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NUŽUDYTAS LENKU 
MINISTERIS

LITUANIKAI II 
10,000 LITU

ITALU PAKTAS PRIEŠ VOKIEČIŲ 
SU VOKIEČIAIS MORATORIUMĄ

ŽUDIKAI PASPRUKO

TOKIA SUMA PRISIUNČIA VOKIETIJA GALI TURĖTI PRANCŪZAI SU ANGLAIS 
MA IŠ KLAIPĖDOS ! LYGIAS GINKLAVIMOSI j STAČIAI NUSTEBINTI

KLAIPĖDA, birželio 13 d. j ‘

11 vai. rvte. — Lituanicos II
j PARYŽIUS, biri 15. —

KUBOS PREZIDENTAS 
MENDIETA SUŽEISTAS

VARŠUVA, birž. 15. —
Trys žudikai šiandie nužudė 
Lenkijos vidaud reikalų ini- 
niHteri Bronislavą Pierackį.
Žudikai paspruko. HAVANA, birž. 15. — Ku-

Ministeris nušautas jam išė bos prezidentas Mendieta su
jus iš vieno klubo, prieš kurį j žeistas susprogus bombai už- 
buvo susirinkusi žmonių mi- Į pakaly jo kresės per aureng- 
nia. Žudikai įsimaišė minion tus pietus Tiscomia salos sto- 
i r dingo. Policininkas nutvėrė vykioje. Kiti-du asmenys už- 
vieną žudikų, bet jis išsisukoj mušti ir 7 sužeisti. Tarp su

žeistųjų yra vienas kabineto 
narys.

Prezidentas tačiau lengvai į 
sužeistas, tik į rankų.

snžeidęs policininkų.

HELSINKY PAŠAUTA 
ŠEŠI BOLŠEVIKAI

HELSINKIS, Suomija, binĮ 
želio 15. — Jaunas britas Hen 
ry Wilson B'rown, kurs Čia 14 
metų gyvena, įsiveržė sovietų

skridimui Lietuvon greitai iS- 
sinsime surinktus Klaipėdoje 
dešimts tūkstančių litų.

i KALTINA BUVUS) PREZI
DENTU

HAVANA, Kuba, birž. 15.
Rusijos pasiuntinybėn ir rei- — 1929 metais Kuboje nužu-
kalavo pasimatymo su pasiun-j dytaa gen. Blas Maso. Dabar
tinto.“ Jam atsakyta, kad pa- paaiškėjo,-kad tų žmogžudy-
siuntinio nėra namie. istę atliko tuometiniai du ka-

m j v i ... v j, -riuornenės seržantai, tuometi-1 ada britas pradėjo šaudv- . ., , . .
• v- x t, •* ,!1° prezidento Machado . iriti j pasiuntinybes tarnautojus L ......, . ... stabo viršininko gen. Herrerair ant galo pats pavojingai ... .

pasišovė. G- tarnautojai leng- ,eP,twnh 
vai sužeisti. Seržantai suimti, o Macha-

Pasišovęs britas pareiškė, 
kad bolševikai nužudė jo tetų 
Petrapily.

CARNERA PRAKIŠO 
ČEMPIONATĄ

NEW YORK, birt. 15. — 
Pasaulinis bokso čempionas 
Primo Car.iera, italas milži
nas, vakar vakarų kumščiavo- 
si su kaliforniečiu boksininku 
Max Bacr. Šis 1 ai njė j a čempi
onatų. Baer keliolikų kartų 
parbloškė Carnerą. Vienuolik
tam rounde kumštynės sustab
dytos ir Baer paskelbtas čem
pionu.

Carnera per pusvalandį už
dirbo 122,057 dolerių, o Baer 
— 05,044 dol.

do su Herrera gyvena svetur. 
•Valstybinis kaltintojas reika
laus, kad teismas visiems ke
turiems taikytų mirties bau
smę.

DAUGIAU ■ BOMBŲ 
PARYŽIUJE

VENECIJA, birž. 15. —J Tarpe prancūzu ir anglų pa- 
Italijos užsienio reikalų pa-jsireiškė didelis nepaRitenkini- 
sekretorius ,Fdlvio Šuvich pa-Į mas ir nepaprastas triukšmas 

Italija -sutarėskelbė, kad II su
Komiteto vardu Brazggs. Į Vokietija ginklavimosi reikn-

Tokių telegramų vakar ga lu, kad Vokietija turi teisę

vo

PARYŽIUS, birž. 15. — Vie 
tos paštoje užtikta dar kele
tas bombų, siunčiamų įvai
riems asmenims ir firmoms su 
grųsinimais.

Policija pradėjo energingiau 
veikti, kad susekti siunčiamų 
grųsinančių laiškų autorius. 
Viskas yra ryšium su Stavi- 
skio skandalu.

FORDAS APIE KVIEČIUS

J. Mackevičius, ALTASS. ginkluo,tis' , »» . ki‘»

iždininkas. Tai rieškia, kari 
šiomis dienomis iš Klaipėdos 
ateis apie $1,600.00 antrųjam

mis valstybėmis T. Sųjungos 
žinyboje.

J Premjeras Mussolinis su

/Vokietijai paskelbus Daweso j 
ir Youngo paskoloms morato
riumų.

Šis Vokietijos, žygis vadina 
mas arogantiškuoju. Bus im 
tąsi priemonių prieš Vokieti 
34-

..... , .,. . i kancleriu Hitleriu toliau su- ’ -------------------
transatlantiniam skridimui pa-’ . . , . 4 .. A . į im ■ ...n
reraU. »gan,„u SuPrastii ‘""T- ČEKOSLOVAKIJOJ VAR-

PLIENO PRAMONES DARBININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS ATIDĖJO STREIKĄ

Visoms kuopoms pranešta, kad 
CauktŲ nurodymų

MILŽINIŠKOS KRAŠTO ’p--
amai ns *5- — Plieno,pramones orga-
urULUv nizuotų darbininkų suvažiavi

mas paklausė Am. Darbo fede
racijos prezidento Greeno ra
ginimo, kad atidėti streiką ir 
taip padarė.

Suvažiavimas pranešė vi
soms lokalinėms kuopoms, kati 
nestreikuotų ir lauktų tolesnių 
nurodymų.

kokiu entuziazmu Lietuvos vi
suomenė laukia 
Įeit. F. Vaitkaus.

atskrendant

HAMMEL NUBAUSTAS

Allen R. Hammelį, kurs sa
kosi, kari jis yra Burt Arm- 
strong, prisiekę teisėjai pri
pažino kaltu ir teismas jį nu- 
Imiidė kalėti nuo 1 iki 10 mė
tį- . ' • . - .r:

Hammel apkaltintas 39,000 
dol. pavogimu iš Brink Et- 
press Co. šarvuoto automobi
lio, kuriam buvo sargu.

TVASHINGTON, birž. 15.— 
Krašto vyriausybė šiandien 
formaliai išleido daugiau 800 
milijonų dolerių bonų, kurie 
prieš savaitę laiko buvo iš
pirkti su dideliausiu kaupu.

Tad krašto skolas šiandien 
sudaro apie 27 bilijonai dole
rių. Apskaičiuojama, kad jei 
šiuos bilijonus paskirstytom 
tarp visų gyventojų, kiekvie
nam tektų po 225 dol. Tokia 
tai skolų našta.

likti laisva ir nepriklausoma.
| Be to diktatoriai savo kon- 
' ferencijoje sutarė, dar ir ki
tais svarbiais tarptautiniais 

1 klausimais.

ŽOMI LAIKRAŠČIAI
PRAHA, birž. 15. — Čeko

slovakijos vyriausybė įdavė 
, vw. .seimui įstatymo projektų, ku-

GINA GINKLAVIMOSI APGAILI, KAD NEGALĖJO Jriuo siekam® suvaržyti laikraš
PRANCŪZŲ VYRIAUSYBĖ

PITTSBURGH, Pa., birž. 
15. — Plieno pramonės orga
nizuotų darbininkų suvažiavi
me šiandien kalbėjo Amerikos

PARYŽIŲ^, 'birž.
L.

15. —

Prancūzijos premjeras Dou- 
inergue vakar asmeniškai krei 
pės parlamentan reikalauda
mas, kad be jokio atidėliojimo 
krašto ginklavimuisi būtų skir 
ta speciali 230 milijonų dole
rių suma. < * -A* * ‘ »

Premjeras nurodė taikai pA-
• •' ' - ■ •

vojų. Per nusiginklavimu kon
ferencijų,, sakė jis, nieko nau
dinga neatsiekiama, o Vokie
tija tuo tarpu atsiginkluoja. 
Tad Prancūzija visados turi 
budėti ir būt pasirengusi. 
Prancūzija visados privalo tu
rėti militarinę pirmenybę.

Šių vyriausybės Rpecialę iš
laidų sąmatų atakuoja kairie
ji atstovai. Jie pareiškia, kad 
tos rūšies sąmatos pripažini
mas dar daugiau galės pakir
sti pasaulio taiką, kuri ir be 
to vos laikosi.

Spėjama, kari parlamentas 
vis gi pripažins įduotą sąma
tą. \

PASIŲSTA PAGALBA

AŠTRIAU BAUSTI
Federaliniam teisme baigės 

įdomi byla. Teisėjas SuLlivan, 
paskelbdamas ištarmę, reiškė 
apgailėjimo, kad federaliniai 
.įstatymai neleidžia tos rūšies 
piktadarių aštriau Įmušti.

Buvęs Chicagos policmonas 
E. J. Cusack, 39 m. amž., ir 
James McCarthy, 47 m. am?.., 
pereito sausio mėn. 6 d. va
karą pagrobė J. J. Frencb, 
kurs turėjo liudyti prieš juos 
teisme. Pagrobtąjį nuvežė ąu-

Darbo federacijos preziden
tavo keliu, vyriausybė ir tas W. Green. Ragino suva- 

t o i iau didina išlaidas Žmonių jžiavimą, kad streikas būtų ati- ' 
vargų mažinimui. įdėtas mažiausia dešimčiai die-

;• ■* ----------- Laų, kad duoti progos vyriau-
nurauk r “’i.,::“'

sumų j Prezidentas Green pasiūlė

—------- , suvažiavimui planą, kaip iš
keltais siuntinėti. Vyriausybė | Pernai, kaip atmename*, (vengti streiko; kurs šiandien, 
nori, kad visi dienraščiai pri- i Marcinkonių miestelio gyven- kaip jis sakė negeistinas, ir ne
valomai skelbtų visus svar- pastatę kryžių, ku- populiarus.
biuosius vyriausybės praneši- rl lenkų policija naktį nugtio- Greeno planas vra panašus 
mus ir pareiškimus. Taip pat ’ 
panaikinti sensaciries laikraš

čių platinimą. Norima uždrau
sti laikraščių pardavinėjimą 
gatvėse, geležinkelių stotyse ir 
tabako parduotuvėse.

Be to, norima kai kuriuos 
laikraščius per porą metų už-! 
drausti per paštą ir geležin-1

čiuose antraštes.
Kai kurios iš šių priemonių 

yra taikomos daugiausia ko-
tomobiliu į Calumet upės vie- munistų laikraščiams, kurie 
ną pakraštį, ten jį skaudžiai .veda atkaklių kampaniją prieš 
apmušė, paleido į jį kelias iš demokratinį režimą Čekoslo-
revolverio kulipkas ir įritino I vakijoj.

TORONTO, Ont.,' Kanada, 
birž. 15. — Automobilių gamin 
tojas H. Fordas pareiškia, kad 
pasaulis neturi kviečių pervir
šio ir kviečių auginimas nieku 
būdu neprivalėtų būt apribo
jamas.

Kviečiai, anot Fordo, yra 
žmonijos tortas. Tik gaila, 
kad žmonės kviečių naudingu
mą įvertina tik pinigais.

PANAMA CITY, birž. 15 
— Vienuolika Am. J. Valsty
bių kariuomenės bombinių lėk
tuvų . išskrido į Salvadorą, 
kurs nukentėjo nuo uragano.

Šiais lėktuvais pasiųsta pa
galba — daug palapinių, mai
sto ir vaistų.

VARŠUVA, birt 15. — Vo
kietijos kanclerio Hitlerio spe
cialus atstovas, propagandos 
ministeris dr. J. Goebbels, at- 
lapkė maršalą Pilsudskį, su 
kuriuo apie per pusvalandį 
kalbėjosi.

upėn. Manydami, kad viskas 
su juo pabaigta, piktadariai 
nuvažiavo.

Tuo tarpu French atsigaive- 
liojo, išlipo iš vandens ir prp. 
važiuojantieji žmonės paėmė 
jį i ligoninę. Tą pačią nakt} 
policija suėmė abudu pagro
bėjus. Frencb’ui buvo ampu
tuota viena koja. šiaip gi pn- 
sveiko.

