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Vokietiją valdo buvusieji reakcijoninkai
J. VALSTYBIŲ SANTYKIAI SU 

PRANCŪZIJA GERĖJA
Rumunija be pinigu; kabinetas atsistatydino. 

Herriot’as nereikalauja socialistu pagalbos. 
Nauja Mandžiūrijos valstybė teks išimtinai 
japonams

f -

APLINK KANCLERI JUN
KERIAI SPIEČIASI

AMERIKOJ SANTYKIAI 
SU PRANCŪZIJA

BERLYNAS, birž. 2. — PARYŽIUS, birž. 2. — Ske-
Naujas Vokietijos kancleris • lbiama, kad J„ Valstybių drau 
Įeit. von Papen’as suorgani- gingi santykiai su Prancūzija 
zavo ministerių kabinetą, j ku-1 gerėja. Patys prancūzai ima
rj įeina kone visi tituluoti draugingiau žiūrėti į Dėdę 

junkeriai (reakcioninkai). Nau Šamą. Numatoma, kad abi val- 
jam kabinete du grafai, penki1 stybės padarys abiem pusėm 
baronai, keturi “von’ai” ir palankių prekybos sutartį, 
du paprasti piliečiai. Į Sakoma, į prancūzus daug

Tautininkų socialistų (faši-; paveikęs valstybės sekreto- 
. stų) partijos vadai pirmiau i riaus Stimson’o čia lankyma- 
paskelbė, kad jie nerems nau- sis.
jo kabineto, o paskiau pareis
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Į karo laivų “California” sukraujami šioms patrankoms šoviniai, kurie bus panau
doti manevrams Pacifike. /

CHICAGOJE KUN. JURGAIČIO PA
SKYRIMAS

UŽ MOKESČIŲ MA
ŽINIMĄ

kė, kad jie bus neutraliai. Ma
tyt, palauks Lozanos konfere
ncijos, o po to privers kabi
netų atsistatydinti. Taigi, il
gesnis šiam kabinetui gyvavi
mas neužtikrintas.

NENORI PRIPAŽINTI NAU
JOS VALSTYBES

DAR APIE A. A. KUN. TAM GAS 
PARAKIO LAIDOTUVES

Vakar “Drauge” skaitėme — į Šv. Kazimiero kapines,
apie a. a. kun. T. Gasparai- 
čio laidotuves, kurios savo iš- 
kilmingumu buvo antros po a. 
a. kun. F. Kudirkos, Marijonų 
provincijolo, laiddtuvių Ame
rikoje.

A. a. kun. T. Gasparaitis 
buvo vienas iš jauniaushj lie- 

I tuvių kunigų, prieš trejus me- 
' tus baigęs dvasinius mokslus. 
Buvo vienas iš gabiausių ir 
mokyčiausių iš jaunosios kar
tos kunigų.

Pastebėjęs tų J<E. kardi
nolas Mundelein, prieš dvejus 
metus pakvietė velionį į Quig- 
lev paruošiamųjų seminarijų 
istorijos ir religijos dėstyti. 
Ir tas mokytojo pareigas ėjo

kuriose velioni pasitiko pral. 
M. L. Krušas, Sasnausko cho
ras ir šimtai anksčiau suva
liavusių žmonių. Apie 30 sve
timtaučių kunigų — velionies 
mokslo draugų — taip pat at
važiavo į kapines, kad prie 
savo draugo grabo pasakytų 
“Viešpatie, iš žemės padarei 
mane; prikelk paskutinėje die
noje, mano Atpirkėjau, Vieš
patie.”

SENATAS PRIPAŽINO 
SĄMATĄ

v IVASHINGTON, birž. 1. — 
Senatas šiandien po pusiauna
kčio pripažino daugiau kaip 
vieno bilijono dol. išlaidų są
matų. Ši sąmata daug kuo ski

400 VAIKŲ POPIEŽIAUS 
AUDIENCIJOJE

VATIKANAS, geg. 31. —
Nežiūrint savo 75 metų am
žius sukaktuvių minėjimo, —-----------
Šventasis Tėvas Pijus XI, Šiandien ir rytoj La Salk 
kaip kasdien, taip ir šiandien viešbutyje įlįsta taip vadi- paf teko S1jžinoti, kad kun. Pr. 
savo darbų nenutraukė. Po- narms valdiškų išlaidų maži-TOKIJO, birž. 2. Japo

nų vyriausybė sukūrė Mand- P’ei sek^ audiencijos. Be kitko nimo krašto konferencijos de- 
žiūrijoj naujų valstybę ir ne-1 Šventenybė audiencij n pn- monstracija. Bus reikalauja- 

Naujas kancleris Papen’as nori jos pripažinti. Sako, dar ėmė 400 vaikų iš St. Angelą rna, kad visam krašte valdiš- 
kitados priklausė centro ,(ka- nežinia ar ji gyvuos, ar turės ' Merici instituto. Popiežiui vai- kos išlaidos būtų ko daugiau

Šiomis dienomis sužinota, iki tragiškos mirties, 
kad Jo Eminencija Kardino-1 Laidotuvių dienų, Šv. An-j
las kun. Pr. Jurgaitį paskyrė tano bažnyčia, kurion kun. Ga-1 riasi nuo žemesniųjų rūmų 
J. E. vyskupo B. Sheil vasa-I sparaičio kūnas iš vakaro ta-j pripažintos sąmatos. Nežinia, 
rlnės mokyklos vedėju. TaipP0 atlydėtas ir po gedulingų kaip tai visa bus suderk, t a.

pamaldų paliktas, -8 vai. prisi- Bet senatas yra priešingas 
Jurgaitis apsigyvens šv. Juo- pildė žmonių. 9 vai. prie ge- skirti pardavimo mokesčius, 
zapo par., kur klebonauja kun.l(lulu papuoštų altorių, laikė nežiūrint prezidento raginimų. 
B. Urba.

talikų) partijai. Bet dėl savo žlugti.
liberalių pažiūrų buvo priver- Greičiausia žlugs, kari japn-
stas šių partijų apleisti. 

Prancūzų laikraščiai labai
nepatenkinti nauju vokiečių 
kanclerm. Ji vadina buvusiuo
ju “šnipu.”

Nauju Vokietijos užsienin 
reikalu ministerių yra baro
nas K. von Neurath’as, gar
sus junkeris.

ATSISTATYDINO RUMU
NIJOS KABINETAS

kai įdavė albumų, kuriame su
rašyta apie 75,000 jų atliktų

Pai galėtų apvaldyti visus tuos gerųjų darbų, kaip tai specia-
plotus.

HERRIOT’AS PRIE$ 
SOCIALISTUS

PAETŽTuh, birž. 1. — T,i. 
beralų vadas Herriot’as yra

BUKAREŠTAS, birž. 1. — 
Rumunijos karalius Karolis 
privertė atsistatydinti minis 
terių kabinetų, kurio priešaky 
buvo N. Jorga. Šio kabineto 
nusikaltimas yra tas, kad jis 
negalėjo užpildyti tuščio val
stybės iždo.

Karalius į premjerus šaukia 
savo atstovų Anglijoje N. Ti- 
tulescu.

6 ŽUVO, 10 SUŽEISTA

lių maldų, šv. Komunijų, ir 
tt.

STUMIA SAVO SUMA
NYMĄ

šv. Mišias; prie didžiojo al
toriaus kun. B. Urba asistun-j 
jant kun. Marčiui iš Garv, Ind. i 
ir kun. P. Katauskui iš Nek. 
Pras. P. Š. parap. — Chica- 

Šiomis dienomis grįžta išjoję. Prie šoniniu altorių mi- 
Lietuvos gerb. kun. Ig. Alba- laikė kun. A. Valančius

________ vičius, Dievo Apvaizdos par. kun- Jurgaitis. Parapijinės
Pažangos Šimtmečio paro- klebonas. Tikimasi, kad ant-.mokyklos choras, vedamas va-

sumažintos.

PAŠVENTINTI PARODOS 
RŪMAI

GRĮŽTA KUN. IG. ALBA‘- 
VIČIUS

SUMAŽĖJO PAŠTO 
PAJAMOS

AVASHINGTON, birž. L — 
Praėjusiais administraciniais 
metais šio krašto pašto paja
mos sumažėjo 60 milijonų do
lerių.

rad:enį jau bus namie. Kaip r%- A.. Mondeikos, gražiai te
žinome, kun. Albavičius buvo dojo mišias. Per Offertorium 
išvažiavęs Lietuvon sveikatai | “Domine Jesu” ir per Agnus

cagos vvskupas pagelbininkas pataisyti. Jį pavadavo gerb. Agnus Dei iš Yon o mišin 
Į kun. Pr. Vaitukaitis. ! pėdom Laskowskv, vienas iš

katedros solistų.

dos srityje vakar pašventinti 
ta:p vadinami mokslo rūmai. 
Apeigas atliko Jo Eksc. Cbi

KONGRESO KOMISUOS 
TARIASI

\VASHINGTON, birž. 1. 
numatytas premjeru. J savp žemesniųjų kongreso rūmų pi- as, dalyvaujant rengia-
būsimųjį ministerhj kabinetų rmininkas Garner’is stumia n,oa parodos komisijai ir ki- 
jis norėjo patraukti socialia- pirmyn savo sumanymų skirti t’enw’ įžymiems asmenims, 
tus. Šie padavė savo sąlygas. 2 bilionus ir 300 milijonų do- -------------------

PALAIDOTA SUNKI MO
TERIŠKE

Liberalų partijos ekzekutyvis lerių bedarbių naudai, 
komitetas tas sąlygas įmetė
gurban.

I
RASTAS SVEIKO PROTO

8 PAGROBEIAI NU
BAUSTI

NEPAPRASTA NETVARKA) Po ilgiausia eilė cice-
________ ; riečia automobilių kūnų išlv-

j Chicagos viešųjų mokyklų i Tardo katedra, ku-
Į departamente gyvuoja didelė ri°i Vūnų patiko ir iškilmin-
, netvarka. Yra nusiskundimų, 

Mirė Mrs. S. Steele, avė- kad kai kur vaikams trūksta 
Tusi 525 svarus. Dvylika vyrų,kam^arių, k*Iur vaikai sugru

AVASHINGTON, birž. 1. — 
Abiejų kongreso rūmų komi
sijos suderina pravestas val
stybės pajamų sąmatas.

NULINČIAVO KALINI

MARSEHjLER, Prancūzija,! bolševikų įrankis.
birž. 1. — Aliumino daiktų' ----------- *.—-

dirbtuvėje, Gardanna, ištiko

sprogimas. 6 darbininkai žu
vo ir 10 sužeista.

PARYŽIUS, birž. 1. — Vy
riausybės skirtoji gydytojų 
komisija • ištirti žmogžudžio 
Oorgulov’o protų teismui pra
nešė, kad žmogžudys turi svei1 tris išteisino, 
ką protų. Tš pradžių buvo spė-!
'jama, kad gal jis pamišęs.

Visuomenė vis daugiau įsi
tikina, kad Gorgulov’as yra

PEORIA, III., birž. 2. — 
Prisiekę teisėjai aštuonis dr. 
Parker’io pagrobėjus nubaudė 
kalėti. Trys iš jų gavo po 25

nešė vakar karstų su jos lavo
nu į katalikų bažnyčių ir po 
pamaldų iš bažnyčios.

metus. Kiti mažiau. O kitus | LASUOS 100,000 DOLERIŲ

LIEPTA Iš NAU lO NA
GRINĖTI BYLĄ

Jei buvusiojo bankininko 
Bain’o ir jo namiškių bylos 
nagrinėjimas bus nukeltas į 
kitų apskritį, Cook’o apskri-

CAPONE PASILIEKA 
KALERME

WARHTNOTON, birž. 1.

APIE 4,000 KPMIJNISTU | Vyriausias krašto teismas va- 
NUKAUTA jkar antrąkart atsisakė peržiū-
------------ rėti Caponės bvlų.

ŠANGHA.TTTS,1 birž. 1. —' -

Netoli Hankovo kinų vvriau-

sti į nuomojamas patalpas. Da 
bar patirta, kad mokyklose v- 
ra keletas šimtų tuščių ir ne
naudojamųjų kambarių.

PABĖGO KALINYS
Iš Stateville kalėjimo ūkio 

pabėgo pasitikimas kalinys J. 
Brown’as alias Lempke’as, pa
einantis iš Peoria, III.

AVASHINGTON, birž. 1. —lčiai tas at8ieis aPie 100,000 = 
Vyriausias teismas nusprendė, • 
kad septynių jaunų Alabamos 
negrų, kurie nubausti mirties j 
bausme, byla iš naujo būtų 
pernagrinėta.

IKI GYVOS GALVOS 
KALĖTI

gas mišias laikė Šv. Antano 
parap. klebonas kun. H. J. 
Vaičiūnas. Per mišias kated
ros presbiterija buvo užpildy
ta kunigais seminarijos profe
soriais, pralotais; dalyvavo ir 
pats »T. E. Kardinolas. Visas 
katedros vidurys buvo užpil
dytas gausingos lietuvių mi
nios, o šonai — seminarijos 
auklėtinių.

Didelis katedros choras ne
paprastai rražiai giedojo. Gie
smės, gražus Quiglev paruo
šiamosios seminarijos rekto- 

jrins pral. Malone’s pamoks
las, visas iškilmingnmas darė

PRINCETON, Kv., birž. 2 
— Vakar žmonių minia išvilko 
iš kalėjimo ir pakorė W. Mer- 
rick’ų, 48 m. amž. Jis buvo 
suimtas už bombos sprogdini
mų.

