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VOKIETIJA SVAJOJA IR DIRBA, 
KAD ĮSIGALĖJUS EUROPOJE 

PLANUOJA SĄJUNGĄ SU KELIOMIS 
VALSTYBĖMIS 

VIENA, Austrija, liepos Toliau aiškinama, kad Vo-
13. — Čia aiškinama, kad Va- kietijos žygiai yra, kad ne tik 
kietijos padaryta drauginga atgavus karo laiku prarastas 

HITLERININKAI DIRBA UŽ NAUJĄ SĄJUNGĄ 

sutartis su Austrija savo sėk
mėmis apims didesnes plot-

teritorijas, bet kad pakirtus 
Prancūzijos įsigalėjimą cen-

mes. Iš šios sutarties pasi- trineje Europoje ir Austriją 
reikš galinga politine sąjun
ga, kuriai be Vokietijos pri
klausys I tau ja, Austrija, Ven
grija ir Lenkija. Čekoslovaki
ja iš visų šonų kaip žnyplė
mis bus sužnyilK ir ja i pasi
liks tik vie .as siauras, išėji
mas Rumunijon. 

PARYŽIAUS POLICIJA 
PARENGTA MALŠINTI 

RIAUŠES 

aktualiai prijungus Vokieti 
w 

jon. Juodai pažymėtos valstybes turės sudaifyti naują poli-
Žiniomis iš Romos, diktato- ! tinę sąjungą, jei Vokietijai ir Italijai seksiij savo svajones 

rius Mussolini* vra nudžiu- įvykdyti praktikon. Pastebėkite, kaip tarp ju įspriausta Če-
gintas tokiu reikalų s tov imo ' koslavikija, prieš kurią kėsinasi Vokiotija ir Lenkija. 
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žiniomis iš Prancūzijos, pran
cūzai politikai yra nusiminę. 

Tuo būdu Vokietija siekia K a s n a u d o s Prancūzams iš są-
ne tik Čekoslovakiją pakirsti, i JllT1-0S s u s o v ' R u s i^ a> J e i a b l 

bet dar ilaužti jos sienas, at- j valstybės neturi betarpiško 
gauti kai kuriuos prieš pašau- j *em>Tnu susisiekimo, 
linį karą priklaususius kaize- j Daug kas randa, kad hitle-
rio imperijai plotus. Rumuni- rininkų ir austrų vienybe ne-
ja ir Jugoslavija turi geresnę jmanoma, kad ir religijos at-
padėtį, bet ir jos bijo užgrob- žvilgiu. Austrai yra katalikai, 
tųjų svetimų teritorijų nete- o Vokietijos naciai pagonina-
kimo. mi. Tačiau to nepaisoma. 

RUSIJOJE SAUSROS SU-
, MAŽINO DERLIUS 

C. Y. 0. SAVAITĖ 
„ J l l I O G O L -

C. ,Y. O. (Catholic Youth 
organization) turės oficialę, 
savo savaitę nuo liepos men. 
16 iki 22 d. Cbieagoj. Miesto 
majoras Kelly apie tai pas
kelbė atsišaukimą. Aukština 
organizacija, kuri Jo Eksc. 
vyskupo B. J . Sheil, D. D. , 
vadovybėje daug dirba atleti
kos, kultūros ir socialės gero
ves dirvose. 

Savaitės pabaigą, liepos 22 
d. vakare, organizacija su
rengs pramogą Soldier field 
stadijume, Grant parke. Įvyks 
boksavimas tarp Chicagos ir 
New Yorko jaunųjų boksiniu-

FANATIKAI NEPAISO ŠA-
4JESIONSTITUCIJ0S 

RYGA, liepos 13. — Dide
lės sausros žymiai sumažino 
javų derlius pietinėj Rusijoj 
ir Pavolgio plotuose. Tik 
Transkaukazijoj ir Kuban 
upės srityse užsiliko gražūs 
javų derliai. Kitur visur vie
na nelaimė. Del žinomo sovie
tų vyriausybes nerangumo 
badas gresia nukentėjusių plo 
tų gyventojams.. Valstiečiai 

, j atsitiki 'kcr gera į s ^ n y ^ ^ - , 
bės / tad stengiasi "gelbėti nors 

63 LIGONIAI -- KARŠČIU 
AUKOS 

PARYŽIUS, liepos 13. — 
Rytoj Bastiįės diena (vakar 
klaidingai buvo pažymėta lie
pos 12 ) Įvairių rūšių radika
lai yra pasirengę su didžiau
siomis vaikštynėmis ir kotriu-
kšmingiausia minėti šią nacio 
nalę šventę. Socialisto prem
jero Blumo vyriausybė už
draudė neradikalinėms (pat-
rijotinėms) organizacijoms 
rengti vaikštynes, arba de
monstracijas, kad būtų dau
giau vietos socialistams, ko
munistams ir jų biciuliamsi 
liberalams, kurie sudaro vie
ningą politinį frontą. 

Vyriausybė, matyt, nusima 
no, kad jos draudimai yjra 

j menkniekis ir patriotinių or 
DETROIT, ^lieb., liepos ganizacijų niekas negalės su-

13. — 63 ligoniai mirė Eloise įlaikyti nuo demonstracijų, ka 
ligoninėje nuo karščių perei-jdangi imtasi priemonių ryt

dienai parengti gausingą poli
ciją. Nes jei dešinieji pakils, 
susikirtimas su kairiaisiais 

AČIŪ DIENRAŠČIO "DRAUGO' 
PIKNIKO RĖMĖJAMS 

Širdingai ačiū visiems ""Draugo' ' vasarinio pikniko rė
mėjams, kurie ikokiu nors būdu, ar tai auka, ar tai darbu, ai 
atsilankymu, parėmė dienraščio "Draugo ' ' vasarinj pikniką 
Nors orast buvo karštas, jūsų nuoširdus prisidėjimas prie pi 
kniko duoda mums ilgiausių me/tų gyvavimo vilties. 

Rūpinsimės prie kiekvienos progos jums už tokį gražu 
pasidarbavimą ir gausingą atsilankymą pareikšti jūsų gra
žiausių norų ir siekių nuoširdų įvertinimą. , 

Tegul Dietas jums gausiai atlygina už suteiktą dienraš
čiui "Draugu i " paramą. "DRAUGO" LEIDĖJAI . 
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NESULAUKTA LIETAUS, 
VEŠESNIO ORO 

tą savaite. Šiandien paskelbta, 
kad Michigano valstybėje kar 

.T , 

ščių aukų skaičius, padidėjo 
iki 315 asmenų.. Šiame skai- bus neišvengtinas ir gali pasi 

dalis javų. Kai kur žmonės 
su kibirėliais velka vandenį 
į laukus ir polieja vystančius 
javus. Tas yra vienatinė prie
monė, kad apsidraudus nuo; 
bado. 

KAIP NUSIKRAČIUS BLO
GAISIAIS LAIKAIS 

East Chicago miesto tary
ba viešųjų mokyklų boardan 
tarp kitų išrinko ir J. Zarza 
Lake apskrities laikraštukas 
" T i m e s " didelėmis raidėmis 
pranešė savo skaitytojams, 
kad Zarza yra katalikas ir jo 
du vaikai lanko parapijos mo škia, kad Rusija jau nėra suvažiavimą rado įdėją, kaip 

čiuje yra ir keliolika nusken
dusiųjų. 

Minėtoje ligoninėje mirusie 
ji daugiausia sfcayvi žmonės 
ir jų d augumaf^p roto-ligomis 
•sirgusieji. 

reikšti kruviniausios riaušės. 
Vakar Nice mieste įvyko ra 

dikalų kova su dešiniaisiais ir 
keliolika asmenų sužeista. 

Oro biuras kaltina vakarų 
karščio bangas 

KARŠTIS PASTOJO KELIĄ LIETUI 
IR GAVO VIRŠŲ 

ATRASTAS SENAS 
KAPINYNAS 

DETROIT, Mich., liepos 13. 
— Čia neseniai turėjusi ang-

Baltijos javų pirkliai parei lo-saksų federacija Amerikoje 

kykią. Tad " T i m e s " protavi-; daugiau svarbi javų grūdų 
mu, toks pilietis netinkamas 
viešųjų mokyklų boardui. 

" T i m e s " žino, kad parapi
jų mokyklos turi lygias tei
ses su viešosiomis mokyklomis. 
Taip pat žino, kad šalies kon
stitucija kiekvienam piliečiui 
garantuoja teisę * užimti vie

kų (kumštininkai). Prieš tai šąją vietą, nepaisant to, kokį 
kitomis dienomis taip pat į- tikėjimą jis išpažintų. I r jei 
vyksi įvairios pramogos įvai-' piliečio katalikybę kvestijo-

pristatytoja pasauliui. Perei- kais 
tais keleriais metais sovietų 

nusikračius blogaisiais lai-

Anot organizacijos genera-

KALTINĖNAI. — Nese
nai Pagrybės km. Kasmaus-
kienės žemėje, Kaltinėnų val
se, savivaldybei imant žvyrą 
rasta griaučių ir visokių se
nienų. Apie tai sužinojęs mi
nėtą vietą apžiūrėjo Val-
st. archeolog. komis, bendra
darbis V. Bambalas (iš Ra-

Niekais nuėjo oro biuro 
numatytas ii* plačiai paskelb
tas iš žiemių vakarų ateinan
tis Chicago link lietus su per 
kūnijomis ir žymiai vėsesnis 
oras. SBcardusį spėjimas neiš
sipildė. Sakoma, kad, rasi, ry 
toj Chicagą ir visą sritį iš
tiks vėsesnis orasu Tačiau ma 
ža vilties. 

O r ą j f c a s aiškina, kad ei-
<7frio«$i»ll 

sesnį orą vakar staiga sustab 

muose vakaruose. 
Vidurinėse vakarų valstybe 

se po įvykusio užvakar smar
kaus lietaus iš naujo vakar 
ėmė siausti nepakenčiami kar 
ščiai ir sausra panaujimo sa
vo darbą. 

Chicago mieste ežero pa
kraščiais yra pakenčiama al
suoti. Tolėliau nuo ežero yra 
nepaprastas karutis. 

ros iki šiandien ūkiams pada-
džiusios didelių karščių ban- rudos daugiau kaip 300 mili-
gos, kurios pasireiškusios toli jonų dolerių nuostolių. 

riose miesto dalyse. 

KĄ SAKO KUN. COUGH-
LIN APIE TREČIĄJĄ 

PARTIJĄ 

vyriausybė buvusį javų per- ' l io sekretoriaus H. B. Rando, 
teklių daugiausia supylė 
sande1 kiš karo atsargai. 

ETIOPAI PRIVALOMI FA-

Dešimts Dievo Jsakymij uni
versaliai pripažinti tikrais ir 
doroviniais įstatymais. Paga
liau jei žmonija pripažintų 

Tomis dienomis lankydama 
sis Chieagoj kun. C. E. Coug-
hlin pareiškė, kad ateinan
čiais prezidento rinkimais r u 

nuo ja, ignoruoja konstituciją 
ir prisipažįsta prie aklojo fa
natizmo. Toksi reiškinys yra 
daugiau kaip apgailėtinas i r 
katalikai turėtų į tai reaguoti, j k u r automobiliu važiuojantį, 

ŠISTINIAI SALIUTUOTI i f a i k t 3 , kad ekonomikos ir mo-
netariniai įstatymai pilnoje 

ADDIS ABABA, liepos 13. ? a v 0 esmėje nustatyti pamo-
— FasTstTnis saliutas visoj i k s m a n t Sinajaus kalvos, dau 
Etiopijoj privalomas. Naujas # i a u nehūtV J°kių depresijų. 
Etiopijos vicekaralius marša-! 
las Graziara išleido įsakymą, I APSISAUGOJIMUI NUO 
kad jei etiopai susitinka jį! EPIDEMIJOS 

STATOMA 16 MODER
NIŠKŲ JAUJŲ 

ALAUS IR TABAKO 
REIKALU 

BIRŽAI. — Biržų apskri
tyje moderniškoms jaujoms 
statyti yra pab i r t a 26.000 li
tų, už kuriuos bus pastatyta 

šeinių); ši vieta žymi radi-' įvairiose apskrities vietose 16 
niais. Iš iškastų kaulų, kardų, moderniškų jaujų, būtent: Pa-
durklų, žąslų ir kt. daiktų sjpS piJio valsčiuje — 3 ; Vabalnin 
jama, kad ten esama seno ka
pinyno, kur galėjo būti laido
jami kariai siu savo ginklais 
ir net žirgais. Tat žvyro, ėmi
mą valsč. viršaitis sustabdė; 

KAlTNAS. — Akcizų įsta
tymo pakeitimais leidžiama 
ūkininkams savo reikalams pa 
sigaminti alų, midų, vietinių 
vaisių bei uogų vyną ir spi
ritinių gėrimų be akcizi ir 
tose vietose, kur yra daugiau 
negu 500 gyventojų. Tik te
nai, kur yra daugiau 500 gy
ventojų, gėrimams savo rei-

) 
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KOLUMBO VYČIAI 
MINĖJO SUKAKTUVES j * * * * 

Ši taisyklė neliečia tik vie 

raitieji privalo nušokti nuo MONTGOMERY, Ala., lie-
arklių ir mulų ir sustoję sn- P ° S 13.* "~ ž i e r n i n § J Alabamoj 

pasireiškė "infantile paraly 

Chicagos Kolumbo Vyčių n u m o t e r ų . Jos gali saliutuo-
deni trečioji Lmon pa r t ea organizacija pereitą sekma- Į t i sėdėdamos ant arklių, arba 
gaus mažiausia 10 miltfbnų dienį minėjo savo 40 metų g y ' m u l u . 
balsų. 

Šios partijos kandidatu į 
prezidentus yra kongreso at
stovas W. Lemke iš No. Dako! N o - P a r k a v e - Organizacijos 
ta valstybės. kapelionas kun. J . A. Fleming 

i laikė Mišias. 

vavimo sukaktuves.. Iškibnes 
pradėtos Mišiomis Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje, 1415 

GRIEŽTAI KOVOS PRIEŠ 
RIAUŠES 

TARIASI, KAD PABRAN- I 
GINUS PIENĄ . SERGA GENERAUS 

GUBERNATORIUS 

- " P u r e Milk AssoeiationT OTTAWA, liepos 13; — 
ir "Associated Milk Dealers" Serga Kanados generalis gu-
atstevai tariasi, kad pabran- bernatorius lordas Tweeds-
ginus pieną iki 12 centų kvor- muir. Negali eiti jokių parei
tai. Kaltinama sausra. gų. 

f y 

ko valsčiuje — 2; N. Radvi
liškio valsčiuje —2; Biržų vai 
sčiuje — 3 ; Pabiržės valsčiu
je — 1; Saločių valsčiuje —j kalams gaminti reikalingas 
1; Pasvalio valsčiuje — 2; vietos savivaldybių, be sunku-

o dabar šią vietą apsaugojo Joniškėlio valsčiuje — 2 jau- 'mų gaunamas leidimas, 
nuo naikinimo valrtybės ar- ' jos. Be to, numatoma įvairio- Tabako augintojams nuo 
cheologijos komisija. , s e vietose įrengti 226 page- šiol leidžiama auginti tabaką 

rintas linmarkas, kurioms pa savo reikalams 40 kvadrati-

yra ir įvairioms statyboms, Įima buvo auginti tabako ne 

sis' epidemija, kad daugiur 
vakar i r bažnyčios buvo už-i gyvuliai, pašarai ir kitas tur-
darytos. 

būtent: silosų, kiaulidžių, viš-
tidžių ir sienų bei stogų da-
žvmui. 

