvirs 50 metų prityrimo
o
Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite
pinigus

Telefonas SEEIey 6 1 0 3

Is it going

Geriausias patarnavimas — Moteris
Plione 9000

VENETIAN MONUMENT 00., INC.

arti Grand Ave.

UIHV

YARds 1741-1742

f*

RE Public 8 3 4 0

ros stabas

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu Laidotuviųj
Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ

J.

LAIDOTUVIŲ

J.F.EUDEIKIS

UDEIKIS
TĖVAS

K a i kurių piknikai d a u g ką
žada, o mažai duoda, apvilia
visuomenę. Bet Progress krau
tuvės piknikas atnaujino vi- j
suomenės pasitikėjimą,
kad
tik rimtos prekybinės įstaigos
tą duoda, ką žada. Aišku, jei

Rašo

jos valdybos nariai: kun. Mykolas i A. a. Petronėlė Aleliūnienė gyŠiuipys ir kun. Juozapas Dargu- veno ir dirbo sunkiais priespaužas, apšvietimo siekdami, per išpa- (dos laikais, kada žiauri despotišžintį žmonėms mokantiems skaity- ka pavergėjo ranka, lyg koks sunti užduodavo perskaityti ir lietu- , kus akmuo, slėgė lietuvio krūtinę,
vkšką katalikiško turinio knygelę Už lietuvišką knygelę, už tiesos
arba laikraštį. Kadangi a. a. Pet- žodį tūkstančiai mūsų garbingą
ronėlės Aleliūnienės ūkyje buvo tautiečių žuvo šaltuose rusų kaslaptas lietuviškos literatūros san- Įėjimuose ir tolimuose Sibiro kai
dėlis, kuriame buvo galima gauti nuose.
visas tų laikų išleistas knygas ir i Velionė buvo 74 metų senelė,
laikraščius, tad gavimui knygų bet katalikiškoje sargyboje jaubei laikraščių nurodydavo Aleliu- na. Būdama dora, darbšti ir pa1892 metais per vyzdinga katalikė ir lietuvė skai
Kalvarijos atlai tė ir kitus ragino skaityti katali
dus velionė, padedant tuo būdu kišką spaudą. Ji kasmetai užsi
kun. M. Šuipiui ir kun. J. Dargu- prenumeruodavo skait\ti ne ma
žui, išplatino lietuviškų knygelių žiau 6 katalikiškus laikraščius.
Gegužės G dieną velionės kūną
ir laikraščių daugiau 5000 egzem
pliorių. 1893 metais gegužės 8 die didelė žmonių minia palydėjo į
ną a. a. Petronėlė Aleliūnienė poilsio vietą — Alsėdžių kapus
Prie
kartu su savo vyru Jonu Aleliū ir iškilmingai palaidojo.
karsto
atsisveikinimo žodj tarė
nu mirusiu praeitų metų gruod
Liudas Vyšniauskas, nušviesdamas
žio 21 d., gavo iš ciesoriaus raštą,
velionės padarytus nuopelnus tau
kad liautųsi lietuviškus laikrašči tai ir bažnyčiai.
us platinę ir pagrasino su visa
Viešpatie, suteik jos sielai lai
šeima ištremti Sibiran. Laike 1905 metų revoliucijos velionė uo mingą gyvenimą aname pasauly.
liai rėmė sukilimą, už ką rusų
Šia liūdną žinią praneša a. a.
valdžios buvo atiduota policijos Alcliūnienės duktė Ona ir žentas
priežiūron. 1906 metais valdžia Vladislovas Smilgevičiai, 1306 So.
revoliuciją užgniaužė ir visu žiau 50th Ave, Cicero, 111.
(skel.)
rumu puolė sukilimo
dalyvius,
gaudė, sodino kalėjiman ir žudė
Tikri draugai laukia pa
geriausius Lietuvos sūnus. Jų ne
kada
B. mažai slėpėsi pas velionę, gauda kvietimo atsilankyti
mi nemokamai užlaikymą. Trims draugui viskas sekasi — bet
sukilimo dalyviams, kad išgelbėtų jie ateina be pakvietimo ka
juos nuo mirties, davė lėšas iš
da draugą nelaime ištinka.
vykti , į Ameriką.