MAŽINS PROPORCINGAI 
ALGAS

RIAUŠES ISPANIJOJ

MADRIDAS, birž. 1. — Si-.iki <5"™ galv°8 kalėtl 

ndikalistų riaušės vyksta įvai-ATENAT, birž. 1. — Grrii- ,_____  _ ___ f_
svbės kariuomenė per dvi die- kilos apsaugos taryba nuspre-, riose Ispanijos dalyse. Kai 
nas kovojo su komunistais ir ndė į Korfu salų ištremti bu- kur prieš riaušininkus kovoja 
šiuos nugalėjo. Daugiau kaip'Vusį diktatorių gen. T. Pan
4/XX) komunistų nukauta. galos’ų.

ŽUVO LAKŪNAS MO
KINYS

Ties 59 court ir Ogden avė. Įspūdžio Ivg būtu laidojamas 
iš lėktuvo iškrito ir žuvo mo-'pe paprastas kunigas, bet au- 
kinvs lakūnas H. Burke’as. Su kštss vyresnysis.

(fcorge Copley’as, 23, m. . akrW„ lakflnas _
«ni, kurą nužudė Oary, Ind..'jo moUvtojlU( _ Lindemann.. 
pobcmon,, te.amo nubnuataa os Mo|dnys Bn

vo pavojaus abiem žūti. Mo-' dėtas iš katedros kelionSn i 
kytojas sako pakėlęs kovų l amžinoje poilsio vieta, Valnn- 

! prieš mokinį, kurs nenorėjęs j du Įniko truko kol šimtai au
tomobiliu, darant įvairius vi
ngius, išsities? figa virtine Ir

Kad būt galima suvesti ma
žesnį biudžetų (projektuoja a- 
pie 270 mil. litų), rimtai sva
rstomas klausimas visų valdi
ninkų algas nuo 5 iki 20 proc. 
proporcingai sumažinti. Nors 
galutinio nutarimo dar nepa
daryta, tačiau algos tikrai bus 

! mažinamos. J vedusius maži-
Po mišin ir paskutinės ab- Į nant algas bus daugiau atsi 

solinriins. kuria suteikė pats žvelgta.
.T. E. Kardinolas, kūnas išlv- - ■■ ■ , ________ —

ORO STOVIS
APIPLĖŠĖ BANKA I

Keturi kaukuoti plėšikai va-1 paleisti vairo rankenų. Tos ko- 
kariuomenė. Yra žuvusiųjų ir(kar apiplėšė M ai n State bau-1 vos metu mokinys ir iššokęs iš 
sužeistų. kų, 2654 W. Nortb avė. lėktuvo.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Nepastovus oras; ga-
li būt lietaus1; maža tempera- 

nuslinko Chicagos pietų Hnk tūros atmaina.
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DIENOS KLAUSIMAI'

DANCIGO KLAUSIMAS

Amerikos laikraščių korespondentai pra
nešu, kad visos Europos valstybės yra labai 
susirūpinusios Dancigo miesto ir karidoriaus 
likimu. Vokiečiai skelbia skundus prieš len
kus. Suko, jie kėsinasi ne tik Dancigo mies
tų, bet ir Rytų Prūsįjų užgrobti. Lenkai į 
tai atsuko, kad Vokietijos fašistai kėsinasi 
prieš Dancigu. Sako, jie pasiryžę pulti ir 
patį karidorių. Europoje bijoma, kad Dan
cigo miestas, karidorįus ir Rytų Prūsija yra 
pavojingos žemės sritys. Dėl jų nepasidali
nimo gali įsiliepsnoti naujas karas Europoje. 
Prancūzija ir sovietų Rusija daugiausia su
sidomėjusios ten vokiečių ir lenkų žygiais.

Pradėjus Vokietijoj įsigalėti fašistų par
tijai, kuri yra griežtai nusistačiusi prieš len 
kus, prancūzų laikraščiai į Dancigu pasiuntė 
korespondentas, kad gautų iš ten. betarpiškų 
žinių. Laikraščiai daug rašo apie prancūzų 
kariškų sąjungų su lenkais. Prancūzų laik- 
raščiai laiko lenkų pusę ir jų žygius teisina. 
Jie pareiškia, kad lenkų žygiai yra tik ap
saugos žygiai. Savo keliu tie patys laikraš-

1114 turėtų išspręsti T. Sųjunga, ar pačios 
santarvės valstybės. Jos turi suprasti, kad 
Vokietija ilgai nepakęs, kad jos dalis būtų 
atskelta nuo valstybės kamieno tuo nelern-’ 
tuoju Dancigo karidorium. Lenkai nė nerei 
kalingi susisiekimo su jūra.

KLAIPĖDOS SEIMELĮ IŠRINKUS
1 ' ’ >

Gegužės 4 dienų įvykę Klai što valdžioj, nuolat laužė kon-

padarytos tinkamos išvados, pie didelį ūkiškų judėjimų Klai 
ir atsiekta gerų vaisių, tai pa-j pėdos krašte, ypač apie pre-

lš MIESTŲ | ŪKIUS

pėdos krašto seimelio rinki
mai ir jų išdavos nemažai nu
stebino Lietuvos visuomenę. 
Būtent, todėl, kad rinkimuose 
vėl gavo žymų laimėjimų did-

Žemės ūkio departamentas praneša, kad vokiškosios Landwirtscbafts 
daugelis miesto darbininkų, kurte kitados gy- Volks partijos, kuiios la- 
veno ūkiuose, grįžta atgal į ūkius. Antai, žie- blausiai rūpinasi vokiškumo 
Ulių rytų Ohio valstybės daly kas trečias biašte išlaikymu ir stiprini- 
ūkipinkas yra grįžęs iš miestų. Tie darbi-Liėtnyiski surašai vėl ga- 
ninkai ėmė grįžti atgal į ūkius, kada mies-| vo Liktai 5 seimely atstovus, 
tuose nutraukti visokį darbai. |lš esmės seimelio sudėtis ne

pasikeitė. Čia paminėtos par
tijos pereitam seimely turėjo 
18 atstovų iš 29, dabar utrės

Pirmasis ūkininkų vykimas į miestus 
prasidėjo, kada miestuose pradėjo plisti vi
sokia pramonė, kada dirbtuvėms reikėjo daug 
darbininkų ir šis darbas buvo pelningesnis, 
negu ūkiuose. Tai įvyko prieš kelias dešimtis 
metų.

Kita ūkininkų į miestus persikėlimo ban
ga iškilo didžiojo karo metu, kada pramo- 

1 nėms ne tik reikėjo daug darbininkų, bet ir 
už darbų buvo mokamas didelis atlyginimas.

Karo metu daugelis ūkininkų paliko ū- 
kius ir su šeimomis persikėlė į miestus gy
venti. Kiti savo šeimas paliko ūkiuose, o pa
tys miestuose uždarbiavo. Po karo ūkių aplėi- 
dimas pasmarkėjo, nes gyvenimas ūkiuose 
pasidarė nepakenčiamas. Sunkaus darbo 

daug, o pelno jokio. Patiems būtų galima iš
gyventi, jei nereikėtų mokėti\ skolų arba di
delių mokesčių už žemę.

Pagaliau, pramonės centrus prispaudė 
depresija — ekonominis krizis. Kelinti me
tai milijonai darbininkų neturi darbo. Dau
gelis buvusiųjų ūkininkų nemanė grįžti at
gal į ūkius, nes vyriausybė visų laikų tvir
tino, kad gerieji laikai jau netoli.

Bet sunkūs laikai pasiliko kaip buvę ir 
buvusieji ūkininkai vienas paskui kitų pra
dėjo grįžti į miestus. Paskui juos į ūkius 
ima keltis ir nebuvę ūkininkais. Nes mies
tuose gyvenimas negalimas. Turintieji kiek

vencijų ir statutų, neduodami 
lietuviams pripažintų kalbos 
lygybės ir kitų teisių įstaigo
se, teismuose, mokyklose. O 
mūsų vyriausybės nesiėmė pa
kankamų priemonių, kad tos 
teisės būtų tinkamai pagerb
tos. Tiesa, šiuose klausimuose 
Klaipėdos vokietininkus visa
da stipriai paremdavo Vokie
tija ,taigi tekdavo ir su šituo 
dideliu kaimynu skaitytis.

Centro vyriausybė dėjo da
ug rūpesčių ir lėšų Klaipėdos

skutinieji seimelio rinkimai ir 
juose lietuvių pralaimėjimai

kybų, apie statybų.
Dėl vokiečių kultūros Klai-

ilgainiui gali virsti dideliu lai1 pėdos krašte korespondentas 
mėjimu. Kad taip atsitiktų, mano, jog čia nėsų jokio pa
jau dabar tenka labai sųsirū-, yojaus vokiečiams kaip, pavy- 
pinti. ' 1V. . T

M. R.

VOKIEČIŲ SPAUDOS 
BLAIVESNIS BALSAS

APIE KLAIPĖDOS 
KRAŠTĄ

Žinia, kaip vokiečių spauda

zdžiui, Lenkijoj. Jis mato pa
vojų tik iš gausingų ateivių iš 
Didž. Lietuvos, kurie, anot jo, 

į čia masėmis apsigyvenu, nes 
(čia, girdi, sąlygos, ypač dar- 
! bininkams, esančios daug ge
resnės, negu Lietuvoj. 

Pastarasis konfliktas, liau-
vienašališkai ir neteisingai in- 6er’io "‘“y1™, kilęs dauginu 
formuoja savo skaitytojus a,“'1 "e«»ip«tiino. Dabartinę

krašto ekonominės gerovės paįpie Klaipėd4 ir tenykščius sa-,*b,e« Sallų nuotak» F* Pa
kėlimui, o tusia rūpinosi Uę- „tykins. Bet retkarčiais pasi- ™kterixnoja posakiu: “Jei 
tttvybėa atgsivinim.it ir auatt- taiko ir b|aiveanli objektyvi- mes būtumėm žinoję, kas iš to 

nominėj valdžioj ir toliau šei-' priminu. Šie seimelio rinkimai j škesnį balsai. Prite tokių ob- Pasi(lar-V8> tai būtų niekados 
mininkauti. Buvo aiškiai tikė-• aiškiai parodė, kad čia eita: jektyviškesnių balsų priklauso J kas įvyko.”
tąsi, kad lietuviai rinkimuose klaidingu keliu. Klaipėdiškiai i žinomo didėlio dienraščio,

19 iš ,29. Tokiu būdu jos pasi 
lieka seimely ir krašto auto

žymiai daugiau laimės. Todėl 
dabar ieškoma jų nepasiseki
mo priežasčių ir kaltininkų. 
Žinoma, smulkių priežasčių 
galima surasti nemažai, bet jų
čia mes nenagrinėsime. Visų 
priežasčių priežastis yra ta,; todėl, kad Lietuva jo išlaiky-

neįvertino Centro vyriausybės “Frankfurter Zeitung”, kore- 
pastangų jų gerbūviui pakel- gpondencija iš* Klaipėdos. Ko- 
ti. Klaipėdos uostas prieš ka-! iegpOndentas buvęs prieš pa-' 
rų buvo mizernas malkauos-«žius rinkimus Klaipėdoj, va-' 
tis, o dabar jis yra gyviausias . žinėjęs po visų kraštų, kalbė-' 
iš . visų Baltijos jūros uostų;

ĮVAIRENYBES

Teleskopas, kuris parodys 
tikrąjį žvaigždžių veidą

Visai nesenai .Jungtinių A- 
merikos Valstybių mieste l i

šiai smerkia vokiečių fašistų pasiryžimus.
Nepartiniai laikraščiai, kaip vokiečių, taip ūkius perka, neturintieji gi nuomoja.

ir prancūzų, pareiškia, kad kol kas: jie negali 
numatyti pavojaus Dancigo klausimu. Jie pa
žymi, kad tarp vokiečių ir lenkų yra per daug 
isikarščiovinio. Jei dėl tų sričių kyla bet 
koki n^susįprątimai, dėl to vieni ir kiti yra 
kalti. Kaip ten bebūtų, lenkų atkaklumas yra 
pasauliui žinomas. Jie turi naujų vąlstybę, 
vos jų atgavo. Nežiūrint to, įgudusiems vo
kiečiams jie nenori nusileisti nė vienų žodžiu. 
Toks jų nusistatymas yra jiems pigus, bet 
tas netolimoj ateity gali labai skaudžiai atsi
liepti į “galingųjų” lenkų valstybę. Lenkai,
pageidaudami svetimų žemių, gali netekti ir 
savos žemės* Ateis laikai, kada Prąncūzija 
negalės jų ginti nuo priešų.

Kaip ten bebūtų, Dancigo klausimas yra 
svarbus ir kartu pavojingas klausimas. Kad 
iivengtų naujo kraujo praliejimo, šį kĮausį-

AMERIKA IR MOTERYS
(Tęsinys)

Šiais žodžiais jis įspėjo savo tautie- 
k čiųs, žydus, kad jie Kristaus apaštalų ne 

» pultų, jų nepersekiotų, tuo labiau saugp-
tųsi juos žudyti. Nes jis nežinojo, ar jie. 
buvo Dievo siųsti. Tad jis patarė,, kad iy- 
dai jų neremtų, bet jiems ir nesipriešintų.