Grobėjai teisme prisipažino^

vė ir mėgino paslėpę visai su--prez. Roosevelto*planUi. Nori, 
naikinti. Vietos gyventojai Į kad vyriausybė paskirtų iš tri- 
atrado tų kryžių jau aplaužy-ijų žmonių boardą ir šiam bū
tų ir sudaužytų. Kad būto ' tų pavesta spręsti pasireiškę 
bet kaip pateisintas žygis pik- j ginčai, ypač liečiantieji pramo į 

tadarių policistų, kurie tų lie- nės gaivinimo akto sekciją- 
tuvių statytą kryžių išvertė, 7-A. Šis boardas lĮus abiem 
lenkų vyriausybės atstovai nu- Į pusėm arbitras kolektivio or

ganizuotų darbininkų derėji- 
mosi tvarkos. Fabrikų vado
vybės ves derybas su išrink-

baudė keletą vietos gyventojų,1 
kurie bėgo gelbėti kryžių ir

iri Aininno ir&ivii m ikorie k’tufl kvietė‘gaudyti pik- 
KLAhEUUj VAIKAI A U" tadarius. Nubaudė penktos

asmenis kiekvieną po dvi sa
vaites arešto ir sumokėti po 
200 zlotų pabaudos. Nubaudė 
už tai, esą kryžius buvęs sta
tytas be leidimo ir tuo lietu
viai esą sudarę savotiškų de
monstraciją. Žinoma, labai 
nuostabu, kad katalikiškoje

KLĖJAMI HITLERININ
KAIS

kaltais, tad byla nagrinėta be 
prisiekusių teisėjų.

Teisėjas Sullivan abudu gro 
bėjus nubaudė po 7 metus ka
lėti ir po 6,000 dol. pabaudos.
Ir reiškė apgailėjimo, kad fe-j vėliavą ru svastika, 
deraliniai įstatymai neleidžia * •• - - •
šių piktadarių aštriau bausti. ATĖMĖ 3,000 DOL.

Tačiau teisėjas nurodė Coo-

KLAIPfiDA. — “Lietuvos 
Keleivis” gegužės 31 d. ns. 
praneša apie surastus per kra
tas Klaipėdos krašto mokyklo- -T. , ’ v- • xxx- -i i-* r * šalyje kryžini statyti reikalin-
«. raok.n.ų paiSybos <larbiw. w „ siu0
Tie darbai aiškiai parodo, reikalu netaip buvo. Marcin- 

. koniečiai daugiau kajp prieš
jaunoji karta. V.,i pa.Sin.ai ;metus |aiko praSymą romu.
kaip auklėjama Klaipėdos kr.

vaizduoja, ar Vokietijos Rei
cho monarebistinę vėliavą, ar

leisti pastatyti kryžių, tik kad 
administracijos organai jokio 
atsakymo nedavė per tokį il
gą i laikų.

Nesijcusdami nieko kalti tie 
penki storastijos nubausti 
marcinkoniečiai nukreipė, visą 
reikalą į teismą, kuris šiomis

tais darbininkų unijos atsto
vais.

Sį planą suvažiavimas pri
valo pripažinti, sakė Green, 
ir jį pasiųsti prezidentui Roo
seveltui. Tai bus ultimatumaš . 
plieno pramonininkams.

Suvažiavimas karštai priė
mė Greeno pasiūlymą ir tuo
jau pavedė svarstyti išrii 
tam komitetui ir suvažiavir 
rekomenduoti, kas turi būt dn-

Damen avė. gatvėkary tarp 
ko apskrities prokurorui, kad 70 ir 74 gatvės keli plėšikai už 
jis imtų nagan apkaltintuosius puolė smuklininką W. Sinki- ( 
ir savo keliu juos patrauktų nos, 7332 So. Damen avė., dienomis tlį bylą ir sprendė | 
tieson už jų pasiryžimą pa-j kurs sn 3,000 dol. grįžo iš ban- Gardine. Teismas ilgai bylos 
grobtąjį nužudyti. Už tai jie'ko. Apmušė ir atėmė pinigus, neanalizavęs patvirttoo sto-
dar galėtų gauti bausmės nuo 
1 iki 14 metų kiekvienas.

Smuklininkas paimtas j Šv/raštijos uždėtą piniginę bans- 
Kryžiaus ligoninę. mę, gi nuo kalėjimo atleido.

KALKUTA, Indija, birž. 
15. — Himalajų kalnų apylin
kėse įvyko didelis žemės dre
bėjimas. Yra baimės, kad 
daug žmonių žuvo Afganista
ne ir Balučistane.

ORAS
_ j

CHICAGO IR APYLIN 
KftS. šiandien numatomas 
pragiedrėjimas; vėsiau.
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kalbėsime, mūsų tautiniame, kultūriniame ir 
ekonominiame gyvenime vaidina patį svar
biausi vaidmenį.

Mūsų manymu, jau laikas mūsų organi
zacijoms protestuoti dėl socialistų sauvalia
vimų ir kai kurių profesijonalų bei biznierių 
rodomo tam sauvaliavimui pritarimo. Jei ir 
toliau toleruosime socialistų sauvaliavimu, 
lietuvių organizacijos neteks tos reikšmės, Ko
kių jos ligšiol turėjo ir lietuvių vardu pra
dės kalbėti žmonės,, kurie yra lietuvių orga
nizuoto tautinio veikimo priešai. Juk jau ir 
dabar tokio nusistatymo žmonės pasirūpino 
sauvališkai veikti ir dėl to šiemet pasaulinėj 
parodoj nebus lietuvių dienos.

Dr. J. P. Poška asmeniškai mokino juos. Iš 11a apleisjme šį pasaulį. Viakas 
tų apuštalų išrinko vadų ir kų mes turime pasiliks ant įe-

PASAI/JI J itCjĮCy suteikė jam reikalingų galę.' mės. Nusinešti nieko negali-
“Ir aš tau duosiu dangaus ka me. Mūsų sustingę pirštai jau

Šiame straipsnyje pakalbė- kaimyno yra vienokios. Nega
šlu apie pasauliečio pareigas na pripažinti, kad Katalikų

SVEIKINAME

.01*
A*vertls4ng ln “D RA V OUT brtncs 
Advertlslug ra'

reaulta.
ratu en appllcatlon.

‘•DJLAUGAS” 2334 & Oakley Avė, Chicago

Daugumoje lietuvių pradžios mokyklų 
ryt bus mokslo metų užbaigimo iškilmės. Vien 
tik Chicagoj virš penki šimtai mergaičių ir

link Katalikų Bažnyčios. Apie 
tai J. W. Eggmanas gražiai 
rašo “Our Sunday Visitor” 
No. 44.

Nuo pat pirmos dienos, kuo
met Kristus įsteigė Katalikų 
Bažnyčių, ji žengia pirmyn ir 
plėtojasi po visų pasaulį taip 
kaip jos Įsteigėjas yra pasa- 

j kęs. Nei pragaro vartai, nei 
; anti-kristai, nei klaidų apašta-

Bažnyčia yra graži, maloni 
mylinti vargšus ir nuskriaus, 
tuosius; negana to, l^ad mo» 
didžiuojamės ir nesigėdim jos 
ir žadam reikale stoti už Ba
žnyčių, mūsų pareigos yra 
kur kas didesnės.

Bažnyčia yra draugija

DIENOS KLAUSIMAI
SOCIALISTŲ DIENA

Pasirodo, kad šiemet ir lietuviai socia
listai turės savo dienų pasaulinėj parodoj 
Chicagoj. Socialistų vadas p. Jurgelionis, su
daręs komitetų iš socialistų ir kelių jiems ar
timų žmonių, skelbia, kad yra gavęs parodos 
tautinių grupių skyriaus vedėjo pripažinimų 
kuip komiteto pirmininkas ir rengiųs lietu
vių dienų. Bet tai nebus lietuvių, bet socia
listų diena, nes komitetas, kaip minėta, su
darytas ne Chicagos lietuvių draugijų ir or
ganizacijų, bet vien tik socialisto Jurgelionio, 
kuris pats save apšaukė socialistiškojo ko
miteto diktatorium.

Ačiū socialistų sauvaliavimui, šiemet lie
tuvių dienos pasaulinėj parodoj nebus. Jur
gelionis ir kompanija, ieškodami sau asme
niškos garbės ir pelno, užbėgo už akių Chi
cagos lietuviu visuomenei, kuri ir norėdama 
nebegali organizuoti lietuvių dienos parodoj, 
nes socialistai, su ja visai nesiskaitydami, or
ganizuoja jočiai ist iš kąjų dienų. Matr tautjJ , APIE KĄ JIE KAjŲBĄ ,

nėms grupėms duodama tik po vięnų diemį.

ralystės raktus, ir kų tu su- nieko neužlaikys. Jeigu l>ie- 
riši ant žemės, bus surištas ! vas iMilaimino mūsų gyvenimų 
danguje, ir kam tu atleisi ant turtu, tai mes privalome būti 

dėkingi ne tik širdžia, bet 
ir darbais. Rašydami tęstame-

žemės bus atleista danguje”.
Autoritetas būtinai rei 

kalingas

Nei joki draugija negali gy 
vuoti be autoriteto, kuris vai 
do narius, nei valdžia yra ga 
Įima be teisių, be įstatų. Baž

ntus, mes turime atsiminti ba
žnytines įstaigas.

YisuoAiet atsiminkime, kad 
Dievas yra mūsų visų Tėvas, 
o mes esame jo vaikai. Jis

... x -j •• .[neužmiršta mūsų, tai ir mesnycia, neturėdama jėgos ne! *
. .. . iii . turime nužmiršti Jo. Jis laiini-autoriteto, nieko gero negalė-1 f .

4 -k*- u - x- »i • i na mumis, tai ir mes privalo-tų nuveikti. Bažnyčia išleido . . _ . .
Mes turimę gelbėti kuniga

ms skleisti šv. Evangelijų kie
kvienoje tautoje; mes turime

paklusnumo ir mes klausyda-,r 68 ar^ ' 
mi jų, gauname didelę naudų i Reikalinga pagarba 

Apart to, mes turime užlaiky-
visomis išgalėmis.

x -- Ar n JJeigU Evan«el1^ į Paremti kunigusš reiškia pa-
lKJ*« RW» Ir tott. galėhj gyventi iš Evangelijos j remti h. jų darbus Tai reij.

Bendrai imant, tūkstantis Į kįa, kad lnos prįvaioine staty
Kataliku Bažnvčios bei hierar p^8auliečlų kakalikl* S*11 užjti ir užlaikyti bažnyčias, mo- 

ątol kų Ba nycios hei hi r laikyti kumgtJ, 1T plėsti jo J kvklas ištaiga* kuriose nrl-
chijos nuveiktais darbais, pa- darbus be didelio sunkum0. • y ’ g ’ pri

lai, nei veikalų mokslas, nell garsįnti Bažūyfi|( ptaktiku0. 
ateizmas, nei viai kitokie už- mokina(j
siiuojimai nesulaikė Bažnyčios turiole r(,mtj BažnJ,a, vi., 

bernaičių baigė lietuvių pradžios (parapijų), progreso. 0 fciek mes pašau- somis sgvo BgalSmis ,aipj ka(1 .
mokyklas, Kurios turi pilnas valdžios teises,Iliečiat prisidėjome prie to Ba jjei){u kas ske|bia Evangelijai“....... .f
ir dėl to nekliudomai jie galės stoti į aukš
tesnes mokyklas. Mes juos nuoširdžiai svei- sarmata, kad mes, milijonai 
kiname ir linkime pasisekimo aukštesnėse mo- katalikų, naudojamės visais 
kyklose,. pasitikėdami, kad įų didelė daugu
ma nepasitenkins pradžios mokslu, bet sieks 
aukštųjų mokslų. Taip pat patariame prašy
li tėvų, kad juos leistų į katalikiškas aukš
tesnes mokyklas, o ypač į lietuviškas (Šv.
Kazimiero ir šv. Pranciškaus akademijas ir 
į Marianapolio kolegijų).

Sveikiname ir aukštesnes mokyklas bai
gusius! Jiems irgi linkime nesustoti pusiau- 
kelyje, bet irtis į priekį. Kuo didesnio skai
čiaus susilauksime visokių profesijų žmonių, 
tuo stipresnį būsime ir tautiniu, ir kultūriniu, 
ir ekonominiu žvilgsniu. x

Mūsų draugijos .ir organizacijos mokslus 
baigusius tuoj turėtų pakviesti į savo tarpų 
ir duoti jiems tinkamo darbo. Jauni veikė
jai, įėję į mūsų organizuotų visuomeninį dar
bų, daug naujo j jį galėtų^ įnešti ir daugiau 
jaunimo į lietuviškųjį veikimų įtraukti.

tys mažai prisidedam prie al- 
tyvaus darbo ir nenorime pri
pažinti ’ garbės tiems, kurie 
dirba.

