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RYTU EUROPOS VALSTYBIŲ PAKTAN SENATE VYKSTA AMERIKA PRIEŠ VON PAPEN UŽ KUBOS SALOS SOSTINĖJ TERORAS;
GINČAI MORATORRIMA MONARKUJJ ; 12 ASMENŲ NUŽUDYTANORI [TRAUKTI VOKIETIJA

———■ —
Hitleris nepasiduoda; nenori 

susidėti su Prancūzija

..

RYMAS, birž. 18. — Italų PLIENO PRAMONĖS D AR-
spauda iškelia aikštėn, kad ke
letą valandų prieš kancleriui 
Hitleriui apleisiant Veneciją,
•komisaras Litvinovas kalbino 
Hitlerį, kad Vokietija prisidė
tų p^ie rytinės Europos val
stybių pakto taikos palaiky
mui. Šio pakto priešakyje yra

BtNINKy VADAI WA$H-

TRUKDOMAS SESIJOS 
UŽDARYMAS

VVASHINGTON, birž. 18.— 
Šį šeštadienį abieji kongreso 
rūmai pasirengė nutraukti pa
skutinę 73-iojo kongreso sesi
ją *

PASIŲSTAS PROTESTAS KONFISKUOTAS LAIKRA
VOKIETIJOS VYRIAU

SYBEI

VVASHINGTON, birž. 18. — 
J. Valstybių vyriausybė pa
siuntė Vokietijai protestų dėl 
paskelbimo moratoriumo už-

Iš abieji] rūmų per porų var i sienio skoloms.

ŠTIS SU JO PAREIŠKIMU

BERLYNAS, birž. 18. — 
Nacių vyriausybės viršūnėse 
pasireiškė rimtas nesusiprati
mas.

Vyriausylės įsakymu kon- 
fiskuota laikraščio Frankfur-

Radikalai su kulkosvaidžiais 
puola savo priešus

AVASHINGTON, birž: 18. — 
Plieno pramonės organizuotų 
darbininkų vadai atvyko į Wa-

Prancūzija su sovietų Rusija.! shin9ton^ Pittsbiurghe įvykęs 
XTX;___. A_. 'darbininkų suvažiavimas įga

liojo juos dirbti unijos naudai. 
Suvažiavimas Pittshurghe

XT ,. , ... , , -' darbininkųNežinoma, kų, į tai atsake „ . .
Hitleris. Birželio m. 15 d. k«- 
misaras Litvinovas staiga pa
sirodė Berlyne. Prieš vyksiant 
Hitleriui j Italiją Litvinovas 
ragino jį, kad Vokietija prisi

landų per racijų buvo tran
sliuojama kongreso skubus vei 
kimas, kad vėlai naktį užda-

Vyriausybė, pareiškia, kad j ter Zeitung laida. Šis laikra-. 
nuo to daug nukenčia šio kra-1 štiš atspausdino vicekanclerio
što kreditoriai, kurie yra su-

atidėjo streiką, o kongresas ormiiotas, kad naktį sesiją 
pravedė priešstreikmį bilių, Į^us nutraukta, kongreso dar-

ryti sesiją. Žemesnieji rūmai | skolinę Vokietijai dideles su-
beveik visiškai apsidirbo, tik • mas.
senate karštai buvo svarstomi i —:-----------------
“^"'‘"^""'OHIO KATALIKAI PRIEŠ

Visas kraštas per radiją pa- į NEPADORIAS FILMAS

von Papeno pareiškimą, ku
riuo smerkia nacių valdžios 
palaikomą Vokietijoje terorą 
ir gyventojų priespaudą ir pa
geidauja, kad kraštui bfltų grą 
žinta konstitucinė monarkija.

dėtų prie minėto pakto. Jam' moję. Darbininkai abejoja, 
atsakyta neigiamai. Pažymė-lkad pramonininkai laikysis to 
ta, kad Vokietija pasiryžusi visa, kas kongreso nurodyta.

! i\, ii nuošaliai, kadangi ry-, rpad darbininkų vadai čia 
tų Europos valstybių pakto j atvyko> kftd užtiUrinimo
planas savo originale buvo nu-1 faįkai. Jei nebus gautas užtik- 
kreiptas prieš Vokietiją, kad'rinima8 taikai> jie pasirengę

, . . CLEVELAND, O., birž. 18.
kurs yra tik rezoliucijos for- bai buvo glonfikuojami. 6iandien f.ia> atįdarvtas J.

Prieš pat pusiaunakt, sta,; (.f Kanados' katali.