Kaip nūdien pasaulis yra nusistatęs, 
tai daug kas tų žydų mokytojų Gamalielį 
▼adiųa labai išmintingū įr tolerantu. Bet 
iš tikrųjų taip nėra. Gamalielią pasirodė 
tikruoju bailiūm ir menkos išminties žmo
gum. ^eigu jis manė, kad krikščionių re
ligija yra žmonių padaras, tai jis. turęjo 
pakilti taip, kaip jo mikinys Saulius iš 
Taršo, ir savo autoriteto jėgą atremti 
ppeš tuos žmones. O jeigu jis manė, kad 

‘krikščionybė yra Dievo padaras, tai jo 
pareiga buvo visa savų siela ir visomis 

J. «avo jėgomis paremti Kristaus apaštalų 
ireikimų. Bet jis nei vienaip, nei kitąip 
SNveikė. Jis dvejojo ir abejojo, buvo bai-

dvasios.
Šiandien Katalikų Bažnyčia pas savo 

^altorius gerbia ne Gamalielį, kuris krikš- 
-dBionių nekliudė, bet Saulių, kurs žiauriai 

L krikščionis persekiojo. Nes Saulius pas- 
tapo garsingu Kristaus sekėju Pau-

kad lietuviškas Klaipėdos kra 
štas šimtmečius priklausė Vo
kietijai, ir kad vokiečiai lie
tuvninkams giliai ir stipriai 
įkvėpė vokišktumo ir vergišku 
mo dvasių, šitų lietuvių klai
pėdiškių sielos sužalojimų ne-

jęs su Įvairiausiais žmonėmis
ir kų patyrė — surašė. .. . .

Iladellijoje buvo Įrengtas did- 
Dėl Lo, kad vokiečių lietu-1 Žiulis naujausios sistemos Ri- 

30 mil. litų. Pastatytos Smel-'V1U sant>^“ taiP įtemptų jis tchey—Chretian teleskopas, ku 
tėj skerdyklos už 4 mil. litų, ““T’. J°S C\ą nėk^lu J^jio pagalba bus galima nufo- 
laukininkams primokėta beko kiecla1’ nei Letuviaj, o Klai- tografuoti daugybę naujų žvai
no kainų palaikymui apie 5 pe^°sv. kr’ stątutas- Lietuvių gždžių, kurių iki šiol turimie- 
mil. litų, išduota apie 5 mil. i ™kieclų santykiai savo pngi-jį teleskopai nepajėgdavo pa

mui, praplėtimui ir patobuli
nimams jau yra įdėjusi apie

mtim, mano jis, esu visąį geri.' jmti. JJat, iki šiol vartojamų
__  ____________  Kalbėdamas apie lietuvius, jis. teleskopų akiračio pakraščiuo-

- kūnai, tai klaipėdiškiai lauki- J118®0* j°s suPrantania,, se žvaigždžių būdavo matyti
žyta tarptautinėmis sutarti- Į ninkai, kurie .savo kilme ir kai a a ^avasi aeP aus°in-\ V daug rečiau, kaip centre. Su
mis bei statutais, todėl susi-'ba yra lietuviai, paduoda bal-'aa. n.e^ ln 1 paf’1. . 1 ° a’|nau«iu°ju teleskopu tos klai-
darė sunkiai nugalūnų kliūčių, sus už aršius vokietininkus, . ° P . PV°’ aU me s4mone dog bus išvengtos.

, . • lr betuvių I tautinis jausmasgyventojų staigesniam atlietu priešininkus bendradarbiavi- .... , . . m ».
... . ,T , . .. Tf A . • , , ,reikalauju savo teisių. Tačiau----------- tt-t------ - —— mo gu cenįro vynausyb#!... ' .

. , . . , klaipėdiškiai nemokų šito su-Atrodo tikrai keista! ♦ . .. . .prasti. Del jų lietuvis — tai

galima staiga pagydyti. Tuokreditų, steigiamos pieninės ir
labiau, kad .Lietuva Klaipėdus 
kraštų paėmė, būdama suvar

vėjimui. Vokiečiai , paliko šei 
mininkais krašto autonominė
se įstaigose, bažnyčiose, teis
muose, mokyklose,, dvaruose,

Patirta, kad grįžtančius į ūkius žmones įvairiose privatinėse įstaigose 
galima padalinti į tris rūšis. Pirtnajai rūšiai ir net miestelių ir’Sodžių kar- 
priklauso tie, kurie karo metu apleido ūkius, čiamoise. Lietuviai iš seno pa- 
ir šeimas. Dabar jie ūkiuose randa puikių
prieglaudų. Kitų rūšį sudaro visi tie, kurie 
neturi noro ūkininkauti, bet grįžta, kad gau
tų maisto ir pastogę. Didieji ūkių savinin
kai jiems išnuomoja žemę ir duoda progos 
įsidirbti. Trečioji rūšis yra tie, kurie turi 
kiek pinigų ir nusprendė atsisveikinti su mie

kita. O kai eina seimelio rin-

Bet labai nėra ko stebėtis 
tam, kas arčiau pažįsta klai
pėdiškius ir ten esamus san-

vig dar nuskuręs beraštis “mu

Ritchey-Chretian teleskopas 
tačiau galės pradėti tarnauti 
mokslo reikalams birželio 
mėnesyje, nes, atlikus stambe-

Žikas,” kurį jie yra papratę'gniw,sius įrengimo darbus, li-
niekinti.

tykius bei įtakas. Kol klaipė-1 Kitų pusę vertus, klaipėtĮiš- 
diškiuose lietuviuose nebus kiai prisimeną gerus prieška-

ko daugybė mažesniųjų, kurie 
reikalauja žymiai daugiau lai
ko.

Jiko tiktai sodžiuose ir vokie- pakankamai pakilusi tautinė i rinius laikus, kada jie prį-j Teleskopo masė, skaitant
čių dvarininkų galingoje įta 
koje, iš kurios išsisukti, pusi 
rodo, jie dar nepajėgia.

sąmonė bei susipratimas, kol klausė prie Vokietijos. Bet jie 
jų" lietuviškumas reikšis tiktai' pamirštų, kad Vokietijoj dą- 

i kalboj, o sieloj laikysis vokįš- bar kas kita.

sus pastovus, ir pridedamuo
sius pabūklus, sveria 15,9W) ki
logramų. Kai kurios jo dalys

Vis tiktai reikia pripažinti, I kūmas, tol jie iš didvokiečių “Perdaug lengvai pamiršta- pagamintos iš tirpintos gele-
kad mūsų visos vyriausybės, glėbio ueišrisuks. Šitai aiškiai m a, kad kova už būvį Klaipė-J žies, kitos iš speęijaliąi užgrū-

ftivn. pinkli iiucpivoviv avo.Dyvi«.iiivi su mrv i naudojosi savo teisėmis ir galutinai parodė praėjusieji dos krašte vis dėlto lengvesnė' dinto plieno, o kai kurios net
stų gyvenimu. Jie perka ukius, Įmokėdami1,. , .¥, . , • ,• • • t • tt v a-* •», ė •• , .* • i klnYrJidnD V*»»o CDITnoIlA TllllnTnOI _ I OI CTTl HITO V '   eolzn ne -X -^1 _ A  ___ ____ 1:[lietuviškumui Klaipėdos kra

šte paremti. Vokiečiai, šeimi- 
Kai kuriose valstybėse lengva įsigyti ū- nilikaudami autonominėj kra-

kiug ir tai nebrangiai. Daug ūkininkų nesu • ...... .............. ■ ...........
mokėjo valstybinių mokesčių ir ūkius paėmė tai palaima žmonėms. Daugiau vargo ir skur-

šiokias tokias dalis.

vąlstybė, kuri dabar pigiai parduoda.
Grįžimas iš miestų į ūkius nėra kokia

-J. .J...
Bažnyčia šiandien Paulių gerbia dėl to, 
kad jis niebuvo toks, kokiu buvo Gaina- 
lielįs.

Mūsų laikais visam pasauly yra daug 
žmonių, kurie gyvenime vaduojasi Uaina- 
lielio išmintimi. Kas jiems rūpi dora, arx 
tikėjimas. Jie gerbia visus tikėjimus. Jie 
sako, kad jokiu būdu negaluota peikti ki
tų žmonių įsitikinimo. Jiems ir pąčių pa
gony savotiškas moralumas yra gryniau
sias pūiigas, lygus katalikų moralumui.

Šie naujoviški Gamalieliai šalinasi nuo 
visokio veikimo savo tikėjimo reikalais. 
Jie stovi atokiai nuo katalikiškos kultū
ros skleidimo. Jie toleruoja divorsus ir 
kitus prieš katalikybę keliamus žabangus. 
Katalikų kultūros priešai divorsais nega
lį išgriauti katalikiškų šeimų. Tad prieš 
jas keliamas naujas ginklas — gimdymų 
kontrolė.

Štai dėl daugelio tų atšalėlių Katali
kų Bažnyčiai Amerikoje darosi nejauki 
būtis. Bažnyčia deda visas pastangas at
gaivinti katalikų dvasių, kad jie visi tap
tų keikiančiais joą nariais, kad jie dirbtų 
katalikiškos kultūros darbų. Suprantama, 
Bažnyčios ateitis yra Dievo rankose. Bet 
Dievas reikalauja, kad ir katalikai visu 
savo pasiryžimu veiktų ir budėtų, kada 
visomis pusėmis priešai veikia. Amerikos

MW* Bažnyčia ji pripažino šventu. Ir kąsnio katalikių moterų veikimų.

seimelio rinkimai. Jeigu šita negu Vokietijoj” — sąko jis. 
didelė ir nemaloni pamoka ne P. Hauser’is (taip vadinasi 
nueis niekais, jeigu iš jos bus korespondentas) paaukoja ą-

do. Negalima sakyti, kad grįžusieji turės kęs
ti badų, bet bus priversti sunkiai dirbti, kad

turėtų duonos. O tas rodo, kad krašte iš tik
rųjų nėra tvarkos. Kraštas reikalingas gerų 
sąžiningų vadų.

iš plieno, parleisto per sudė
tingus elektros procesus, 

i julm

GARSINTO
UnDlIlCCM

fSSf J J

Gal kas klaustų, kokios inoterys Kris- susijungimas su Kristum įr Jo bažnyčia ir vajdovų galybės viešpatavo tokios ai
tui tarnauti yra reikalingos! Atsakymas: 
reikalingos pamaldžios ir veikiančios mo
terys. Tas jų pamaldumas turi būt glau
džiai sujungtas su veikimu. Jos turi jung
tis į bažnytines organizacijas ir užsiimti 
apaštalavimo darbu. Šiam darbui dirva 
yra, galima sakyti, beribė. Tik dirbk Kri
staus garbei ir dirbti lįorėk. Tačiau visi 
katalikybės darbai turi būt atliekami su 
malda. Su malda pasiekiamas gyvasis ti 
kėjimas. Šis tikėjimas turi būt taip su
prantamas, kad Visagaliui Dievui yra vis
kas galima, kad viską mes galime pasie
kti, ko tik karštai melšime.

Mūsų Šv. Tėvas kviečia visus pasau
lio katalikus, kad jie atgaivintų savy ti
kėjimų tokį, kokis gyyavo pirmaisiais kri
kščionybės amžiais. Tam tikėjimui atgai
vinti ir juo giliai persiimti, pirmoji prie
monė yra malda. Ši malda turi būti reikš
mingesnė už šventyklų lankymų arba da
lyvavimų novenose. Malda yra susijungi
mas su Kristum visiemg laikams ir viso
mis sąlygomis. Tas suijungimas su Juo 
turi būti ne tik tada, kada mes Jį ado
ruojame altoriaus Sakramente, bet visur 
— namuose, darbuose ir visuose daiktuo
se. O susijungimas su Kristum reiškia 
susijungimų su Jo Bažnyčia ir su Jo Vi-

Katalikų Bažnyčia ypač pageidauja smar- karu — Šventuoju Tėvų, o Amerikoje su
mūsų vyskupais ir kunigais. Šis pilnas

yra galimas, jei katalikės moterys Ame- dėlės skriaudos, neteisybės, moteriškės, 
rikoje pasižymi karšto tikėjimo, vilties ir kūdikių ir vargšų paniekos, kad ne vien 
dieviškosios meilės dorybėmis. Tik šias žvda:, bet ir stabmeldžiai dūsavo; “Iž- 
dorybes pasiekusios moterys gali daug l leiskite rasų dangūs, debesys Teisybės 
kuo gelbėti Bažnyčiai jos pasiuntinybėje lietum lykite, tegu atsiveria žemė ir pa- 
šiame krašte. Turinčios tas dorybes mo- J gimdo Išganytojų.” Kaip tuomet nei žy-
terys yra galingos. Nepamirškime, kati 
žydų tautų senovėje trimis atvejais išgel
bėjo moterys. Tai buvo Deborah, Estera 
ir Judita. L* kartų pasaulį išgelbėjo aukš
čiausioji visais amžiais Moteriškė — Mer
gelė Marija. Ašąm

ŠV. ŠIRDIES INTRONI^ACIJA

Vyriausio Bažnyčios ganytojo šv. Tė
vo Pijaus XI balsas pasigirdo visame pa
saulyje. Jį išgirdo ne vien katalikai, bet 
ir kitatikiai. Viso pasaulio katalikai kvie
čiami šiais metais ypatįngu būdu minėti 
Šv. Širdies šventę ir Jos visų oktavų. 
Malda, atgaila, šv. komunijos priiminėji- 
rau, savęs išsižadėjimu, susiturėjimu nuo 
pramogų permaldauti šv. Jėzaus Širdžiai, 
išmelsti vįsų trokštamai geresnei ateičiai.