UŽMIGO IR NUSVILO 
NUGARĄ 

H. Rosenberg ežero pakraš 
ty užmigo su plika nugara. 

ties ligoninėn. 

MADRIDAS, liepos 13. — 
Ispanijos vyriausybė paskel
bė, kad darbininkai nutrauktu 
streikus ir paliautų kėlę riau
šes. Sakosi ji, vyriausybe, 
griežtai kovos prieš riaušes. 

Walter Alechnovič, 44 m. 
ROMA, liepos 13. — Itali-įamž., 2515 W. 46 gat., nu-

ja ištraukia iš Libijos 40,000 f skendo Bangs ežere, Lake ap-

IŠTEISINTI KATALIKAI 
STUDENTAI — ATEI 

TININKAI tas,. Viso padaryta 7.200 lt. 
nuostolių. Paaiškėjo štai kas. 
Prieš kiek laiko Rutkauskas' KAUNAS. — Apeliaciniai 
mylėjosi su našle Vaškevičie-*j rūmai išteisino studentų atei-
ne. Vaškevičienė tikėjosi, kad'tininkų d-jos narį Juozą Jau-
Rutkauskas ją ves, nes nese-!#elį ir katalikų organizacijos 
niai buvo mirusi jo žmona. n a r į Jaroslavą Gražį, kurie 

Saulės spinduliai jį pavojin- Sužinojusi, kad Rutkauskas j J)«vo apkaltinti, kad jie laikė 
gai sfužalojo. Paimtas apskri- rengiasi vesti kaimyno ūkinin i r platino nukreiptus prieš 

. _-. - . . . . . . . . . - . 1 J v • . . v i . 

daugiau kaip 50 diegų). 

NAMŲ PADEGĖJAI 5 ME- skirta 6860 litų. Skirta lėšų nių metrų sklyp4 (ligšiol ga-
TAI KALĖJIMO 

SEMELIŠKIS. — Zikaro-
nių k. 1935 m. naktį sudegė 
Juozo Rutkausko kluonas, pa 
šėtra, daržinė ir trobose buvę 

DARIAUS GIRĖNO PA
MINKLO VIETA IŠRINKTA 

KAUNAS. — Architektas 
Vyt. Landsbergis su miesto 
inž. Reisonu apžiūrėjo naują 
vietą Dariaus ir Girėno pa
minklui s tatyt i Paminklui vie 
ta jau galutinai išrinkta. J i s 
bus: statomas Laisvės alėjes 
pradžioje, prie Vytauto par
ko esančiame skvere. 

NUSKENDO EŽERE 

karių. 

valdžią atsišaukimas. 

skrity. 

ko dukterį, j i naktį padegė 
Rutkausko namus. Kauno a-
pygardos teismas Vaškevičie Užpereitą naktį poliemonas 
nę, 47 m. amžiaus^ nubaudė nušovė įtariamą negrą šalia 
penkeriais metais sunkiųjų miesto majoro Kelly namų, 
darbų kalėjimo ir atiteisė iš,4821 Ellis ave. Majoras su 

šeima atostogauja Wisconsi-
ne. 

jos Rutkauskui' 6.000 lt. už pa 
darytus nuostolius. 

Septyni chieagieciai nus
kendo šeštadienį ir sekmadie
ni. 

ORAS 
CHICAGOS SRITIS; — 

Saulėta i r toliau šilta. 
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t Tokias žinias gauname iš Lietuvos. Tie-
I su, jos nėra naujos, tik papildančios seniau 

gautąsias, bet iš jų reikia spręsti, kad Lie-
sLBscHiPTio.Ns:eLiūudy'suaesPtanciinitty*poss«ssion8: tuvos vidaus politinė padėtis ne tik nesikei-
-VT/; o J ^ k . T ^ r ^ ^ r ^ - ^ r ^ r - l ' **, a - f t a i * . , bet dar labiau komplikuoja,!. 
V2&£\£FgZ - ^ • T i i t f L l B ? & * « Raudžių žinių mes gal būt ir neskelbtu-

Aavertismu ir "DRAUGAS" brings best results. 
Adverusmg rates ou applicauon. 

" D R A U G A S " 2334 S. Oakley Ave., Chicauo 

" D R A U G A S " 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams ir korespondentams rastu negrąžina, 

jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam Uks
ui pašto ženklų. 

Redaktorius priima — - nuo 4 vai. ligi 5 vai. popiet 
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius. 

PREN 0 i i KRATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metams — $6.00; Pusei metų — $3.50; Trims mėne
siams — $2.00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų 
— $4.0u. Lopija — .01c 

DIENOS KLAUSIMAI 

me savo dienraštyje, jei jas rašytų papras t i 
sensacijų iešką reporteriai, -bet jas gauname 
iŠ tokių šaltinių, kuriais visiškai galima pa
sitikėti. J a s rašo žmones, kurie valstybei ir 
lautai yra daug nusipelnę, kurie visa savo 
širdimi trokšta Lietuvai geroves. 

To viso akivaizdoje, mes negalime ran
kas sudėję sėdėti ir nieko nedaryti . Mums 
reikia veikti. Mūsų manymu, neužteks tik 
protestus siusti tautininkų valdžiai. Reiks 
susiorganizuoti, kad i r materialinę pašalpą 
suteikti skriaudžiamiems ir persekiojamiems 
žmonėms Lietuvoje. 

VILNIAUS KELIU 

SKAUDŽIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS 

Žalioji administracijos lini
ja, kuri tik išimtinais atsitiki
mais tėra pereinama nepatini-
jo gyventojų, dažnai prisime- j 
narna ne tik betarpiškai jos 
liečiamųjų valstybių, Lietuvos 
ir Lenkų administracijos, bet 
ir toliau nuo jos gyvenančių
jų. J i įdomi ne tik korespon
dentams, kurie gali vis dar 
kaip apie kokią sensacijų ra
šyti apie liniją, per kurią nė
r a tarpvalstybinio susisieki
mo. Apie ją rašoma, kai svar
stoma šios .Europos dalies ko
lektyvinio saugumo organiza
cija, kai nagrinėjamos dviejų 

Praėjusią savaitę Marianapolio Kolegi- j betarpiškai liečiamų valstybių 

NAUJA ALKSPO VADOVYBĖ 

tik paveldėję iš savo protė
vių, bet ir ją' brangiu rinkti
ni u. savo sūnų krauju išsiva 
davę, kovodami su bolševi
kais, bermontininkais i r tais 
pačiais lenkais. Mes būtume 
išsivadavę ir Vilnių, jei de
vynioliktų metų pavasarį ne
būtų mums už akių užbėgęs, 
spėjęs kiek anksčiau susior
ganizuoti Pilsudskis, mes jį 
pagaliau turėjome pagal g a r - j s a v o t i J e į , ) u C . i a u a r t į s t a s , 
bingai išsikovotą Maskvos su-j a ž n u d s a v o ^ i a u j m i l s , b e n d r o 

Įtartį . J o netekome del Lenkų Licili*tų su balšavikais prunto 
[smurto. Šiandie Lenkai P a s i - ! p į k £ e r i > P i w : . e i . i s b ū t u t o k , : 

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS 

didžiuodami skelbia atvadavę į 

Buvęs sklokas o dabar o-
kei balšavikas Pruseika, ra-

Viena bėda, tavorščiai, kad I'dęs "Amer ikos L i e t u v y j " 
nesu ar t is tas ir nemoku ri-j raštelį, kur sakoma, kad bal-

šavikai giriasi užvajevoję 
SLA, seimą, šitaip pasakė: 
" D a r vis tebesapnuoja po 
Paltanavičiaus medžiu. ' ' 

Vienas žymius mūsų tautai daug nusipel
nęs veikėjas iš Lietuvos rašo vienam ame
rikiečiui: 

'•2inių iš Lietuvos po truputį juk gau-
nate. Tad apie įvairias smulkmenas neteks 
č h kalbėti. 

" N u o 1 Pasaulio Lietuvių Kongreso mū
sų tautą taut ininkai pavaišino trimis kvai
liausiais Įstatymais: 1) sPauios, 2) draugijų 
i r -3) rašomų mašinėlių registracijos. Ane t 
vieno žymaus žmogaus, tai ' t ry s gėdos stul
pai, prie kurių kalama Lietuva". 

" K a i Oaplikas pakeitė Platoną (buvusį 
min. Ruste ika) , tai mūsų kraštas sparčiu te- j 
mpu pralenkė caristinės liusijo-s įstatymą 
kvailumą ir žiaurumą. 

••li)35 m. rugsėjo pradžioj Suvalkijoj 
prasidėjo ūkininkų sukilimai ekonominiais 
motyvais, nekeliant politiniu klausimų. Su
šaudymai Veiveriuose ir negirdėti žiauru
mai (policijos) Šakiuose (li>;>b-ll-lb') įtiki
no Šviesesnius ūkininkus, kad šis politinis 
režimas ntsiskaitys su jų reikalavimais. Tad 
nuo pavasario daugelis gaisru, sumušimu, 
proklamacijų, susišaudymų su policija ir 
sprogdinimų įgijo ir visai aiškius politinius 
tikslus. Pavasarį ūkininkai aiškiai pradėjo 
reikalauti sušaukti teisingo, senu įstatymu 

J š r i n k t 6 seimo. Nuo kovo mėn. proklamaci
jos aiškiai nukreiptos prieš Smetoną ir Tū-
belį. Tuomet valdžia nusprendi sušaukti sa
vo pritarėjų seimą, neleisdama tautos dau
gumai statyti kandidatus ir bendrai rinki
muose pasireikšti su savo mėgiamais kandi
datais. Valdžia manė, kad ūkininku daugu
mas šito< apgavystės nesupras ir ' • r i nk imų" 
nuo rinkimu neatskirs. Tačiau ūkininkai, y-
pač suvalkiečiai, stebėtinai greit suprato pi
gios apgavystės tikslus ir pradėjo dar la
biau pykt i ir bruzdėti. Čaplikas įtikino Sme
tona, kad reikia apie 50 ūkininkų sušaudyti 
ir tuomet vėl viskas bus ramu. 

" l iegužės mėn. 22 d. Kauno I X forte 
labai šlykščių būdu apie 3 vai. ryto policijos 
mokyklai pavesta sušaudyti keturi visai pa
dorūs jauni ūkininkai: 2 pavasarininkai, 1 
jaunalietuvis ir 1 šaulys. Kariuomenės toms 
skerdynėms nenorėta panaudoti, nes tai su
keltų jos pasipiktinimą ir gal nenumatomas 
pasekmes. Ihi iš keturių sušaudytų pasakė 
prieš mirtį kalbas (Petrauskas ir dar vienas). 
Pet rauskas sakęs: jei Voldemaras, komunis
tus Šaudęs, 12 metų atsisėdęs kalėjiman, tai 
Smetonai gyslas ištraukysią už patriotiškų 
ūkininku šaudymą. 

" P o tų keturių ūkininku sušaudymo se
kančią naktį buvo Suvalkijoj keletas gaisru. 

"Sušaudy t i ūkininkai nesugauti in fla-
grant i . Visi mano, kad jie yra auka Kybar
tų gimnazijos žvalgybininko ir provokato
riaus Bukio, kurs neseniai pasikorė palikęs 
užrašą, kad dėl jo mirties nieko nekaltintų, 
nes kal tas esąs Kaunas. Suprask, kaip nori : 
vietiniai aiškina: ' K a u n a s ' — žvaljrvba 

" I š s t imo rinkimu, kuriuo* kontroliuoja 
j r savaip -pataiso ' tik valdžios pasitikėjimą 
užsitarnavę žmonės, visas kraštas tik juo
kus krečia. Su tais avinėliais niekas nesi-
skuitys. 

"Birže l io 18 d. Europos spaudoj buvo 
keletas žinelių, kad Kaune dideli susirėmi
mai su policija: esą 4()0 areštuotų, sunkiai 
sužeistų 14 piliečių ir 8 policininkai. Pas
kelbtas apgulės stovis: nuo 10 vai. vakaro 
u'/drausta vaikščioti. Ypatingai saugomi pre
zidento rūmai ir t i l tai . Vadinasi, iš naujo 
' se imo ' nieko tauta nelaukia. O Suvalkijoj 
jau senokai karo stovis: nuo 10 iki 5 nclei-
<ižia vaikščiot i" . 

joj, Thompson, Conn., įvyko Amerikos Lie
tuviu Katalikų Studentų ir Profesijonalų 
metinis seimas, kuris visapusiai pavyko. Iš-

' rinkta nauja centro valdyba. J ą sudaro: Dva
sios Vadas kun. J . Karal ius iš Shenandoali, 
Pa., garbės pirmininkas adv. A. iMileris is 
\Vorcester, Mass., p i rmininkas J . Laučka, 
i vice pirmininkas B. Rumbutis iš Kochestei7 

X. V., 11 vice pirm. N. Plangiūtė iš YYater 

santykių problemos, kai kon
statuojamas Vilniaus krašto 
ir Vilniaus miesto nusmuki-
mas ir ieškoma jo priežasčių. 