Naryste uždeda pareigas

Gyvosios Katalikų Bažny
čios narystė kuri yra žinoma 
kaipo Dangiškojo Sūnaus ka
ralija, uždeda pasauliečiams
pareigas, atsakomybę. Mes no!

i- - . i padalintų į dvi klases.
noruoti tų pareigų, jeigu mes! Pirmoji klesa susideda iš 
norime būti sekėjais. Neužte- j tų, kuriems yra suteiktas dva- 
nka pripažinti, kad Katalikų1 sinis autoritetas ir prerogati- 
Bažnyčia geįįįjo įsteigti lais-vai žinomi kaipo Šventoji Hi 
vas ir pastovas valdžias, kadį erarcliija, Kristaus įsteigta ir 
ji sucivilizavo barbarus, išino-

teises dėl mūsų saugumo it me kų nors dėl Jo labo ar ga-

Socialistų komiteto pirmininkas paskel
bė, kad prie jo prisidėjo dr. Šimkus (anuo 
kart skaudžiai įžeidusis katalikus) lietuvių 
daktarų dr-jos pirmininkas ir adv. Zuris, ad
vokatų dr-jos pirm. Mes vis dėlto abejojame, 
ar tos dvi draugijos davė įgaliaviinus savo 
pirmininkams jas atstovauti socialistiškam 
komitete organizavimui socialistiškos dienos. 
Juk šių profesijonalų draugijose priklauso ir 
katalikų' ir laip pat iš katalikų gyvena, dėl 
to vargu jų pirmininkai turi moralinę teisę 
dėtis prie srovinių, socialistiškų komitetų. 
Tai įžeidžia tautiškai ir religiškai nusiteiku
sių visuomenę, kuri savo draugijų ir organi
zacijų atstovų masiniame susirinkime išrin
ko Lietuvių Dienos Komitetų, su kuriuo rei
kia skaitytis, nes-jį rinko šimtai žmonių, at
stovaujančių šimtus draugijų. Nejaugi mūsų 
daktarai ir advokatai visai nebesiskaito su 
musų organizacijomis, kurios, ar šiaip ar taip

Viso pasaulio spaudų intriguoja Italijos 
diktotoriaus Musolinio ir Vokietijos nacių va
do konferencija, kuri tęsiasi keletą dienų. Jie 
kalbasi slaptai, dėl to daroma visokių spėlio
jimų ir kai kurių valstybių politikams darosi 
neramu. Buvo paskelbta, kad Musolinis su 
Hitleriu kalbasi Tautų Sąjungos reikalais ir 
pasaulio nusiginklavimo klausimu, tačiau ne
daug kas tiki, kad tik tam jiedu užsidarė 
kelioms dienoms slaptiems pasitarimams.

Europa paraku atsiduoda. Valstybės vie 
na kita nepesitikėdamos, ginkluojasi ir ren
giasi “apsigynimui”. Politikai daro pasita
rimus, steigia slaptas sąjungas. Galima nu
manyti, kad ir Musolinis su Hitleriu pana 
šiais tikslais susirinko pasitarti. t

Kuomet tokia kryptimi pradeda eiti tarp
tautinė valstybių politika, tuomet susidaro 
rimtų taikai pavojų.

Meksika Oritapje
(Amlriaus šnipo patyrimas meksikouų 
kolonijose didžiame Chicagos mieste)

Rašo Andrius šnipas
Ohioagos Halsted gatvė!

Kas nežino tos gatvės? Dur Lietuve 
įc būdami esame girdėję apie Halsted ga
tvę, kur gyveno koks nors giminaitis ir 
j;;ni rašydavom laibus, kad mums “šif- 

kici, " išpirktų. Itods, visų jiasaulio tar
tu i migi imtai, kutie atvykdavo j Cbica- 
gi.i. pirmiausiai apsigyvendavo ant Hals
ted gatvės: čia ir dabar gyvena daug lie- 
tuvio, lenkų, žydų, čigonų, rųsų, italų, 
gr i. 1.1, ispanų, kuukuaiečių, h.adžiarų, ne
grų, kinų, kroatų, ineksikonų ir t.t. Visi 
jie gyveną U-. kolonijose: lietuviai n 
pie 3o ir J8 vaivę, italai ir grekai apie 
liariisiui. žydai apie Ma\welt.

Halsted gatve, kuria per ištisų dienų 
ii* naktį daugiausiai dunda gatvėkariai ir 
aiitoriolii iu 1. kur toliausiai eina atgar
si;. 1 MiU-lgų šauksmų iš Maxwell žydi-

Aš noriu pagerbti tucs pra
kilnius, ištikimus ir drųsftis 
protėvius, kurie piaktikavo ti 
kėjinių ir sunkiose aplinkybl 
se pastatė bažnyčias ir moky-^ 
klas. Aš išsivaizduoju laukus, 
tuštumas ir aut tų tuštumų

rengiaini mokiniai prie šven-........................... , pastatytų bažnytėlę. Į tų baž-ttų apeigų ir prižiūrėjimo nas ... . . . . .
lormine mintį: “Bažnyčia yra'laįčiŲ Mes turime duoti me. | nyteie ved» takai * V1S« pu' 

[draugija ant žemės visų tų tįnes duokles dėl platinimo ti-'1"^ As MiaUu SenUS 1F JUUnU3
1 • •• 1 • y v • 1. a—' *

Atsiminkime kardinolo Bel-

kurie vieningai išpažįsta tą 
patį krikščioniškų tikėjimų ir 
priiminėja tuos pačius sakra
mentus pagal kunigų nurody
mų ir specialiai po vadovyste 

! Šv. Tėvo”. Šioje definicijoje 
mes randame tikrų draugiją

kėjimo savo Salyje ir užsieny 
je ir remtį įstaigas, hierarchi
jos užlaikomas.

Visiems yra žinoma, kad 
kiekvienoje parapijoje tėra kv 
li geradariai ir tie dažniau
siai nėra vieni iš tų, kilrie tu- 

į ri dideles įeigas. Jeigu kitais 
amžiais žmonės mokėdavo de

vyrus; senas ir jaunas mote
ris. Matau motinas nešančias 
kūdikius ant rankų, priglaus
tus prie krūtinės; matau rai
šus suvargusius: visi eina 
prie tų pačių durų. Aš klau
siu savęs iš kur tie žmonės? 
Paskui sužinau, kad nemaža 
dalis tų žmonių keliavo beveik 
per visų naktį pėsčiomis. Jie

per apaštalų įpėdinius palai
koma.

šimtų dalį savo įeigų tikėji- i išrodė nuvargę, bet malonūs 
mo reikalams, tai šių laikų įr smagūs. Jie atėjo padėkoti 
visi dirbantieji galėtų mokėti gavo Dievui u^ visas palaimas* 

bei malones, kurias jie gavo 
nuo savo Sutvėrėjo. Tie žmo-

Wis ve*
bažftyč&e. Jis pri-

penktų nuošimtį be didelio su 
nkumo ir gautų didelę palai
"'MSVA
įimtai pagalvoti, f turtų reikia
žiūrėti kaipo į Dievo dovaną,

kė juos žeind^rbyštės ir įstei
gė industrijų,’ išplatino moks
lą, įsteigė universitetus, pasta-

P. 1 P i minėto autoriteto ir turi vi-; suteigtų sunaudoti Bažnyčios
drąsino ir užgyrė dailę. Ne-

Antroj i^BR&^sideda '^**iš 

tų, kurie randasi įtekmėj virš-

vi • 1 ’

nes, 
dė '

užtenka pasakyti ir pripažin
ti, kad Bažnyčia, mūsų moti
na, visuomet gelbėjo ir gelb
sti pavargėlius, beturčius, li

sas palaimas per jį. ši klesa užlaikymui. Jeigu turi daug,
žinoma kaipo pasauliečių kle
sa. Jie yra valdomi, mokina-

duok daug, jeigu turi mažai, 
su noru duok maža. Kur tiki

mi ir pašvenčiami pirmos kle-[ntieji duosnesni, ten ir tikė-
sos. Skirtumas tarpe valdomų jimas ir bažnyčia gerai gyvuo 

gonius, našlaičius, senus ir - vajdan(-iįųjų geroj drau. ja, o kur šykštauja, ten ir 
paliegėliuš, kad ji atidarė li-'
gonines, išpirko pagrobtus, pa 
liuosavo vergus, išliuosavo mo 
terį iš vergystės ir išaukštino 
ją kaipo namų karalienę ir 
sudarė krikščioniškų šeimų.
Negana pripažinti, kad Bažny-
čiu visuomet, stovėjo ir stovi 
už žmonių laisvę prieš pris 
paudėjus ir tironus, ir mokina 
kad visi žmonės yra lygūs ir 

(visų pareigos link Dievo fr

gijoj, yra būtinai reikalingas, bažnyčia ir jie patys vargsta 
Bažnyčios valdžia' yra paduo 
ta į rankas tų, kurie gauna 
pasitikėjimą mokyti doktrinos 
ir prižiūrėti maldas. Be šio 
skirtumo išganymas ir atpir
kimas žmogaus sielos nebūtų, 
sėkmingas. Pirmoje Bažnyčios 
organizacijoje mes matome

Atmink Dievų ir Jo Baž
nyčių

Mes galime pašvęsti savo 
laikų, pastangas ir energijų 
dėl' Dievo ir Bažnyčios. Šis 
jiasišventimas privalo paeiti 
iš mūs pačių gero noro, be

praktiškų tų principų aplika- j.i°k,° kunigų ar vyskupų pra 
cija. Kristus išrinko apaštalus: syino.
iš savo sekėjų tarpo ir pats1 Atminkime, kad vienų die-

valo būti palaikėmas nepai
sant nė jokių sunkenybių. Tas 
tikėjimas įkvėpė juos pastaty
ti bažnyčias ir visokias krik
ščioniškas įstaigas ir Užlaiky
ti jas per šimtmečius.

Ir mes būkime dėkingi

\ v-s. , ' v r * k.

Mes lietuviai privalome bū
ti dėkingi savo dvasiškijai už 
jų pasišventimų bei pastan
gas, kurias jie įdeda statymui 
ir užlaikymui bažnyčių, prad
žios ir aukštesniųjų mokyklų, 
vienuolynų, ligoninės ir labda
rybės. Jeigu ne jų pastangos, 
tai mes Amerikos lietuviai nio 
ko neturėtumėm, taip kaip 
mūsų broliai, kurie atsiskyrė

(Tęsinys 3 pusi.) ,

jos, kur apleisti namai, dviejų trijųiaukš- meksikonų biznio vietos, kurios randasi tas. Su šiuo blynu, tortilla, rneksikonas 7 grosernių - bučernių, 13 barherių, 4
tų, stovi viens į kitų atsirėmę, bet pilni 
žmonių, kurių ten yra perteklius, tai vai
adas senovės romansinės Meksikos.

Kaip išrodo meksikonų kolonija

Meksika Chieagoje! Nors Halsted ga
tvės dildėsy nesigirdi panašių meilės dai
nų, kaip Meksikos kaimuose, miesteliuo
se, kurias dainuoja jaunas meksikietis,»
cahallero; nors ant šios gatvės nepastebi
me jaunojo meksikiečio su gitara dainuo
jant kokių nors meilės serenadų prie lan
gelio savo senorįtoe; nors nesimato mei
lužių porelės, kurių, seka motina, prižiū- 
rėtoja, kaįp paprastai daroma Meksikoje, 
bet krautuvės, ineksikoniskdk reklamų iš
kabos, valgyklų garstyčinis kvapas r m ly
te rodo, kad čia yra biskutis Meksikos.

Meksikos kolonija ant Halsted gatvės, 
n įsupta italais, eina nuo Roosevelt gat
vės — pietuose ir nuo šiaurės Harriaon, 
kur prasideda “Greki,įa”. Meksikonų val
gyklos, spaustuvės, laikraščių redakcijom, 
bučemes, Imi zilaskutyklos, ” Įiool-rūniai” 
ir vienintėlė muzikos krautuvė... Visos

ant Halsted gatvės.

Kaip išrodo meksikonų krautuvės

Išskyrus keletą valgyklų ir minėtųjų 
muzikos krautuvę, kitos meksikonų biznio 
vietos yra panašioj visoms kitoms krau
tuvėms ant Halsted* gatvės. Valgyklos, ant 
kurių sienų ryškiomis varsomis išpiešti 
vaizdai Meksikos kuinų, vietų, scenų in
dėnų kultūros, buvusios dar prieš Meksi
kos užkariautojo (JorteA’o, laikus, dau
giausia prisideda prie sudarymo roman- 
sinės Meksikos dvasios Chicagoje. .

Grosernių languose išstatyti mėgia
miausi valgiai tų sūnų ir dukterų, kurie 
yra atvykę iš šiaurės pusės Rio Grande 
jūros. Tuose languose matome visokius 
suraitytus pyragaičius, upilamstytus bal
tais cukraus įnillgliais, ilgas meksikoniš 
kas duonas ir visokius virimui indus. 
Tuose languose pastebime ir plokščių ak
meninę lentų, meksikonų vadinamų me 

tates, kuria sumala vandenyje persisun
kusius kurnu grūdus, iš kurių įpiltų kepa 
blynue, meksikoniškai vadinaiflūs tortil-

apsieina be jokios šakutės: jis pasima, 
kaip kokiu mažu špatu, ryšius iš lėkštės, 
pagriebia, kaip su pinklėmis, mėsų, įr su 
savo tortilla atlieka įvairiausius stebėti
nus dalykus, galop blynų suvalgo.

* Pool Room’’ meksikonų sccialinis 
centras

Meksikono bankinė įstaiga ant Hals
ted gatvės, vieta jo pailsėjimo, siesta, jo 
j«štas, vieta kur jis gali pasiskolinti 
“daimukų” ligi rytojaus, meilingai pasi
kalbėti apie ateitį ir praeitį meksikoniš- 
kai — jo socialinis centras — tau., “pool- 
rūiniii”. šiose vietose jis nevien gali pir
tyje nusimaudyti ir apsiskusti; bet jam 
čia miklini “apskuta” ir kelnių kišene.!,' 
kuriose retkarčiais būva pinigų. Sutarti
niai su bilinnlinių boliukių susimušimu, 
“pool-rūmuose” girdime supažindinimus 
naujai atvykusių meksikonų, pasiteiravi
mus apie darbus, disputus religiniuose, 
ĮX)litiniuose klausiniuose* ir t.t.