Dabartinė gadynė mums. primena gi
lios senovės laikus: tuomet buvo žymiau
sių mokslų išradimo gadynė, kaip dabar 
tų mokslų išsiplėtimas, ištobulinimas ir 
tokio aukšto kultūros laipsnio pasiekimas; 
kaip tuomet nepaisant išradėjų išminties

miausi filosofai Sokratas, Aristotelis, Pla
tonas ir k. nepajėgė įdiegti žmonių šir- 
dysna tiesos ir meilės; nei iškalbus De- 
mostenas apginti nuskriaustų teisių; nei 
medicinos išradėjas Hipokratas, nekalty
bės mylėtojas, įskiepyti doros dėsnių, o 
nei galingų cezarių kardas išgelbėti vergų 
— panąšįąi šiandien; tautų vadai kalba 
apie nusiginklavimų, u tolimi Rytai niau
kiasi; lieziuviai kalba apie taikų, ramybę, 
bet rankomis galanda kardus. Valstybių 
valdovai kalba apie gerbūvio pagreitini- 

[ mų, bet jų žodis žodžiu lieka. Darbinin
kai be darbo dejuoja ir kovoja dėl savo 
teįsių, o kaip daugelis darbdavių ir krau
tuvių bankrutuoja. Nors kalba ir kalba 
apie besiartinančių gerovę, bet visas pa
saulis smarkiai skęsta į skurdo gęlpies. Ir 
kas gi bedaryti f Ar atsiduoti nelaimin
gam likimui ir skęsti nusiminimo bangose, 
ar ieškoti laimingesnio rytojaus ir kame!

(Daugiau bus)

' dė > i... t.

atgsivinim.it
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DETROITO ŽINIOS

E

class C with other youngsters, 
took on a heavier burden by 

igoing in class A for the K of 
L club. So impressed the ma- 
nagement with his work tbat 

! he was inade the regulai* 
I shortstop. Chuck Eluskie a 
I Veteran was placed on the 
bench and will respond as a 
pinch hitter.

L. Barkauskas who patrol-
led the outfield for St. Geor-

,,T . . .. . . m • 8e’s A. C. outfit lašt year“Lancastna” tiesiog i Klai- ' , , . , , '. ,r • class B, was obtained by the ipedą išplaukia: Mare Marcm- „ „ T , , - , . ,, -V-J- T w v. T Iv of L club for his hittmg.kevičurte, Juozas Miežis, Juo- „ , , ... . , ®-n . ’ , . Barkauskas while with St.zas Pocius, Barbora Glinskie- ~.: George hit around the aver-

M. J. ŠIMONIS, vedėjas
Antrašas: — 3564 Vernon Highway W. 

Telefonas Lafavette 1298

DETROITO KAT. SPAUDOS 
RĖM. DR-JOS DĖMESIUI

Brangūs detroitiečiai!

Smagu pasidžiaugti, kad 
spaudos rėmėjų draugija turi 
gerą pasisekimą. Skaičiau

e

B

3S

&
Vaitelis ir Andrius Bilaitis. 
Birželio 1 d. laivu “Maureta- 
,nia,” sujungiančiu su laivu

ratūra paskyrė naują tardy-, tės ir 7 įvairūs kiti dygūs dai
mą. Jo byla buvo svarstoma 
antrą kartą, jau dalyvaujant 
pačiam kaltinamajam.

Fabras, išbuvęs apie 4 mėn. 
kalėjime, kategoriškai nuneigė 
visus įrodymus. Jis pareiškė, 
kad būdamas nelaisvėje nau
dojosi koncentracijos stovyk- !nuo to pradėjo kalbėti, 
los lengvatomis už tai, kad jis 1 
nemokamai nudažęs stovyklos 
rūmus. •

ktai.
X Prieš 20 metų Alice Kol

veidus išleidžia 20,000 trilijo-buvo padaryta krata. Rasta
nų litų. padirbtų pinigų ir dirbimo me-

X Vienas indusų fakiras ^žiagos. Paskutiniu laiku šiau- 
lins, gyv. Skrantone, Ameri-, (vienuolis) savo dievų garbei j rėš Lietuvoj buvo pastebėta 
koje paralyžiaus ligos priežas nejudėdamas laikė aukštyn iš- j daugiau paleistų į apyvartą 
tini, nustojo savo balso. Dabai ' kėlęs rankas net 10 metą. Pau i netikrų pinigų.
tai 61 m. amžiaus moteriai į- kščiai jo delnuose net lizdus . — 
gylė bitė, ji staiga suriko, it susikrovė.

UTHUAN1AN BAKING
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Mgr.

Kepam skaniausią lietuviš
ką, ruginę, pumpermekol ir 
baltą duoną. Pristatom į vi
sas miesto dalis ir į Ham 
tramack, Mich. Kepam ir 
bandukes piknikams ir ba
liams.

SUSEKĖ PENKLIČIŲ 
FABRIKĄ

X Lietuvos miškuose lei
džiama rengti medžiokles, bet \ 
už laimikius — nušautus žvė- i ' 
relius reikia mokėti: už lauki

Kretingos policija Raguviš- 
kiuos pas Juozą Macevičių šu

nį ožį 100 lt., už šerną 100 lt., į sekė netikrų penkličių “fabri-
X Sidabras galima lapai ĮUŽ lapę 25 lt’ už klški 2 litaL Gegužės pradžioj pas jį 

plonai ištiesti, tai vienas tam-! X Amerikietės per metus 
nusipudruoti, nusidažyti savo

ĮVAIRYBĖS

Draugę” gegužės 5 d.,.kad ”5 įr-j®8 d”/,ukreli’s M"yt*įage of 448 for the season of priaustų metalų. Prie gerų j.
— T Julyte mdzurma ržvažmo-.gg, vUn„

įanciųių eme tik i vieną pusę' , ° ,
.... , j • t • * . to sneeze at. At the presentbilietus, manydami Lietuvoje i. . . . . . _
apsigyventi. Kitos ekskursijos ime ie * ie^
iš Detroito išvažiuos birželio' f°r the Kmghts- The club is

Detroite organizuojama spau 
dos rėmėjų dr-ja; “Draugo” 
gegužės 26 d. pastebėjau, kad 
au turėjo vieną susirinkimą, 
traipsnis parašytas, kad pro

jektą įneštų savo draugijose 
svarstyti. "

Kadangi aš priklausau prie 
įvairių lietuvių katalikų drau
gijų, tad drįstu prašyti leisti 
man pareikšti savo mintis.

Manau, kad dr-jos pareiga 
turėtų būti lietuvių vardą ga
rsinti anglų spaudoje, būtent, 
“The Michigan Catholic”. Rt. 
Re v. Michael Gallagher, D. D. 
yra prezidentas ir Rev. Frank 
Pokrietka yra šito laikraščio 
sec’y treas. ir managing re
daktorius. Jie gyvena čia pat, 
Detroite. Gerb. vyskupas M. 
Gallagher dažnai ragino per 
šitą laikraštį visas katalikų 
tautas ir visas draugijas, ypač 
Detroito ir Mich. valst. gar- 
sintis ir platinti šitą kataii- 
kišą organą. Esu “The Mich. 
Catholic laikraščio sena skai
tytoja. Kiek patyriau, tai man 
rodos, kad visos tautos, drau
gijos ir organizacijos (Detroi
te ir Mich. valstybėse), dau
giausia garsinasi ir minėtam 
laikrašty yra aprašytą visų 
kolonijų ir parapijų įvairūs 
darbai. Nemanau, kad aš kly
sčiau, sakydama, kad lietuvių 
geri, dideli ir gražūs darbai 
draugijose, organizacijose, De
troito kolonijose ir parapijose 
nėra aprašyti “Mich. Cath.” 
Mes, Detroito lietuviai, esam

taisymų iš sidabro vieno gra
mo šmotelio galima apie 2 ki
lometrus plonytę vielą ištiesi i. 

X Vyturys gali pakilti į au-
15 ruknP'"ased with his work- win kŠ‘į iki 600 metrU' Be‘ Vyt"' 

O/I i * ‘T? f *v VTTI’ Ilet y°u know more about the r,ul pakilus 300 metrų, jo pa-
m rb°ys in the following issues. iPrasta akimi nebematyti, tik

A • fan 3° balselis tegirdimas. 
_______________________ į X Visame pasaulyje yra a-
MIRTIES BAUSME UŽ ' pie du milijonai aklų žmonių.

Jiep. 16 d. laivu ‘Statendam, 
liepos 30 d. laivu ‘Gripsholm’ 
ir rugpiūčio 19 d. laivu “Ma- 
jestic.”

X Išvažiavo į farmą. Sima- 
nas Aravičius, turėjęs namus 
ant Whithom Avė. išsimainė 
savo namą į ūkį su Staniu Ša
tu. Juos suvedė ir maino pri
žiūrėjo vietos lietuvis real es- 
tate brokeris P. Molis.

X P- P&lurazai lenkėsi Chi- 
cagoje ir dalyvavo didžiulia
me “Draugo” piknike. Taip 
,pat aplankė kai kurias lietu
vių įstaigas. Lankėsi ir M. Ši
monis, “Draugo” Detroito ži
nių skyriaus vedėjas.

X Mirė. Pranas Mociejūnas 
mirė gegužės 18 d. Palaido
tas geg. 21 d. Jonas Kaman- 
dulis vietoje gatvekario už
muštas, palaidotas geg 21 d. 
Mt. Olivet kapinėse.

Kun! J. Čižauskas, Šv. Jur
gio parap. klebonas, atliko 
bažnytines pamaldas suteik
damas savo parapijonims pas
kutinį patarnavimą. Graborius 
Chas. Stepanauskas gražiai 
laidotuvėms patarnavo.

Smagu pažymėti, kad Chas. 
Stepanauskas savo name (Car 
doni ir Westminster kampas) 
įtaisė pagal naujos mados gra

LIETUVIU UŽEIGA
Užlaikome visokių saldainių ir 

iš Lietuvos “Rūtos”. Turime viso
kių Lietuviškų Rekordų ir kitokių 
dalykų.

P. Padolskas, E. Kirstukienė
191# — 25th STREET

Lafayette 6313

Phone Lafayette 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

4628 — 25th ST.

Euclid 4530

atsilikę nuo bendro katalikiš- • ir otis?; tas dan«
kos spaudos rėmimo-ir plati'- ipagelM8 lietuviams laidotn- 
uimo darbo. Tik retkarčiais .'*» reika,e' Chas' Stepanaua-
matyst lietuvio vardą anglą kaa jaa senai •Datroite lietn- 
spaudoje. ‘ vių tarpe darbu°.lasi ir yra

Jei policija ir valdžia nie- daug parėmęs įvairius lietu-
kad nepamiršta pagarsinti an-]vi» reika)u8' Už tai ir mes ta- 
1, spaudoje, kokios tautos:""1 sav° Uut,etl- reikalul e- 

uo yra ką blogą padaręs, rsan1’ remti.
tai kodėl, mes lietuviai ne
galime garsintis anglų spau
doje, kokios tautos mes esam, j 
kokius gerus darbus nuvei-,
kėm! Ar ne tiesa t l The K of L baseball team

Kreipiu Moterą Sąjungos I “nder the wa‘<*fal1 eye8 °f 
dėmesį. Mielos draugi, gar- nama«er p- Podolskas and
sinkintės “Mich. Cath.” laik- coach MaskellB are <»”>- 

ing through with three vic- 
I tories and one loss, Thus put-

fe
^feRsm

Koresp.

K of L SPORT ACTIVITIES

AKIŲ X Čester, Anglijos karališ-
________ ko j ligoninėj, iš žmonių pilvų

Pereitų metų pabaigoj, Fi-^Pernai išimta: 146 vinys. 23 
coje į mokyklos rūmus atvyko į špilkos, 77 nitai 2 batų vinu-
policija ir visų mokinių ir pe-------------------------------------

ANNA’S DRESS 
SHOPPE

Atliekam darbą 
Gvarantuotą 

3964 W. VERNOR
- HIGHWAY
kampas Hubbard
Lafayette 0320

CHAMBERLAIN
BAKERY

Kepam Lietuvišką Duoną, ir pus
baltę ir visokius kelksus. Prista
tome į visas miesto dalis ir Ham- 
tramack, Mich.

8816 Chamberlain Avė.
DETROIT, MICH. 

Vinewood 1-2637

Phone Cadillac 9540

JOS. P. UVIGK
ATTORNEY AT LAW

Mortgage Bond Building
5 W. LARNED ST.

(Comer Woodward)

Residence 456 Neff Road
GROSSE POINTE 

Res. Phone Niagara 0764

1 DR, J. B, RYDZAUSKAS I
= LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS =
— Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo įrankius: Elektros = 
E Lempas, Artificiališką Saulės Šviesą, Diathermią, Sinu&oidal ir 1.1. — 

Bandau kraują, šlapumą ir t. t. Prieinamą kaina. x
Speclališkupvas: Ligos moterų ir ilgios vidurių, nervų Ir reumatizmo. £ 

Valandos: 10—2 dieną Ir 4—8 vakare. =
12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit S

Telefonas dieną ir naktį: ARLINGTON 2683 =
tiiiiiimiiimiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*

- RED ARROW BOTTLING WORKS
J. RUKŠĖNAS, J. SAKALAUSKAS, A. ŠEPAT, sav.

4.

Išdirbam skaniausius minkštus gėrimus. Pristatom 
krautuvėms, piknikams, vestuvėms ir visokiems paren
gimams. Kaina žiema. Kreipkitės:

3900 MARTIN STREET LAFAYETTE 3669

irašty. Nebūkim atsilikę nuo 
bendro moterų veikimo ir spa- 
ūdos rėmimo Detroite. “The tin« tl,e tea'n in 8eeond pla,'<! 
Mich. Cath.” yra labai įdo- af the D' A- B- F- “c,a8s A” 
mus seniems, o ypač, jaunimui 8<!cti<>n- ““'>7 I glad to 
gerą pasiskaitymą yra. that the team tins year

Ona Aksomitteuė ■’ showing more fight than
_____________ in previous years. Managcr

Podolskas is on a sharp look- 
out for a southpaw hurler,

ŽINIOS IR NAUJIENOS

Išvyko Lietuvon. Kaip su
žinojome, per P. Molio agen
tūrą gegužės mėn. išplaukė 
Lietuvon šie detroitiečiai: B. i

which he thinks will stTengh- 
ten his club.