Nežiūrint į visus tuos daž
nus tos linijos atmininius, ji 
žaliuoja kaip žaliavusi. Dar 

iš bolševikų Vilnių, visiškai 
nu 
ciją 
vo ir pasaiumę opinija, j . a » i V . • • , ,-,- •• 

1 Ji
 ; Keturi jų — patys didieji 

faktiniu Vilniaus valdymu Le-
nkai nėra įsigiję jokių teisių 
į Vilnių. Je i mes patys i š p a 
žįstame reikalą rasti Vilniaus 
bvlos nešablonini likvidavimo 
būdą, tai tik išeidami iš mū
są kultūringo nusistatymo re
spektuoti Vilniaus ir Vilniaus 
krašto gyventojų mišrumą. 1 
Vilniaus gudus ir, pagaliau, \ 
pačius l inkus mes nesame Ii 

anų jsKeiuia, a ivauave \ V A V I ; , ; , :„,. • .~ ; i\ eslioj pievoj ganoisi ne- r». , ;, K,.+ ..; ,„„„, , .«. , «• iŠ hnls&ovifen Vilnin vUiik-ii Didesnių bet #i sapnonų W * bolševikų Vilnių, Msiskai : l l k a k a r v u t f , duodanti d a u g , r ., Lm+JL* cvie 
nutylėdami j o tikrąją okupa- K ^ ^ ^ £ . « * ? * " £ j . " J 
,iją, tuo būdu klaidindami sa- £ g ^ ^ ^ ^ ^ K * • • * ? T £ * ™ J 
vo ir pasaulinę opinija. Tad , . : , . , :.. , ,. •• i n,uoja, kad liasiejuj yra d; 

daugiau: paskutiniais metais 
, / ( -v ,. • , • 7" o o -r V i i.ji <iar labiau užsidarė ir ne-
bury, C omu, iždininkas įnz. P . Barzil iauskas r 
iš YVoodkavui, N. Y., sekretorius Ed . Eino- H a * * * 1 * k a d " "matomam lai 
ris iš Marianapolio, garbės redaktorius kun. k e & a K ' t u k a s .1°> *yą*M pa-
K. Urbonavičius, redaktorius J . Pil ipauskas, sikei.sti. J e i dar prieš vieno-
finansų sekretorė T. Braziliauskienė, sočiai, rhis dvejus metus susitikdavo 
sekr. — J . Stulginskaitė, administratorius — Į abiejų kraštų žymūs žmonės, nkę žiūrėti kaip į medžiagą, 
J . Kiebauskas. j įei lietuviu lenku santykiu į t inkama lietuviu skaičiui pa 

Šiame seime sudaryta Amerikon Lietu-!klausimu kompromisinėj dva- (didinti, bet kaip j žmones, tu-
vią Kataliku Jaunimo Taryba, į kurią i š - | s į 0 j galėjo rašyti p. Okuličius rinčius teisę ugdyti savo tau-

j rinkti kun. J . Vaškevičius, J . Pi l ipauskas i r , Vilniaus pilsudskininkų orga tinę sąmonę ir dalyvauti sy-
S g o s pirmininkas J . Laučka. | n e " K u r j e r Wilenski ' ' ir VV vo tautinės kultūros kūrybo-

MŪSŲ INTELIG^NTIJOSTKIJIUSIMAS h ^n į i n k a s T?- ViIni,;:r j" 
l i r N. .Romuvoj , tai šiandie Vadinasi, Lenkai eina želi 

Mūsų inteligentija ligšiol buvo noragą-1 ^ t a i j a U l ) r i | d a u s ( > P1 '^1 '" jgovskio pramintuoju taku. Ir 
nizuota. Iš jų tik retas kuris dėjosi p r i e | ^ a i - , l r v e l "e del inusu k a l - i m u m s p a l i e k a energingai pa-

, bininkų rojus, 
pasistatę pėlius net iš1 

melžia karvutę kiekvienas Į 
stengdamasis daugiau imelžti Agnė Tilvikienė su Zose 
pieno į savo jxMių. Ka<l kar- Šarkiene sėdi aną vakarą an t 
vutė nesispardytų ir nepabėg- 'porčių ir kalbasi. 
tą, kiti-kas už ragą, kas už 
koją, kas už paakio, kas už 

ją laiko 

i y 

aktyvaus mūsą tautinio ir visuomeninio d i J ^ Kompnmiiso tęsinio im-
rbo. Pradėjus veikti A. L. K. Studentų ir .ciatyva priklausė l a n k a m s . 
Profesijonalų organizacijai, vaizdas tuo at- jPasisakę dėl p . Okuličiaus 
žvilgiu darosi geresnis. 

Apie mūsų jaunąją inteligentiją 4 iDar
b in inkas" t a rp ko kito rašo: 

44Mūsų inteligentijos klausimas yra be 
gido svarbūs. Tai galima sakyti mūsų gy
vybės klausimas. Vadų mes visuomet sto-
kuodavome. (Ji dabar, vis didėjant priau
gančiai kar tai , vadų klausimas tiek pasi
darė aktualus, kad jį tenka s tatyt i pirmoje 
vietoje. Jaunoj i amerikiečių lietuvių kar ta 

pasiūlymų, baigėme šiais žo
džiais: " B e t tuo reikalu (sa-1 

sipriešinti. I r dvidešimtais 
metais spalių mėnesy Želigov
skis nebūtų pasitenkinęs Vil
niumi, bet būtų žygiavęs į 
Kauną i r visą Li. tuvą, jei 

ntykių sunormavimo) pirmą l i e b t į t ų gavęs smūgių ties Ši 
žodį turi Lenkai, nes jie yra r v į n t o m i s ir Giedraičiais. Taip 
sudarę dabartinę būklę, ku 
rios Lietuva nepripažino ir 
negalės pripažinti esant tei
singą ir teisėtą. Lenkains to 
žodžio netarus, mums pasiliks 
garbingai kovoti ir viso pa-renkasi vadu* iš savo tarpo. Mes jiems to 

negalime patlyvyti nė už blogą laikyti . J ų ! s a u l i o apvaizdoje reikalauti , 
auklėjimo aplinkuma y ra tokia, kad jie n e - j k a d i r didesnės valstybės res 
gali pilnai suprast i senųjų vadų ideologi- 'pektuotų mažesniųjų teises .5> 

jos. J ų psichologija eina savotiška krypt imi. 
Mes to negalime nė nuslopinti, nė savotiškai 
pakreipt i , bet mūsą pareiga daboti, kad toji 

pa t ir Bocianskis nesustos li
kvidavęs po kelias dešimtis 
i-kaitykių, draugijų ir lietu 
vių veikėjų, jei nesusidurs su 
nepalaužiama lietuvių valia, 
pasireiškiančia tiek Okupuc 

stimburio drūčiai 
vietoje. 

Klausit dabar, ką gi reik
štų toji karvutė ir ją apnykę 
tavciščiai: ; Ve ką. Karvutė 
reikštą dalį mūs žmonių, ku
riuos balšavikai su cicilistais 
turi pasigavę. Ketur i dideli 
tavorščiai — kiekvienas net 

j prie prakaito melžia karvutę 
į savo pelį — (irigaitis, Pru-
seika, Micbelsonas ir Miza-
ra — cicilistą ir balšavikų 
poperą redaktoriai. Laikantie
ji karvutę — visokie Jeske-
vičiūtės, Mikužiūtės, Baltru
šaičiai, Palevičiai, Šarkiūnai 
Mnntvidai, 'Jraičiūnai ir vi
sa eilė kitais vardais cicili-
kiškų ir balšavikišką kapel
iu ei stru. 

Bedulvte mano tu. Zose, 
manau neapsakomai tau liūd
na ir širdį gelia, kadangi j au 
mėnuo, kai tavo vyras st*li 
džėloj uždarytas. 

— Eik jau, eik kūmute, nei 
man liūdna uei ką, — atsako 
Agnės. — Dabar bent žinau, 
kur tas mano senas kerėpla 
vakarius praleidžia. 

Po įsmarkiu barnių Ona 
Špikienė dantis sukandus sa
ko savo vyrui: 

— Aš žinau, kad tu ma
nęs nemyli, tu niekad manęs 
nemylėjai. Kialiu prisiekti, 
kad man minus, tu nei mė
nesio nesulaukęs būsi že-
notas su kita mergina. 

— Kam čia tau prisiega-
voti, — atšovė Špikis, — aš 

Ką manote, tavoršėiai, no- | i r be to tikiu ką tu dabar 
pasakei. Uogas būtu pikčeris 

t iek lietuvių išeiviuose. Mes 
esame tikri, kad Vilniaus kra
što lietuviai pralenks senes
niuosius Laisvos Lietuvos lie-

I tuvius, ėjusius į rusų kalėji-

| Lenkai nuėjo senuoju savo pa 
eių pramintu keliu: ne lau
kiamą žodi tarė, bet pavarto-

jaunoji k a r t . būtu lietuviška. Tam t i fehu [ j , l m l j n 'snuut* Želigovskio , , „„ , h . , i a i t p p a s j e k i a . 

I ' . ' - ' v - n V T . P , • ' 1 ° r S a m Z l U > t * k ' 7 t " ' ipa imta jame krašte. J ie ofai- ,!UI , s i l l i n j ,,,., 1 M l l v i u t a u t o s 
j k y p t i ,aiiilirtiivylH.s,Jva»ia. naudojant tam ; j o l i k v i ( , l l o t i v i s i } | i e „ l v i l J ' J * ( ) |-,n,uotiei i e iko . 
pa, - , , s v a . h . a u s , , p n e n m n , - l i e tuv i , kai- J į h . k u | t f „ , n į ^ ^ * - * ^ <*W** »«««« 
bą. Tas i r daroma leidžiant "S tuden tų Žo
dį" , kurį — tenka dėl to labai pasidžiaugti 
— užpildo savo raštais čia gimusieji lietu
viai studentai . J a u tas vienas faktas įrodo, 
kad Studentų organizacija gyvuoja ir vei
k i a " . 

DUODA V I L T I E S 

dalinėdami paskutines lietu
viškas mokyklas, griaudami 
organizacijas, t remdami į sa
vo Sibirą veiklesniuosius lie
tuvius. Tuo būdu slinkiai su
daryta taikingesnė dviejų kai
mynu dvasia vėl buvo sunai
kinta, užleisdama vietą kariu | n m didžiulės i r naudingos 
gai nepasitikėjimo dvasiai. i p r , 8 k / /bos su Vokietija, a r mū-
Tai konstatuodamas " F r a n k - | s ų l a b a i ž y m u s fctfttrinii ir 
i'urter Ze i tung" labai teisin
gai priežastimi parode* peo-

|viakišką i ^ n k ų nus i s ta tymą: : | š a k o s e > a r m ū s u ^ ^ ^ ^ ^ 
Lenkai norėjo i r norėtų pri- „ ^ n u s i c . ta ty inas dėl Vii-
sijungti visą Lietuvą. Atsiža- n i a u s > ^ mfksų Vilniaus Ge 
dėdami Laisvosios Lietuvos y ^ i r G i n k l u F o n d a i _ 
dalies jie tariasi tiek l i e t u - j į y ^ m ^ ^ f r d f r m m , * * 

Liet m o s prezidentas vienoje savo kal
boje apie Vilnių pasakė: 

Svetimos valdžios nebėra, vietoje pamo
tės — tikroji mūsų motina Lietuva. Tik lais
vėj jmanoma laisvai gyventi ir dorai auk
lėtis. Savoji valdžia rūpinasi mūsų tautos 
kul tūra . Bet švęsdami tautos dieną, mes pa
sigendama Vilniaus. O jis buvo seniau ta ip 
artima< Jtmuvai ir jos apylinkei. Vilniaus 
dūsauja Jonu vos amatininkai i r daržininkai. 
Vilnius paimdavo jų darbo vaisius, Vilnius 
buvo jų rinka. Šiandien jis a tskir tas nuo lai
svosios Lietuvos, šiandien jonuvių viltys nu
krypo į Kauną. (Jai niekas ta ip neliūdi Vil
niaus ka ip Jonu va. Ar jis vėl suta(ps kada su 
visa laisvąja Lietuva? Tikėkime stipriai, k a d 
vėl sutaps. Šitai, sriaunioji Neris, Nemuno 
sesutė, ta ip gražiai poeto Mickevičiaus ap
dainuota, nešą_ iš Vilniaus pro čia į Kauną 
savo giedrų vandenį, o drauge su juo ir vil
niečių liūdesį. Mes jj giliai atjaučiame. Mes ne stik darbais pasiekiamas tas didis mūsų 
be Vilniaus n^iiiiriia.sim! Iš mūsų nori atimti noras. 

mes, ypač Jungtinėse Ameri- su apskrities, Antalieptės val
kos Valstybėse! sč.iaus, Pamiškės kaimo. Visa 

^ ^ u ^ — w — r ~ , - , Nepabėgtlami iš mums pri- tuo būdu padarė apie 180— 
tojoj, t iek Laisvojoj Lietuvoj, m e t a m o k o v o s J a u k 0 j m e f g ; ^ k i l o m e t r u k e I i o > Atvažia-

šitoje vietoje turime p a b r ė ž t i / v o bemaž visai niekur nesu-
kad kovojame ne su lenkais j stodamas — kiek pašėrė ar-
apskritai , bet tik su tais, ku- , klį tik Utenoje i r Ukmergėje, 
rie negali atsižadėti imperia- Nors kelionė ilga, arklys a t ro 
listiniu peoviakiškų idėjų, jdo visai nepavargęs, linksmas, 
bet tik su senais ir naujais Yra vietos veisles eržilas, va-
želigovskiais ir jų įkvėpėjais, j j-du Aras, ant Dusetų ežero 
Su kultūringais tauriais len-1 suruoštose arklių lenktynėse 
kais galėtume turėt i s a n t y - ' laimėjęs pirmą vietą, nubėgęs 
kius neblogesnius, ka ip turi- 2 kilometru per 4 min. ir 4 
me su kitomis tautomis. Iš vi- sekundes. Ūkininkas jį išstato 
so neapykantos sėjimas mums parodoje eksponatu. Arklio 
svetimas dalykas. Neapykan- |savininkas yra neturt ingas 
ta teisingai kovai ne gelbsti, |Zarasų apskrities ūkininkai , 
bet ją tik žemina. I turįs Jo ha smėlyno, tačiau 

Atsikėlusios ir gaival ingai ; labai didelis arklių mėgėjas, 
norinčios gyventi tautos ke- j 

paramos pas mus i r išeiviuo
se, kaip kadai mes ieškoda
vome ir rasdavome jos Prū
suose ir Amerikoje. Tą para
mą turime parodyti gyvų gy
viausiais savo darbais. Ar 
mūsų kelių metų kova dėl įsi-
stiprinimo Pajūry, a ts isakant 

ekonominis progresas visose 
Laisvosios Lietuvos gyvenimo 

vai nusileidę, kad Vilniuje ne
begalį nieko nusileisti. Juo
kingas Lenku galvojimas! Lai 

esam:, nuoširdūs ir darbingi 
savo siekimuose. Pagaliau, ar 
nematome i r nejaučiame gy 

lias y ra sąžiningo darbo, 
nepalenkiamos pažangos ir 
savitos kūrybos kelias! 

Dr. A. Juška 'M. V. ' 

Iš Zarasų - Arkliu Į 
Parodę 

LietuviŲ Jaunimo 
Diena Londone 

Londone, ku r yra gerokas 
lietuvių būrys, šiemet rengia
ma lietuvių jaunimo diena. 
Tos dienos tikslas — suart i-

„ . m T 1 C ( T v _ . . . . Inti ir supažindinti jaunimą 
KAUNAS. ] žemes ūkio ir . . . , A. 

, _. . . , usavitarpvje, nedalyvaumntie-pramones paroda ūk in inkas ' 
Barauskas su žmona į parodą ms organizacijose parodyt i ką 

svają Lietuvą mes esame ne ; viausios mūsų išeivių para-[a tvažiavo arkliu net iš Žara-1 ^ a n , z e j l y r a P 6 ^ 1 ^ ? - To 
j i jaunimo diena bus liepos 

viltį, bet mes nepaklusnūs gundymams: mū
sų tikrjinias stiprus. 

Mes esame įsitikinę, kad visos Neries pa
krantės bus laisvos Lietuvos ribose. Bet taip 
tikėdami, tur ime atsidėję vieningai dirbti, 

Bedirbant kar ta is pasi taiko nesantaikų'^1 9 * * * * P r a s i < ^ s bažnytinė-
i r ginčų. Tai žmoniška. Tačiau nesutikimai 11US . ^ a ^ o m i s , pavakare 
savybėje išlyginami ne smurtu, o teisingo- , , , , Ų [ n o ^ i e U V*U 

T • -i i , - A - . k l l l « e . 
mis priemonėmis. Jonus reikia auklėt i ir 
jaunosios kartos. Šviesa i r tiesa jojns kelią 
terodo. Tai t ikriausia linkme žygyje į Vilnių. PLATINKITE DRAUGĄ.' 
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Jaunųjų Kataliku Triumfas Paryžiuje 
(LAIŠKAS IŠ PARYŽIAUS) 

Komunizmu raudonai nusi
dažęs ir įvairių avantiūristi
nių galimybių išvakarėse atsi
dūręs Paryžius per šių metu 
Sekminių šventes buvo liūdi-
ninkas naujos, vulkaniškai į 
gyvenimą besiveriančios jė
gos. Tš visų Prancūzijos kam
pų suvažiavęs katalikiškasis 
jaunimas ištisas tris dienas 
didingai šventė savo organi
zuoto darbo 50 metų jubilie
jų, rodė nepaprastą savo ga
jumų ir ,nežiūrint visų kliū
čių, nemažus laimėjimus. 