Meksikonų kolonija ant Halsted gat
vės turi apie 13 valgyklų, 12 ‘j>ool-rūmų*,

verykų taisytojus, 1 muzikos krautuvė, 
spaustuvės, 2 fotografijoms galerijos, 5 
siuvėjų šapos.

Chicagos' meksikonai turi Ju laikra
ščiu: vienų nncionalį, “EI Nacional”, ku
rį redaguoja p. Sam Spraga; kitų “EI 
Ideal Mexicano”, savaitinį, kurį leidžia 
kunigai Šv. Pranciškaus parapijos, ku
rios bažnyčia randasi ant Roosevelt jr 
Newberry gatvių.
Chicagos meksikonų religija ir kultūra

Meksikonų dvasiniai reikalai koncen
truojasi apie Šv. Pranciškaus katalikų ba 
znyeių. Tarp jų yra keletas ir “pryčeri- 
mų" sektų, kurios laitai Rilpnai gyvuoja. 
Meksikonai yra katalikai. Jų bažnyčia se
kmadieniais prisipildo dievotais žmonė
mis, kad išklausyti šy. Mišių, pasimelsti 
prįe.savo globėjos — Our l^ady of Ųua 
dalupe, (Mūsų Panelės Guadalupės) ir 
prie Nekaltosios Širdies Šv. Marijos sta
tulos.

(Daugiau bus)
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PASAULIEČIO
PAREIGOS

skyriui savo mėgiamiausią ei 
lėraštį Lietuvos poetų.

Su dėkingumu aukoju 5b nomis giria mūsų Jack Shar 
talą visiems viengenčiams, keyi Apie tai galima pasiskaį- 
ie savo maloniais žodžiais tyti vėliausiame “Vyties” nu 
unkiai uždirbtais skatikais meryje, geg. 25 d. 
ulbėjo man baigti univer- KAD dabartinis Šv. Kaži f 
to mokslą”. miero Akademijos kapelionas,

kun. B. Urba, bnvo Quigley 
kolegijos profesorium, dėsty- 
damas biologiją ir istoriją!

KAD geriausiai išvertė ift* 
anglų kalbos lietuvių kalbon 
Omar Kbayvam’o eilėraštį Ru. 
baiyat p. J. Bastūnas. Vertu 
mas tilpo “Studentų Žodyje”!

KAD autorius labai rimtų^ 
naudingų rašinių telpančių 
‘Drauge”, Juozas Poška, yra 
jaunikaitis vos 20 metų!

KAD Vytauto maršo, daug 
liaudies dainų, operečių: “Na 
stutė”, “Katriutės Gintarai”, 
“Pabaigtuvės”, “Kuprotas 0- 
želis”,/ “Pumpurėlis”,' “Gry
bai”, kompozitorium yra An-

(Tęsinys ik 2 pusi.)

nuo tikėjimo ir nuo Bažnyčios. 
Per tifk metų gyvendami šio
je šalyje jie nesugebėjo pasta
tyti nė vienos mokyklos, nei 
įsteigti jokios kultūrinės įstai
gos. Tai parodo, kad be tikė
jimo, be tinkamos vadovybės 
nieko gero negalima nuveikti. 
Būkime dėkingi savo Dievui 
už tikėjimą, savo vadams už 
pasišventimą jųjų* darbuos*’. 
Mūsų dėkingumas priduos 
jiems daugiau energijos ir no- 
1*0 varyti savo darbą pirmyn* 
o mes iš savo pusės pildysime 
savo pareigas.

| Dr. Račkaus knyga: Guthones

Į Paderewski prie savo piano; 
Mikolas Angelo prie savo sta
tulų; Kreisleris su savo smui
ką; dr. Al. M. Račkus savo 
knyga Gutliones savo inter
pretacija, kūriniais pasižymi 
originalumu, genialumu.

Be jokio triukšmo, reklamos 
dr. Račkaus knyga Guthones 
1929 metais pasirodė; šįmet 
savaimi įos svarba atsilapoja, 
pasiskleidžia skaitančiosios «vi 
suomepės akyvaizdoje. Kad 
senovfes gudonai buvę lietu
viai; kad jie, giminaičiai lie
tuvių kilmės, buvo užkariavę 
penktame šimtmetyje beveik 
visą tuose laikuose žinomąją 
Europą; kad lietuvių pėdsa
kai žymu net iki šios dienos 
Grekijoje, Ispanijoje — šios 
knygos temos ^užinteresuojan- 
čios lithuanikoa studentus.

Rašo Andrius šnipas

JAU VAGA PO VAGAI

Jau vaga po vagai 
Užbaigsiu varyt;
Jei dyla noragai,
Reiks stot pataisyt.
Kaip linksma žiūrėti 
J jūrę vagų;
Kaip reikia gėrėtis,
Kad nėr ubagų.
Matyti galėsiu' 
šviežiųjų rugių 
Ir džiaugtis galėsiu,
Kaip šimtas drugių.
Mažai kur užaugs tik 
Gryni taip grūdai, —
Pas mane tik kauks vis 
Žydeliai snūdai.
Reikės į krautuvę 
Nusimalatot, —•
Onutei lauktuvių 
Nors ką dovanot.

Ir augo rugeliai,
Ir ėjo gražyn,
Ir džiaugės Jonelis 
Savojoj širdy...
Bet vėtros užpuolė,
Atėjo leidai,
Rugius tuos sukūlė —
Tik liko šiaudai.

Pranas Vaičaitis

Šį eilėraštį už mėgiamiausį 
Lietuvos poetų parinko šiam 
skyriui Kazys Svenciskas, chi 
cagietis dainininkas, ir dentis- 
terijos studentas.

Skaitytojai, prisiųskite šiam

AR ŽINOTE

ur. Mackaus Knyga pana “šiokie auksjniai, sidabri- 
tokių įrodymų, kurie kiekvie- niai linkiai> (8„praskime ši- 
ną lietuvį skaitytoją įdomina. )jngaį _ a. Šūipas)-, tai bu-

Tvirčiausias argumenfcas, į- vo senovės gadynės pinigai, 
rodantis gudonų lietuvybę, tei Gudonai juos vadino “šilin- 
numizmatika. Tuo dr, Račkus gas’\ žodis “Šilingas” paei- 
pasižymi. Sa\o pinigų rinki--na nuo j0<jžįo “sąlinkis”, ‘šu
nyje autorius_turi visą eilę gu-’ ]įnkęS» arĮ)a “ge linkį”. Lietu- 
donų pinigų, ant kurių yra vjų žodis “linkiu”, ‘‘lenkiu”, 
vaizdai tos lietuvių genties ka- reiškia ‘riečiū į lanką”. (Pu- 
ralių, parašai visai panašūs į1 sį 45)
lietuvių kalbą, ir metei. Tai skaitykime dr. Račkaus kny 
pagrindinis argumentas! |gjJ, 4ytft 2 kal5om. Hetu.

Visų skaitytojų'dėmesį- pa-, vių ir angių. Amerikos lietu- 
kreips jo etimologinis paaiŠ-^viai studentai universitetuose, 
kinimas žodžio Šilingas; aky- kolegijose, liigli sclioll’ėse į- 
vaizdoje visų autoteringiau-. teikite šią knygą savo profe- 
sių etimologistų, šio žodžio ai- šoriams.
akinimui dr. Riačkus priešta-i Man labai patiko, ir jnms 
rauja. Žymieji autoritetai sc-: patiks, šios knygos dr. Rač- 
kamai rodo žodžio Šilingas ki-.kaus dedikaciją:

tanas Pocius, Beethoven Mu 
zikos Kons’crvatprijos vedėjas,

VIENINTĖLIS LIETUVIS 
KVIETKŲ AUGINTOJASDIDŽIAUSIOS

REFRIGERATORIŲ
VERTYBES

PROGRESS FURNITURE GO. KRAUTUVĖJ

Knygos originalumas impo
nuoja kiekvieną skaitytoją. Sa 
vo knygoje <lr. Račkaus įrody
mai, kad gudonai lietuvių tau
tos giminaičiai, kaip šilviai 
šaudo vieną po kito argumen
tus ir, perskaičius knygą, te
orija virste grynu faktu. Ir 
viskas įrodyta daktaro savo 
patyrimais! Dr. Račkaus įro
dymus semia iš istorijos, geo
grafijos, autoritetų (kaip Kat
ilam), lietuvių - gudonų vardų 
panašumo, gudonų - lietuvių 
bendražodžių, mūsų liaudies 
dainų ir numizmatikos.

Šie naujos mados. Stand
ard padarymo refrigerato- 
riai, pilnos šeimyniškos 
mieros, už negirdėtai su 
mažintą kainą, tik

Tik mažai tereikia įmokė
ti, o liekančius piniguR ga
lima išmokėti mėnesiniais 
mokesčiais, biskutį palūkų 
pridėjus, tyad pareitų be
veik ti$ ‘-T5 ar 20 "centų į 
dieną, tai dar mažiau, ne
gu kad kaštuoja ledas pirk-

Anginu žydinčias ir kvepia
nčias gėles dėl namų ir darže
lių, ir dėl kapų, taipgi apsodi
nu kapūs sulig jūsų noro, už 
prieinamą kainą. Užprašau vi
sus gerb. lietuvius atsilankyti.

A. B. SELEMONAVIČIA, 
3840 West lllth Street 
Phone Cedarcrešt 0855

•Vienas blokas į rytns nuo 
Šv. Kazimierų kapinių

Į JŪSŲ TAUTINĮ! KLAIPĖDĄ
(per Copenhagų)

IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO 
k S. FREDERIK VIII .. Gegužės 2
1. S. UNITED STATES . . Birželio 1
I. 8. FREDERIK VHI .. Birelio S
1. 8. "UNITED STATES" .. liepei 2
1. S. FREDERIK VIII .. Rugpiūčio 1

Peoples Krautuvės
IR VĖL SIŪLO GRAŽIAUSIUS RAKANDUS 

UŽ MAŽIAUSIAS KAINAS MIESTE! Skaičius šių refrigeratorių už tą. kainą yra aprobuo
tas. Todėl paskubinkite šia proga pasinaudoti! '

Progress krautuvė užlaiko labai didelį pasirinkimą 
visų Standard išdirfeysčių refrigeratorius ir parduoda 
mažiausiomis kainomis mieste. Kaip tai: General Mo
tors FRIGIDAIRE, NORGE, CROSLEY, SPARTON, 
WESTING HOUSE, GRUN0W, LEONARD, GIBSON 
ir kitus.

Didelė nuolaida už senas ledauties į mainus ant 
naujų refrigeratorių.

DIDELĖ VASARINĖ EKSKURSIJA
ypatiikai vadovaujama Jnoso Janush’o, Jr. 

laivu "FREDERIK VIII” 
ii New Yorko Birfelio 80 d.

Del informacijų kreipkitės pas vietinį ageutą arba į 
"DRAUGAS"

Chicago, Illinois2334 Sc. Oakley Avenue.

130 N. La Šalie St

Bridgeport
Hardvvare & Paint Corp.

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų ir 
visokių geležinių reikmenų su numažintomis kaino
mis kaip tai: sieninių popierų kainos numažintos vie
nu trečdali, negu buvo pirmiau, kurių turime 500 
skirtingų rūšių. Taipgi ir maliavų kainos:
SPAR Vamjsh, galionas ............................$-1 OR
ir aukščiau. "
ALTVINES maliavos galionas .................... 98c
ir aukščiau.
3214 SO. HALSTED ST. Tel. Victory 7361

MATYKITE šį gražų, tvirtą ■■ 
naujos mados dengtą su namą'P H ■
Frieze seklyčiai setą lengvai II | |
vertą $110.00, dabar parsiduo m H 
da už mažiausią kainą tik.... ■
$30.C0 Puikūs Lounging Krėslai po.... #14.9
$28.00 Nauji Breakfast setai po..............  5
$65.00 ParceUuoti gesiniai pečiai............ $28.7
$20.00 Springsiniai matrasai.........  $ 9.9
$65.00 Naujos drabužių plovyklas . #32.5
$85.00 Miegamų kambarių setai .............. $44.5

. DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

REFRIGERATORIŲ
FRIGIDAIRE. WESTINGHOUSE. NOR ___
GE, CROSLEY, LEONARD. GRUNOW, FTry 
SPARTON, GIBSON, MAJESTIC ir kitų, I
Nekurie jų par C ■■ A A I
siduoda už labai” IIII Į > jgOg
sumažintas kai I II
nas. tik po ... EE -- Ki

3222-26So. HalstedSt
J. Kaledinskas. vedėjas 

Tel. Victory 4226 NE NUSIMINKITE
Jfla galite gauti paa savo vaiatinfnką 
tam tikrą TONIKĄ, kurte per lig* 
laika buvo vieno J žyma u* Gydytojau* 
preskrlpcija. Tai yra tikrai gera nau
jiena dėl vyry — tik reikalaukite

Duodame gražius lietuviškus radio programas kas 
nedėldienj, 11-tą vai. prieš piet, iš stoties WGES, 1360 k.