Johnny Kai runas veteran
piteher is štili capable in do-

Markevičius, Marė Markeri- ing mound work, as well os
čienė ir jų sūnelis Vytautas; 
Simanas Mazaika, Simanas I- 
vanauskas ir jo dukrelė Ele-

he can hit. Also has two vic- 
tories to his credit.

Ed. Malonskas 19 year old
na; Viktoras Petrikas, Stasys shortstop, who could play in

dagogų akivaizdoje areštavo 
paišybos mokytoją Luv Fab- 
rą. Areštuotasis, nežiūrint 
prieštaravimų, buvo nugaben
tas j vyriausį policijos punk
tą, kuriame jam perskaitė kal
tinamąjį aktą. Pasirodo, kad 
Fabras 1921 m. Orleano karo 
lauko teismo buvo nubaustas 
už akhj mirties bausme. Deši 
mtį metų Fabras gyveno ra
miai, nieko nežinodamas apie: 
teismo nutarimą. Ir jeigu ne j 
atsitiktinai betvarkant seną a- 
rchyvą, rasta jo byla, tai apie ' 
Fabrą nieko nebūtų žinota.

1914 m. Fabras ouvo mobi
lizuotas ir išsiųstas į frontą, 
kur netrukus jis papuolė vo
kiečiams į nelaisvę. Vokiečiai 
jį pasodino koncentracijos 'la
gery Limburge, kuriame jis iš
buvo iki karo pabaigoj. Po to, 
jis persikėlė gyventi į Švei- Į 
earijąb 1928 m., gavęs paišy
bos mokytojo vietą Maroke, 
atsikraustė su savo šeima į 
Ficą.

Prancūzų kareiviai, buvę ka
rtu su juo nelaisvėje, grįžę tė
viškėn, papasakojo valdžiai a- 
pie keistą Fabro elgesį Vokie
tijoj. Jų nuomone, Fabras šni j 
pinėjęs iš naujai atvykusių , 
prancūzų belaisvių ir praneši-, 
nėdavo vokiečiams, už ką jis ir i 
naudojosi ypatingomis lengva-( 
tomis. Už tai prancūzų karlan- ■ 
ko teismas Fabrą nutarė nu
bausti. Kadangi policija jo ne-! 
rado, nes tuo laiku jis gyve
no Ženevoje, tai teismas jį už 
akių nuteisė sušaudyti.

Tokiais atsitikimais nuteis
tasis turi teisės pats atvykti 
ir paduoti apeliaciją. Fabras 
tąja teise pasinaudojo. Proku-

P. J. PESUS
Patogiausia vieta fotografuotis 

Vestuvėms, šeimynoms, pavle- 
nlems. Viskas įtaisyta pagal nau
jausios mados. Važiuoju Į nacius. 
Kaina žema.

DIKIE PHOTO STUDIO
48«e W. VERNOR H1GHWAV 

Lafayette 8058

HARRY A.WHITE
Plumbing and Heating

Pataisau ir nau,į$ darbą pil
nai atlieku. Darbas pirmos 
rūšies.
1508 — 23rd St., Laf. 2056

WILLIS BAKING COMPANY
PRANAS WILLIS, Savininkas

Atsidarė nauja duonos kepykla. Kepam skanią lietu
višką ir baltą duoną. Taipgi visokius keikus vestuvėms, 
varduvėms ir tt. Pristatome į visas miesto dalis. Reika
laukite savo Bučemėse ir Groceroėse.

2206 CARPENTER AVENUE 
Kampas Lampkin, DETROIT, MIC1L

UEnMŲ EKSKURSIJA j EUCHARISTINĮ 
KONGRESĄ IR Į LIETUVĄ

Išplauks iš New Yorko birželio 14 dieną laivu “DE GRASSE ”

Ekskursantai plauks į Dubliną, Airijon, kur įvyksta Eucharisti
nis Kongresas. Ten kongreso metu per 5 dienas keleiviai ant laive 
turės pilną užlaikymą ir nakvynę. Po kongresui tuo pačiu laivu 
plauks į Havrą ir iš ten gelžkeliais į Klaipėdą.

Laivakortės turistine klcsa į vieną pusę.......................... $145.00
Ten ir atgal ................................................. ......................... $215.00

Šiai ekskursijai vadovauja didžiai gerb. fcun. J. J. Jakaitis. 
Visais ekskursijos reikalais tuojau kreipkitės į

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENT8RJ
2334 SO. OAKLEY AVENUE, CHICAGO, ILL.

> Telefonas Roosevelt 7790 KUN. J. JAKAITIS

3P
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LIETUVIAI AMERIKOJE
WAHKE0AN. ILL,

Šv. Juozapo dr-ja gegužės 
22 d. minėjo gyvavimo 30 me
tų sukaktį. Žmonių dalyvavo 
šimtai ,nes svetainė buvo pil
na ir daugybė turėjo stovėt; 
taip kad apie tūkstantį buvo 
susirinkusių. Šeimininkai gra
žiai tvarkė. Pakvietė Wauke- 
gano township iligb School 
benų, kuris labai didelį įspū
dį padarė YVaukegano lietu
viams. Visos vietinės draugi
jos susirinko prie lietuvių mo
kyklos, iš ten visi maršavo su 
Higb School benu į lietuvių 
auditorijų. Programa prasidė
jo 2:30 vai. popiet. Jų vedė 
Šv. Jurgio dr-jos pirm. Jonas: 
Docis, jaunas ir gabus vyras, 
kuris šiemet laimėjo miesto 
aldermano vietų 2 metams. 
Šv. Baltramiejaus choras su
dainavo Amerikos liimnų ir j 
lietuviškų dainelių. Draugija 
labai dėkinga chorui ir jo ve
dėjui varg. St. Žyliui už jų 
puikų pasidarbavimų; draugi
ja ir toliau su jais darbuosis. 
Kalbėjo States Attorney A. V. 
£mith ir miesto majoras Pe- 
ter Peterson, kurie sveikiųo ir 
linkėjo'daug laimės draugijai. 
Vietinis kleb. kun. J. Čužaus- 
kis ir mjsijonierius, kuris sa
vaitę laikė misijas, taip pat 
sveikino ir lindėjo daug lai
mės draugijai. Visų vietinių 
draugijų pirmininkai, kurių 
yra apie 8, kalbėjo ir suteikė 
dovanų per šimtų dol. Iš Chi- 
cagos atvykęs “Draugo” red. 
L. Šimutis puikiai kalbėjo a- 
pie draugijų. Be to, buvo “Me 
džioklė”, vaidino Petras Zele- 
nauskas ir Vinc. Šidlauskis, 
kurie daug juokų padarė, kad
visiems labai patiko.S

Pirmutine valdyba: pirmin. 
Stan. Eidintas, vicepirm. J. 
Zelenekas, rast. J. Junčius, 
i'in. rašt. K. Andrukaitis, kas. 
A. Buitkus, kasos glob. Juo
zapas Pocis ir Balt. Mančins- 
kis.

Išlaidų per 30 metų:
Už grabus sumokėta $1,500.00 
Nariai sumokėjo po

$1.00 .................... 3,357.00
Pašalpų išmokėta .. 16,779.00 
Sumokėta narių žmo

noms po 50c............. 1,059.00
Du lotai ir sena svet.

kainavo ................ 2,248.00 j
Šv. Balt. par. ailkos 676,60 
Labdarybei aukos .. 342.75
Naujai svetainei ... 4,102.87 j 

Kitokios išlaidos .... 947.24

nas, maršalka Pr. Valutis, vi- 
ce maršalka Felixas Burba. 

Kast. M. W. Malinauskas

bus tik 25c. Vieta Šv. Petro 
par. svetainėj. Pelnas parapi
jos naudai. <

Vytis

KENOSHA, WIS.
Sekmadienį, birželio 5 d. 

7:30 vai. vakare L. Vyčių 38 
kps. artistai statys veikalų 
“Gudri močiutė,” J. J. Zolpo 
4 veiksmų komedijų. Kadangi 
piknikai jau laukuose atsida
rė ir miesto svetainėse beveik 

? mažai kas veikiama, tad Vy
čiai padarė specialių kainų, 
būtent: 4 veiksmų veikalo pa
sižiūrėti ir u'ž šokius įžanga

SNEBOYGAN, WIS.
Vyčiai pagerbė visų moti

nas. Jie tinkamai parengė pus 
ryčius Motinų dienų. Visi Vy
čiai, Vytės, jų motinos ir vi
sos kitos motinos pri
ėmė Šv. Komunijų sekm. ry
tų. Po Mišių visos riiotinos ir 
Vyčiai susirinko salėj ir čia 
buvo pasotinti gerais pusry
čiais ir palinksminti muzikos 
programa.

' Su dvasios vadu kun. Šliku 
sukalbėta malda prieš pusrv-

čius ir po pusryčių. 0 
ko turėjom pusryčiams? Ne-t 
galiu minėt, nes seilės varva 
iš burnos, kada prisimenu ga-1 
rdų valgį. Per visus pusryčius 
kįausėm gražios muzikos iš 
victrolos, kurių kun. Šlikas at
sinešė į salę. Tuojau po pus
ryčių ji® paaiškino motinos 
gerbimo pareigų. Jurgis Al- 
dakauskas, Vyčių kp. pirmin
inkas, kalbėjo apie jaunimo 
veikimų ir paragino motinas 
remti visus jaunimo parengi
mus, nes tik taip jis sustiprės 
ir pakils geryn. Choro Vyčiai 
sudainavo dainų, pijanu pri
tariant Just. Balsiui, naujam 
vargonininkai. Adelė Valen- 
čiūtė, Julija Jesinskaitė, Eu
genija Čižauskaitė, Marijona

Salvaičiūtė, Adelė Radzevičių 
tė, Marijona Stauskaitė, Alek 
sas Skeris ir Jurgis Aldakau- 
skas padainavo gražių dainų. 
Visi buvo palinksminti šiomis 
dainomis. • »

Keturios dovanos buvo išda 
lintos: vienu seniausiai moti
nai, antra motinai, turinčiai 
daugiausia vaikų, trečia mo
tinai, turinčiai daugiausia du
kterų, ir paskutinė jauniau
siai motinai. Ačiū kun. Šlikui, 
kuris padovanojo šias dova
nas. Labanauskienė, 75 metų 
amž., gavo pirmų dovanų. Jos 
duktė Kudinkienė, kuri turi 
9 vaikus, gavo antrų dovanų, 
Pečkienė, turinti 6 dukteris, 
gavo trečių dovanų, o Vrub- 
liauskienė, jauniausia motina,

taip pat gavo dovanų. Skaitykite ir platinkite
bU™ “Žb'‘ig‘a dienraštį “Draugą” ir

. - remkite visus tuos pro
tiniu parengimui pasidarba- e . , > < • . •vo komisija: Adelė Valenčiū- ^tOnak.S ir blzmeriUS, 

tė, Marijona Skalvaičiūtė, Ma- kurie garsinasi jame. 
rijūną Stauskaitė, J. Aldakau-
skienė, Jurgis Šalvaitis ir A- 
leksas Skeris.

Motinos duktė
VARICOSE VEINS

Gydomos Nauju Būdu

Iš viso pajamų .... 32,021.46 
Iš viso išlaidų .... 30,996.65

Lieka kasoje ......... 1,024.91
Draugija iki šiol narių turi

162. Narių per tų laikų palai
dojo 30.
Dabartinis draugijos stovis:
Paskolinta..................  250.00'
Liet. Laisv. bonas .... 200.00.
Spulkoje .................... 300.00
Kasoje ......... .............. 274.91'

Iš viso ........................ 1,024.01'
Dabartinė valdyba: pirm.j

Docis, vicepirfti. A. Mačiulis, 
rašt. M. W. Malinauskis fin. 
rašt. J. Simulynas, kasos glob. 
K. Petruška, pagelb. S. Rajo
nas, kasininkas Tom. Baro-

Ar užsi-.. I

trauki ?

•ULr’S UNCLE
s*

Du maži žodžiai, 
kurie padarė perversmą 

cigaretu industrijoje

AR užsitrauki dūmą? Ar gali būti 
paprastesnis klausimas? Tačiau 
- kokį sąjūdį jis sukėlė! Cigaretu 

industrijoje jaučiama, kad stropiai 
saugojama slaptybė iškelta aikštėn 
visuomenei. “Jūs esate perversmo 
priežastis,” jie sako.

Kodėl taip susirūpinti? Žinoma, kad 
visuomenė nebijo to klausimo — nes 
kiekvienas užsitraukia dūmą - žinoda
mas ar nežinodamas . . . kiekvienas 
rūkytojas įkvepia kokią nors dūmų 
dalį, kuriuos jis ar ji ištraukia iš 
cigareto.

Ar užsitrauki dūmą? Lucky Strike 
driso šį svarbų klausimą iškelti . . .

dėl to, kad tūli nešvarumai paslėpti 
net ir geriausio, lengviausio tabako 
lapuose pasalinami įžymiuoju Luckies 
valymo procesu. Luckies tą procesą 
išrado. Tik Luckies jį ir turi!

Atsiminkite - daugiau kaip 20.000 
gydytojų, kuriems buvo duota išbandy
ti Lnckies, pamatuodami savo nuo
mones savo pačių rūkymo patyrimu, 
pareiškė, jog Luckies mažiau erzina 
gerklę negu kiti cigaretai!

It’s toasted
JBtą Gerklei Apsauga 

prieš knitijimus - prieš keialĮ

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 uioderniikif minučių m pasaulio 
ųtriautiau lokių orkntrait ir Lucky Striki iiniomis, kiekvimų Antradienio,Ketvirtadienio,

ir iailadinio vakarų, per N.B.C. Ralio tinklų.

MOTINA HELENA
Garsiausia pasauly žolių gy

dytoja tūkstančius išgy
dė žolėmis.