Dalyvavo kongrese 9 kar-

ntį vežimą; katalikiškos jau
nuomenės misija pusiausvyrą 
atstatyti ir idealus į gyveni
mą grąžinti. Keli tūkstančiai 
vyrų choru sukalbėjo maldas, 
prašymus, pasižadėjimus visi
škai pasiaukoti Bažnyčiai, pa
gelbėti klystantiems ir skur
de esantiems broliams. 

Sekmadienį 7 v. 30 m. Pare 
des Princes velodrome, po at
viru dangumi, pamaldose 40 
kunigų dalijo kongresistams. 

& • 
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Brangus vanduo. Del sausros išdžiūvus šuliniams, 

farmeriai No. Dakota valstybės desėtkus ir šimtus myl 
lių turi važiuoti į artimiausią upę ir parvesti vandens* 
gyvuliams girdyti. 

it 

Komuniją. 
i carijos, Belgijos, Olandijos, 

v. 30 m. tame pačiame. | Anglijos katalikiškų mokslei-
velodrome buvo priimamos j y[ų organizacijų atstovai dar 
svetimų valstybių į kongresą l a W a u d i d i n o prancūzų moks-

dinolai, hgi 30 vyskupu, 40,- atvykusios delegacijos. Persta l e i v i ų d ž i augsmą. Lietuvos a-
COO organizuotų jaunų vyrų. ty t a buvo Anglijos, Austrijos, t e U i n i n k a i tegalėjo raštu jie-

Belgijos, Kanados, Kubos, Is- , m s p e r d l l o t i s a V o sveikinimus, 
į armijos, J . A. Valstybių, O-
lari'lijos, Vengrijos, Italijos, 
Lietuvos, Liuksemburgo, Me
ksikos, Lenkijos, Portugalijon, 
Šveicarijos, Jugoslavijos, U-
krainos ir Libano atstovai. 
Visų čia suminėtų valstybių 
tautinės vėliavos lengvai ple
vėsavo viršum velodromo. 

Tos iškilmės kelioms die-
Loms davusios medžiagos net 
didžiausiems visų krypčių 
Prancūzijos dienraščiams, se
kmadienį ir pirmadieni. 

Šeštadienį iš ryto pilnutė
le je Saint - Sulpiee bažnyčioj, 
I --amaldos. 

10 vai. Mntnalite rūmuose, 
dalyvaujant aukštiems Bažny
čios hierarkams, žymiems Pra 
ncūzų Akademijos nariams 
Georgės Goyau ir Francais 
Manriac, senatoriui Gantherot 
ir keliems tūkstančiams nariu, 
atgiedota Veni Creator, ir ati
darytas kongresas. Trys tru
mpos kalbos katalikiškai pa
žiūrai į nusistatymą ir dva
sinę, socialinę politinę veiklą. 

f n esti visą krikščionybę į 
visą gyvenimą" — tokia jų 
*isų santrauka. 

Paryžiaus miesto savivaklv 

Pirmosios dvi dienos buvo 
lyg pasiruošimas šiai trečia-
jai, kuri turėjo parodyti į vie
ną vietą sukoncentruotas pa
jėgas, į | j 

Pirmadienis — didžioji die
na! 

Rytą daugely Paryžiaus ba-

ir apsirengusių skirtingai: da 
rbininkai — raudonai, ūkinin
kaičiai geltonai, mokslei
viai — dryžuotai, laisvų pro
fesijų — baltai, iš kurių bu
vo sudarytas figūrinės Pran
cūzijos ir Popiežiaus vėliavos; 
antraeiliais — choras; trečia
eiliais — visi kongreso dalvv. 

žnvčių didelė dalis kongresi-
Po visų užsieniečiams aplo-1 s t ų p r i ^ Komuniją. Po to 

dismentų, Liurdo ir T a r b c - j t a m e p a č i a T n e P a r e d e P r i n . 
vysk. Gerlier, 1909 - 1913 m. | V P l o d r o m e ^ k o didžiau-

šios iškilmės. garbingai vadovavęs dabarli 
nei savo jubiliejų švenčian
čiai jaunuomenei, laikė pas
kaitą. Jos turini galima trum
pai išreikšti: 

1S86' m. kovo m. 29 d. še5i 
Paryžiaus jaunuoliai, išklau
sę mišių ir priėmę komunijų, 
susirenka ir, Albertui de Mun 
vadovaujant, įsteigia L'Asso-
ciation Catholiane de la Jene-

9_R b^, pagerbdama, savo jubilie- sse Francaise (L'A.C.J.F.) -
jų švenčiančią organizuotą I Prancūzijos Katalikų Jauni-
katalikišką jaunuomenę, jos 
vadams ir iš svetimų valsty
bių suvažiavusioms delegaci
joms Hotel de Ville rūmuose 

-suruošė priėmimą. Į svečius 
pakviesta buvo apie 1500 as
menų, kurie 15 v. 30 m. sutik
ti buvo Prancūzų tautos re
prezentacinio Garde republi-
caine orkestro muzikos. 

Burmistras Ctriafse Parv-
žiaus miesto vardu nuošird
žiai pasveikino aukštus Baž
nyčios atstovus, padėkojo už 

mo Federacija. Ligi 1914 m. 
organizacija išauga į 3000 kuo 
pų su 150,000 narių. Karo au
droms siaučiant, 15,000 narių 
paguldo galvą už savo tėvy
nę Prancūziją. Karui praūžus, 
•organ'j^aji ija vėl susitvarko, 
sustiprėja, išleidžia 5 atžalas 
(darbininkų — žosistų, ūki
ninkaičių — žasistų, mokslei
vių — žesistų, laisvų profesi
jų — žisistų ir jūrininkų — 
J.M.C.) ir išauga į 200,000 
narių. P t r 50 metų organiza-

9 v. 30 m. 40,000 organizuo
tų jaunuolių ir keliolikai tū
kstančių svečių užpildžius pu-
pusiau apskrito velodromo sė
dynes vidury aikštės pradė-
filiavo vėliavų miškas ir su
stojo netoli altoriaus. Po to 
pasirodė aukšti Bažnyčios hi-
erarkai: 9 kardinolai, 27 ar
kivyskupai ir vyskupai, daug 
monsinjorų, kanauninkų ir k. 
Velodrome dešimtvs tūkstan-
čių nepaliaujamai šaukė ro
dydami gyvą prisirišimą prie 
savo ganytojų. 

I r po pamaldų gal kokį pus-

Studenty Karišjca 
Stovykla IPajūryje 

Šiais metais stud. ats. kar. 
korp. "Ramovė", įvertinda
ma praeitų metų stovykloje 
pasiektus davinius ir maty
dama visos studentijos nonj 
sutapti su Baltija ir jos arto 
jais - žvejais, liepos mėn. 2-
26 d. Smiltynėje, prie Klaipė
dos 3 klm. nuo kelto (ruošia 
antrųjų studentų karišką sto
vyklą. 

Stovyklautojai, kaip ir pra 
eitais metais, bus supažindi
nami su karišku pasirengimu, 
kuris reikalingas kiekvienam 
lietuviui, pasiryžusiam pavo
jaus metu su ginklu rankoje 
stoti į kovojančių vyrų eiles. 
Dabartinėse apystovose, kada 
taiką gali išsaugoti tik atkak
lus pasipriešinimas, visos mū
sų tautos ir ypač, inteligenti-

turėję kartu atsakvti į kai ?°* k a ™ k a * pasirengimas, gi 
kuriuos pirmųjų dviejų l a i p s - i n a n t B*]tW* k r a ^ aT' kitą 
snių aktorių klausimus. \mū^ teritorijos dalį, yra ne-

Antrajame vaidinime gra- p l o t i n a i reikalingas ir 
žiai nušviesta. Atpirkimo reik
šmė, Bažnyčios visuotinumas 
ir būtinas reikalas apaštalau
ti, nežiūrint jokių kliūčių, 
Kristaus Karalystei įgyvendi
nti. 

Vaidinimams ir veikalų au
toriams sukeltoms ovacijoms 
pasibaigus, kard. Verdier per 
skaitė popiežiaus sveikinimą 
ir dar savo vardu nuoširdžiai 
padėkojo garbingai. Prancū-

Šiais metais, pasekus praeitų (ngos dovana, skanūs užkand
inei ų klaidas, tikimasi stovy-j žiai ir gėrimai, įvairūs kon-
klą dar geriau sutvarkyti. I testai. Taipgi tą dieną bus iš-

Reikia manyti, kad mūsų'leista trys dovanos: ] — $5; 
studentai šiais metais dar 

riška stovykla buvo pirma-
riškoje stovykloje, susibarda
mi į tvirtą studentiškai - ka
rišką forpostą Baltijos kran
te. Stovyklaudami prie jūro< 
ir rinkdami kariškas žnias, 
tikrai realiai vykdysime nese
niai jūrai duotą priesaiką. Vi
si prie jūros, j studentų ka-
gausiau dalyvaus studentų ka 
rišką stovyklą Baltijos kran
te. 

kuo 
skubiausiai turi būti plečia
mas. Studentų kariškoje sto
vykloje kiekvienam prieina 
momis sųlygomis šis pasiren
gimas yra lengvai pasiek b 
mas. B?, to, šioje stovykloj' 
bus palikta daug laiko eks 
kursijoms, poilsiui "" jū>''' 
pažinimui bei sportai. 

Studentų kariška stovykla 
neabejotinai turės ir dideli-
reikšmės Klaipėdos krašto ir 
jo gyventojų pažinimui ir 

Rengia Didelį Pikniką 

Didelį metinį pikniką ren
gia įvairių parapijų komitetai 
liepos 26, 1936, prie ežero, Šv. 
Marijos Viloj, Elmhurst, Pa. 
Pelnas Nukrvžiuoto Jėzaus 

w 

Seserų vedamo našlaityno nau 
dai. 

Bus lenktynes seniems ir 
jauniems, bingo, šokiai, įža-

2 — rankų išsiuvinėtas "Ln-
nebeon Se t " ; 3 — pieštas 
paveikslas. 

Rengimo komisija darbuoja
si, kad šis piknikas gerai pa
vyktų. Visus nuoširdžiai kvie 
čia. Rengėjai 

Alum Užgesino 
Gaisre % 

WATERTOWN, X. Y. - -
Netoli šios vietos vienas tro-
ku, kuriais buvo gabenama i 
Pine stovyklą New Jersey na-
eionale sargyba, susidūrė su 
troku pilnu bačkų alaus. Tro-
kams susidūrus kilo gaisras, 
kurį supuolė kareiviai greit 
užgesino alum. 

Kiekvienam įdomu pažinti 
gyvenimas. 'Jį sužinosime iŠ 
neseniai išėjusios knygos. 

"Draugo" KnygŲ Skyrius 
MALDAKNYGES 

1. Mažas Naujas Aukso Altorius, odos viršeliais, kaina $1.75 
2. Jėzus Mano Pagelba, dideliomis raidėmis, ger. virš. 2.50 
3. Aniuolas Sargas, gerais juodais viršeliais 1.50 
4. Maldų Vainikėlis, baltais viršeliais, kaina 75 
5. Maldų Vainikėlis, juodais viršeliais 50 
6. Maldų Vainikėlis, juodais paprastais viršeliais 40 
7. Maldų Knygele, juodais viršeliais 1.00 
8. Maldaknyge ir Baž. Pamaldų Vadovėlis, raud. kraš. .65 
9. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. paausuotais kraš .75 

10. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. odos viršeliais . . 1.25 
11. Maldų Rinkinėlis, baltais virš. su kab , 1.50 

zgos jaunuomenei ir svetimų j tarpusavio suartėjimui. Sto- ,12. Maldų Rinkinėlis, baltais viršeliais be k a k 1.25 
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina 1.75 
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina, . . . . 1.75 

valstybių delegacijoms, 
Federacijos prezidentas Co-

vyklauto.jams bendraujant 6U 
žvejais ir kitais gyventojai 

lin, paėmęs paskutinį žodį ir b u s {Vu,h.wmii •„ n e m a ž a s t a u 

visą velodromą dar kartą pri- j jMs dn l. |mf Į> s l l K r c ž i i m n t . L i e 

pildės ugningais pasiryžimais, 
baigė: katalikiška, jaunuomenė 
neskelbia jokios Masių dikta 
tūros, bet nori iš savo gyveni
mo padaryti auką, Kristui, 
"kad sukrikščionintų savo 

valandį gauste gaude šauks-1 brolius". 

didelę garbę, kurią jie savo|eija prieš visas audras atsi-

f 

Jlalyvavimu teikia Paryžiuj 
ir kalbėjo j visą Praneiizijos 
ir kitų šalių suvažiavusią, ka
talikišką jaunuomenę: "Bū
dami katalikai, tuo pačiu jūs 
esate pašauktieji taikintojai, 
tarp luomų ir klasių sugyve
nimo i r tvarkos kūrėjai. Nie
kas negali geriau tarnauti ta
rptautinei taikai, kaip j ū s " . 

Į pavakarę speeialiams trau 
kiniams snvežus iš visų Pran
cūzijos kampų naujus būrius, 
Paryžius dar labiau pagyvė-
jo.' M«fl 

Vakare Norte-Dame kvar
talai visai panašiai atrodė, 
kaip pas mus rinkoje per 
"kermošių". Visi rinkosi bu
dėjimo valandai, kuri buvo 
numatyta 20 v. 30 m. Bazili
ka tiek prisigrūdo žmonių, ir 
tai jaunų vyrų, kad vargu ar 
beibuvo likęs koks kampelis 
laisviau atsikvėpti. 

Išstatytas Šv. Sakramentas. 
Pamokslininkas Tuliizos kata
likų Instituto rektorius mons. 
Bruno de Solages ugningais 
žodžiais kalbėjo: Prancūzijos 
ir viso moderniško pasaulio 
dabartinė būkle labai panėši 
į keturiais ratais klebeduoja-

spyre, todėl šiandieną garbin
gai gali švęsti savo auksinį 
jubiliejų ir su dar didesniu 
pasitikėjimu žiūrėti į ateitį. 

Po pietų visos penkios jau
nimo šakos, į kurias dalijasi 
A.C.J.F., tuo pačiu metu su
sirinko į atskirus savo posė
džius. Visuose dalyvavo po 
kelis tūkstančius jaunuoliu. 

Programos įvairios, pritai
kytos užsiėmimui: darbinin
kai kalbėjo ir scenoje vaizda
vo įvairiausius darbus ir ne
darbo šmėklą, ūkininkaičiai 
— šieno vežimą, gyvulių ba
ndą, kaimo šokius ir žaidi
mus, moksleiviai ir studentai 
— mokyklas, knygų, mokslo 
ir idėjų pasaulį, laisvų pro^ 
fesijų — rimtus profesinius 
klausimus, jūrininkai — ban
guojančias jūras, Petro lai
vą, apaštališką žvejonę... 