Pica** *end FREE Clairol booklor, FREE odvico and FREE analyjf*.Nome
Clry._.
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My Baautician b-^__
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— Address...

——

S,ate

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. M. Skmlas
1. J. Zolp
Ezerskis ir Sunūs
LadBwicz ir Sunai
J. F. Efldeikis
S. C. Lataicz
J.
S. P.
A. Masalskis
A. Petkus
J. F. Radzius
«

•!

718 West U8th Street
Plione MONroe 3377
1646 West 46th Street
Phoiie BOUlevard 5203
10734 S. Micliigan Ave,
Tel. P U L l m a n 5703
2314 West 23rd Place
Phone Canal 2515
4605-07 So. H e r m i t a g e Ave.
Plione YARds 1741—1742
Skyr.—4447 S. Pairfield Ave.
42-44 E. 108th Street
Plione P U L l m a n 1270
a r b a CANal 2515
4092 Archer Ave.
Phone L A F a y e t t e 3572

3319 Lituanica Ave.
Phone YAEds 1138
3307 Lituanica Ave.
Phone BOUlevard 4139
1410 So. 49th Ct., Cicero
Phone CICero 2109
668 West 18th S t r e e t
Phone CANal 6174
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Siūlomas 10 Valandų
Laikrodis

Pirmoji Lietuviu Diena TT. Marijonu Okyj

"Draugo" Radijo Progiama
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30

Lietuvos inžinieriaus projek
IS STOTIES WEDC (1210 kilocvkles*
tas. Valandoje 100 minu
čių, minutėje — šimtas se Olandija bene viena iŠ tirfičiausia apgyventų Europos SLOVĖNIJOJE SUSEKTAS
PASNINKO DIENOS
kundžių.
valstybių, kur nedaug tėra KOMUNISTŲ SANKALBIS
SUMANYMAS

Sekmadienį, liepos 5 d. Ma ekskursijomis. Kuomet mums
rijos Kalneliuose, Hinsdale, Chicagos lietuviams kelias iki
H L, Chicagos ir apylinkių Marijo9 Kalnelių vos 20 my
lietuviams įvyksta
pirmoji lių tolumo. Žinoma, apylin
kių lietuviams žymiai toliau;
LIETUVIŲ DIENA!
Lietuvių Dieną rengia Tėvų *bet visgi ne šimtas mylių.
Mūsų laimei, šįmet pirmo
Marijonų Rėmėjų Chicagos apskritys. Ta lietuviams bran je vakariu Lietuvių Dienoje
gioji diena jau kartosis kas pasitaikė nepaprasta l proga
inėtai; t. y. virs tradicine Lie- pasinaudoti susipažinimui su
tuvių Diena. I r tai Marijos j visais plačiosios Amerikos asKalneliuose, Hinsdale, 111, .menimis dalyvavusiais L R K S
kur randasi Tėvų Marijonų (A auksinio jubiliejaus seimo
vedama Kunigi? Dvasine Se atstovais ir su ALRK Fede
minarija!
I r jau įpusėjusi racijos Tarybos atstovais!
Programo
čia nekartosiu.
prie seminarijos statoma gra
ži koplyčia! Ir tai visa teikia J i tilpo " D r a u g e " .
kiekvienam lietuviui nepapra
Tad brangus lietuvi, senas
sto džiaugsmo.
ir j a u n a s , n e p a s i l i k s n a m i e ,
Rytiečiai lietuviai prie Tė neapleisk nedalyvavęs pirmo
vų Marijonų Kolegijos Maria- je Lietuvių Dienoje Marijos
napolyje, Thompson, Conn. to Kalneliuose, liepos 5 d., o ne
kią Lietuvių Dieną
rengia sigailėsi.
kasmet su labai maloniu pa
Nesijausk pavargęs, dalyva
sisekimu. Rytiečių
lietuvių
parapijos arčiausiai šimtais ves tradicinėje Lietuvos Vy
mylių viena nuo kitos. Ir ry čių Dienoje Vytauto parke,
tiečiai lietuviai j Marianapo- liepos 4 d.!
Iki malonaus pasimatymo
lį Lietuvių Dienoje pajėgia
suplaukti daug
tūkstančių Marijos Kalneliuose, liepos 5
J. Š.
žmonių ir tik traukiniais — [dienai