Pastebėtina nauja kombinacija gy
vastį palaikančių žolių yra svarbiau
sias moderniniu laiku išradimus. 
Tūkstančiai kentėjusių, Kurie sunkiai 
sirgo, dabar sveiki. Nežiūrint kokia 
jūsų liga yra, ir kiek daug dakta
rų ir vaistų jus išbandėt, dar yra 
viltis dėl jus.

Motina Helena, Didžioji Žolių Gy
dytoja, 18.69 N. Damen Avė., Gtti- 
cago, siūlosi jums suteikti 5 dienų 
naminį treatmentą žolėmis visiškai 
dykai. Aprašykite savo ligą. ir mes 
prisiusime $1,00 bonką Kraujo Tonl- 
Ko ,ar $1,50 bonką speeiajalitį žo
lių gyduolių. Pridėkite 25c apmokė
jimui supaKavimo ir persiuntimo. Ra 
šykite ar ateikite šiandie. Skyriai: 
1721 W. 47 St. ir 4172 Archer Avė. 
P-ia B. Patumienė yra Motinos He
lenos Šimanskienės sekretorė lietu
vių skyriuje 4172 Archer Avė.

JOHN 0. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS I 
105 W. Adams St., ’Rm. 2117

Telephone Kandolph 6727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Hoosevelt 9090 ’ V-

Name: 8,iki 9 ryto. Tel. Kep u b. 9600

Be operacijos, be įšvirkštimų. Be 
priversto poilsio. Gydantis galėsi 

dirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vais 
tų. ei negelbės aptlekininkas grąžins
pinigus.

DOUBLE
ACTING

z SAMEPUcr 
j 40YEARS
25 ounces for 254 ’
MlttiONS or POilNOS USEC1 

BV OlIR COVERNMtIC

A.A.SLAMS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. VVashington Si.. 
Koom 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos. 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Batayette 7337

SKtH IICHG M
when aoothing lemo la u aveli

Right ffom the first touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itchiag 
misery out of mosąuito bites, rashes, 
and many other skinafflietions. Try 
it also for itching, peeling toee. 
Bathera and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimplea and dandrufi fade when.saie, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-emart. Always 
ha ve Žemo nearby wherever voų.go, 
Any druggist. 45c, ©0c,|1.00.

Namų Tel. Hyde Park 3395

ii. P. WAITCH£S
ADVOKATAS

4600 SO. WOOD STREET 
Tel. Lafayette 6393 

Rezidencijos: 2 E. 103rd Place 
Tel. Pullman 6377

Buy glovos with whot 
it savęs

Nerelk mokėti 60c. už 
dantų mostį. Llsterine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai Ji vei
kia. Ją vartotadam&s per 
metus sutaupai $3 00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS
10 N. Clark St., Room 1206

Telephone CENTUAL 6166
3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.!

Telephone VICTOKT 2213

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo? Ji pati nežinojo'. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi. tą gali pašalinti. 
Gargaliuok su Listertne it 
tas atliks kas reikia. Var- 

.tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBEKT PHABMACAL 

COMPANY

St. Louis, Mo.

LISTERINE
prompHyends odora ordinory 
antlsspttci can't hide in 4 days
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PASKUTINIAI KONTESTININKy LENKTYNIŲ
REZULTATAI

"' 1

O. liušinskienė, 1639 S. 50th U Kaziuuskicne, 4356 b.
Avė., Cicero, lik .. 2,980.095' Kockvveil st., Chicago 235,250

V. Stancikas, 1706 VV. 47 | Zvublis, 1513 — 3o Avė.

S t., Chicago, lik .. 2,661,095 Alelrose Bark, 111. .. 225,650
P. Varauuiis, 724 YVest 18 

St., Chicago, 111. .. 1,597,840
1. Gubysta, 4355 S. Alozarl j

VaiuiiciLLs, JL226 b. oo 
.. 224,500 

B. l'UUiJOUulLlb, Z32V, VV. /Jo

A.
Avė., Cicero* 111.

St., Chicago, Ilk .. 1,588,000 Bh, Chicago, 111.......... 213,600
A. J. Janušauskas, 1301 b. j Misiūnas, itoseland, 111.

50th Ct., Cicero, Ilk 824,230 j W. 108tli bt............... .. 179,900
, V. K. Mandravickas, 81u-40|A. Žuly mene, Giihi Arenti 
bt., Kenoslia, Wis. .. 715,060'Avė., Chicago, Ilk .. 131,200 

Grybas, 2244 VV. Adams Gaižauskas, 148 E. 10<th &i...
xSt., Chicago, 111.......... 695,200 Koseland, Iii............... 123,455

A. btuiginskas, 1628 b. 5b į A. G.udėnas, 6807 bo. Camp- 
Ave., Cicero, 111.......... 662,420 j beil bt., Cincago, Iii. 115,Ooo

Avė., Cliicagu, 111......... 31,200
Ip. Taruška, 2334 b. Uakley

Avė., Chicago, 111. ... 26,150 
J. Vaičaitis, 424 Dean bt., Chicagos Liet. auditorijos

beranton, Pa.................. 25,85b korp. direktorių nepaprastus
A. Paukštis, 2225 S. Oakley i posėdis įvyko gegužės 27 d. j 

auditorijos svet. į šį posėdį i 
atsilankė gold-bonų savininkų 
išrinktas komitetas iš šių as
menų: G. A. Šukys, P. Baltu
tis, J. Pulsis, B. Jakaitis, AI. 
lvadzevskis, b. Kunevičius ir

Avė., Chicago, 111......... 21,000

A. Daugmanas, -tozr o. VVa- 
sktenavv zvve. Chicago, 
iii..................«................. ii,4 vb

J. Balsis, 610 Wall bt. itock 
£ord, Iii................................ 5,80b

V arams, Luzerne, i a. i,uoii

b. btamuiis, 6651 3. ialmau

CHICAGOS LIET. AUDITO
RIJOS REIKALAI D A K T A R A I:

Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Rea 67 37 S. Arteslan Avė.

Tel. Grovehill 0611

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2623 VVest Marų m ite Road 
Vai.: 2-6 Ir 7-3 U. M- Kot- ,-12 A.M. 

NedėlioJ susitarus

DR SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy

4145 Archer Avę, (Kampas Francisco Avė.)
Vųlųndos: 10 lkk 12 ryto: 6 iki 6 90 platų,

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge iki I vai).
SeredomU h Ned*Uomla pagal ■ualtarlmų. ’

Otiso Tel. Lafayette 7337 Rez. TąL Hyde Park 3395
Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAYOIŠ
2 iki ■ 6 po pietų, 7 iki /» vak.

A. Antanavičienė.

Komitetas pareiškė, kad vie 
nintelis kelias palaikyti Chi
cagos Lietuvių Auditorijų lie-' 
tuvių rankose, tai dirbti vi- j 
siems išvien, nes čia yra lie- i 
tuvių turtas sudėtas, draugijų ! 
ir pavienių, apie ketvirtį mi- ‘ 
lijono dolerių. Direktoriai pri- i 
taria šiam gold-bonų savinin- ’ 
kų išrinktam komitetui ir sto
ja kartu dirbti su komitetu. 
Pirmiausia turi sudėti visus 

nizavus į politinius kliubus ir gold-bonus į Universal State 
tada sutariamai veikiant iš-. Bankų, kaipo į trustą; tas bus 
vien su savo vardus kouiiti- * pradėta ,kai tik adv. K. G ūgis 
menu. I sudarys certifikatus ir konsti-

į tucijas dėl gold-bonų dėjimo 
į bankų; kai certifikatai bus 
gatavi, tuoj bus pranešta gobi 
bonų savininkams per laiškus

IŠ PUUTIŠKU LAUKO
Bridgeporto lietuviai demo

kratai veikia. Kadangi šį ru
denį įvyksta prezidento linki
mai, dėl to būtinai reikia ir 
lietuviams aktyviai dalyvauti 

A. Condratas, 1706 E. -Ala- politiniuose rinkimuose. Poli- 
yomensing avė. Pluia. l a-jtinis veikimas nėra kitaip į- 

............................... 85,300 Į manomas, kaip tik susioi ga

bumus 1U0Y lliight st., VVau
e., Chicago, 111. .. 532,700 kegau, Iii. ................... 103,300

FAg. Gilienė 3131 Euieraiu
avė.Avė., Chicago, 111. ■.. 484,250 

Al. Varkaiiene, 6315 bo. Lin
coln Av., Chicago, III. 460,890į Bugentavičius, 1616 N. Lm- 

P. Petrauskas, 14 JChnson eolu bt. Chicago, BĮ. 61,906 
st., Binghamton, M. Y. Vaicekauskas, 4242 b. Aia-

.............................352,490
J. Auk skalni b, 1354 Baru- 

son bt., Gary, lnd. . / 273,040 
Bekus, 1850 VVabansia avė., 

Cliicago, 111.................. 238,560

piewood avė., Chicago, iii.
...............................51,900

Al. Dovaitiene, 70d b. y si 
Herrin, 111...................... 45,050

Bacevičius. ±850 VVabansia

GKABOK1A1:

J, F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGO J E

LACHAVIUH 
IR bUNUb

LIETUVIS GBABUKlUb

Vai

Office: 4459 S. Califofnia Avė.
Nedėlioja pagal sutarti

DENTJSTA1
i'honu Hou.evard 7w62

DR. C. Z. VEZEL1S
D E N T 1 S T A S 

4645 bo. Ashland A v o. 
Arti «7 Street

Ofiso ir Roa. Tol Boui. III* Ofigų i* R«ų Tol BouL i»14
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
796 West 35 Street (Kamp. 33 Ir Hatated SU
▼aks i-» iv t:88-8:M v«L vok. ▼*!! M R M vakaro 

MO44U0J sugttavtMT •1    ■ ųr-' l f ■ .. . -| ■■■■ n ■■
Tol. Canal 4267 Ros. Prospect |<|8

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Peoidenclja 6800 8o. Artoslan Avo 
Valandos: 1) vyto iki 4 M Plotų

I iki 8:88 vakaro

Tel. Ofiso 4060 Res. 9846

DR, A. G. RAKAUSKAS
5815 — 6th Avenue 

KENOSHA, WIS,'
Ofiso vai.:

Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai 
Residencija:

1904 — 71st Street 
NedėUomls ti>' susitarus.

todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystėa.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Ganai 5176 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 6088.

Laidotuvėms pa , 
tarnauju geriausia ‘'•ūmauju laidotuose auvpigiausia. 
ir pigiau negu kiti aisisauau.

darbu busite uzgaueumu.
Tel. Rouseveit Zoio arua žole 

2314 »». 23rd BL, Chicago

1439 b. 49 Court, Ciceru, lih
TEL. CICERO 692 7

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Ulaldų užlaikymui 
skyrių.

Naują, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS*
LIETUVI8 GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tek Rooeevelt 7&M

±eieium«3 1 artis ±±oo

S1ANLEY P. MAŽEIKA
ttfabonus u Bausamuotojas 
Turiu auiomubilius visokiem a 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, -Lili

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WKbT 46th STREET
Kumpas 48th Ir Paulina sta.

Tel. Boulevard 6208-8418

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

11 valdos dabartinis demo
kratų partijos? komitimenas y- 
ra Josepli B. McDonough, ku
ris, būnamas praktišku poli
tiku, numato aštrių kovų ru
denį tarp respublikonų ir de- *feal State~Banką. komiteto 
moKratų. Ir dėl to jis, norėda- nįryg G A gukyfs iž Unįver. 
mas sujungti visas demokratų gal state banko yra įgaUotasi 
jėgas bendrai kovai, Pavietė | vest/gold.bonų reika]us; taip | 
ir lietuvius demokratus į ak-1 pat prįimg bonug ip išduos Į 
tyvų darbų. Dėl to mes, lietu- j certifikatus, Todėl gold-bonų Į 
viai demokratiškų pažiūrų, tu savininkai) norėdami kų dau- Į 
rime nors sykį susiprasti ir i giau žinoti apie dabartinį vei- 1 
vieningai dalyvauti šios šalies khu% kreįpkįtės pas B: A. Šu- 
politimuose rudens riiikimuo- j kį Universai State banke, 
se. i i I Adv. K. Gugis pranešė, kad

Dejuodami ir verkšlendami, ’ netUj.į pinigų padengti išiai- 
; nieko nepasieksime, liet tun- doms jUes reikia padalyti j^ęy- 
me miltai ir vieningai daly-'

Tol. Cauu.1 .122

. DR. G. I. BLŪŽIS
b t A 1 1 hlA i,

2261 ^est 2znu bueet
(Kampas Lvavitl St./ 

Vu.ux.duo. Nuo 9 iki 12 vylu 
Nuo 1 iki 8 vakaro 

Sorodoj pagal sutari)

ir per spaudų, kada galės de- 
pozituoti gold-bonus į Univer-; Rouievaru 7539

ltus. ilemlock 7691

UK. A. P. KAŽLAUŠKAŠ
D E N T 1 b T A b . ” 

4712 bo. Asiitand Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

(
Tol. Canal 6766 Res. Republio 6668

DR. A. RAČKUS
* GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieni) nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir serodomls tik' 
iškalno susitarus

Ofisas. Laboratorija ir X-Ray
2130 WEbT 22nd bTBEET

CHICAGO

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2408 „VVEST <8 8TREET 
Kertė So. Weatern Avenue 

Tel. Prospect 1028

Residencija 2359 So. Leavitt 81 
Tel. Canal 0706

Valandos: 2-4 po pietų ir 7-8 v. v 
NedėlioJ pagal susitarimą

i ei. Ciceru 12 oO

UK.UUŠŠEN
X-Kay

LIETUVIS UENTiSiAS 
Vąl; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9

valandai Vakare
Nedėliotum ir Beredomis susitarus 

4847 VV. 14th b±'.' Cicero, Bk

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 VVest 22nd Street 
cor. So Leavitt SI Tel Canal 612*

Residencija: 6628 S. Richmond A»A 
''Telephone Republic 7868

Valančios; I—* ir 7—8 »al. vak.. 
NedėlioJ; 10—-12 ryto.