Moksleiviai ypatingai džiu
gino. J ie Prancūzijoj susior
ganizavo tik prieš 4 metus, 
išaugo ligi 300 kuopų ir da
bar laisvai, suvažiavo jų 3000 
— 4000 į Paryžių dalyvauti, 
katalikiškos jaunuomenes ju
biliejinėje manifestacijoje. Če 
koslovakijo-s, Vengrijos, Švei-

rnai, plevėsavo nosinės, pliau
kšėjo rankos mylimiems ga
nytojams. -4 i 

14; v., kongresistams papie
tavus ir pasilsėjus, įvyko pas
kutinė iškilmių dalis. Vėl 
vėliavos, vėl ganytojai, vėl o-
vacijos, vėl kongreso ir visų 
jaunimo šakų himnai! Velo
dromas dar labiau prisikim
šo žmonių, nes, matyti, dau
giau svečių įsileista. 

Beveik visą programą su
darė du choru kalbami, vi
siems kongresistams dalyvau
jant, vaidinimai: "Pasaulio 
virty s " ir "Sujungti atpirki
me ". Pirmajame atvaizduotas 
visas gyvenimas, visi idealai 
ir visi darjbo dirvonai visų 
penkių šakų Prancūzijos ka
talikiškos jaunuomenės. Pir
maeiliais aktoriais buvo 400 
į aikštę išėjushj jaunuolių, po 
80 iš visų 5 federacijos šakų 

Dar popiežiškas palaimini
mas ir paskutinis.: "Benedi-
c a t ' \ 

Vėl orkestras, ovacijos, ant 
rankų nešiojimas kai kurių 
asmenų. Velodrome (banguoja
nti jūra prasiveržia, ir visais 
keliais pasipila jauni apaš
talai, tiek kartų kongreso me
tu savo himne giedoję: "Bro
liai Jėzuje Kristuje, išgirski
te mūsų šauksme!" 

• # • 

Atsižvelgiant į antireliginę 
Prancūzijoj vyruojančią dva
sią ir į sunkiai visus slegian
tį ekonominį krizį, šį pirmąjį 
katalikiškos vyriškos jaunuo
menės kongresą tenka laikyti 
visai pasisekusiu. Iš paties 
Paryžiaus labai mažai buvo 
dalyvių, o daugumas turėjo 
keliauti po kelis šimtus klm. 
iš provincijų. Pavyzdžiui iš 
Lilio vyskupijos, 300 klm. nuo 

tuvai ne vieną nutautusj lie
tuvininką. 

Kariškas pasirengimas, KIa\ 
pėdos krašto, jo gyventoju ir 
juros pažinimas, tautinė pro
paganda, sportas ir galop sau 
lėtame pajūryje poilsis — tai 
šių metų studentų, kariško* 
kuriais stovyklautojai galės 
naudotis. 

Studentų stovyklavimas ki
tose valstybėse yra jau se
niai išplėstas ir nuolat ple
čiamas. Praeitais metais "Tk 
movės" korp. iniciatyva. Ni 
doje suruoštoji studentų ka-
stovyklos programos punktai, > 
sis bandymas, kuris reikia 
pasakyti, davė neblogus ka
riško pasirengimo rezultatus. 

14. Pulkim Ant Kelių, odos viršeliais 2.50 
15. Pulkim Ant Kelių, juod. virš. raud. kraštais 1.50 
16. Maldų Knygelė, baltais viršeliais 100 
17. Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais 1.75 

Užsakymus siųskite tuojau, nes nekuriu knygų iau ne-
daug beturime, mokestį galite siųsti Money Order, <3člnais, 
ar Stampomis (Markėmis). 

"DRAUGO" KNYGŲ SKYRIUS 
2334 South Oakley Ave., Chicago, III. 

Paryžiaus, važiavo arti 2,000 
narių, kuriems visa kelionė, 
kartu įskaitant ir pragyveni
mą Paryžiuj, kaštavo apie 
250,000 frankų. Pietiečiams 
prancūzams kelionė dar bra
ngiau atsėjo (traukiniai buvo 
papiginti 60 nnoš.). 

Užsidegimas, didelis darbas 
viską nugali! 

K. A. Lipnickas XX 

eager we are to tell orhers aboui 
something we discovered... a new recipe, an unusual 
treatment. When you discover Clairol you will rush to 
teli your friends about it. For Clairol takes drab, 
grey-streaked or grey hair and imparts natural-looking 
color and luster in one quick triple-action treatment. 

• • • 
Ask your hair-dresser. O r write for FREE booklet , 

FREE advice on care of hair, FREE beauty analysis. 

with common, 
old-fashioned 
hair dyes, bu t—" 
NATURALLY... Wlth 

CI4SBOL 

Beverly King, Clairol, Inc., 
I 132 W*$t 46th St., New York, N. Y. 
I S*nd FREE booklel. advice and analytis. ,» 
l 

I Addren _______ 
I 
! r : *y Stot* . 
i 
i _ _ _ _ _ _ « _ 
i My Beautician 

DASH DIXON 
10 GIANTS WAXH DOT, 

>SH, AND THE DOCTOR AS 
THEY L00H OVEP TUE WPECKEC| 
SPACE SHIP_ ĄFTER THE CR 
ON THE. 

ONAVVARE OF ANV DANGER, 
TV4EY PQN)PER TME1R FATE/ 

OUR ONLY CHANCF 
NOW IS TO FIND HY 
DAUGHTER/ WE1L TAME 

ALJONG OUR RAV GUNS 
AND ENOUGH FOOD TO LAŠT 

A COUPLE OF 'M0NTH5/. 

EVERY7HING 
A/E'RE AU 
VVHERE'S 

m 

© t 

By DcanCarr 
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DASH,LOOUf 
GIANTS// 

L THEY BE 
•ttTESCAPE THESE -
GI ANT PIOON MEN PP 



DRAUGAS Antradienis, liepos 14, 1936 

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS 
Mūsų Naujienėles 

• • ^™ — • — 

AVATFRBURY, CONN. — 
Praei to penktadienio vakare 
vyčiai ir choras pagerbė bei 
apdovanojo savo veiklų narį 
Joną, Losūnaitį. Dovanėle įtei
kė Mare Mažeikaite, Marcelė 
Andrikiūte ir Mare Orintai-
tė. (Jerus l inkėjimui Joneliui 
reiškė kun. J . Valantiejus, d-
ras F . Hill (Aukštakalnis) , 
P . Lazauskas, J . Kupstas , V. 
Klimas, kun. d-ras prof. Ra
žaitis ir kun. J . Kazlauskas. 
Buvo dainų bei žaislu. Prog
ramai vad. komp. Aleksis. 

nes chieagiečiai tikrai šauniai 
svečius pagerbė, pavaidino ir 
gražių bei artistinių progra
mų surengė. Valio chieagie-
ciai! 

Liepos 19 d., prie Lake Cou-
nponce įvyks didžiojo choro 
metinis išvažiavimas. Bus dai 
nų, skanių užkandžių i r dau
gel kitokių įvairumų. 

Liepos 12 d., prie AV1XBS 
radi o stoties, Norbertas Alek
sis, Notre Dame Universiteto 
>tudentas, atostogų laike, p ra 
dėjo darbuotis kaipo regula-
ris announceris — programų, 
skelbėjas. Sveikiname ir lin
kime gerų sėkmių! 

Susi vien y n IO šeinio bei Fe
deracijos Tarybos suvažiavi
mo dalyviai kun. J . Valanti t-
jus, kun. d-ras Ražaitis ir 
komp. Aleksis iš Chicagos gr'į 
žo pilni maloniausių įspūdžių, 

Liepos 10 d., pr ie mokyk
los lauke, vyčiai i r choras, pa. 
rapijos naudai surengė vykusį 
kortų vakarą. Šiame reikale 
daugiausia darbavosi Mariutė 
Kašėtaite, Magde Karin'auc-
kiene, P . Kauneckis, Mare M?i 
žeikaitė, P . Lazauskas, Alcn-A 
Vasiliauskaitė, J . Kups ta i , 
Marė Orintaitė, J . Ambrozai-
tis, Marcelė Andrikiūte , adv. 
J . Alšauskas, kun. E. (Jrade-
ckis ir daugel kitų. 

Lietuvis - Karščio 
Auka 

= «— 

GARY, 1ND. — Liepos 11 
d., 1 vai. po piet eidamas sa
vo, pareigas- nuo karščio mi
le mūsų miesto lietuvis polic-
monas Aleksandras Rūkas. 
Nors greit buvo nugabentas 
į ligoninę, tačiau jau nebebu
vo galima susikalbėti ir tuo 
jau mirė. 

Velionis buvo pavyzdinga-
ir visuomet sąžiningai ėjo sa
vo pareigas. Liko našlė žmo
na ir vaikučiai, gyv. adresu 
1521 Garfield st. 

Laidotuvės įvyks šiandie iš 
&v. Kazimiero bažnyčios. Po 
gedulo pamaldų bus atlydė
tas ir palaidotas &v. Kazimie 
ro kapuose, Chicagoj. 

Visi velionio giminės ir pa
žįstami kviečiami nuvykti į 
kapines. Rap. 

UNCLE WIGGILYS TRICKS 
fe 

PJI. V * l ^ 

K minei 
Jennįe 

iTJiį Lonpiail was 
4 Į esikęr-vf&įd 

Lietuvoje Kiekvienas 
Turės Dirbti Krašto 

Saugumo Darbe 

Neseniai Lietuvoje buvo iš-
national Music Pestival kon- įleistas naujas kareiviavimo į-
certe, kuris įvyks prie Set-

Rugpiūčio 2 d., parapijos 
vyčių choras vad. komp. A-
leksiui, dalyvaus The Inter-

tlers Village, Chase Park da
rže. . Akstinas 

Vahdens Šaukšte 
Skandino 

- El-
bar! 

darų. 

WAUKEGAN, ŪJb 
getą į duris bar, hai 
Šeimininke šast prie 
" K u o m i galėčiau tamstai pa
gelbėti f" " A š esu pavargė
lis, prašau i šmaldos ' \ Namo 
savininke, suimta gailestingu
mo, negailėjo didesnės išnml-

"dos, ji elgetai aukojo 25 cen
tus. 

kaip jai rodėsi naudingiau, 
geriau . 

Pr ie duonos, daug ir daug 
dar visako reikia. Turbūt , 
nuo alkio kuomažiausiai žmo
nių miršta. Vyras nuolatos 

įsavo darbų sunkumą tyčia da 
ro sunkesniu, kad tuomi pel
nius didesnę gyvenime teisę. 
Paskui ima sanprotauti , kad 
jo uždarbis teturi būt i t ik vy
ro savastis. J o moteris negali 
būti jokia jų nuosavybės da
lininkė. I r , jo nuomone, jo 
žmona, gyveninio draugė, tė
ra ver ta nuo jo gaut i duonos 

mos ir moterys — savanorės. 
Pfašauktieji į (kariuomenę, 

o ka ro metu visi 118-45 metų 
amžiaus, vyrai iš Lietuvos pi
lietybės gali būti atleisti (vi
siškai išvažiuoti užsienin) tik 
krašto apsaugos ministtriui 
sutikus. To paties ministerio 
sutikimu, Lietuvos piliečiai 
gali ta rnaut i ir kitų valsty
bių kariuomenėse, karo laivy
nuose ir karo ar kariško po
būdžio organizacijose, tačiau 
jie nuo Lietuvos piliečiam? 
uždėtų kareiviavimo prievo
lių neatleidžiami. 

Asmenys, vengiantieji ka
reiviavimo prievolės ir už tai 

statymas, kur is įpareigoja vi- ' * dsm<> nubausti , laikomi gar
sus Lietuvos piliečius dirbt i ^ s netekusiais piliečiais. J i e 
krašto saugumo darbą. Šia- t a d a negali eiti valstybės, sa 
me įstatyme y ra įvesta gana vivaldybės i r visuomenės tar 

nybos pareigų. Šias teises jie 

Nesitikėdama iš savo vyro 
pasipriešinimo, ir dar būda
ma jam ištikima, jautė, kad ir apdaro. Vyras da ro iš sa-

m sau ve-
gerai žino, kad ne 

neturi rastis jįj tarpe jokių 
paslapčių, lodei pasisakė vy
rui, kad davusį elgetai kvo-
terį. 

vo gyvenimo draugas 

Greitai vyras padarė pas
tabą. ' 'Rodos, aš vienas uždi
rbu pinigus, be manęs esą ki
tų eikvotojų". 

rgę. Pa ts 
vien dirbtuvėse dirbamas da
rbas tėra darbas. Namuose 
dirbamas darbas ir gi darbas. 
Juk namuose yra aibės dar
bų. Švara be šeimininkės ran
kų namuose neatsiranda. Vai-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ kų auginimas, auklėjimas ne-
.Jos vyras pagriel>ė nuo le- ; a p s t i n a ^ ,notiiios globos, da 

rbo. Beaugindama vaikus ne 
vieną naktelę prie lopšio be 
miego perrymoja. 

Yra moterų, neatliekančių 
derančiai užduočių. Su dides
niu darbštumu, su garesniu 
supratimu ji išpildytų savo 

daug naujumų ir todėl su juo 
verta visiems gerai susipaži
nti, l t 

Įstatymo pradžioje sakoma, 
kad Lietuvos nepriklausomy
bės ir žemių neliečiamybės 
gynimas yra visų lietuvių ir 
Lietuvos piliečių aukščiausias 
tikslas ir garbingiausia parei
ga. Visa tai lietuvių tauta sie
kia visomis išgalėmis, su di
džiausiu pasišventimu ir pa
siaukojimu, nesigailint nei 
savo turto nei gyvybes. Šiam 
tikslui išgyvendinti kiekvie
nas Lietuvos pilietis — vyras 
privalo pats atlikti kareivia
vimo prievolę. J i atliekama, 

£°J-
PO. FJvSPLIOZIJOS. Motorinė " P e n g u i n " po ekspliozijos Belmont įlankoj, Chica 

Ekspliozijai ištikus, keletas įgulos nerių ir keleivių įšoko į vandenį ir išsigelbėjo. Be? 

ntynos didelį šaukštą, pasė
mė vandens ir bardamasis 
praliejo savo žmoną murdyt i . 
Išgąstis ir klyksmas. Kaimy
nai subėgo žiūrėti, ka ip di
džiausių dyvų. 

Kad žmona galėjo rasti kvo 
terį prašančiam išmaldos, jau 
yra aišku, kad ji<> buvo pasi
turį, taupūs. Prie to nebūt 
priėję, jei vyras nebūtų pra
žiūrėjęs Bažnyčios mokinimo-
sios doktrinos antros dialies. 

Bažnyčia moko, kati vyras 
yra šeimos galva, ka ip Kris
tus kad yra Bažnyčios galva. 
Bažnyčia čia pat vėl sako: im
ti nėra vyro nei vergė, ne: ta
rnaitė, bei j i yru t ikra vyro 
gyveninio draugė. Vyras tur i 
mylėti savo moterį ka ip Kri
stus k a d mylėjo savo Bažny
čią už ją a t iduodamas gyvy
bę. 