HITLERIUI NORISI TAI
KOS SU PRANCŪZIJA

ją izoliuoti.
Nieko nelaimėjęs Berlyne, 

komisaras Litvinovas atvyko 
į Veneciją, kad tik Vokietiją 
įtraukus niinėtan paktam Lit
vinovas mano, kad paskui Vo
kietijų paktan įeitų ir Len
kija, kuri šiandien ir gi atsi
sako. " ’ \ 1 •

sukelti streiką, nepaisant vy
riausybės žygių.

Kai kongresas šeštadienį 
pravedė priešstreikinį bilių 
(rezoliuciją), plieno pramonės 
kompanijų unijos prisiuntė 
prezidentui protestą. Pažymi, 
kad priešstreikini8 bilius yra 
atkreiptas daugiausia prieš
kompanijų unijas,' o šios uni-

GEN. FOULOIS ATSIKER - jos neturi nė mažiausio pasi-
T4 DDIColllO i ryžimo pasiduoti,profesionalų
I A I nlLoAlYlu j organizatorių vadovybei.

VVASHINGTON, birž. 18.— 
Tyrinėjęs kariuomenės oro 
korpuse tvarką kongreso ko
mitetas raportu reikalauja, 
kad pašalinti šio korpuso vadą 
gen. maj. B, D. Foulois.

Gen.' Foulois gina savo po
ziciją. Pareiškia,.kad jis yra 
pasirengęs stoti akis’į akį su 
savo priešais kokiam nors at
viram teisme ir nurodyti jų 
pačių paklaidas.

ga susikirto keli senatoriai. 
Po trumpų, bet karštų ginčų, 
nuspręsta sesijos uždarymą 
atidėti iki šiandien.

Šiandien pusiaudienį sena
tas toliau pradėjo dirbti ir, 
sakoma, kad sesija dar vargiai 
rytoj bus uždaryta.

Vyksta kova dėl kokių še
šių bilių, kurie administraci
jai yra svarbūs. Administra
cijos oponentai nenori pasi
duoti.

Kad pagreitinti sesijos už
darymą, šiandien prez. Roose
veltas painformavo senatą, 
kad geležinkelių bilius būtų 
atidėtas kitam kongresui. Se
nate vyksta diskusijos. O že
mesnieji rūmai netuii ką veik
ti.

I

I l>ų ligoninių sąjungos metinis 
suvažiavimas.

6e to, vakar atvyko apašta-. 
liškas delegatas Jo Eksc. ar- 
kiv. A. •Crcognani su pirmąją 
oficiale pas vyskupą vizitą.

Ryšium su šiomis iškilmė
mis vakar čia suplūdo apie 
70,000 katalikų iš žiemių Ohio 
valstybės keturiolikos apskri
čių. Šios tūkstantinės minios 
vyskupo akyvaizioj prisiekė 
dėtis prie padorumo sąjungos 
ir nelankyti teatrų, kur rodo
mi nepadorūs vaizdai.

BUTLEGERIAVIMAS KRA
ŠTE TARPSTA

RUSIJOS VALSTIEČIAI 
MELDŽIAS DEL LIETAUS

MASKVA, birž. 18. — Ne
paisant bolševikų bedievių vei 
kimo, kai kuriose Rusijos da-

NACiy VIRŠININKAS 
NORI RAMYBĖS

seinių. Tų firmų pasiūlymai 
susisiekimo ministerijoje bus 
svarstomi. Reikia pasakyti, 

BERLYNAS, birž. 18. — kad tą plentą buvo seniai ma- 
Grįž^s iš Italijos kancleris noma statyti, bet tik šiemet,

PRADĖS VESTI KAUNO
KLAIPĖDOS PLENTĄ
KANTAS. — Ministerių ka 

binetas leido lėšų naujam plen
tui pradėti statyti tarp Kau
no ir Klaipėdos. Plentas bus iyse valstiečiai buriasi į neuž 
pradėtas Statyti nuo Kauno.. darytas - cerkves ir zšaukiasi, 
ftiemet numatoma atlikti nau-. kad Visagalis DievasSiutrauk- 
jai statomo plehto žemes dar-, sausrą ir atsiųstų lietaus..
bus ir tiltų statybą ligi Babtų. •, _____________
Be to, vietinės firmos siūlo tą Į j ŽUVO*, 13 SUŽEISTA 
plentą iš karto staty i ligi Ra-

FREDERICKSBITRO, Va., 
•birž. 18. — Įvyko sprogimas 
popiero fabrike Sylvania. Vio 
nas darbininkas, negras, žuvo 
ir 13 kitų sužeista.

Hitleris pasakė prakalbą per 
radiją. Jis ragino užsieny gy
venančius nacių priešus, kad 
mažiau rūpintųsi Vokietija, o 
daugiau savo reikalais.