DR. S, A, DOWIAl
GYDYTOJAS įr CHIRURGAS

6729 WEST 12 PLĄCE 
Vai.: 7 iki 0 v. v. išskiriant Seredos 
Ir Pėtnyčloų, kuriomis aienoųgų Jįs 
bus.

29*6 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitus vai. ant Washington Bulv4- 

6:24 — 6:20 kasdien 
Telefonui: Kedzift 266Q — 2461, arhų
Cicero 662. Res. tel. Cicero >888

tifikatus ir konstitucijas, tai
v auti šios šalies politikoje, pasidal-0 išlaidų .Nutarta, kael
taip, kaip daro airiai ir len-! adv. jr spaudos išlaidas ap-
kar bei kitos tautinės grupes, i mokės korporacija; todėl gofd "• *n*w*uiTU: nu.

. i' ° Avė. Tuoue Heli
Ir kadangi jie žiūri į sioxkraš- ■ Įjonų savininkams nebus jokių 
to reikalus praktiškai, dėl to į išlaidų.

Ur, C.K. Kliauga
. i c

(JlarmuKulb, Kelvciguls ir bUMUiumla 
xut. arti ttiaitru 
Huu.iuu'K

1'u.nuueaais, bereuuuna ir Rėluyc»qiui» 
l»2i tai. JdaiBie.1 aucį

DR.M.T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS if CHIRURGAS 
Ofisas: — 4645 S. Ashland Avė.

Chicago, 111.
Oriso vai.: nuo 2 iki 6 ir nuo 6 iki 

8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso Tek: Boulevard 782Q
Namų Tol : Prospect 1930

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 Iki 4 Ir I iki S vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Telefonai dienų ir naktį 
VĮRGINIA 4224

Seniausia, ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ {STAIGA
EUDE1KIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

nainug ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 

į patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hertuitage Ąvenne
Visi Telefonai; VAROS 1741 ir 1742

jie turi užėmę labai aukštas 
vietas Chicagos miesto ir val
stybės politikoje. Tų vietųnie 
kas jiems nepasiūlė dykai. Jie 
tas vietas iškovojo dėl savo 
vienybės ir bendro veikimo. 
Mes, lietuviai piliečiai, irgi 
tai galime padaryti, tiktai 
mums reikia sukrusti ir iš to 
letargos miego pabusti. Kei
kia mums vienybės, susiklau
symo ir tiktai tada mes pasie
ksime tų patį, kaip ir kitos 
tautinės mažumos yra pasie
kusios šiame mieste bei vals
tybėje. 1

Gold-bonų komitetas prane
šė, kad šis komitetas rems 
kiek galėdamas korporacijos 
piknikų, kuris įvyks rugsėjo 
pradžioj, todėl nepamirškite 
Chicagos Lietuvių Auditori
jos korp. pikniko; diena bus 
paskelbta vėliau.

A. K.

MARIAN HILLS OOLLEGE 
HINSDALE, ILL.

Kas nori studijuoti Lietu 
vių Kolegijoje tesikreipia >
Rev. Dr. J. Navickas, St. Ma-

DR. ATKOČIŪNAS
Yra išvažiavęs atostogoms. 

Grįž birželio 6 dienų.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

ZeL GrovehlU 1606

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 0-11 ryto 2-4 ir 7-0 vak.
Šaradomis po pietų ir Nedėidlenlato 

tik cmltiMnui
2422 W. MARQUBTTB ROAD

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, DPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių jtempimų, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo,

Tek Yardą 0994
Rezidencijos Tel. Plaaa >200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 .vakarė 
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų

Rea Phone: 
Bngleirood 1441 
Wentworth 2000

Office Phone 
Wentworth 2000

Dėl to per uaug metų gy- , College, Thompson, Conn. 
uoja įtis 11 \aidos Lietuvių b^ kas V’akarinių Amen- baigimo, akių aptemimo, nervuotu-

.1.1 i 1 1 • 1 i • ■ f rvi.rv aižo 1,/lu lt .n nlriii l/o ržtidemokratų kimba, tapo per- kw ValstybiU) tai yra> i5 nii 
orgamzuotaa ir gegužės 28 d. l;s ir ap|inkinilJ vaistybių, 
išrinkta nauja valdyba. Val-
dybon įeina Vincentas M. Stul 
pinas — pirm., Pranas Gudas 
(901 W. 33rd St.)—vicepirm.,
Teodoras Turskis — raštinin
kas, Adolfas tiaruckas (3315 
So. Halsted St.) — iždininkas 
ir Joseph Puišis (854 W. 33rd 
St.) — fin. raštininkas. Visi 
valdybos nariai pasižadėjo e- 
nergiškai darbuotis ir įrašyti 
kiek galint daugiau narių. Vė
liau bus paskelbta daugiau a- 
pie šio demokratų kliubo vei
kimą.

tuo, skuudumų akių karšt). Nuirti u 
:ataractus. Atitaisau trumpų regystę 
tr tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose
negali keliauti į Connecticilt, įsitikimuose, egzaminavimas daro- 

* - imas su elektra, parodančių mažiau-
«ias klaidas.

Speciaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams. >

Valandos nuo 10 ryto iki & vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 

LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

tai pirmųjų dviejų kolegijos 
metų mokslą gali įgyti- Ma- 
rian Ilills Kolegijoje. 

Kreipkitės adresu:

REV. V. KULIKAUSKAS,
' Z. , - v • ‘ -
Mariau Hills College, 

Hinsdale, III.

Ofiso Teh Victory 6893
Res. TeL Brexel »19l 

Jei neatsiliepia šaukite Central7464

DR<AA.ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

Kampas 31 Street
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET 
Valandos: 2-4 ir 7-9 vaL vakare

Ofiso Tel. VICTORY 2687
Ot ir Rea TeL HEMLOCK 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STIB1LT

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTES1AN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. Ir SubaL Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimų.

V. M. Stulpinas, pirm.,

MAŽAI PERKA MIŠKO

Gegužės 10 d. iš varžytinių 
buvo parduoti 843 kietm. pa
gaminto miško medžiagos. Už 
juos gauta 16,382 lit. Dabar

3400 8. Kmerold Avė, Beuk-i medžiag08 pirkilnas ,a. 
\aid 1833. ■ bai sumažėjęs. Daugiausia pe-

rka vietos pirkliai ir lentpiū-
vininkai savo reikalams.

T. Turskis, raštininkas, 
534 West 33rd Street,.

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 16—12 nuo t—4 po 

pietų: 7—8:80 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. DARTON
Gydytoju ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET 
‘Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L DAVIDONIS, M. D:
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel Kenarood 61Q7
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 AVEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—6; nuo
Nedėliomis: nuo 10 iki IŽ.

HEMLOCK Siti

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

gydytojas ir chirurgas 
2620 Weet Marųuette Road

VALANDOS:
9 iki 1| ryto, 7 iki • vakare 

utam. ir Ketv. rak. pagal sutarti

Tel. Hemlook 8700
Rea Tel. Prospect 0610

DRs Be ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 616S Seath KedMe
Rea 6422 Bo. Californlų Ava 

VaLi 2-4, I-O s. M. IMfeteat Ketv
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PO SĖKMINGO PIKNIKO j. Peoples Furniture kompa- Elena Naureckaitė ir Sta-'go” dienraščio-redakcijoje ir bet žavėjo klausytojus mūsų

P. JUOZAPAS J. ELIAS 
(ELIJOŠIUS)

(turėjo šaltį.. B. Stulgaitė gra
žiai padainavo dvi daineles.! 

į Pasirodo vyrų choras su St.1 
išimkadfe ‘Kareivėliais’ ir ‘Vil- 
;ko maršu’; vyrams labai pa- 
I tinka. x

i
| Konstancija Kelertienė, il
gai negirdėta, taip patenkino 

1 publikų savo maloniu balse- į 
J liu, kad net keletą kartų buvo j 
[iššaukta. Jos klausytojai no-'
j retų jų dažniau išgirsti ne ' Dabar dalinamės įspūdžiais 
į vien estradoje, bet dar ir per‘sėkmingo “Draugo” pikniko,
j radijų. buvusio praėjusiame sekma-

nijos muzika ir garsiakalbiai 
graliai paįvairino nuotaikų, o 
ristynės, drūtuolio Bancevi- 
čiaus surengtos, visų dėmesį 
patraukė. Ristynės buvo tik
ras visiems pasismaginimas.

nislovas Staniulis. Dar prime
name, kad kai kurie rėmėjai 
buvo tokie geri, kad savo do
vanas atvežė tiesiai į daržų. 
Tokiu būdu atvežė cigarų, 
“čiugamų” ir įvairių “prai-

administracijoje, kur jo sūnus įžymių dainininkų K. Petrau- 
kurį laikų darbavosi. Įsko, J. Butėno ir K. Kriaučiū-

------------------ no dainos. Red. L. Šimutis kai
PASIKLAUSIUS GRAŽIOS , bėjo apie spaudos reikšmę. Be 

RADIJO PROGRAMOS to, buvo gražios rinktinės mu- 
------------ zikos, naudingų kalbų ir nu-

Ritosi drapiežnas dzūkas Ban sų”, lietuviško lemonado, gi-! Po poros dienų švenčių,kuo- rodymų. Tai visa sudarė didį 
cevičius, garsus rinstininkas j ros ir tt. ir tt. Tokių uolių imiet dauguma jautėsi pavargę tmalonumų ramiai praleisti an- 
Bagdonas ir vienas didelis la-1 rėmėjų “Draugas” neužmirš, po kapinių, piknikų lankymo tradienio vakarų. Ačiū jums, 
bai juodas vyras. Bancevičius \jų vardai ir bizniai bus dien- ir ilgų kelionių, pr. antradie- 'šių prograiųų leidėjams Peo-
prieš abu atsilaikė. grašyje “Drauge” garsinami,

Basebolininkai taipgi visus l,o jie iš savo gerų tautiečių be 
sudomino. Abu tymai buvo iš ^abejonės susilauks uolesnės

nio vakare daugumui buvo la plės Furniture kompanijai, 
bai malonu savo namuose pa
silsėti ir pasiklausyti gražios

West Sidės. Šv. Vardo dr-jos. paramos. Visi dabartiniai rė-Į lietuvių radijo programos, du-
lošėjai išėjo pergalėtojais. 

Buvo piknike daug visiems
, mėjai su dovanomis pasižadė- Į odamos Peoples Furniture Co. 
,jo atvykti į ateinantį “ Drau-į pastangomis ir lėšomis. Labai

patinkamų dovanų. Ypatingai go” piknikų Birutės darže, 
1 daugeliui patiko Vytauto, Bi-liepos, 10 d. Ten bus daug į-

B

RED-JOS ATSAKYMAI

Poniai S. Kernagienei. Pie- 
malonu buvo girdėti dainuo- štuku rašytas Tamstos raši- 
jant duetų ponias E. Benaitie- nys neįskaitomas. Dėl to ne- 
nę ir O. Juozaitienę. Domino, dėsim, Reikia rašyti rašalu

Universal State Banko pre-i ,, , , , , . , , . ., i dienį, Vytauto Parke.
zidentas, ųz nuopelnus Lietu- vajklJ chorus taip gerai iš-' . ernai Pirmu“nį Draugo .putės ir Šv. Mykolo paveiks-»vairių įvairenybių, bus ir vir 
vai šiomis dienomis apdova-. pdd^ Vanagaičio “Džingt- Piknikų’ištiko smarkus lietus, iaįy gauti iš p-nų G.udų krau- .vės traukimas, kurs neįvyko klųusytojus (dar, rodos, pir- ,arba rašom, mašinėle (taip 
notas 3jo laips. Gedimino or* 1 jįukaį»> su Hoser’s “Hard-A- ° me^ piknikų ištiko di- tUVės, 901 W. 33rd St. Lygiai praėjusiame piknike. North mų sykį girdėti per radijų) raiteriu).
denu. Apie ordeno įteikimų kad buvo iššaukti Šio d^08 m™08 žmonių. “Drau- patiko žirgvaiRiai, iš Lietu-.Sidės vyrai tųsyk negalės da- jp-lės V. Užunaraitės ir A.
bus pranešta vėliau. Šia pro- ’
ga gerb. veikėjų sveikiname ir 
linkime jam dar ilgus mete
lius pasidarbuoti mūsų myli-

denu. Apie ordeno įteikimų kad buvo iššaukti Šio d^os m^ldos žmonių.
vaikų choro narius choras8“” ,rėm8ja‘?r Fik> ™s partraukti. vo rolę pave- Stumbrio balsai. Jie tikrai
kviečia įsirašyti, kai užbaigs mb° darbininkai stebėjosi ir ša, parko gaspadorius tuos dė town-of-lakiečiams, kurie 1 gražiai ir harmoningai sudai- 
mokvkla. 1 džiaugėsi, kad “Draugas” į- paveikslus pamatęs, pareiškė,,pasižada surasti 25 stiprius (navo keletu gražių dainelių.

gijo tokios plačios visuome- kad Vytauto Parko visų pa-, vyrus. Tikisi, kad jie lengvai (Nors ir transkripcijos būdu,
mos tautos gerovei!