Po vedybų lieka vienas kū
nas, o dvi sielos. Čia tai yra 
Dievo išmintis, o ne žmogaus 
išmiškas. Vyras paima nuo da
rbo merginą vesti sau už žmo
ną. Pr ieš tai j i buvo ir soti 
k laisva. Savo uždarbį dalijo, 

Svetimšaliai gavusieji 
vos pilietylbę, t a ip [pat tur i 
a t l ikt i kareiviavimo prievolę. 
Karo metu Respublikos Pre
zidentas gali leisti t a rnaut i 
kariuomenėje ir nė Lietuvos 
piliečiams. Taip pat ka ro me
tu, nerikiuotės pareigoms eiti, 
į kariuomenę gali būt i ima-

LIETUVIAI DAKTAKAI 

ms gali grąžinti tik Respubli
kos Prezidentas malonės tva
rka. Kareiviavimo prievolę 
kariuomenėje atliekančių vy
rų beturtės ir pragyvenimui 
lėšų negalinčios užsidirbti šei 
mos, kurias jie prieš stodami 
į kariuomenę savo uždarbiu . 
išlaikė, šelpiamos bendra so- ' 
cialinės globos tvarka. 

Iš visų šio įstatymo nau
jumų, tenka pažymėti vieną 
naują dalyką, būtent, karo 
mokesčius. Vyrai, dėl kurių 
nors priežasčių nepaimti į ti
krąją karo tarnybą arba iš 
jos paleisti neištarnavus nu-

kitus tekt) nuo valties gabenti į ligoninę. 
turimojo turto ar uždarbio. 

j Asmenims, kurie karo mokes
čių nesumoka, ministerių ka
bineto nutarimu, jų vietoje 
gali būti uždėta darbo prie
volė valstybes reikalams. 

Kareiviavimo prievolei at
šaukiami vyrai 21 metų 

amžiaus, o karo metu gali bū-
jti šaukiami 18 metų amžiaus. 
Kariniis prievolės atlikimo 
laikas baigiasi, kai sueina 45 
metai amžiaus. Taikos metu 
kareiviai tarnauja pusantrų 

suvaržyti šunadvokatavimą, 
kaip lygiai yra sutvarkytas 
šundaktaravirnas. Už šundak-
taravimą dabar baudžiama li
gi kelių mėnesių kalėjimo. Šu-
nakvokačiai tuo tarpu laisvai 
žmones apgaudinėja. Šunad-
vokatauja baigę vieną kitą 
gimnazijos klasę ar net nieko 
nebaigę, o tik tarnavę kai ku
riose įstaigose ir iš jų išva
ryti, šunadvakatauja baustie
ji už visokius nusikaltimus ir 
tik kalėjime "išmokę' ' teisių 

sukčiai, nes beveik visi teis 
urnose turi bylų už sukčiavj 
mus. Labai dažnai pasitaiką 
kad šunadvokačiai ne tik žmo 

fjrui surašo prašymą, bet dar 
nueina į karčiamą su klientu 
išgerti ir čia su draugais, kli
entą nugirdę, ištuština kiše
nes. Tokių bylų buvo nema
ža. Praktiškai piliečiams šun
advokačių patarnavimas kas 
tuoju brangiau nei advokato 
patarnavimas, nes dabar ad
vokatai mažus patarnavimus. 

metų, o karo metu *— kol rei- Į mokslų. Beveik visi šunad-
kalauja valstybės saugumas. 

tarnaujant kariuomenėje įr | Matyto _laiko, privalo 15 me-
esant atsargoje bei apsaugoję. 

Lietu-»f mokesčiai V 1 U pagrindiniai ir 
papildomieji. Pagrindiniai mo 
keseiai yra visiems lygūs, o 
papildomieji bus imami nuo 

Lietuvoj Rengiasi 
Suvaržyti Šunadvo

kačius 
Atatinkamose įstaigose ke

liamas klausimas įstatymais 

vokačiai yra girtuoKliai ir PL ATINKITL ' DRAUGĄ' 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

pareigas kur kas naudingiau. 
Nekartų kaip yla iš maišo iš
lenda mintis: " T a u geriau ti
ktų kiaules šerti, negu būti 
motina". 

Kiekvienas sveikas gali sau 
užsidirbti duonų, ir dar susi
taupyti ateičiai. Vyras ir žmo 
na skaitosi vienas kūnas, o 
dvi sielos. Taigi, vyro užda
rbis, uždarbio taupmenos yra 
savastis ir vyro ir žmonos. 
Rodos, vyrai turėtų drovėtis 
vadinti savo žmonas vagilko-
mis. Bėgila* 

r " ' •• ' * > 
30 METŲ PRITYRIMAS 

Akys egiamijittojamos — akiniai 
pritaikomi 

DR, JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 8. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien ©uo 9 iki 

12 — IM iki 8 vak. 
T*i CĄJfąl 0528 

Res. 6924 S. Talman Ave. 
R M . TeJL GROvehill 0617 
Office Tei. HEMlock 4848 

DR. J . J . SIMONAITIS 
2423 W. Marąuette Road 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vel. 2—4 ir 7 - 9 vak. 
Kctv. ir Nedeiiomia susitarus 

Tel. CANal 2345 

DR. F. C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketverjjais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANal 0402 

Ofiso Phone 
PROspect 1028 

Res. and Office 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

DR, J . J . KOVVAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago 

OFFICE HOURS: 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Snnday by Appointment 

TeL CANal 0257 
Res. PROspect o659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. 
Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct, Cicero, 111 
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

8147 So. Halsted St., Gbicsfo 
Paned., Sered. ir Subat 2—9 vai. 

DR. A. J . MANKĄS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 ArckerAve. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St. 
Valandoa: *-^L0 ryto ir 6»*fl vak. 

Trečiadieniais įr ge&na&aniai* 
oacai nįtarti 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedeiiomis pagal sutarti 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namu TeL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. S. BIEŽIS 
GYDTTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos 1—3 ir 7—| 
Seredomis ir NedėL pagal sutartį 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. 

Telefonas REPnblic 7S68 
— * * " * " ^ Į w į > y • 

TeL BOUlevard 7042 

DR. G. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Scredo.j pagal sutartį 

TeL Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory 2343 

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

756 West 35th Street 

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

v— 

D A B A R Pirmus Morglčius 
Skolinam ir Perkam 

R E A L E S T A T E 
Visokiu* Kūšies liiMirauce — Lgnioh, Viesulo, AuLoaiubiiiij. 

S t i k l u i r t. t. 

J 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedeiiomia pagal sutartį 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 
i * " • • i • • m 

DR. CHARLES SEGAL DR, MAURIGE KANN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 labos 

CB2CAGO, H l * 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vaj&iįo. N^ėlioiais nno 10 iki 12 l . * ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ 

ui w mato i* m> T & MO ^ K* ui-v* *• *?to; 2-3 ir 7-8 *,*>&. 
' _ miuieę ' NeddUomis nno 10 iki 12 dieas 

Tel. YARds 0994 
BM.I TeL PLAza 2400 

VALANDOS: 

GERA 2INIA CKICAGO LIETUVIAMS] 
Pusmetiniame direktorių susirinkime birželio 24 d., 

1936", Simono Daukanto FederaI Savinas and Loan As-
soeiation of Chicago, vel perbalsavo 4 % ) divida«l§ ant 
visų taupymo skyrių. 

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmo (July 
l s t ) v 

Šiai ir vel Simano Daukanto Federalė Spulka per
tikrina Chicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupy
ti savo pinigus yra Simano Daukanto Federai Savings 
and Loan Association of Chicago, kur kiekvieno s mens 
pinigai yra apdrausti iki $5000.00 j>er Federai Savings 
and Loan Insurance Corporation, Washington, D. C. 

Simano Daukanto Federai Savings and Loan Aeso-
ciation of Chicago randasi labai patogioj vietoj, po ant
rašu 2202 West Cermak Road. skersai Metropolitan 
State Bank. 

Simano Daukanto Federai Savings and Loan Asso
ciation of Chicago investuoja pinigus tik ant pirmų mor-
gičių mažais mėnesiniais atmokėjimais. Paskolos daro
mos nuo 5 iki 15 metų. 

Namų savininkai reikalaujantieji morgičiŲ visados 
kreipkitės j 

EDERAL SAVINGS 
JANO LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO 

« & 

2202 W. Cermak Road 
BEN i, •"^^fjingyif mt 

| 
J. r 

I 
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Net Svetimi Susidomėję Dariau.;-Gireno 
Diena 

IŠKILMES TIKRAI BUS NEPAPRASTOS 

Sekmadienį, liepos 19 d. — 
Dariaus - Girėno diena Chica-
goje. Tai bus metines sukak
tuves nuo atidengimo pamin
klo mūsų drąsiems lakūnams, 
kurie savo brangias gyvybes 
paaukojo Lietuvos vardo kė
limui. 

Dariaus - (Jireno diena do
misi ne vien plačioji Chica-
gos ir apylinkių lietuvių vi
suomenė, bet domisi ir sve
timtaučiai. Ne vien lietuvių, 

New York to Lithuania in 
Julv, 1933, which resulted in 
their deaths wlien they fell 
near Soldin, Germany—in Ma-
rąuette park, 67th street and 
California avnue' \ 

Toliau Tribūne rašo: 
"Capt. Stephen Darius and 

Stanley Girėnas, Chicago fly-
ers, planned to make their | 

fliglit on the aniversary ofj 
Lindbergh's crossing of the 
Atlantic, but \vere derayed in 

bet ir anglų spauda apie tai starting until July 15, 1933. 
rašo ir paveikslus deda. Štai, I Beeause their plane was hea-
didysis Chicago dienraštis j vily loaded with fuel for the 
Chicago Tribūne praėjusio se- long trip they left their wire-
kmadienio laidoj įdėjo pami-j less eąuipment behind and 
nklo atvaizdą ir ilgą straips- i were not heard from until the 
nį apie rengiamas metines iš- j crash was reported from Sol-
k ii mes. Pradžioje rašo: 

"Chicagoans of Lithuanian 
birth and ancestry \vill join 
next Sunday to rededicate the 
Darius-Girenas monument — 
conirnemorating the flyers' at-
tempted non-stop flight from 

kun. A. Skrypko, $2.00 — 
kun. J . Statkus, $1.50 — B. 
Sereikis. Po $1.00: J . Norkus, 
J . Čepulis, J . Sudeikis. B. Ša
mas, F . Levickis, L. Razba-
dauskas, G. Stakauskas, A. 
Pučelis, P. Maldžius, F . Ale-
ksandravičia. Iš parapijonų 
aukojo: $5.00 — A. Viscount, 
$2.00 — B. Ogentienė; po $1: 
Šatkaite, Viltkns, Birbelaitė, 
Sudaite, Budminaitė, Žukaus
kiene, Šimkienė, Bartkienė. 

Iš biznierių aukojo: Beržin-
skis, Stakauskas, Žakas, Ur
bei is, Ohio Meat Market, Ki-
neinas, Kareiva, Mondzijaus-
kas, Balčiūnas, Markovas, 
Skrodenis, Skinders, Kaspa
ras, Brazauskas, Vaičkienė, E-
žerskis. Valgomųjų dalykų 
aukojo: B. Šamas, Sereikis, 
Kupetis, Fruit Store. 

Koresp. 

A Į A 
PETRAS CIPLIS 

d.. l!f36 m.; 
s iuaukss pu-

Mlrė lit.pos 11 
7:45 vai. vakaro, 
sės amžiaus. 

Kilo iš Kauno rėd., Kžerėnų 
apskr., Dūkštų parap., Kedkū-
ni.škių kaimo. 

Amerikoj išgyveno 21 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Oną, po tėvais Jurijo-
naitg, dukterį Antaniną, pus-
seserį Malania ir švogerį Vin
centą Chepelius ir jų šeimas, 
švogerką Konstanciją ir švo-
g-crj Pranciškų Jonikavičių ir 
jų šeimas ir ki tas gimines; o 
.Lietuvoj motiną Grasildą, bro
lį Jurgį, 3 seseris: Rozaliją 
Vadeišienę. Juzefą Beinorienę, 
Aniele Meškūniene ir ki tas gi
mines. 

Kūnas pašarvotas 4601 So. 
Hermitage Ave. 

Laidotuvės įvyks trečiadieni, 
liepos 15 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Kry
žiaus parap., bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Š9, Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy-
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Moteri>. Duktė, 
Pussesere, § v ogerka, š v ogeriai 
Ir Gimines. 

Laidotuvių direktorius J. F . 
Eudeikis. Tel. YARds 1741. 

din, (rermany, on tlie 17th.' 

Buried in Ldthuania, 
"Their bodies were buried j 

three days later in Kaunas,; 
Lithuania. A reąuiem liigh I 
mass was celebrated to honor | 
them on July 20, 1933; in St. 
George's ehurch, 32nd street 
and Auburn avenue. 

" A movement to erect a 
monument in Chicago to the 
flyers was started July 26 
tnat year and on Oct. 9 the 
Lithuanians of the city spon-
sored an ai r sho\v to raiše 
funds for the project. The 

Dariaus - Girėno Paminklas Chica£oj3. Prie dviejų 
bulvarų (Marąuette Road ir California Blvti.) susikry
žiavimo ant pietvakarinio kampo stovi šis pilkojo grani
to Amerikos lietuvių, daugiausia čikagieeiij, aukomis 
pastatytas šis Dariui-Oirenui atminti paminklas, kuris 
patraukia kiekvieno praeinančio ir pravažiuojančio akį 
(naktį būna apšviestas). Prie paminklo kairėj stovi adv. 
Vasalle, Paminklo Statymo Kom. pirm., vidury l ie tu-
vos konsulas Chieagai A. Kalvaitis ir adv. Olis. Sekma
dienį, liepos 19 d. čia [bus metinės paminklo atidengimo 
sukakties iškilmės su turininga programa. Tūkstančiai 
Chieagos ir apylinkes lietuvių suplauks ton vieton pa
gerbti dnisių mūsų lakūnų — Dariaus ir Girėno at
mintį. (Šis atvaizdas tilpo Chicago l>aily Tribūne prar 

Parengimai 

NORTH SIDE. — Moterų 
Sąjungos 4 kuopa rengia bu-
nco ir cartl party, trečiadienį, 
liepos 15 d., Deksnių namuo
se. 2019 Pierce ave., 7:30 vai. 
vak. Bus daug; gražių dova
nų, šalto gėrimo-. Tokiame ka
rštame ore kaip tik bus sma
gus vakaras praleisti vešiam 
ir jaukiam Deksnių namo skle 
pe. Visi širdingai kviečiami 
dalyvauti. Įžanga 25c. E. M. 

MISIJŲ REIKALU 
I I I - - - - - — -

Paskirta du TSvu Marijonu kunigai misijoms Amerikc 
— kun. J. Mačiulionis, M.I.C. ir kun. A. Markūnas, MJj 
Su misijomis pradės važinėti rugsėjo mėnesj. 

Visi gerb. klebonai, kurie nori gauti misiįonieriu praši 
mi kreiptis sekančiu adresu: 

KUN. J. MAČIULIONIS, M.I.C 
2334 So. Oaktey Ave., 
Chicago, Illinois 

P.S. : Prašome gerb. klebonų kaip galima anksčiau sai 
prašymą atsiųsti, kad būtų galima geriau sudaryti misi, 
maršrutą. 