SėbMteta treatmentas už Dolerj — 
pilnai garantuotus. Jeigu Jda nesi
jausite tvlrteaniu, arba Jeigu ne bū
kite pilnai patenkintas, jūaų pinigai 
bue jums sugražinti.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠELPOS KLUBAS

Rengia Rytoj, Birželio-June
• Naalkankyklta *vga ai 
g mala Reumattsmn. Saui 

Kauta Galimą, arba MNHi
■ — numena auklmu: nea i
■ d&JIaaat naikina kūne g] 
a tr dainai ant patale pagi 
_ CAPaiCO COMFOUKD

IjMigvfl' iftmnkėjlmat pritaikomi visiems. lankykite Mae dkUtauelii 
Ir naurtoktiės pinigu siičMIttonatsvertybių kraulu-veH dabar.

Bua didžiausias programaa. Trys sekantieji chorai: Kanklių, Pirmyn ir Naujos Gadynės; Rittynėa, Kumčtynės ir daugybė visokių i JI al
mėjimų. $100 parlor setas, wriat wateb, gyvas ‘ožys” ir daugybė kitų dalykų. Programas prasidės Įvirini 4 vai. po pietų. Garsiakalbiai 
Ims "Rilvercup Bread Co.“ Taipgi ftiame piknike jaunuoliai ir jaunuolės galės priairnftyti prie klubo be įstojimo mokesčių. Pasinaudo
kite iia proga. Šokiams musika STEPHENS REVELERS. Įžanga prie vartų 26c ypat&i. x Uipraftomei visai, KOMITETAS.

C O M P A NYS

2536-40 W. 63rd St
Tel. Hemloek 8400

manufactupin

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171

i >a

MMIEI

i Li i Jiui PI

1
_____ - ■ — I Į—.--.-
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Šeštadienis, birželio 16, 1934

T
W MIŠIfK I F KARIU- '/'lz'llun:5l<u ®’ &epk° 50c, tokia: ženklai yra pagaminti sius į užsienį išvežė už 35,879,- radau yra vedęs ekskursijas Jei netikru mokslu daug
af I NlialUu Ji Li KARUI“ j Gibo 25c, j. Čibiro 25c. Vi-20, 40, 60 centų ir 1, 3, 5 litų 1100 litų, o iš užsienių įvežė už į Lietuvų visados prižinrėda- ž

NOLO INI6NGUAI

So. Boston. Mass. ftv. Pe
tro lietuvių bažnyčioje,

so $4.00. 
ftv. Kazimiero

draugija, Racine, \Vią., auko
jo $5.00; O. Mečetė 25e; A. 
Zizuiinskaitė 2ue; H. Mikuls- 
kaitė 25c. Viso $5.75.

Šias aukas surinko A, Va-

—, r-, — — , —-r . -v . . — - . ----j --«• ..-------- ---------------- žmonių suklaidinai, po septi-
; vertės. Jie riai yra vienodo 31,431/S0<J litų. Gi šiais tutinas keleivius ir jų bagažų niasdešimts kartų pasirūpink 

pašalpinė didumo. Kiekvienas ženklas y- tais per tų patį laikotarpį Lie- sąžiningai. Prie to, jis visa-
ra išspausdintas dviem spal- Į tuva į užsienius įvairių savo 
vomis. 20 ir 60 centų ženklų gaminių bei žaliavos išvežė už 
dešinėje kap. Dariaus, o kai- 30,483,500 litų, o iš užsienių

atšaukti padarytąsias klaidas, 
savo mokslų nuteisk, o nuo 
kaltės pasiliuosuosi.

penktadienį, birželio 8 d., 
kleb. kun. F. Virmauskis at
laikė giedotas šv. mišias J. E. j siliauskas, 2001 Phillips Avė., 
Kardinolo O’Connell intenci- pRaeine, Wis. 
jai. Bažnyčia buvo pilna žmo- L. D. S. ftv. Juozapo 63 
nių, ypač daug jaunimo. Taip-i kuopa, Racine, Wis., aukojo

rėje Girėno atvaizdai. Ženklų įvairių prekių įsivežė už 30,-
viršuje užrašyta “Lietuva”, Į 304,700 litų. Vadinasi, Lietu*

gi- kun. Virmauskis pasakė pa-

dos turi keleiviams 
pasilinksminimų.

Jis taipgi yra pasižymėjęs 
fotografas ir nutrauks pavei
kslus visos kelionės, kuriose 
bus visi keleiviai ant laivo 
“Frederik VIII”.

Kiti išplaukimai po šios e- 
kskursijos bus: liepos 21; ru
gpiūčio 11; ir rugsėjo 1 ir 15.

visokių

IŠSKIRTINA PROGA
Sies dalome dklžlanaiti* bargeiMus AlrtinstuoBe A(HuuM»biUuotM*, kuriuos 
Clilvuįto yra dur kada. mačiiuil.
NBlVtALFffeUTK MOK DIDĖLĖS PROGOS
P»lUu.->line josų mauy karu i mainus, Ir iluoM-jue rato 12 Iki 18 mėnesių 
užsimokėti l.ulansiĮ.

Klck'iruus Alų automobilių uvūsų gai-MiitUoJonm.s raštu IM) dienų. Talp
ai dtmdtuiTr dykai Išmėginti 7 dienoms.
BUICK vėliausias 1951 De Luxe PONTIAC 1»81 Sedan. labai mažai 
Sedan. bakai mažai vartotas. Ori- važinėtas. Negalima at- 5«o 
glnalis išbaigimas taip kafp nau- ■ skirti nuo naujo Tiktai 1 
kusi tobulas, tykųa motoras. Nau- ' „ .jas kainavo J1700, ntflaų 8** -m I GODGĖ 1951 Sedan. kaip ir ne

apačioje — “Lituanica vioitvai gryno pelno liko 9,088,80b 
Atlanticuin”. Šių 20 centų že-‘litų, kai tuo tarpu pernai pei- 
nklų spalva yra: dugnas oru- ho buvo tik 4,447,300 litų. 
nžinis, atvaiadū juodos spal vi|(< maiėj„į8 Lietu.
vos. 60 centų pašto ženklų apa- yos bolik<) auke0 ir svetinlų 
lv»: dugnas violetinės spalvos, valiutų £ondas 5ielnet v„ pra.

Vasiliauskas $1. Viso $12.50. 
šias aukas surinko B. Vais

kus, 2001 Phillips Avė., 
cine, Wis.

Sudėjus į krūvų viso iš ftv J paminėti.” I o ženklo spalva: Į o §|emęj tik'per tris mė 
Kazimiero parapijos susidaro GU&nas ružavas, ženklo vidų- . nesįus gįs fondas jau padidė- 
$33.00. Bernard Vaiskus^ Yra mėlyni jūros ban ,jo milijonu. '

gos. v . Į •;

1 lito vertės ženklo užrašai:1 Tačiau svarbiausia Lietuvos 
viršuje ‘.‘Lituanikos didvyria- ūkio pagerėjimo žymė yra ta, 
ms atminti’’, apačioje — “Lie T’er P’rniuosiU8 tris Č*ų 
tuva, oro paštas. Spalva: dug-pne^ mėnesius gerokai padi- 
nas tamsiai pilkos spalvos, ^jo Lietuvos valstybinio iž-

$10.00, B. Vaiskus $1, Helen kaliui tiktai

mokslų, pažymėdamas trumpai, Waslof 25c, Vaiskus 25c, P.
J. E. Kardinolo gyvenimų ir 
darbus; perskaitė gautų J. E. 
Kardinolo padėkų lietuviams 
už dvasinį bukietų ir linkėji
mus ir kartu Jis savo jubilie
jaus proga laimino lietuvius.

Tų pačių dienų, kun. Vir
mauskis dalyvavo jubiliejinė
se pamaldose Šv. Kryžiaus ka 

' tedroje J. E. Kardinolo inten
cijai. Kartu su klebonu buvb 
nuvažiavę parapijos atstovai: 
pp. A. Ašmenskis, K. ftidlau- ] 
skas, Nanartayieienė ir Mark-
sienė. Mūsų klebonas sveiki- <
no J. E. Kardinolų lietuvių 
kalba visų šios diecezijos lie
tuvių vardu.

Šiose iškilmėse dalyvavo ir 
daug daugiau lietuvių. Tai 
buvo labai iškilmingos ir įspū
dingos iškilmės.

AUKOS “LITUANIKAI II”
P. Karaliūnas, 1118 12th 

St., Racine, Wis., sukolektavo 
iš: J. Simonavičiąjns $1, T.

Visi, kurie mano aplankyti 
atvaizdai — juodos. 40 centų pernai metų Senąjį Kraštų šių vasarų, su-
ženklų užrašai: viršuje “Lie- hni£znio r.fchivns hHnfcns Ank. aisiekite su vietiniu agentubaigoje Lietuvos bankas Auk- 

Ba.Įtuva”, apačioje - “Oro paš-1 aQ ir svetimQ vaKnty foIlJt 
1 tas, St. Dariui ir St. Girėnui g vis() ,urįjo 6?>34 nlilijonus

KAIP ATRODO DARIAUS 
IR E1RĖN0 PAŠTO ' 

ŽENKLAI
Lietuvių transatlantinio skri 

dimo pionieriams kaj). Stepo
nui Dariui ir lak. Stasiui Gi
rėnui atminti, Lietuvos paštų 
valdyba išleido naujus nuola 
tinius oro pašto ženklus. Šie 
ženklai yra skirti apmokėti o- 
ro pašto korespondencijai. Bet 
jais galima apmokėti ir korė 
spondencijų, siunčiamų paštu. 
Dabar šie ženklai jau išsiunti
nėjami visiems Lietuvos paš
tams ir jie netrukus bus par
davinėjami.

z i
Šių Dariaus ir Girėno pašto 

ženklų spalva ir sudėtis yra

per vidurį matyti juoda figū
ra su pakeltais sparnais; figū
ros apačioje matyti oranžinės 
spalvos sudužusio lėktuvo li
kučiai. 5 litų vertės ženklo už
rašai: viršuje “Lietuva”, a- 
pačioje — “Oro paštas”. Tų 
ženklų spalva: vinjetė kavinės 
spalvos, viduryje šviesiai mel
svos spalvos matyti kylantis f 
viršų kavinės spalvos lėktu
vas ir baltas Vvtia.

do pajamos. Per tų laikų šie
met gauta 2,367,000 litu dau 

negu pernai tuo pačiugiau

laiku.

RADIO
Rytoj, 1 — 1:30 vai. popiet 

iš WCFL, 970 k., bus vėl gra
ži Budriko krautuvės radijo

tuojaus. (Apgars.)

PLATINKITE “DRAUGĄ’

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

LINIJA

Tsb.

Ii New Yorko
į KLAIPĖDĄ
Per Gothenhurgų

GREITA
_______________KELIONĘ
į LIETUVĄ P«r ŠVEDIJĄ

Didelė Ekskursija
Rengiama

Liet. L. A. Sąj. Amerikoje
Modernišku baltu motorlaiviu

“GRIP3H0LM”
.Išplaukia iš New Yorko

JEI Jbs BENT KIEK SEKATE šių dienų biznio gy
venimą — nereikia nei aiškinti, kaip įvairių prekių kai-

Ir juo Jūs ilgiau lauksite — tuo brangiau mokėsite.
KODtfL NEPIRKTI DABAR IR SUTAUPYTI PINIGŲ, 
kurie Jums taip reikalingi. •"
Roosevelt Furniture Go., Inc. dar turi savo stake prekių, 
kurios buvo nupirktos prieš kainų pakilimų ir todėl dar 
galime jas pardavinėti SENOMIS KAINOMIS.

Tik pagalvokite
2 jU gabalų SEKLYČIOS (Parlor) Setas

Trijų dalių BedCoom setas #49. od
Vėliausių modelių, jdačiausiatne pasirinkime, gesiniai 
pečiai (Gas stovės) kitur parsiduoda už $69.00, o mes 
dabar kol jų turime — atiduosime Jums už £139.50

SPECIALIAI BAROENįAI TIK ŠIĄ ŠAVAITIJ
01.Patiesi niai po karpetomis (Rug Pads)..,.

Jjinoleumai 6x12 ....... ..................................

Lempos, pastatomos ant grindų ................

Lempoms gaubtuvai (Lanip Shades)..........

Maži staliukai (End Tnbles) ......................

02.95
02.95

RousevuK Furniture Co
INCORPORATEl)

(įpėfliniai City Furniture Oo.)
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEELEY 8760

LIETUVOS ŪKIO GERĖ- 
' JIMO ŽYMĖS

Daugelyje valstybių rimti 
ekonomistai tvirtina, kad pa
saulinė ūkio būklė pradeda ge 
rėti. Tie tvirtinimai yra pare- 
mtj statistikos daviniais ro
dančiais visur bedarbių mažė
jimų, kitur gamybos produkci
jos kilimų arba valstybės fi
nansų pagerėjimų, ir t.t.

Lietuvoje jau irgi galima 
pastebėti šiokių tokių ekono
minės krizės pagerėjimo žy
mių. Nore bendroji krašto ū- 
kiškoji padėtis dar tebėra su
nki, bet vis dėlto galima užti
kti tokių reiškinių, kurie lei
džia padaryti šviesesnių išva
dų. Praėjusiais metais beveik 
visi ,Lietuvos ūkio daviniai 
svėrė blogojon pusėn. Šiais 
metais atskirose Lietuvos ū- 
kio šakose jau matyti tokių 
reiškinių, kurie rodo krizės 
persilaužimų gerojon pusėn.