ALRKF Tarybos
Suvažiavimas

Lietuvos Krankliai
Apgyvendinami
Olandijoje

Užsienių mokslininkų kelia
mas kalendoriaus reformos
klausimas laikas nuo laiko pa
skatina ir mūsų mokslo bei
technikos veikėjus pareikšti
savo nuomonę. Užsieniečių yra suprojektuota reformuoti
esamų kalendorių, sudarant 13
mėnesių po 28 dienas ir vie
ną atskirą dieną per metus.
Kiekvienas mėnuo turėtų ly
giai po 4 savaites; kiekvie
name mėnesyje savaitės die
nos turėtų vienodus skaičius:
j pav., sekmadienis būtų kiekvieno mėnesio ^ ? u
h
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miškų, raistų ir Šiaip nedir
bamos žemės. Todėl tenai pra
MARIBOR,
Jugoslavija,
dėjo smarkiai nykti kai ku birž. 30. — Jugoslavijos poli
rie laukiniai paukščiai, o taip cija susekė komunistų sankalir žvėrys. Neseniai Olandijo bį Slovėnijoje. Areštuota 25
je visai išnyko krankliai. O- raudonieji.
landijos gamtininkų draugija
Ryšium su sankalbiu Slo
norėdama savo žemėje
vėl
vėnijoje 28 komunistai suimti
matyti tuos didelius juodai
Austrijoje.
mėlynus paukščius kreipėsi į
Vytauto Didžiojo universite
PREZIDENTAS GRJŽO
to prof. T. Ivanauską prašy
WASHINGTONAN
dami atsiųstų gyvų kranklių.
Pernai ir užpernai prof. Iva
WASHINGTON, liepos 1.
nauskas į Olandiją išsiuntė
— Prez. Rooseveltas iš Hyde
11 didelių kranklių, kurių da
Parko grįžo Washingtonan ir
lis jau paleista Olandijos lau
tuojau ėmė rūpintis nuo sau
kuose.
*7
srų nukentėjusiais ūkininkais
Šiemet pavasarį prof. Iva Dakotų, AVyoming ir Montana
nausko rūpesniu iš lizdų bu valstvbėse.
vo išimta keli krankliai, ku
rie dabar auginami Obelinėje LIETUVIAI ADVOKATAI
(apie 5—6 kilometrai
nuo
Kauno). Kai tik krankliai už
augs jie tuojau bus nusiųsti LIETUVIS ADVOKATAS
Olandijos gamt. dr-jai.
2201 W. Cermak Road
Gamtininkai mano, kad kai
(West 22nd St.)
Metropolitan State Bank name
kuriuos paukščius pervežant
Valandos kasdien nuo 9 lkl 6
PenedSHo. Seredos Ir PStnyčiofl
iš vienos valstybės į kitą ga
vakarnis nu<-> 6 lkl 9
TVlpfnnn«» C A N a l 1175
lima vėl pripratinti juos gy
Namai: 6459 S. Rockwell St.
venti senose jų vietose.
THofonąg RETnMIc 9600