BRIDGEPORTAS

Praloto M L. Krušo išleis
tuvės. Ketvirtadienio vakarų, 
birželio 2 d. (po pamaldų baž
nyčioj) įvyks atsisveikinimo 
vakarėlis, kurį rengia Moterų 
S-gos Ima kuopa savo dvasios 
vadui pralotui Krušui, kurs
už poros dienų išvyksta Euro- jtg Svenciskas 
pon, dalyvauti Eucbaristinia-

. Duetu A. Gedraitis ir F. ,nėsz užuojautos. Pikniko ren--vilijonų kambarių sienos bū- .pertrauks AVfest Sidės vyrus,
Norbutaitė padainavo M. Pet- gimo komisija taipgi tuo ap- tinai reikia išpuošti Vytauto, kurie bus po vadovyste gra- 

į rausko Bernužėli, nesvoliok ’ sireiškimu džiaugėsi. Bet dau- Birutės ir žirgvaikio atvaiz-, boriaus įLachavičiaus ir Vac- 
ir Dzūkų bernucis ; publikai. giausia džiaugsmo buvo iš to, dais. G’ai-jis tų visų paveikslų lovo Brazausko.
Patlko- , kad biznieriai šiuo sykiu pa- savo geram tikslui ir gavo. , Todgl taip dalykams esant

Choras užtraukia N. C. Pa- fodg nepaprastos užuojautos., Kolegijos rėmėjų 19 sk. šei- Įpikhiko komisija darbuosi6
ge’s “Volga Boatman”, Bra-J komisijos kvietimų atsilie- mininkės pasižymėjo svečių tft viltimi> kad biznierįŲ, rė. nn” A NanW“" 
mzo “Užmik, Užmik” ir De Pė senieji biznieriai rėmėjai, pavaišinimu. Vadovavo Ieva mgjlį ir visuomenėS pagalba
Koven’s “Happy Day” iš o- bet daug buvo lr naw Mat’ Šiaulienė ir Eknilija Pocienė Rekantį piknikų Birutės dar- 
peretės “Robin Hood.” Pija-' pienai labai įvertina‘Drau ir kitos. že ,iepos 10 d> turg8ime dar
nu solo skambino Ei. Domkiū- g0 nuolatinę agitacijų uz tai, I North Sidės vyrai išsijuosę ^3,^ negu praėjusį Vytau-

v*
CIO

su A. Vanagai-1 kad lietuviai laikytųsi vieny- išsivilkę ,sušilę girdė trokš- to parke 
” “Stasiu” bas xdsuo8e reikaluose, o la- tančias žmonių minias vado-

biausia bizniškuose reikaluo- vaujant Antanui Bacevičiui, o ’
‘Mamyte" ir

me Kongrese. Šis vakarėlis publikai patiko
žada bpti jaukus ir malonus,, ............................ se. “Draugas” nuolatai lietu- townrof-lakiėtės, gabiausios s»
kaip ir visi 1 kps. sųjungiečių Į Merginos aamuoja Šimkaus viams išrodinėja, kad'privalo- dalicijos narės, ,su dideliu uo- 
rengiami vakarėliai. Dalyvaus; " aukia sau laivelis” ir A. me remti savus biznierius,kad Įumu vaišina svečius piknikie

Komisija

IEŠKOJIMAS

Zigmas Miseliūnas, Levekij

LABDARIU CENTRO 
VALDYSI

REAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulkų 
Texų informacija suteikiama

Dykai
2608 West 47th St

1024 Center St f 
Raši P Fahijonaitin

2301 W. 22nd Plce „ v t t tsutinka pataisyti, arba jums padėti 
Tžd. pa V. kun. J. Mačiulionis JU8'> namuose, u j pusę kainos, negu 

r garadžiuje atsieis. Reikale pašaukit:
2334 S. Oakley Avė tel. lapayeti’E iS2».

AGITaTORTAT

J. Dimša
3347 Auburn Avė.
Kun. J. MačiulionL 

2334 S. Oakley Avė 
Z. Gedvilas

12311 So. Emerald Av»
M Šlikas

ItlKSfi S Siute St

AUTOMOBILIŲ MEKA- 
NIKAS

i

pymauccj, kviestieji svečiai,! N“ktls , valgytume hetnviij duonkepi, riu8> vadovaujant p-niai Su- Klemenso sūnus, kilęs iŠ VU-;
bus graži programa, skanių; h papuošia , taip gerai pa- keptą duonų ir pyragus, kad deikinei, Antapui Vaičekaus- „nos Alvtaus bds fvuv Tra-1 
užkandžių, linkėjimų ir tt. 1Į amaV°’ ^ad v;rai Pas‘- pirktumėhiės drabužius ir ava- k ui ir Steponui Straukui. ku ’ ) Nedzingių pšrapiįos '
kps. s,jungia stropiai ro„- - šį kart,XpM ^kips, kad va.go-, „ Ju>t, sap^kioZ^ahar '

g.a šį vakarėli. širdeles ^kTd, ', m°‘er” I***™*- uos Sucilla napiie dirbti sū- vena Detroite, Mieh. • (2TC7 1____________ .. _
Išleistuvių puota Įvyks 2 .& g Luraitienes ir O. Ski° llet.'<T1^08e.bu,'er"*^,.’r'riai ’isiems labai patiko. ,Springwells Avė.) Ieško savo AE 2AD, KRAUSTYTIS?

aukšte, šv. Jurgio par. svet. , ... , , n«hlik ’sv grocernese vienu žodžiu,) Krekščiūno orkestrą jau- senųjų pažįstamų ir kaimynų, . ilC&ilIOVi? 2 Cfttt
ReP- kėleieta kartu A^A^t' «“>«>"• <“»» ku^pUsu gyveno Chica- A. ALEŠAUSKAS & SOR

nmtuų. Kanų. a, Anciutc tarnavimu visuose biznio da

BARGENAS
Moderniškas namas dvejų pragy

venimų po 6 kak n bari u s, su vėliau
siais (.rengimais. Dviejų karų gara- 
džius; gražioj apylinkėj, 6142 South 
Fairfield Avė. Kainavo *18.000 da
bar dėl svarbios priežasties atiduodu 
•iž .*12,600. Pamatyk tuojau. 

REPITBLIC 1598

gavo net penkis orderius gro- go, IUžnois: Felikso Miselifl- i 7126 So. Rockwell Street
no, Julijaus Miseliflno, Motie-; Tel. Republic 5099

J “Draugo” pikniko, komisir jaus Kazlausko, Mortos Kaz-, Mes permufuojame pianus
/ .. .. " 7 . ' " dis Kvartetas- A Gedmit;« «ty- T, ’• l[ įa didžiai dėkinga yra biznie- lauskienės ir Paulinos Kazlau- tirničiiis ir kitokius dalykus,

gia metini piknikų ateinanti ’ liearaitis, mų “Draugas” ir susilaukė .

PIKNIKAS
I y.

Jaunystėj’’ ir “Laimė man, iykuose ir kad žiūrėtume, kad)ti piknikuose. 
ad as graži (A. Vanagai- mūsų vaikai tų pat darytų.

Dievo Apvaizdos par. ren- ^1.°^ sužavėjo visų vyrų ši r-į ĮJž tokio supratimo - skleidi-1

žaismių, gera muzika, smagus 
jaunimui šokiai. Gabios šeimi- -Aleksio “Žydelis” tiesiog bangavo nuo minių dovanų aukuotojams, kvies-

R. ANDREUUNAS
Užlaikome naujausios, ma

dos žierus, laikradžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projee- 
torins dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI. 

Tel. Hemlock 8380

v.„. . ... “',"1“:,:"",“: VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ
gių ir gi.runų. įsi atsi an in- tenkino publikų, kad net gavo gi, linksmūs, patenkinti. Dar- Čemauskas, Juozas Dobrovol- 
sieji ur< s goo tome. g^\ puokštę. Choras baigė bininkai ir darbininkės, kupi-^skis, Matas Kaminskas, Nik.

aiapijonaa šiomis dainois: J. Žilevičiaus ni gero ūpo, rūpestingai tar- Karlavičins ir Jonas Atraškė-. \ į

Pasakyk, mergele” ir “Oi, navo svečiams.
kad išauš aušrelė,” A. Vana- ------ ------------
gaičio “Gieda gaideliai” ir

PER „DRAUGO” Agentūrą

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D61 geriausios rųftles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GRKEN VAl.liEY 
PIMUirCTS 

Ols<-lla Šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA HTREET 
Tol. Boulevard 1889

BRIGHTON PARKAS vičius. Ona Kazlauskienė,

Koncerto atbalsiai. Brigh-, Verdi “Anvii chorus” iš ope- 
tonparkiečiai dar tebekalba a-' ros “Trovatųre.” Visiems a- 
pie įvykusį gegužės 15 d. Nek-' kompanavo Ona Skiriate iš 
Pras. Pan. £vč. par. didžiulio Cicero. Chorų vedė ir parengė 
choro koncertų, per kurį ge-, Justas Kudirka.
rai pasirodė ne vien choras su I
solistais, bet dar vyrų ir mer-' Choras yra didžiauai^ Chi- į 
ginų chorai. Vakaras pasitai- Cagoje’ turl P61- 90 naril*’ ku’ I 
kė šiltas, bet choras atliko ne vwi kartu dirba ne vfen | 
savo dalis tiems asnfenims, ku Pn^PD08 naudai, bet dar baž-
rie susirinko pamatyti ir jų nyči°je gražiai gieda Mižias 
dėka liko pelno parapijai; o kiekvienų, sekmadienį. Tik gai 
tie kiti parapijonys, kurie iš- ’a’ kad 8u8ikunšę stovėti 
važiavo pasivažinėti užuot re- bažnyčioje; vasaros metą vir
inti parapijos reikalus, gailisi, labai šilta, o oro niekaip 
nes praleido tai, ko niekad ne- galima gauti. Choras atlie- 
buvo tikėję matyti. Ačiū biz-'ka 8av0 užduotis, pasidarbuo- 
nieriams, kurie pasigarsino ^a Pinikuose ir bazarnose. 
programoje, nes lietuviai juos KGe^iu visus parapijoms tai-1 
parems, progai pasitaikius. kon’ Paremti viską, kas yra;

Choras pirmiausia padaina- daroma Pa™PU<>8 naudai, kad 
vo St. Šimkaus “Per tamsių būtų galima greit pastatyti 
naktelę” ir “Šėriau žirgelį” balnyčių. Greit bus pik-
ir A Vanagaičio “Molio uz- nika*’ ar bū8i w 8avo para
bolių” ir Vėjužėlis.” J. Gudas ma?
savo dalį negalėjo atlikti, nes

I

I LIETUVĄ SU EKSKURSIJA ŠIĄ VĄSARĄ 
Tiktai per Lietuvišką Ueetą 

KLAIPĖDĄ 
SKANDINAVŲ AMERIKOS UNIJA 

per Kopeakaca
BIRŽELIO 18, d.LIEPOS 2 d. 

laivu
“FREDERIK VIII”

“UNITED ^STATES 
L. D. S. EKSKURSIJA 

ir “Darbininkas”
ŠVARUMAS IR PATOGUMAS — MALINUS PATARNAVIMA8
Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkMk paa savo acentą arba

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE 
NEW YORK BOSTON OHIOAGO

27 WhitehaU St 248 WakMn<ton St. 190 N. La Šalie Sk
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A. F. CZESNA’S BATHS i
TURKIŠKOS RUBItKOS SULFURINfcS VANOS 

IR ELEKTROS TRBATMENTAI
ttVEDMKI MANKirnnMAI IR KI.RKTROR MASAŽAS

Treatmental visokių Ilgų. reujnatlimo. nervų atitaikymo. Šalčio 
Ir taip tol taus. au elektriniai* prlrtalnaie Violetiniai Saulėn Spindu
lių treapnentat.

Mineralinėm, au,tarinė* vnnoa dunda dtdžiauala kranto rlrkull*- 
rlla kuomi raiima ISatrelbėtl nuo visokių Ilgų.

kambariai nn, nmnuixAUM<v 
Moterų akyrlun atdara* Utarninkalo nuo 8 Iki lt vai naktie-

1657 W. 45th Street
? Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552 Į

Norėdami važiuoti į Lietuvę aplankyti savuosius, vA- ĮVAIRUS KONTSAKTOKIA, 
žiuokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite -
greitų ir gerų patarnavimų. “Draugas” parduoda laivakor-1 Z I Z A S
les visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus Mėmių Statyiiio Kuutraktoriua

kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimų nieko ......... ........................
neskaito — patarnauja dykai. |7151 8. CALIFORNIA AVĖ.

i Birželio 21 d. “Draugas” rengia ekskursijų Francūzų -t-eteromu Hemiock stse 
linijos milžinišku laivu ILB DE FRANCE, 42,000 tonų di-

' durno. -
Su šia ekskursija važiuojantieji galės aplankyti Paryžių 

iš iš ten getžkeliais važiuoti į Lietuvą. O kas norės važiuoti 
vandeniu į Klaipėdą, galės aplankyti Londoną. Kad gauti 
laive geresnius kambarius, užsisakykite vietas dabar.

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis:
Birželio-^Iune 3 d._ILE DE FRANCE

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK- 

TOKIUM
6504 S WASHTENAW AVĖ

” ” 7 d.—BREMEN
” ' ” 11 d.—PARIS
” ” 18 d.—UNITED. STATES
” ” 21 d.—ILE DE FRANCE

Liepos—July 30 d.—GRIPSHOLM

ATY DAI
NAMŲ SAVININKAMS

Popieruoju ir malevuoju kam 
'barius, už darbų atsakau. Da
rau daug pigiau ir geriau 
kaip kiti. Popierų knygų tu
riu šių metų mados. Pristatau 
j namus išsirinkti. Kad ir pa
tys darysit, vistiek popieras 
galiu pristatyti ant reikalo 
C. O. D.

KAZ. ANDREJUNAS
1619 S. 48th Ct., 2ro8 lubos

t Cicero, III.
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