Pirmoji Lietuvos ūkio pa- 
gerėjimo žymė yra ta, kad 
šiais metais padidėjo Lietuvos

programa, susidedanti iš liau
dies, popularės ir operetinės Liepos (Jtlly) 3, 1934

_ _______ * .........................muzikos, išpildytos dainomis Kiti išpiauttfmaų
ir instrumentais ir praneši- Drottningliolm, .. Liepos 17 
mų. Patartina kiekvienam pa
siklausyti tos programos.

Keliauninkas
•^5

Rytoj 11 valandų prieš piet 
radijo klausytojai bus palin
ksminti gražią programa, ku
lių transliuos Progress Furni
ture Co. krautuvė, 3224 So. 
Halsted St.,(iš stoties WGES, 
1360 kilocykles.

Programoj dalyvaus keletas 
žymių dainininkų; bus įdomių 
kalbų, muzikos ir pranešimų. 
Todėl, nepamirškite pasiklau-
syti. Rep. XXX.

LIETUVON

Vasaros važinėjimams ge
rai įsisiūdavus, Skandinavian 
- American Linijos laivai lei
džiasi į Europą pilnais kam
bariais.

Ekskursija, kuriai vado
vaus Juozas Januškevičia iš 
New Yorko birželio 30 d. lai
vu “Frederik VIII” bus la-

Gripsholm, 
Kungsholm, .. 
Drottningholm

.. Liepos 25 
Rugpiūčio 18 į 
Rugpiūčio 25

NASH De Euxe Sedan. Visata at
žvilgiais kaip naujau. Dabai mažai 
tevažinėluu. Su 6 dratfhlals ratais, 
gerais guminiais lankais. Turi mū
sų 90 dienų rašytų, ga- 8
rancljų. Tiktai .................. )
FRANKL1N 1931 Sedan. labai ma
žai vartotas. Tobulas išbaigimas li
tą jerai. Naujas kainavo suvirš 52, • 
800, mūsų kaina S
tik Ui ..............................
AUBURN 1931 Sedan. Tobulam 
stovy. 6 d ratiniais ratais. 8f> ■< fT 
tajerai kaip nauji. Tiktai I 
CHttYSLER De Lute 1931 Sedan, 
tobulas kaip kad būtų kų tik iš 
dirbtuvės. Tarnaus dar daugeli me • 
tų. Kainavo suvirš $
51300. Mūsų kaina tiktai

vartotus. Tobulas išbaigimas, mo
torus fr tajerai. 90 dienų garan- 
clju. raštų. fa.
Tiktai ..........................
DE SOTO De I,uxe 1931 metų 
Sedun. Garantuotas kaip naujas. 
Puikus karas. G dratlniai ratai, 6 
kuone nauji tajerai, netrūkstantle- 
ji stiklai. Gružus išbaigimas. Kai
navo suvirš 83900. Mū- 8 
sų kaina tiktai ....
\Villys-Kuiglit 1934 De Luxe Sedan. 
Puikiausius karas, kokį galima pir
kti už bile kokig sumą. Turite pa
matyti, kad įvertinti. Mūsų kaina 
nustebins Jus
Tiktai ......................
STUDEBAKER 1932 metų Sedan. 
Išvažinėtas tik keli'a šimtus my
lių. Eree wheellng, netrūkstanėli 
langais, etA Negalima 8 
atskirti nuo naujo. Tiktai

PI.YMOUTIF 1932 Sedan. Kaip tik naujas, liktai..

’45O

GRAHAM De Luxe 193\ Sedan. Tobulas visais atžvilgiais, 
tiktai ........................... ................„................................... ........................ ’195

Ir daugelis kitų. Nepraleiskite šia didelio išpardavimo. Dabar yra lal- 
kas pirkti simi karų.

Duontnu- liberališkų, nuolaidų už jūsų senų karų, ir nuo 12 iki 18 
mėnesių laiko 'užsimokėti balant-n.

Atdara kasdieną -ir Nedėliomis iki 8 vai. vak.

SQUARE DEAL AUTO FINANCE GO.
2529-35 NORTH CRAWFORD AVE.

LISTUVIil DAKTABAIs
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

Tel. CANai 0257
Res. PKOspeet 6059

DR. P. Z. ZALATORIS
OR. P. ATKOČIŪNAS

Krei’pkitės į vietinį agentą.;- arba: I
SWfiX>ISH AMERICAN LINE Į 

181 N. Mickigan Avė.

LIETUVIAI DAKTARAI:

-Xcl. LAl'ayctte 8057

DR. A. RAČKUS
GTDTTOJA8 Ir CHIRURGAI 

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.
(Prle Archer Ava netoli Kedeie) 

Valandoe: nuo I iki I vai. vakaro 
Beredomle lr nediUomla pacal 

■u tartį

DR. A. P. GURSKIS
“T

DENTISTAS 
4204 ARCHER AVE.

corner Sacramento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

I»i .populari, nes Januškevi- 
prekybos su užsieniais apyva-' čia nuo seniai yra pasižymė- 
rta. Taip, 1933 metais Lietu-1 jęs savp sumaniu ekskursijų 
va per tris'pirmuosius mene-į vedimu. Jau kelis kartus pi-'

ĮVtlUI Dllftitll

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 luboa

CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų fr nua 7 iki 8:30 vai.

vakaro. Nedėlk>mis\nuo 10 lkl 13 
valandai dieną.

Teflonas 3I(Dway 2880

Res. Phone
K5iGlewo»»d SS 11

Office Phone
TRJsnah- 0044

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 Bo. Halsted Street
ROOM 210

Vai.; 2-4 lr T-t vaL vakar*

Ofbo» Tel. CALumet 6888
Res. Tel. DRExel 8181

OR. A. A. ROTH
Ruaaa Gydytojas lr Chirurgas

Moteriškų, Vyriikų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampos tlat Street

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak. 
Nedėliomla lr žventadientafa 18—15

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAHD AVE.
Tel. V AHds 0994 

Rea.: TcL PLAza 240(1 
Valandos:

Nuo 10-15 v. ryto: 2-3 Ir 7-3 v. v.
NedeldiiolAig nuo 10 Uų 12 dieu*

■a.- Ja _IfiflGlflB Ii

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto lkl 4 popiet

DENTISTAS
1446 SO. 49lli CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED HT, CHtCAGO 
Paned. Sered. ir Subat. 2—9 vai,

6 Iki 8:30 vakare
Dienoms Tel. LAFayettė 5783 
Naktimis Tel. CANai 0402

Tel. LAFayettė 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 ir 7—9 vaL vakare

Res. 2136 W. 24th St. 
Tel. CANai 0402

Office Phone
PROapect 1628

Rea. and Office 
8S5» 80. LeaviU SU

CAN4L 0786

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd BL, Chicago
OFFICE HOURS:

> te 4 aad 7 to > P. M. 
Sunday by A>polntaaent

DR. STRIKOL’IS

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki t vak. 

Nedėlfoje pagal sutartį
■   ■■■— .j — . ...

Offiee Tei. UEPubHc 7696 
Res. Tel. GROvehlll 0617

7017 S. FAIRklELD AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
24Z3 W. MARQUETTE ROAD
OYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

VaL 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 8-12 ryto 
Nedėlloj eueitarua

TeL CAMal 8128

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Le&vltt St) 

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto 

Nuo 1 tki 3 vakare 

Seredoj pagal autartį

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFI8O VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 ir nuo • iki I vok. 
Nedėliomla pagal nutarti 

Ofbo telef. BOUlevard 7898

Karnų Tel. PILOspeet 1930

TcL BOFLevard 7042

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

DR. VAITUSH, OPT.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL; nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 
Seredomia ir Nedėliomla pagal sutartį 

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telcfoitas KUPub ic 7888

Ofiso: Tol. LAFayette 4917 
Res.: Tei. HEMIock

LIETUVIS
Optonactrk^lly Aklų Specialistas .
PMenfvlna aklų įtempimo, knrie 

esti priežastimi salves skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo, nervuotu- 
rao. skaudamo aklų karštį, atitaisė 
trumparegystę ir toltregyst*. priren
gia teisingai akinius. Vlsooee atsiti
kimuose egxam I n arimas daromas so 
elektra, parodančia mažiausias klai
da* 8pe< ulė atyda atkreipiama į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomo* Valandoe nuo 10 iki I v. 
NedClioJ nuo 10 iki 12. Aklnfų kai
nos per pus* pigiaus, kaip buvo pir
miau* Daugely atsitikimų akys aU- 
taim.nu.s be aklulų. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4711 fcOLTn ASHLAND AVB. 
1‘hos.e KoiHnv»r«l 708*

DR. J. RUSSELL
DR. A. 6. RAKAUSKAS

Phone CANai 6122

DR. KARL NURKAT
GYDO AKIS > 

ir prirenka akinius 
slaaknmlngal

___ VaL: nuo 18—» v. p p.
Nedėtoje pagal sutartį

2201 W. 22nd Cermak Rd.

1

Lietuvis Chirurgas* ir G.ydj-tojna

2515 H EST 69th ST.
Of. ir Rei. Tel. HEMIock 6141

Valandos:
2 - 4 popiet; nno 6.8 vakarais

Office Tei. Weetworth «a>8
Re* Tel. Hyde Pati* 1391

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE

6900 SOUTH HALSTED ST. 
Valandos: 1 iki 4 po pfetų. 7 lkl t vok. 

U&jrut Beredomf

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4142 ARCHER AVE.

Ofiso .valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak.
IV-aidcn. iį»s Ofisas: 2AM W. 881U (St

Valandos: 10-12 lr 8-8 vaL vak. 
Seredomia lr Nedėliomis pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRgiaia 1)036 
Ofiso vai.: 2—4 lr 8—8 p. m.

Nedėliomis pagal sutartį

Tel. 041x0 nOlI^vard 86U 
Rea. VICėory 2843

-14

DR,/U. BEfiiASH
Ofloo vai. nuo 1-8; nuo 4:58-5:30

756 W. 35th Street
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LIETIIViy DIENOS 
REIKALAI .

j» —wr* R

SEKMADIENYJE, LIEPOS (JULY) 1 D., 1934
BIRUTES DARŽE, 79th ir Archer Avė.

rį padėjo man lošti L. Oasi- jos Peoples Furniture Kom- 
lionytė ir E. Povilioniūtė. ' pasijos radijo programas.

Sudiev Aušros Vartų para- į kada bus galima girdėti į 
pijo*, komitetui, kuriame ir aį. Colio Kepurės balsų ir aka-
turėjau garbės būti išrinktas nius juokus ir Lietuvoj.
1920 ir 1934 m. Negaliu pamiršti nei gero-j

i, ‘1 11 n irn ’ ’ nndSudiev jaunimur ir maiie-

APLEIDŽIU AMERIKĄ
Tariu visiems jau, gal, pa

skutinį sudiev! Gegužės mėn.
25 d., niekam nežinant, susi
laukiau jubiliejaus. Tų dienų 
man sukako lygiai tiek metų
kaip gyvenu Amerikoj, kiek'“18 vaikams, kurie mane pa
gyvenau ir Lietuvoj. Kas lau-1 ^i8^a*
kia manęs Lietuvoje ir kų ten Sudiev visiems mano giiui- 

galite pasiskaityti birrasiu, ‘nėius ir pažįstamiems, su ku-

EKSTRA SUSIRINKIMAS

Laetuvių Dienos komitetas 
darbuojasi. Organizuojama jė 
gos svarbiam darbui —- Lie
tuvių Dienos < programai su
rengti, apie kų lųis pranešta 
vėliau. / r

6į vakarų, (i vai., į “Drau
go” redakcijų renkasi Lietu-

DOVANOS PUS TIKIETŲ: 1) “Drangai!” ir "Lsuvm1 - vieniams metams; 2) Krėslas, vertės apie $35 — I vių Dienos komiteto natriai, 
BOOSEVSPT FURNITURE OO. 3) Deimantine žiedas, Tjrtoe $25 — ROFOLAS ANnREUUNAH; D Į nni narui1i(t . Girėno na 
MuzikaJiškajf instrumentas, vertės apie $1$ JOHN A KASK 6) Radio, vertės $50, JOSEPH F, BUD- P ;
rik. i»fc. z miuklo fondo valdyba tr avi

acijos dienos komisija, kad 
pasitarti, nustatyti planus ir 
pasidalinti darbu. Valdyba

KVIESLYS GERA PROGA
Cioero. — šį sekmadienį į- “Draugo” didžiuliam pikni

vyksta 6v. Antano parapijos; ke, liepos 1 d., Birutės darže, 
metinis piknikas, Vytauto du- į skiriama daug gerų dovanų
rze So.kuris randasi tarpe 
Crawford ir Cicero Avės.

Nuoširdžiai kviečių visus ci- 
eerieeius, bnlvariškius, Chica
gos ir apylinkės lietuvius; vi
sus biznierius, ir klubus į 
mūsų parapijos piknikų ir ke
rmošių. Jūsų atsilankymas pri 
duos mums daug smagumo, a 
rtimesuio draugiškumo x ir 
• us'ipažinimo.