Chicagoj Grand Parke nuo
liepos 1 d. prasidės koncer
tai. Programus išpildys Chi
cago Symphony orkestrą.
Čia matome Eric DeLamarter, kurs tai orkestrai va
dovaus. Koncertai bus kas
vakaras per liepos, rugpiūtį ir pirmą, rugsėjo savaitę.
================
din
balsų,
reikalaujančių,
kad Marąuette parkas būtų dieną:.
pavadintas Dariaus ir Girėno
L i e t inžinieriu d r a u g i j o s 0.
vardu. Čia kyla klausimas, ar rgaue Technika ir Ūkis viegalima tai atsiekt? Atsaky ims inžinierius, pasirašęs 'Inž,
mas:
galima, jei tik 100,000 L. T-nis', pareiškęs savo tei
lietuvių to pareikalaus. Šis giamus sanprotavimus dėl ka
klausimas yra atdaras visuo lendoriaus reformos randa bū
menei; juo reikia kalbėti ir tinų, įvedant naują kalendo
rašyti. Man rodos, turelume rių, įvesti ir naują laikrodį.
sujungti savo jėgas ir
tai Esamas paros dalinimas į 24
greitoj ateity. Momentas šiam valandas esąs labai nepato
žmonių užtrauktų lietuvišką klausimui gvildenti šiandie gus.
J o sanprotavimu posahimną, aš manau, didžiausias jau pribrendęs.
valanda trisdešimts minučių"
Adv.
Charles
P.
Kai
priešų kalnas sugriūtų. Čia
kis,
pav., "dvidešimts vieną
k via klausimas, ar visi mes
(neduodą iš karto tikro vaiz
Telephone: BOTTlevard 2800
kartu užtrauksime Lietuvos
Į Marijony Ūlą
do; reikią mintinai iš 21 at
himną? Mes galime pasidid
imti 12 ir tik tuomet suprasi,
žiuoti Chicagos lietuvių pra
BRIDO EPORT. — Ateina kad tai yra 9 vai. 30 minu
FJETTTVTS ADVOKATAS
eities veikimu, nes kur tik ntį sekmadienį liepos 5 d. tro- čių vakaro. "Kadangi pasau
4631 South Ashland Avenne
ReK. 6515 S. Rockwell Street
savo jėgas sudėjome, rezulta kas su piknikieriais į Mari- lyje priimtas decimaiis skai
Telephone: REPublic 9723
tai visados buvo gražūs. Daug jomi ūkį išeis 9 vai. ryto nuo čiavimo būdas, rašo toliau in UŽEIKITE PAS LIETUVI
sumanymų rodos buvo neįvy Gudų krautuvės, 901 W. 33 žinierius, tai būtų labai pa
PETER'S BUFFET State 4690
KAL & ZARETSKY
Prieš Highway Teatrą
kinami, pav., Šv. Kazimiero st. Vietas prašomi užsisakyti togu dalinti parą į 20 valan
ATTORNEYS AT LAW
Tavern Pale Alus Stiklais.
vienuolynas ir akademija, Šv. Gudų krautuvėj išanksto, kad dų. Tuomet pav., "penkiolik
6322 So. Western Ave..
Sandvičiai
ir
Chile.
Valandos: kasdien nuo 3:30 po plet
Kryžiaus ligoninė, Marijonų būt galima žinoti ar reikės t a v a l a n d a " atitiktų penktą
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 Iki
PETER KAZWELL. Sav.
6:00 vakare.
valandą vakare, kas žymiai
seminarija ir kolegija ir ki samdyti antrą troką.
188 W. Randolph St.
6334 Sč. Western Ave.
kasdien nuo 9:00 ryto
Bridgeportiečiai
veikėjai paprasčiau. Esamas padalini Tel. Prospect 5086 Chicago, UI. Valandos:
tos lietuviškos įstaigos. Pas
iki 3:00 po piet.
tarasis didelis darbas buvo uoliai darbuojasi, kad mūsų mas valandos į minutes ir se
Dariaus ir Girėno skridimas kolonija ūkyje gerai pasiro kundes atrodo visai blogas;
per Atlantą
ir pastatymas dytų. Daugelis vyks savais logiškai, valanda turėtų būti
paminklo jų atminčiai. Bet automobiliais, o trekais nau padalinta į šimtą minučių, o
INC
minutė
—
į
šimtą
sekundžių".
bendromis jėgomis visa tai dosis tie, kurie neturi maši
3320 So. Halsted Street
nų.
Komisija
įvykdėme.