KUN. J. MAČIULIONIS, M.I.C 
misijų tvarkytojas. 

nienė iš Bridgeporto ir jauna smagiai praleisti valandėlę l 
K. Balčiūnaitė, kuopos iždi- klausydami gražios radio pr< 
ninkės S. Balčiūnienės dukre- gramos, kuria pavaišins Pe< 
lė. Mes džiagiamės gavusios plės rakandų krautuvės 4jg 
savo kuopon jaunų veikėjų. Archer ave. ir 2536 W. 63 ™ 
Prašom ir daugiau veikėjų Programai yra užkviesti g< 
stoti į brangią organizaciją, ii talentai, kurie pi'dainuo 
Čia gali priklausyti moterys ir pagrieš gražių liaudies dai 
ir merginos. nelių, taipgi rinktinių ko| 

R. Mazeliauskiene, pirm. pozicijų. Nepamirškite paį 
I klausyti. Rap. XI 

RADIO 
Šiandie užsistate savo radio 

ant stoties WGES, 1360 kil., 
7 vai. vakare galėsite tikrai 30 nuoš., o gal ir d 

KAUNAS. — Kainų tvar 
kytojui nustačius alui kjina^ 
tikimasi. kad jis atpigs ik 

2uC 
shaft, which is modemistic in programą. Kadangi tą dkną 

and suggestive of a 

imai 

VENETIAN MONUMENT 

design ' fc>&' 

FRANCIŠKUS 
WANAGAS 

mirė Liepos 11. 1936, 7 vai. 
vuk. sulaukęs 31 metų uinž. 

(Jimė Chicago, Illinois. 
Amerikoje išgyveno 31 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

motina Vladislavą (po tėvais 
Kraukliūtė) , 1 seserį Veroni
ką, 3 brolius: Vladislovą, Ste
poną ir Kazimierą, švogerį 
Joną Alaslą. brolienę Marijoną, 
5 anūkes ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 4330 So. 
VVood St, 

l-iidotuves įvyks trečiadienį, 
liepos 15 d. Iš namų 9 vai. 
ryto bus atlydėta j švč. Širdies 
bažnyčią, 461 h & Lincoln St.. 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. po pa
maldų bus nulydėtas i ftv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ar pažys-
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę Motina, Sesuo, Bro
liai, Švogeris, Brolienė ir A-
n ūkai. 

Laidotuvėms pararnauja 
grab. Juozapas Eudeikis ir 
Tėvas. 

Tel. KEPublic 8340. 

MOTIEJUS 
BOGDANAVIČIUS 

m. Mirg liepos 13 d., 1936 
3:21 vai. ryto, sulaukęs 80 me
tų amžiaus. 

Kilo iš Suvalkų, Alytaus pa-
r.ip., OhotKos Kaimo. 

Amerikoj išgyveno 51 melus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

seserį Marijoną Janulionienę, 
brolių ir seserų vaikus, jų tar
pe Kazimierietę vienuolę seserį 
M. Te rasi ną. 

Kūnas pašarvotas 1744 No. 
Girard St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
liepos 15 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. My
kolo parap. bažnyčią. kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
vrlionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kvirčiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy-

stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Se*uo ir (iimines. 
Laidotuvių direktorius A. 

Masalskis. 
4139. 

Tel. BOUlevard 

broken airplane wing, was 
dedicated July 28, 1935". 

Sukakties paminėjimo pro
grama bus nepaprasta. Jau va 
kar buvo rašyta, kad progra
moj dalyvaus Illinois vai. gu
bernatorius, Chieagos miesto 
majoras ir kiti anksti miesto 
ir Cook apskr. valdininkai. 
Be to, turėsime ir svečia, tei
sėja. Laukaitį iš Baltimore, sukaktuves bus tikrai nepa

prastos. Visi ruoškimės jose 
dalyvauti. Tuo parodysime pa 

tūkstančiai lietuvių, suplauks 
į Marąuette Parką, komisija 
gavo leidimą, uždaryti Califo
rnia bulvarą, tarpe 'Marąuette 
Road ir W. 68 st. Gauta taip 
pat leidimas tam tikrose vie
tose pastatyti standus, klu
bus galima gauti gėrimo ir 
užkandžio. 

Taigi, metines nuo Dariaus-
Girėno paminklo atidengimo 

Md., kuris atstovaus Maryla-
ndo vai. gubernatorių. Tiki 
mes tą dieną turėti ir dau-

w 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

E JUOZAPAS gm 

UDEIKIN 
TĖVAS *m 

RE Public 8 3 4 0 

VERONIKA ČUZEUS 
(po tčvais .la-u-) 

Mirė liepos 13 d., t t f i m., 
5 vai. ryto, sulaukus 45 melų 
amžiaus. 

Kilo is Telšių apskr., K v e-
dainių parap.. Klabu kaimo. 

Amerikoj išgyveno 25 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Julijoną, 2 sūnus: Bro
nislovą ir Alfonsą, 3 brolius: 
Antaną, Kazimierą ir Domini
ką ir gimines; o Lietuvoj mo
tiną Oną, broli Petrą ir gi-
rnints. 

Kūnas pašarvotas 2645 W. 
71st Street. 

Laidotuves įvyks ketvirtadie
nį, liepos 16 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta į Gimimo 
Paneles ŠvenČ. Marijos para
pijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes. 

Nuoširdžiai kvieeiame viaus 
gimines, draugus-ges ir pažy-
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, 
fiai ir Gintinos. 

sūnūs. Bro-

i^aidotuviu direktorius I. J. 
Zolp. Tel. BOUlevard 5203. 

jgiau žymiu, svečiu, nes ta. pa-
čhti dieriiL, anksti ryto, Mar
ąuette parke bus Southtown 
Amateur Handicap Golf tur
nyras, kuriame dalyvaus daug 
žymių golf i ninku ir to spor
to mėgėjų. Dainuos didelis 
jungtinis choras. Benas is 65 
muzikantų duos lietuviškų kū 
riniu koncertą.. Sutemus bus 
į padanges leidžiama nesu
skaitoma daugybe įvairiaspal
vių fajervorkų. Po visą par
ke; bus išvedžioti garsiakal
biai. 

Dariaus-Girėno Paminklo 
Statymo Komiteto iškilniems 
rengti komisija, kuriai pirmi
ninkauja adv. Charles P. Kai, 
deda pastangų suruošti tokią 
programų, kuri viršytų ir pa
minklo atidengimo iškilmių 

šauliui, kad D. ir G. pasiau
kojimo tėvynei mes nepamir-
šome ir nepamiršime. . S. 

Town of Lake Žineles 

Šv. Kryžiaus parap. pikni
kas gerai pavyko. Pelno liko 
apie $1,100.00. Šįmet parapi
jos pikniko virtuvę vedė Mo
terų Sa-gos 21 kp. Nei vienais 
metais virtuvėj tiek nepada
ryta, kaip šįmet — $200.90 
gryno pelno. Moterų Sų-gos 
kp. sumušė visus parapijos 
piknikų rekordus. Vedėjos ar
ba, pirmininkes buvo M. Su-
deikienė ir O. Norkiene. 

Visa Moterų Sa-gos kp. ir 
kleb. kun. A. Skrypko dėko
ja visiems už prisidėjimą ir 
parėmimą. 

Sekantieji aukojo: $3.00 — 

J . F. EUDEIKIS 
AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTį 

YARds 1741-1742 

GAKY, 1ND. LAIDOTUVIŲ M R E K T O M A I 
KELNER — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
l ' lioue 9UUO 820 W. l o th Ave. 

WEST SIDE. — Moterų S-
gos 55 kuopa laikys mėnesinį 

1 susirinkimą šį vakarą, 7:30 
vai., parapijos svetainėj. Są-

• jungietės malonėkite atsilan-
'kyti į susirinkimą ir atsive
sti naujų narių. Dabar vajaus 
laikas. Mūsų kuopa kas su
sirinkimą gauna naujų narių. 
Praeitą susirinkimą įsirašė, 
kaip jau buvo minėta, veikė
jos: Monika Petraitienė, S. 
Kazanauskaite, Ona Aleliū-

Nauja Galia Nusilpusiems 
Organams 

NUGA-TONE stimuliuoja nusilpusius 
organus Tai puikus pilvui tonikas 
gerinąs apetitą ir padedąs malimui. 
Skatina plaukimą syvų pilve i.r žar
nose. Vidurių judėjimas pasiliuosuo-
ja. NUGA-TONE veikmė į širdį iš
šaukia didesnę energiją jos įvai
rioms funkcijoms. Sveikstant po sun 
^ios ligos, tai yra stebėtinas tonikas. 
Imki t NUGA-TONE šiandien. Persi
t ikrinkite šio toniko Nauja galia. 
Mėnesio trytmentas tik už Vieną Do
lerį. Pasėkos garantuotos arba pini
gai grąžinama. Parduoda visi ap-
tiekoriai. 

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL. 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c 
ir 60c. 

TOLOSEFAT 
MIM M. Kktaer of Brooklyn, N. T. 

write»: "H»ve used Krmcben for the 
pftst 4 montbt »nd h»ve not only loit 35 
poondi but fael so raveb better in erery 
w»y. Iren for people who don't care to 
reduce, Knueben is wonderfal to keep 
the tyttem healthy. I belnf a narse 
•honld knoir for I've tried so many 
thinn bot only Kruschen »n$wered all 
purposei." (Moy 12, 1982). 

TO los* fat 8AFELY and HARMUESS-
LT, take a half teaspoonful of Kruschen 
Salts ln a glass of hot water in tha 
morning before breakfaat—don't miss a 
morning—a bottle tbat lasts 4 weeka 
costs but a trifle—get Kruschen Salti at 
any drugstore in America. If not joy-
fully aatiifled after the flrst bottle— 
money back. 

Stop 
Itching 

S>fxin 
ZEMO greitai atleidžia skausmą 

nuo niežimo ir rinqworm — paleng
vina niežimą, eezemą, spaugų skau
dėjimą ir kitas panašias odos li
gas. Per 25 metus ZEMO yra var
tojamas milijonų žmonių, kurie goria 
jj kaipo švariausią, saugiausią Ir a t -
sakomingiausią vaistą šeimoms. Už
tvirtintas GOOD HOGSEKEEEPING 
BUREAU, NO. 4874. 35c, &0, $1. 
Visose vaistinėse. 

Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų ir 
Grabnamių 

o 
Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj 

o 
Suvirs 50 metų. prityrimo 

O 

Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 
pinigus 

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chieagos Lietuvių 

527 NORTH WEŠTERN AVI 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT] 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

I. J. Zolp 1646 .West 46th Street 
Ą * *,fci Phone BOUlevard 5203 

Ezerskis ir Sunos 10734 S. Michigan Ave, 
Tel. PULlman 5703 

L a t a i c z ir Sunai 

S. C. Lacbavricz 

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 251& 

4605-07 So. Hermitage Ave. I 
Phone YABds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave 
42-44 E. 108th Street 
i^hone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

i. 4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

2CHIO 
F O R S K l N i SI F! I T A T I O r 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave, 
Phone YAEds 1138 

k Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

A. Petkus 1410 So. 49th Ct., Cicero 
lf Phone CICero 2109 

J. F. Radzius Phone CANal 6174 
668 West 18th Street 

S. M. Skudas 718 West USth Street 
Phone MONroe 3377 

IMPERFECT IN ORIGINAL 
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file:///vill
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VIETINĖS ŽINIOS 
Vasarinis "Draugo" 

Cf 

Piknikas Pavyko 
»•»"'• 

Diena buvo karšta, tažiau 
suvažiavo daug žmonių 

fciu meta vasarinis "Dfan-

ket, 4214 Archer Ave., auko
jo skanų kumpį iš Lietuvos, 
kuris teko Mykolui Benzinui, 
4440 80. Talman Ave. Ekstra 
dovanas davė siuvėjas Anta-

|nas Lukošius, 2555 W. 43rd 
9t. siutu ir drebių valvmo ir 

g o " piknikas, liepos 12 d., į- prosinimo šapą. Pirmą iš Uų 

J 

v\ ko naujoj vietoj — Sunset 
parke, kitu vadinamoj Vil
niaus Kalneliais. Vieta, ištik-
ruju, at i t inka pastarajam pa-
vadinimui; kaltnuota, graži 

Nors >aule tą, dieiui svilin-

sviliuo ir kiekvieną trau 
8 ujK'S, eserai, tačiau žrao 
i u, kad ir į naują, daugeliui 

v i-a i nežinomą vietą, suvažia
vo daug. Jr neužsivyle. •Šim
tą.neriai Sunset parko me-
dž 'u visiems teikė pavėsio. 

I )arbininkai, nuoširdūs 
pDraugo" hieiuliai visą die
ną sušilę dirbo prie Įvairiu 
ptand'ų, kad patenkinus pub-
iką. Begalinis ju pasišventi
na.^! 

Saulei pasvirus už miškelio 
a iš anksto nustatyta 

Ant estrados lie-
\iai <T7ut^fc^ išbandė sa

vo jėgas su^Wtimtaueiais. 
lV'ymftina, kad Baneevi-
ĮQUS {Draj>ie/nas dzūkas) ir 
1 1 Vnm> išėjo laimėtojai. Ki

ti vi poros: Mingela su 
•dūku ir Jakaitis su vokie-
1 išėjd lygiomis. Paskui nu

kaltos; kalbėjo kun. Ru-

tt» 

gavo J.uozas Kolieius, 4403 
S. Maplewood Ave., o antrą 
gavo A. Kaldis, 7(H AV. 31st 
St 

Daug biznierių pažadėtų 
dovanų liko "Draugo*' Tjal>or 
Day piknikui, kuris įvyks rug
sėjo 7 d., Vytauto Parke. Sis 
piknikas bus 20 metų jubilie
jus, kaip " Draugas" eina 
kaipo dienraštis. 

Darbininkų Draugiškas 
Išvažiavimas 

Visi '•' Draugo" pikniko 
darbininkai, praleidę du pik
nikus, pavasarinį, kuriam pa
sitaikė labai šalta dieną, ir 
vasarinį, kuriam pasitaikė 
nepaprastai karšta diena, nu
sitarė turėti bendrą išvažiavi
mą ateinanti sekmadienį, lie
pos 19 d., Labdarių farmoje, 
pakvėpuoti tyru oru i r pasi
tarti apie tolimesnį pasidar
bavimą lietuvių katalikų dien
raščiu i '* Draugui' ' 

MANO ĮSPCD2IAI IŠ PIRMOSIOS 
LIETUVIŲ DIENOS VAKARŲ VAL

STIJŲ MARIJOS RAINELIUOSE 
HINSDALE, D_L. 

'•' " m 

gUrgduns pog 
•mJL 

1 * . ,936 
^ r 3=*= 

n 

Liepos 5 d. pusiaukelyje 
tarp Cbieagos ir TT. Marijo
nų ūkio . sustoja trokas su 
pasažierais ir šaukia senuką 
pėsčią einantį. Senukui įlipus 
į troką, paklausta jo, kur ei
nąs. — Einu, sako, ten, kur 
tamstos važiuojat. To senuko 
pavėžintoju buvo troko sav. 
Jonais Baoavis (Bacevičius); 
vienas didelių darbuotojų Ka 

talikų Akcijoje, dėde Anta
no Bacevičiaus. Jono Bacevi
čiaus amatas yra: carpenter, 
repairing ir general contrac-
tor, 252 W. 47th st., Chicago, 
UI. Telefonas Yards 5097. 