Ypatingai kviečiu visus Cbi
cagos ir apylinkės gerb. lietu 
vius kunigus klebonus ir vika 
rus. Mūsų parapijos šių metų 
piknike bus visokių įvairumų. 
Turėsime geros progos links-' 
rnai susidraugauti, pasisveoiuo 
ti, pažaisti ir tyru oru pakvė
puoti. Valgių, giros ir sulos 
iš namų nesiveškite. Ciceros 
darbščios ir sumanios šeimini
nkės visko apsčiai ir skaniai 
priruošė, -žinau, kad visiems 
patiks. Pasimatysime šį sek
madienį Vytauto darže.

Kun. H. J. Vaičūnas,
Klebonas

prie tikietų. 1 dovana — ‘Drau. 
gas’ ir “Laivas” metams.

2 dovana - minkšta kėdė ve
rtės apie $35 nuo Roosevelt 
Furniture Co. (M. P. Jovarau- 
skas ir J. P. Bertulis sav.), 
2310 W. Roosevelt Road.

yra pirmas, ir vienintelis lie
tuvis, Buick ir Pontiac dyle-
ris ir gerai žinomas Chicagos»
lietuviams.

'Kuraičiui apleidus Chicagų 
jo vietų užims visų mėgiamas 
dainininkas Kastas Sabonis,

! kuris jau antri metai bendra
darbiauja su Kuraičiu. Rep.

tų sukaktuves savo dukters
* mmirties. Trys A. J. Kareivos 

vaikai yra palaidoti Šv. Ka 
zimiero kapinėse.

Chicagoje apsistojo pas Wm. 
Kareivų, 4644 S. Paulina St.

CICERIEČIAI FILMOJE

3 dovana — deimantinis žie- 
J das vettės $25, nuo laikrodi
ninko Rapolo Andreliūno, 2650 
AV. 63 St.

4 dovana — muzikaiiškas 
instrumentas vertės apie $15 
nuo laikrodininko A. Kass, 
4216 Archer Avė.

5 dovana — radijo vertės
$50 nuo Jos. Budriko, 3417 S. 
Halsted St. Bus ir daugiau 
dovanų, tik nusipirkite tikie- 
tus. Iš anksto perkant 25c., 
darže bus 35c. Rap.

LANKOSI GHICAGOJ 
A. KAREIVA

A. J. Kareiva, gerai žino
mas Chicagoje, atvyko iš Rio 
Hondo, Texas. (Krank Mast 
yra jo kaimynas tenai). Su-; 
grįžo Chicagon paminėti 4 me Įv 1

Sekmadienį, birž. 17 d. Vy
tauto darže įvyks Šv. Antano 
parap. metinis piknikas. Šia
me piknike A. Peldžius fil
muos - trųuks krutamuosius 
paveikslus. Tat ciceriečiai ir 
kiti svečiai pasipuoškite, kad 
atrodytumėte fine! Rap.

Cicero. — Izabuarių 3 kuo-(
{los susirinkimas įvyks ateina
ntį trečiadienį, 7:30 vai. vak.‘, 
parap. mokyklos kambary. Vi
si nariai malonėkit atsilanky
ti. Sus-mo sekmadienį, 17 d. 
birželio nebus iš priežasties 
mūsų parapijos metinio pik
niko, Vytauto darže.

KASTAS SABONIS ŪŽI- i
MA KURAIČIO VIETĄ

{Apie vidurį rugpiūčio mėn. 
šių metų D. Kuraitis, saviųi- 
nkas Buick ir Pontiac agen
tūros vardu Milda Auto sales,1 
vyksta į Lietuvų (su Buicku),f , z I
kad aplankyti savo gimtąjį 
kraštų ir apvažiuoti visų Lie-; 
tavų — skrsai ir išilgai, ne 
apleidžiant nei Vilniaus. Vi-1 
sų kelionę mano atlikti auto-1 
mobiliu aplankant Angliju, 
Prancūziją, Vokietijų, Lenki
ją, Rusiją ir Lietuvų. Mano' 
padaryti apie 9000 mylių ke
bo; Buicku atgal į Chicagų 
parvažiuoti ir parodyti, kad 
tie automobiliai geri net ir 
Europos keliams. D. Kuraitis

AUTOMOBILIO
R A D I O

4-rių tūbų —........... $9.00
6-šių tūbų............. $19.50
Zenitu Auto. .Radio $29.50 

Motorola Auto Radio
$39.50

Philco Auto Radio
$39.50 ‘

Specialis Išpardavimas
NAMŲ RADIO

12 tūbų už :..... $49.00
7 tūbų už ............. $29.00
8 tūbų ZENITH .. $39.00 
Philco Midget .... $16.00

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

Tel. Boul. 8167

W. C. V. I... »7O K.. NedHioje 
puo 1:00 Iki 1:30 vai. po pietų 
Kraitis raitu i programas.

W. H. F. C.. 1120 K., Keti ergais. 
Auo 7:30 iki H >30 vai., vakarr 
gražus radio programas.

Ciceriečiai labai iškilmingai 
apvaikščiojo Š v. Antano šven
tę. Mišios buvo laikomos nuo 
5 valandos. 10 vai. buvo Ra
ma ir ]>ainoksU)s.

Vakare iškilmingi mišparai, 
pamokslas ir procesija. Pamo
kslus sakė misijonierius kun 
J. Bružikas.

Žmonių vakare 
kiek Velykų rytų.

buvo tiek
A. J. ].
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Katalikiškas!
Lietuviškas!

Patriot iškasi 
Teisingas!

Naudinga*!
Išmokinantis!

Cicero 2109

ANTANAS 
PETKUS
ORABORIUS IR 

BAL&AMU0T0JAS
1. Simpatiškus, mandagus, pri- 
imnus, ir asmeniškas patarna
vimas.

2. Koplyčia dykai dėl šermenų 
JI. Dėl užganėdinto darbo,
4. Teikia geriausį patarnavi
mų, mąlęniaų ir už pigiausių
kainų.

5. Patarnauja Cicero, Chica
go}, ir apielinkėje. 

kreipkitės prie grab. Petkaus.

A. PETKUS
1410 S. 49th Ct., Cicero, lll.

CICERO 2106

želio 16 d. laidos “ Laive ”, Iriais nehegausiu progos ausi- 
antgalviu “Į Tėvynę Aš Ke
liausiu”. —- »

Tenka man tarti paskutinį 
sudiev Aušros Vartų parapi
jonams, West Side; toj para. 
pijoj aš priklausiau ir darba
vaus per visų savo buvimų 
Amerikoje.

Sudiev draugijoms, kurių 
narys buvau ir, ačiū Dievui, 
už suteiktų sveikatų, nes gy
venant Amerikoje neprisėjo 
man nei sykį ieškoti pašalpos 
iš draugijų. Nuo kitų draugi
jų už nesirgimų susilaukiau 
net garbės dovanų.

Sudiev visiems ir visoms,

eiti, ypač artimiems pažįsta
miems, giminėms ir seserims.
Išgyvenus taip ilgai vienoj 
vietoj, be abejonės, būtų sun
ku kiekvienam skirtis, nes jau 
daugiau gal gyvi nepasimaty
sime. Bet, kų gi padarysi.
Juk žmogaus toks gyvenimas 
ir likimas.

Gaila palikti Čalį Kepurę, -------------- ----
kuris taip daug juokų ir ma-Į Kam trokšti liuosybės, jell 
lonumo teikia visiems per di- nemoki josios sunaudoti ne- 
džiausios lietuvių korporaci- teisybės pergalėjimui.

GRABORIAI:

jo p. Šimučio, “Draugo'' rę-^ 
diktoriaus, kuris apsiėmė įua, 
ne persiųsti į Lietuvų, tiesiai 
į Klaipėdų ir aprūpinti kelio
nės reikalus ir velijo laimin
gai nuplaukti Lietuvon

Taigi, gavęs tokį nuoširdų 
linkėjimų, duosiu visiems, ku
rie tik mano važiuoti Liet 
von, “tipų”: eikite į “Drau 
go” Laivakorčių Skyrių dė 
sutvarkymo visų kelionės rei
kalų.

Steponas Rokas,
2129 W. 23rd PI., Chicago

Kiekvieno kataliko turi bū
ti didžiausias rūpestis, kad bū! 
tų stipri katalikiška spauda, i 8U kuriais teko man veikalus J 
kad ji pasiektu visus tikin- lošti. Kaip atsimenu, o, gal, 
čiuosius ir kad nekatalikiško- ir jūs atsimenate, geriausiai 
ji spauda hAtų išmesta iŠ ka visiems patiko “Ūkininko Be- 
talikų tarpo, ’ rnas ir ūkininko Duktė ’ ’, ku- Į

X X

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

GRABORIAI
LACHAVVICH 

IR SONOS
LIETUVIAI ORABOKIAI

Patarnauju laidotuvės* kuoplgiausla
Raikau maldttu aUtftaukU. e «aaa

darbu būsite užganėdfntl 
Tel. OANal 3&1» arba 3818

2814 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th CL Cioero, UI. 
TH. ncgRO M37_______

J SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS tr BĄL^AMUOTOJAS

I’gtam avi mus gera. Ir nebrangus
718 Weet 18th Street

Telefonas MONidc 3377

J. F. BADŽIUS
Ine. i

LIETUVIŲ UKABORIUH 
Palaidoja už $25.00 tr aųkėčiuu

Modorntėka koplyčia dykai 
eoa W. 18(li at. Tęl. CANal «174________ oųfcaųt>j1 pi.________

" I. J. Z 0 L P
ORABORIUS ir LAIDOTUVIŲ

VEDkJĄS
1646 West 46th Street 
Tel. BOUlevard 8203—8413

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido* 
tuvese... Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firmų 

* tuo pačiu vardu)

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
ORABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3316 Utuaniea Avenua
Chicago, 11L

• \ • *■ i, <

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

D

Tel. CICERO 2.1

SYREWICZE
ORABORIUS

Laidotuvėm* pUnn. patarnavimas 
galimas už $35 00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, UI.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Btnlevud <139

Tel. LAFayette 3873
k Liukvičius

(iralMiriii..
Ir

IlalMimuotnJaM

Patarnauja Chica
goje ir apylinkCJe.

Didelė ir graži 
Koplyčia dykai

40M Anber Are-

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIKBAJAI

Specžaliatal likalime 
■ne vlaoklų «A41ų patuinklna 
grabuamliLA.

Mūsų Šeimyna specializuoja 
me darbe per SeSiaa kartas.

Veskite paminklų reikalui ti 
alai bu pačiais išdirbėjai.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas J rytus mo 

didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA *011 
BELMONT 3485

Office: HILLSIDE 38«& 
Vincės t Roselll, aeer.Alfred Roselll, prea.

IšdL-M-

asm

Visi Telefonai:

Yards 1741
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.E«btm;S
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

J. J. 8A6M0NA

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manę 
savo rūpesčius.

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios velti 
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side, 
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris 
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais. 
Ambulance patarnavimas dien? ar naktį.

PASAUKITE:

i

REPublic 3100
2506 West 6 3 r d Street
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i PIKNIKAS-KERMOSIUS ŠV. ANTANO PAR. CICERO Į
į NEDĖLIOJĘ, BIR2EL5O-JUNE U DIENA, 1934
9 VYTAUTO DARŽE, 115-tos gatv. tarpe So. Crawford ir Cicero Ave’s _’ ® up Aut0 pttrkinimas Dykai. KLEBONAS IK KOMITETAI.

Bus Visokiausiu Įvairybių: Polo — Airobilius, Beibių ir Manių Paroda. Klebonų Imtynės, 
Bulvarinių ir Cieeros Biznierių Gudrybės, Ilgaveidės Pagavimas, Baseball Žaidinys etc. etc.

Nuoširdžiai kviečiame visus Ciceros, Chicagos ir Apielinkės Lietuvius. Good time užtikrinta. 
A. Peldžius filmuos judamus paveikslus. Visi ruoškitės j piknikų, šie paveikslai bus rodomi 

parap.- salėje. Daržas atsidarys 11:06 A. M- Įžangą. 25 centai.

Pasirodymas... bernaičiai. 0) 
Bijūnėlis — 8-to skyriaus me
rgaitės. 7) Darželio Taisymo 
Laikas — mūsų mąžyčiai. 8)

West Side.— Rytoj Barau-j D5P*oiniJ iMalinimaa ir trata- 
. .. Jin nrakalbėlė.

VAKARAS
MOKYKLOS UŽBAIGIMO 

VAKARAS
i gios pagalbos nebūtų galima 
tiek daug nuveikti. PRANEŠIMAS

CHICAGO. — Trečiadienį, 
birželio 20 d., 7:30 vai. vak.

gijos “Lietuvos Ūkininkas” Dr-ja Šv. Antano laikys pns-

sko (buv. Meldažio) salėj bus'P* praknlbėlė. 
gražus mokyklos vakaras. Tai I Aušros Vartų parap. mo* 
bus mokslo metų užbaigimas kvklų šiais metais baigė. šie 
ir išdalinimas diplomų baigų-mokiniai-ės: Abromavičius
siems aštuntąjį skyrių. Seserų1 Juozapas, Balsevičius . Jeroni- 
mokytojų pastangomis bus iš- *maR, Gedžius Jobas, Jocius 
pildyta graži programa, susi- Povilas, Kavaliauskas Anta- F rgaitės.