Vakar Morrison viešbuty Įvvko Am. Liet. B. K. Federacijos Tarybos suvažiavimas
kuriame dalyvavo netoli 30
Tarybos narių ir daug svečių;
taip p:it svečiai iš Lietuvos:
kan. F. Kemėšis, V. Uždavi
nys ir d r. Leimonas. Per po
sėdi skaityta kun. K. Urbo
navičiaus referatas tearia 'Sti
prinkime savo frontą'.
Po referato
iškelta
eilė
klausimų, kurie gyvai buvo
svarstomi, diskusuojami. Ant
galo priimta keletas svarbių
rezoliucijų.
Posėdžiui pirmininkavo Fe
deracijos pirm. dr. A. Rakau
skas, sekretoriavo — sekr. L.
Liepos 19 d. minėsime me
Šimutis. Rezoliucijų komisi tines nuo paminklo pastaty
joj buvo: kun. Jūras, Vilniš mo. Paminklą jau turime. Ko
kis ir Zujus.
Rap. mitetas turi dar truputį ir
skolos, kurią įvairiais būdais
stengiasi išlyginti.
Ar Išklausys M Ū S Ų
Paminklas pastatytas ant
Balsę?
miesto žemės, dėl to supran
Daugiau nei 100,000 lietu tama, kad kaip greit mes jį
jis
viu gyvena Chicagoje. Tai pastatėme, taip greitai
vienas didžiausių lietuviškų perėjo miesto
nuosavybėn.
miestų pasaulyje. J e i 100,000 Chicagos lietuvių tarpe gir-

THINGS THAT NEVER HAPPEN

JOHN 6. BORDEN

SKAITYKITE IR PLATIM
KITĘ "DRAUGĄ"

JOSEPH J. GRISH

ŠUKYS •• DOODY •- ANTONISEN

Kaune galima nusipirkti bi
Šioje šalyje yra 4 kardino liet.-} iki Varšuvos ir atbulai,
lai: Bostone yra J o Eminen bet važiuoti, žinoma, reikia
cija kard. V. O'Connell, Nau- per Latviją.
jorke J. E. kard. P. Hayes,
Chicagoje J. EL kard. MundeAršiausias tironas, tai blo
lein, Philadelphia J. E. kard. gas paprotys, o geras papro
O'Dougherty.
Žvaigžde tys yra geriausias iš valdovų.

<?

^,

GERA ŽINIA CHICAGO LIETUVIAMS
Pusmetiniame direktorių susirinkime birželio 24 d.,
1936,
Simano Daiikanto Federal Savingisi and Loan Assoeiation of Chicago, vel perbalsavo 4% dividendą ant
visų taupymo skyrių.
Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmo (July
ls»t).
Štai ir vel Simano Daukanto Federalė Spulka per
tikrina Chicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupy
ti savo pinigusi yra Simano Daukanto Federal Savings
and Loan Association of Chicago, kur kiekvieno asmens
pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per Federal Savings
and Loan Insurance Corporation, Washington, D. C.
Simano D a u t a r t o Federal Savings and Loan Asso
ciation of Chicago randasi labai patogioj vietoj, po ant
rašu 2202 West Cermak Road, skersai Metropolitan
Bank.
Simano Daukanto Federal Savings and Loan Asso
ciation of Chicago investuoja pinigus tik ant pirmų morgičių mažais mėnesiniais atmokejimais. Paskolos daro
mo® nuo 5 iki 15 melįų.
Namų savininkai reikalaujantieji morgičių visados
kreipkitės į
A"