Bacevičiai, pasirodo, geri 
rėmėjai visų katalikiškų įstai
gų, taipgi ir TT. Marijonų. 
Todėl visiems lietuviams rei
kale reikėtų kreiptis pas J . 
Bacevičių. 

Visi Bacevičiaus pasažierai, 
seni ir jauni, dideli ir maži, 
skubėjo su parama TT. Mari
jonams. 

Troke pastebėjau jauną pa
nelę — tai buvo Ona, Bacevi
čių dukrele, apie 18 m. a m l 
Jos krūtinę puošė Apaštalys
tės Maldos Promotorio ženk
lelis. Panelė jauna, bet rimta. 
Drabužiai ir veidelis liudija 

Praėjusį sekmadienį Lšvy- kilnias dorybes. Tai $*%zdys 

dais TT. Marijonų rėmėjų VJ-
sų luomų. Čia Tėveliai Mari
jonai, jų auklėtiniai klierikai, 
broliukai; Chicagos, apylin
kių ir net iš Lietuvos dvasiš-
kija. Čia gausi eilė įvairių 
profesijonalų. Čia senimas ir 
jaunimas. Tėveliai, motinėlės 
su savo sūneliais ir dukrelė- lnuo l .! s P 1 ? d e d a k a l b * : G e r b ^ 
™;c A\A<J\0I„ ; „***. nuėji! As esu netik socialis

tas, bet ir tikras komunistas. 

g. kun. prof. J . Vaitkevičiaus, 
M. I. C. kalbos. 

* Vienuolio gyvenimas, tai 
tikrai komunistiškas. Kartą 
Prancūzijoje viešame sociali
stų susirinkime paprašė balso 
vienuolis. Nenorėta duoti bal
so. Nes, girdi, kaip čia vie
nuolini duoti balsą socialistų 
mitinge? Vienuolis sako: aš 
kalbėsiu tikrai jūsų mintimi. 
Pagalios duota vienuoliui bal
sas. I r išėjęs ant estrados vie-

THKNGS THAT NEVTR HAPPEN 
By GENI: BYRNES 

Rap. 

Prigėrė Aleknavičius 

ij/,inskas iš Lietuvos ir kiti. 
Hanlel liiisilendus Sunset par
kas skambėjo lietuviškomis 
Ldainoniis. 

1 kęs su draugais maudytis 
Bangs ežere prigėrė AValter 
Aleknavičius, -14 
W. 4tf st! 

amž., 2515 

VISIEMS BUVO CERAI 
"Draugor" metinis piknikas 

naujam parke "VIniaus Kal-
ne'iuoso" — Sunset Park, ge-
r.-.i pasiseki. Ypatingai link
si n i tie, kuriems teko dova
nos. 

Pi i*» Įžangos tikietų dova
nas laimėjo sekantieji: Pbilco 
lf:i lio iŠ Jos. F . Budriko 
krautuvės, 3417 So. Halsted 
>St. laimėjo P. Kundrotas, 
P 1 6 S. \faplewood Ave. Če-
v.ivkus is J. Pikiel krautuvės 
laimėjo Ro*e (Juhistaite, 4355 
įb . Mozart St. Skrybėle iš 
Vlado Ivanausko vyrišku rū
bų krautuves, 2252 VY. Cer-
mak Koad laimėjo Ona Alek
niene 4358 S. Itoek\vell St. 

Prio serijų tiki;ktukų dova
nas gavo: Juozas Kolieius, 
444.:{ S. \iaplewood Ave., ka
rišką laikrodį i? Rapolo An-

Ltlreliūno laikrodžių krautuvės, 
2o7>0 VV. 63rd St. Biznierius 
V ik. NTaureckis, 4359 S. Tal
man Ave., penkių evarę sū-

n'\ a.ukotą Vinco Kubaicio, 
prižiūrėtojo " Vilniaus Kal
neliu". (Jerą kt.ygą iš "Drau
go knygyno gavo Eduardas 
Kul>aitis iš Sunset Park. 
44 Draugo" prenumeratą me
tams laimėjo Richardas Ger-
bašanska% 2C05 String St., 
tiktai f) metų amžiaus. "Lai 
v o " p re nu m • ratą metams lai
mėjo muver'is Povilas Norkus, 
1706 W. 47th St. Smuiką a-
pie 100 metą ^senumo teko bal
tų tikietų No. 523. Pavardė 
neišskaitoma, t ad laikytojas 

,to galiuko prašomas atsišauk
ti " D r a u g o " o Tise, kur gaus 
smuiką. Jonas Vaidžiūnas, 
savininkas Arcber Meat Mar-

Išpleše Visas 
Taupmenas 

Julia Harrington, 50 metų 
amž., paliko be cento. Prie 
namų 7026 Veraon ave. plėši
kas pagrobė iš jos* rankų ri-
dikulį (handbag), kuriame bu 
vo $980 ir pabėgo. Tie pini
gai visas buvo senutės tur
tas. 

Ne Saules Sausiausieji 
Spinduliai, Ne Lietaus Drėg
numas Negali Atimti Skonj 
ir šviežumą 8 Old Cald Ci-
garetu. 

sekančiai kartai, kurs ne^ vai
sių Dievui ir Tėvynei! 

Štai ir Marijos Kalneliai! 
12 valanda. Viskas iš vakaro 
išpuošta kuogražiausiai. Lie
tuvos ir Amerikos vėliavos ir 
tautinės spalvos. Lauke ir re
storane stalai puikiai paruoš
ti. Laukiama svečių, TT. Ma
rijonų rėmėjų. Jaučiama tik
rai Lietuvių Dienoje. Laiko 
dar yra pamatyti ir pasidžiau 
gti seminarijos koplyčios sta
tyba. Auditorijai lubos jau 
uždėtos. Būsimos koplyčios 
sienos jau įpusėję. Linksma. 
Pažvelgus į laukus, būsimą 
derlių, dėl sausros, sudaro liū
dną vaizdą! 

Sugrįžus į ūkio sodą., malo
numas dar padidėjo. Cia tūks
tantinės minios įvairiais bū-

mis dideliais ir mažais kūdi 
kiais. Pas visus matosi pado
rumas! nes nesįmato nei vie
nos panelės su nepadoriais 
drabužiais ir su paraudonin
tomis lūpomis ir veidu, kaip 
kad kituose piknikuose. Tai 
visa sukelia malonumo. Čia 
liaudies daineles per garsia
kalbį skamba, iš kilniųjų lie
tuviškų krūtinių; skamba ir 
puiki muzika. Čia būriai dar
buotojų TT. Mar. rėm. rūpes
tingai ir mandagiai stengiasi 
padidinti dienos pajamas TT. 
Mar. naudai. Čia visi,, seni ir 
jauni, randa savo brangius gi
mines, draugus ir pažįstamus 
ir seka malonūs pasikalbėji
mai; čia įspūdingos įdomios 
kalbos profesijonalų vietinių, 
rytinių valstijų ir net ką tik 
atvykusių iš Lietuvos (kun. 
Rudžinsko). 

1 

Keli žodžiai ištraukos iš d. 

(Gausūs aplodismentai). Vie
nuolis sako, vienuolių gyve
nime viskas bendra. Vienuo
liai nieko neturi, ką jie gailė
tų skaityti savastimi. Štai1, ir 
šis drabužis ne mano, o im
tas iš bendros kasos. I r ką 
tik vienuolis uždirba, viską j 
turi atiduoti } bendrą kasą, 
iš kurios reikale jam duoda
ma reikmenys. Bet iš kito 
prievarta atimti į bendrą ka
są, kaip kad daro komunistai, 
tai jaa blogai. Tad toks k o - ! n t o v e r t § s - C i a vieto->'e a P ' ° 

dismentų, visų socialistų no
sys nuknebo". 

munizmas labai blogas. 

SAN SALVADOR. Do-

Vi enuolio gyvenimas: tai 
visiškas išsižadėjimas pats sa
vęs. Ne tik valgis, drabužis, 
ar draugas, geras, ar blogas, 
turi su juomi sutikti. Nepa
sakysi: tas draugas man ne
geras, duok man kitą. I r ne
pasisavinsi turto nei vieno ce-

r? 
DIDELIS 

: ^ 

Išpardavimas 
APEX skalbyklų 

<r • \ i 

Važiuokite į Lietuvę 

EKSKURSIJOS 
Ant Visų LaivŲ 
Greitas Patarnavimas 

B. R. PIETKEWICZ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2608 West 47th St. LAFayette 1083 
*V j> 
J? 

) 

^ 

TAUPYKIT PINIGUS UŽTIKRINTOJ 
ĮSTAIGOJ 

U. S. Government įstaiga. F . S. 
and L. Ins . Corp apdrausta kiek
vienos ypatos iki $5,000.00. 

Mokam dividendą, kas 6 mėne
siai. Praei tyje išmokė jom 4 % « 

Tur tas siekia virš $1,300,000.00 

DUODAM P A S K O L A S ANT P I R M Ų M O R G i e i Ų 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
2324 S. Leavitt St T«l. CANal 1679 

JUSTIN (MACKIEWICH, Prezidentas 
^ 

Nuolaida n u o 

£lO-°° iki 
£35.00 ant 
naujos APEX 
skalbyklos. Par
duodama: įmo
kant 5(- | .00 do-

wn. Kitus leng
vais išmokėji
mais. 

Taip malonioje nuotaikoje 
sunku buvo skirtis, bet vėlus 
vakaras privertė visus važiuo
ti namo. J . g. 

UŽKIKITE PAS LIETUVI 
PETER'S BUFFET 

Prieš HIghway Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais. 

Sandvičiai ir Chile. 
PETER KAZY7ELL. Sav. 

6334 So. Western Ave. 
Tel. Prospect 5086 Chicago, 111 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

lores Bedoya šiomis dienomis 
minėjo 120 gimtadienį. J i pa
sisakė, kad sveikata jai gerai 
tarnaujanti ir sulaukusi tokio 
ilgo! amžiaus dėlto, kad savo 
gyvenime nei syk] netlbuvo į-
simylėjus. 

CLASSIFIED 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdion nuo 9 ik! B 
Pened611o. Seredos Ir Pgtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telpfnna* nANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvel! St 
Telefonas REPnbHr 9000 

TelenboTip: BOTTlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenne 
Bes. 6515 S. Rockwell Street 
Telpphone: REPnbKe 9723 

Skalbyklos yra gerai išto
bulintos, su Nauju "Agita
torių." Drabužius gerai ir 
greitai išplauna. 
Garantuotos. 
Pašaukite telefonu BOTTle
vard 4705 dėl dykai išban
dymo jūsų namuose. 

Kainos $ 3 9 - 5 0 iki 

FAMILY 

DOUBLE 
DASHER 
w a s h e s a s gen t ly 
as your own hąnds 

JOS. F. BU0R1K, INC. 
3417 S. Halsted St. 

BUDRIK M Ū R E MART 
Viskas dėl namų uz žemas kainas 

3347 S. Halsted St. 
Budriko svarbūs radijo programai: Nedėlioję WCFL 7 vai. vakare. 
Kitomis dienomis WAAF, 920 k. 7 v. vak. Ketver ia is WHFO, 1420 
k. S vai. vakare. ' • ! ' . . 

State 4690 Prospect 1012 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. AVestern Ave., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare. 
188 W. Randolph St. 

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet. 

RETKALINGA DARBININKĖ 

PFTKAT,T\GA menrina namų dar
b i ] Mažas a nartą mantas. P radž ia i : 
$T> 00 i savaite. Prit^-rnsi. B<Wi 
tuikti"1',^. Kreipki tės telefonu J U N -
ii>er 9380. 

RENDON K A M B A R I A I 

RENDON 4 kambariu flatas. stea-
mn apšilrlomi, karš tas vanduo, ro-
fn^P ia lonns i r «*pcinis pečius. Krni-
nkitos: " D R A U G A S " . 2334 So. 
Oakloy Avo. Cliioaco. 111. 

P A I E Š K O J I M A S 

Ona Rpndikienr«, gr\Tveianti Kre-
+ineov\ Akmenos <**tvo. 95 nr.. \ni-
ko «»avo sūnaus JUOZO BENDTKO, 
kurs prieš aštnonis metus grveno 
204 Ponn Rt., Brooklvn. New York. 

PARDUODAMA ^ P O S E R N Ė I R 
BUČERNĖ 

PARDUODAMA ero^erne i r bnčer-
nn. Gero i vietoj. Biznis frr>rai iš
dirbtas. Parduodamas rugiai. nes 
«nvininkas važiuoia i Lietuvą, 
Kre ipki tės : 2349 So. Oakley Ave. 

P A R D A V I M U I ARBA MAINYMUI 
Real Es ta te 

PARDUOSIU pigiai bun<ralow sn 
dviem maudynom. Pr iežas t is : liga. 
Kreipkitės telefonu po 6-tos valan
dos vakare PROspect 2045. 

EMIL DENEMARK INC. 
Autorizuoti Pardavėjai 

BUICK - CADILLAC - LA SALLE 
- - 1 

ATSAKANTYS VARTOTI KABAI 
MŪSŲ stakas atsakančių vartota karų šiuo laiku yra 
kuopilniausias, ir kainos sumažintos taip, kad šiuos 
karus greit išpardavus. Ateikite šiandien ir išsirin
kite sau karą. 

m*m+Ęmmimm 
t> 

BUICK '34, 7 Sedan, tobulas, garant 1 0 O R 
CADILLAC '34. — 5 Sedan, puikiai išrodo \i%t 
BUICK '30. — 5 Sedan, gerai bėgantis 
^ADTLLAC 'SI. — 5 Town Sedan 
CADILLAC '30, — 5 Town Sedan, g-erani " s t o v y " " 
CADILLAC '29, — 5 Town Sedan . . . . . . . . . . . . 
CHEVROLET '30. — 5 Sedan, gražus mažas karas ".'.'. 
DODGE '34, — 2 Door Sedan, geras pirkinys 
FORD '30. — 2 Coupe, gerai bėgantis 
LA SALLE »32, — 5 Sedan, tobulai bėga ". . ' . ' ." 
LA SALLE '30. — 5 Sedan. geroj tvarkoj ." 
LA SALLE '30, — 7 Sedan 
LINCOLN 'SI, 7 Limo. tobulam stovy 
LINCOLN '33, — 7 Sedan, tobulam stovy 
LINCOLN '81, — Sport Phaeton, kaip naujas 
LINCOLN '30, — 7 Town Car, labai Svarus karas 
PACKARD 120 '85, — 6 Sedan, mažas 8, kaip naujas . -
PACKARD '34, 6 Sedan. labai puikus garant 
P IERCE '33, 7 Sedan, labai pulkus 

195. 
S».t. 
195. 
125. 
195. 
445. 
145. 
675. 275. 195. 495. 1175. 495. 
895. 
875. 

1095. 
1075. 

Tmainykite savo seną karą liberališkom sąlygom, ant 
saugaus, atsakančio karo. Balansą, galite išmokėti leng
vais išmokėjimais, lntanant pilną a pd raudą,, vartojant 
mažai '< kainuojant} O. M. A. C. planą. 

3 8 6 $ Ogden Ave. - Chicago 
Cravvford 4 1 0 0 

1 IMPERFECT IN ORIGINAL ] 
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