. Rastas negyvas 
Juozapas Jurgaitis, kontra 

ktoriuK, 42 m. amžiaus, 6!i5l|AuSrofl Vartl> l“™!* sv<‘tai' 
S. Waahtenaw jAve., vakar , iv>'katn Marijonl, Kole 

I rastas nsKYvas skiepu savo

• MARQUETTE PARK, —
Sekmadienį, birželio 17 d.,

Gimimo parapijos svetainėj™*“ „rgyva, skiepo savo'w>a ■»8nu«m,s sus,-

bus mokyklos užbaigimo va-'narmL Priežaatia.dar nepilnai, 
karas Baiga parapijinę moky- ištirta, bet manoma, kad tai! _
klp apie 65 bernaičiai ir me- pasiilarč prarfulns savo turtiĮ atstovus ir šiaip rėmėjus at- 

tabai'ir namus. KOnas .labar ran- slankyti , minėtąjį susirinki-

rinkimas.
Nuoširdžiai kviečiame visus

Programa bus
dedanti iš dainų, muzikos, dri- 
Jių ir vaidinimo. Visi nuošir
džiai kviečiami dalyvauti. Į- 
žanga 50c. Pradžia 7:30 vai.
vak.

nas, Kulikauskas Jobas, Kri
kščiukaitis Antanas, Lazaus
kas Andriejus, Legeckis My
kolas, Poremskis Raimundas, 
Račiūnas Juozapas, Saluška

įvairi. Kalbės “Draugo” re-'^asi Bagdono koplyčioj,

Programa j Petras, Tamkus Kazimieras,
, 1) Mokinių choras sugiedos Vukelich Petras, Buračiūtė 
tris giesmeles: Pergalė, a| Stanislova, Markevičiūtė Ma

rijona, Maženytė Sofija, Mil-
kentaitė Albinaū, Petraitytė 
Valerija, Pagojytė Filomena,

mėnesinis susirinkimus. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti. 
Visi kartu pasitarsime bėgan
čiais reikalais. .. *

I. Lukošiūte-, finansų rašt.

Dievo Apvaizdos parfcp. —

daktorius Ią, Šimutis, kurio 
sūnus \Leonardas taipgi bai
gia šiemet pradžios mokyklų.1. 
Visi parapijonai kviečiami da 
lyvauti šioje metinėje mūsų 
mokyklos iškilmėje ir pasi
džiaugti nuveiktais tėvams ir 
tėvynei darbais.

2506 W. 63rd St.

LEIT. VAITKUS GRJŠTA 
į CHICAGĄ

Visi Gimimo Pan. Šv, 
Sakalaitė Aldona, Šimkūnaitė i parapijos kunigai išvažiuos į 
Bronė, Skirmontaitė Marijo-! visos Chicagos kunigų reko- 

Ybkelich MJdieda.na

Morning in Spring, Vasara.
2) Šie asmenys vaidins įdo
mų veikalų “švenč. Panelė 
Pagelbėjo”: Aldona Sakalai- 
tė — turtinga ponia Varskie- 
nė, Valerija Petraitytė — jos
duktė Kaziutė, Sofija Mažę-j Visi, ne t ii; vcstsaidiečiai, 
nytė auklėtoja Melanija,! j.urįe SUpranta jr įvertina ki- 
Marijona Markevičiūtė se** Iriuosius, gražiuosius paren- 
na čigonė \ eronika, Genovai-1 gimug jr jnos uoliai remia, 
tė Kraujalytė čigonės pa- jr apyiįni ;(l parapijų g*- 
sisavinta duktė Rožė. 3) Me-| j-fd ėdžiai ir parapijinių mo- 
rgaicių 5-tas ir 45-tas skyriai kykjy mokinių parengimuose 
šoka Čigonų šokį. 4) Mergai-meno mylėtojai, nuoširdžiai 
čių 3-čias ir 4-tas skyriai šo- kviečiami dalyvauti šiame ge- 
ka Vainikų šokį. 5) Nakties rąi parengtame programe:

4*

Gauta telegrama nuo Vait- 
^eP-, kaus, kad priėmė čekį už $2,- 

, 000 ir naujas Pratt-Whitney 
Mar. inotoras jau užsakytas. Taip

gi nupirkti kiti keli reikalin
gi instrumentai. Penktadienį

lekcijas, kurios prasidės. bir-į §i0K savaitės, Vaitkus kalbėjo 
želio 17 d. ir tęsis per vienų p^r radijo ir į kalbamuosius
savaitę. paveikslus.

Leit. F. Vaitkus pareiškė,

mų. Mes turime labai svarbių 
reikalų, kuriuos reik bendro
mis jėgomis, sandaringai iš
nagrinėti, apsvarstyti ir rea
lizuoti.

Prašome, gerb. Tamstos, a- 
teinant į susirinkimų, atnešti 
pinigus arba tikietus', Tėvų 
Marijonų Kongregacijos atgai 
vinimo sidabrinio jubiliejaus 
paminėjimo vakarienėje neiš- 
parduotus.

Taipgi primename Tams
toms, kad kaip kas metai, taip 
ir šįmet, liepos 4 d. pripuola 
Marijonų Kolegijos Rėmėjų pi 
knikas, Marijon^ ūkyje - fer
moje. Malonėkite, mūsų Gerb.Marąuette Parko parapijos, kad jtaLsiuii naują niotorjJ k 

piknikas praėjo didžiausiu pa, j,Grumentus, Lituanica II tuo 'I)r®«8ab sukrusti visuose sky-
sisekimu. Pelno liko suvirš jaus feug gaiima gkristi -§ New -- ----------- :-

Yorko į Kaunu.$1000. Kleb. kun. A. P. Baltu
tis dėkoja visiems ir visoms Pradžioj sekančios savaitės
darbininkams-ėms, aukotoja- ieįt Vaitkus Sū Lituanica II 
ms ir dalyviams. Be jų bran- j parskris Chicųgon.

—LlL?

Ar Old Golds lenqvuma§ gerklei paeina 
dėl stokos juose dirbtinu prieskoniu?^

klausia

©P.Lor1ll»4C».,I»c.

[OLD GOLD RŪKYTOJAS NUO 1932]

riuose prie uolaus, kilnaus ir 
naudingo darbo, prie gero, sė
kmingo pavykinto minėtajam 
piknikui, nes nuo jūsų darbš
tumo ir sumanumo priklauso 
ir pikniko pųsisekimas. Me3 
iš savo pusės stengsimės kiek 
galėsime padaryti piknikų tu- Į 
rtingų, kad visus atsilankiu
sius iižganėriintų.

Rengėjai

SO. CHICAGO. — Apaš
talystės Maldos dr-ja rengia 
bunco party sekmadienį, bir
želio 17 d., 4 vai. popiet, pa- 

1 rapijos svetainėje. Prašomi 
Į visi skaitlingai dalyvauti, nes 
i pusė pelno yra skiriama pa
rapijos nandai.

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Chi 

cagos ir apielinkinių miestelių 
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano 
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių ; visokių rūšių vyno ir 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atsilankn- 
siems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus j 
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite i 
žydelį.

NATHAN KANTER i
4707 SO. HALSTED ST. 

Tel.: YARda 0801 > Į

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki S 

Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčlos 
vakarais ( Iki 9 

Telefonas CANai 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas KF.PnblIc 9C00

Resldene^ Phbne Burfneas Phons

metinį susirinkimų 17 d. bir
želio, parapijos mokyklos ka
mbaryje, 1 vai. popiet. Prašo
mi nariai skaitlingai susirin
kti, nes yra daug svarbių rei
kalų svarstymui. Prašome at
sivesti ir naujų narių. Nauji 
nariai, nuo 18 iki 45 m. amž, 
priimami dykai.

Atvirutės nariams nesiun- 
čiamos, nes praeitame susiri
nkime nutarta nesiųsti.

Pirm. Jonas Orišius

PARDAVIMUI Grosernė ir Bučernė 
1 Kas mėgsta tokį biznį, ^ia-ras geri}

Progą.
Atsišaukite: 1543 Su. dOth Avė. 

Cicero, Illinois 
arba: Cicero 3640

KiiKlew<KMl &840. Englcąvood 5888

P. CONRAD
MODERN PHOTO 

STUDIO 
įrengta

Uoli vivimmI šviesomis
AUKŠTOS RUS’ES 

.PAVEIKSLAI
Nutraukiame dieną ar 

vakare

420 WEST 63rd STREET
CHICAGO

Brangus pone Cooper:-—

, Jūsų iškelta pastaba yra svarbi. Mėginimas keisti 
naturalį tabako kvapsni niekuomet nepagerina jo 
rūkomos kokybės. Jei tabakas yra atsakantis, jam 
nereikia dirbtinų prieskonių.

Bet stoka dirbtinų prieskonių pas Old Gold nėra 
svarbioji: priežastis jų pagarsėjusio lengvumo gerklei.

Didžioji priežastis, pone Cooper, yra Ši:—.Old 
Gold vartoja tik karalienės lapų rūšies turkiškus ir 
naminius tabakus — tokias rūšis, kurios nekanda. 
Pasendintas mažiausia 30 menesių, Šis tabakas pasie
kia jus taip Švelnus ir malonus, kaip senas vynas.

Štai kodėl jus galite rūkyti Old Golds dienį iŠ 
dienos ... be menkiausio gerklės perŠimo.

Širdingai,
P. LORILLARD COMPANYt INC. 

ISTBGTA 17f0

P. S.-*-Faktas yra, pone Cooper:
Neauga geresnis tabakas už tų, kuris vartojama 
Old Gold. Jis taipgi yra tyras. Štai kodėl Old 
Golds yra lengvi GERKLEI ir NERVAMS.

JOAN Burnom-L Wamer Bros. Paveiksle, "SMARTY"

AMERIKOS CIGARETAI

Marąuette Park. — I^abda 
rfngos Sųjungos 23 kuopos su 
sirinkimas įvyks sekmad., bi
rželio 17 d., parp. svetainėje, 
tuojau po sumos. Visi nariai 
ir norintieji būti Bariais pra
šomi laiku susirinkti, nes tu
rime keletu svarbių klausimų 
aptarti. Valdyba

Birželio 1*7 d., Barausko sve 
tainėje, 1 vai. popiet jvyk.4 dr-

s d i e n ui
IŠPARDAVIMAS

DYKAI Posiklauftkitc 
apie Tikietą į Pa autinę

Parodą DYKAI 
PERMANENT

W AVĖ
|$5 Europon J 

ALYV^
WAVE

)ahar liktai
Garantuotas

Dykai — Shampoo 
Apkirpimą Ir Sntaiajrmaa 

10 Operatorių—nerefk laukti 
Telefonaa HA Y mar k et 1100 

Tba 12th St. Store 
ROOSEVELT IR HALSTED

DIDELE 2INIA
IikrauBtome visą savo modelių 

aukStą Ir sandėli P° kainoa 
(26,000 stakas turi būti parduo
tas negirdėtai žemomis kainomis. 
Lengvais išmokėjimais ar cash. 

(150.00 Seklyėi'ų setai

£29-45
(145.00 Valgomų kambarių artai

S29 45
(08.00 Srkl.v«-loms kąural

£1950
(150.00 Miegamų kamb. setai^2985

Skalbimai mašinos

>39 50
Elektrikinės lųdannės$89.50

Geležinės lovos; visų dydžių

Č3-95
Pilnos vatos matrasalH95

9x12 vailokinlal kaurai virtuvėms

Č3 98
(50.00 gesintai pečiai

£28 75
(21.00 Inner spring matrasal

Č8-95
Šimtai kitų bargenų šiame di

džiuliame Išpardavime. Atminki
te dklitauslą Ir puiklsnis:ą r-akAndy 
krautuvų Bridgeporte.

P-nas Joseph Jozaltis. vedėjas..

CENTRAL DISTBICT 
FURNITURE GO.

3621-23-25 South 
Halsted St.

Atdara Antrad.. ketvirtad. Ir 
šeštadlem'o vakarais Iki 10 vai.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė. 

Chicago. III.
TEL. REPUBUO 84M

Birželio 16 Dieną'Ekskursija
NEW YORK 

l
LIETUVĄ mažiau 

kaip 8 dienos

FRENCH LINE 
’ILE DE FRANCE'

Express
Laivas

Katrie perkate anglis Iš 
d rai vėrių, siųskite juos ) 
CRANE COAb CO. Oauslte 
geresnes anglis, ui mažiau 
pim'gų. Pneahontas M. R. 
tiktai (7.00 tonas.

Platesnes Informacijas teiktam Ir pachiodam laivakortes. 
Padarome visokius popierius tr dnknmentus. KI i mėta m pinigus | 

L I E T II V A

INSURANCE, 
NOTARY 
PUBLIO

PERKAM
LIETUVIS 
KUS BONUS

POP1ERUOJAM Ir PENTFOJAM
Atliekame visus namų. dabtnėmo 

darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 104 m. popieros rolė---- fte.

JOSEPH AUGAITIR 
1808 S. 50th Am. Cicero, III. 

Tel. lafayette 8718

REAL ESTATE
(S metų teisingai pamatuotas btsnts. 

SCnPAMNUTE IR REMSITE IJETLVJ.

2808 W. 47th STR., Tel. LAFAYETTE 1083

Phione Pmapeet, 1854

EDWARD TROST
l’ATNTINO and D ECO RA TINO 

HARBWARE and PAINT STORE 
8111 W. eSnl Str.. ChJeago