EDERAL SAVINGS
JAND L O A N

ASSOCIATION

or CHICAGO

2202 W. Cermak Road
BEN J. KAZANAUSKAS, Rast.
#

DABAR

PHONE: YARds 5215
Skolinam ir Perkam
Pirmus Morgičius
REAL
ESTATE

Vytauto Parke
PARDAVIMUI TAVERNA
P A R D A V I M U I e-erai išdirbta taver2301
So. W e s t e r n Ave.
na.
REIKALINGA PARDAVĖJAI
Viena iš CMea^os didžiausių deg
tines Įstaigų turi vietos keliems lie
tuviams — prityrusiems degtines
pardavėjams. Kadangi mūsų pasiūlvmns yra geriausias Chicagoj. to
dėl
vien tik aukštos rūšies vyrai
bus
apsvarstomi. Keripkite.s a n t r a 
dienį, trečiadienį, a r ketvirtadienį
t a r p 10 vai. rvto i r 1 vai. popiet,
arba šaukite W E B s t e r 4040 dėl su
sitarimo. PrašvkitoMaurice E^ste'n,
Gold Seal Distillers, Inc., 4>1 So.
Wells.
RENDON KAMBARIAI
RENDON" 3 kambariai. Šiltu van
deniu apšildomi. Viskas naujai i! taisyta. K r e i p k i t ė s : 6542 So. Talman
Ave.
PARDUODAMA K A U R A I
PARDUODAMA S puikus American
Oriental k a u r a i . P u i k u s paternai i r
spalvos. Labai pietai — po $15.00.
Kreipki!es: 6147 So. Mozart St.
PAIEŠKOJIMAS
^^^^^••^•^

•

Ona
Rendikiene, gvvenanti K r e 
tingoje. Akmenos <ratve. 25 nr., ieŠko savo sūnaus JUOZO BENDTKO,
kurs prieš aštuonis metus pvveno
264 Penn S t , Brooklvn, New York.
RETKALINGI

DARBINTNKAT

i R E I K A L A U J A M A prityrusio matraisij užvalkalų siuvėjo (tiek sewer).
Turi niokoti kaip vartotus matrasus
oa taisyt i. R H E I N BROS., 6011 So.
State St.

INC,

Autorizuoti Pardavėjai
B U I C K - C A D I L L A C - LA SALLE
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI
Mūsii stakas atsakančių vartotu karų šiuo Jaikn yra
knopilniansias, ir kainos sumažintos taip, kad šiuos
karus greit išpardavus. Ateikite šiandien ir išsirin
kite sau karą.
BUICK '85, — B Sedan. Radio kaip naujas . .
BUTCK '34. 7 Sfedan, tobulas, jrarant
CADILLAC .'34, — 5 Sedan. puikiai išrodo
BUICK '30, — 5 Sedan, grerai bėgantis
OADTLLAC '31. — 5 Town Sedan
CADILLAC *30, — 5 Town Sedan, g e r a m ' stovy"."
CADILLAC '29, — 5 Town Sedan
CHEVROLET '31, — 2 Door Sedan. gerai bėga
C H E V R O L E T '30, — 5 Sedan, gražus mažas k a r a s
DODGE '34, — 2 Door Sedan, geras pirkinys
FORD '30. — 2 Coupe, gerai bėgantis
ESSEX '30. R Sedan. geroj tvarkoj
LA SALLE '32, — 5 Sedan, tobulai bėga
LA SALLE '30. — B Sedan. geroj tvarkoj
LA SALLE '30, — 7 Sedan
GRAHAM '29, 2-4 Coupe, geras patarnaująs k a r a s . .
HUPMOBILE '31, B Sedan, geras k a r a s
LINCOLN '31, 7 Limo. tobulam stovy
LINCOLN '33. — 7 Sedan, tobulam stovy
LINCOLN 'SI, — Sport Phaeton, kaip naujas
LTNCOLN '30, — 7 Town Car. labai Svarus karas
OLDS « *34, — 2 Door Sedan, trunk, gerai bėga
PACKARD 120 'SB, — 6 Sedan, mažas 8, kaip naujas
PACKARD '84, 6 Sedan, labai pulkus garant
PACKARD *80. B Club Sedan, trunk. geram stovy
PONTTAC '34. 2 Coupe, tobulam stovy
PLYMOUTH '34, B Sedan. puikus mažas k a r a s
P I E R C E '33. 7 Sedan, labai puikus
STUDEBAKER '34, 2 Coupe, tobulas, 8 cyl.
įmainykite savo sena karą liberališkom salysom ant
saugaus, atsakančio karo. Balansą galite lfimokėti leng
vais Išmokėjimais, lnimant pilną apdraudą, vartojant
mažai kainuojantį G. M. A. C. planą.

VYČIŲ DIENA
L I E P O S 4-ta

RETKALTNTrT darbininkai prie ūkio.
Tuojau reikalingas patvres darbinin
kas,
kuris jprates arkliais dirbti,
a t s i š a u k i t e i " D R A U G O " ofisą,
2f>34 So. Oakley Ave., Chicago, m .

Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo. Automobili v,
Stiklu ir t. t.

EMIL DENEMARK

IVASKINGTON*, birž. 30.
— Knngreso žemesniųjų rū
mų atstovas A. H. Gasąue i i
So. Carolina valstybės įdavė
rūmams rezoliuciją. Šalies pre
zidentas raginamas^ kad jis
kas metai skirtų
pasninko
dienų visai šaliai, kad tų die
ną visos bažnyčios būtų ati
darytos, kad davus progos
žmonėms daugiau ir giliau su
sidomėti savo dvasiniu gyve
nimu, nors vienų dieną, išsi
laisvinus iš medžiaginio gyve
nimo verguvės.

7»%
1095.
1095.
195.
395.
195.
125.
225.
195.
445.
145.
145.
«75.
275.
195.
75.
275.
495.
1175.
495.
895.
445.
875.
1095.
295.
475.
445.
1075.
475.

3 8 6 0 Ogden Ave. - Chicago
Ci»awfoi*d 4 1 0 0

PARDUODAMA GROSERNĖ I R
BUČERNĖ
P A R D U O D A M A grosenu" i r bučerne.
Geroj vietoj. Biznis grerai iš
dirbtas. Parduodamas pigiai,
nes
savininkas
važiuoja
i
Lietuva.
K r e i p k i t ė s : 2349 So. Oakley Ave.
REAL ESTATE
South Side
PASTATYSIME IR FINANSUO
SIME NAMUS ANT MŪSŲ TUŠ
ČIŲ
LOTŲ A R T I I L L I N O I S C E N 
T R A L T R A U K I N I Ų . 3 blokai n u o
stoties, mokyklų i r bažnyčių.
31
minutes iki vidurmieseio. K o l lotų
bus — po $150. — $1.00 įmokėti i r
$1.00
į savaitę. Kreipkitės telefo
nu RANdolph 1879.
PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
ReaJ E s t a t e
P A R D A V I M U I 4 kambarių medinis
cottacre, a r b a mainysiu a n t
ūkės
netoli nuo Chicagos.
Kreipkitils:
1520
So. 48th Court. Cicero, 111. . .
P A R D U O S I U 4 flatų kampinį,
rinį namą arba mainysiu del
niavo namo. Kreipkitės į A.
chas, 5700 So. M a y S t , apie 3
landą popiet kasdien.

mū
bi«Birva-

PARDUODAMA ŪKIS
P A R D U O D A M A 80 akerių nkis
su gyvuliais i r visais įrankiais. 60
akerių dirbamos ir 20 akerių miško.
Pigiai. Gera vieta — t a i p k a i p mū
sų tėvynėj — Lietuvoj. K a d geriau
ištirti šios ukes stovį, pirkėjas ga
li atvažiuoti vakacijoms.
Del
platesnių informacijų k r e i p 
kitės į W a l t e r Butkus, Cornell, Michigan.