Hitleris nori Vokietijai ra
mybės, kad ji galėtų nekliu
domai dirbti sąvo darbą.

Gatvaitėje, 7037 Vemon

laimingai subalansavus biu
džetą, jis pradedamas statyti. 6 ŽUVO JAMESTOVVNE

Tam plentui statyti buvo pa-į JAMESTOWN, N. Y., birž. 
ruošti trys projektą^ Iš jų 19. — Susprogo trys dideli ga-
tarpžinybinės komisijos išrink 
tas tas, kuris plentą projektuo 
ja tiesiausiomis linijomis ir 
pigiausiai atsieina.

eolino kubilai, priklausantie
ji Richfield Oil Co. 6 asme
nys žuvo.

HAVANA, Kuba, birž. 18. 
— 'Kubos sostinę ištiko poli
tinė kova ir kruvinos riaušės. 
Apsiginklavę kulkosvaidžiais, 
šautuvais ir revolveriais radi
kalai vakar staiga pradėjo 
šaudyti į ABC organizacijos 
narius, kurių apie,35,000 su
rengė politines vaikštynes an
trąją savo iškilmių dieną. .Nu
žudyta 3 moterys ir 9 Vyrai ir 
apie 100 sužeista. Iš sužeistų
jų kai kurie vargiai išgys. '

M
Tarp maršuojunčių minėtos 

organizacijos narių Prado bul
varu ir tarp tūkstančių žiūro
vų pasireiškė pasiauba, kada 
išgirsta šaudymų tratėjimas. 
Su neišpasakytu riksmu visi 
puolėsi į bulvaro pašalius, o

PARYŽIUS, birž. 18. —
Prancūzijos politiniuose sluok
sniuose tvirtinama, kad Vokie- P«#«m bulvare vien sužeistie-

gandai. ABC vadai nujautė 
radikalų puolimą, tad dauge
lis ABC narių buvo aprūpin
ti ginklais. Tačiau radikalui 
puolimas įvyko visiškai neti
kėtai ir gintis buvo maža pro
gos. Žudikai radikalai buvo 
automobiliuose.

Po to puolimo nutvertas vie 
nas žudikų automobilis su 
New Yorko “laisnių.” Jame 
buvo keturi rusai komunistai. 
Minia sudegino automobilių ir 
žudikus.

Paskiau nutvertas dar kitas 
radikalų automobilis. Ir tas 
taip pat sudegintas kartu, su 
esančiais jame žudikais.

Sutemus mieste prasidėjo 
teroras. Radikalai ėmė pulti 
privačius automobilius, busus 
ir gatvėkarius. Visa eilė jų 
sudeginta. Daug žmonių su
žeista.

ABC organizacija Machado

ji raičiojosi, šaukdamies pa
galbos.

Neužilgo atvažiavo ambu-
gali/Vokietijų izolinoti nuo lankai. Šaudymai n»‘™»kti. a^^
pasauHo. | Surankiojus sužeistuosius ir prTOident? I5 prailžiu jį

Čia daroma išvida, kad jei lavonus, apylinkė aprimo. Pra papra8ta ^j. ’
Vokietijai nepasiseks pastaty- dėjus temti Įvairiose miesto revolincini orgarila(.įja.
ti rimtų kliūčių prancūzų so- dalyse atnauj.ntos kovos. Po- šiandien jaa virtusi 8tailiai
vietų žygiai regimentuojaat ltcja neteko pajėgų kontro-i „ remjai
rytinė. Europos valstybes, Vol liuoti tvarkų. IMaukta karino- tian(tieninę Kubos 
kietija tuojau palinks talkon ,menf ir jūreiviai. Paskelbta kurj|} atkakliai kovoja
su Prancūzija ir grjS nusigin-., karo stovis. , radikalai. Siu pastarųjų prie
it18''™0 konferencijon ir T. ABC s|apta yra kom,uai8tai, kurie
Kųjungon. ganizacija. Vaikštynės sureng; siekia sovietų tvarkos įvedimo J

! tos prezidento rinkimu propa- Kubos saloje.LIETUVA PLĖS PREKYBį^^
SU ŠVEDIJA

tijos kanclerio Hitlerio lartky- 
masis Italijoj yra susijęs su 
nacių baime, kad Prancūzija

•Chicagos parodoje vyksta 
svaigiųjų gėrimų kontrolės 
konferencija, kurioje yra at- Į Birželio •pradžioje Lietuvo- 
stovaujamos 23 valstybės. ! je lankėsi kai kurių Švedų

17 VYRŲ ĮGULOS IŠSI- MOTERYS SIEKIA 
GELBĖJO i SNĖS “LYGYBĖS”

Federalinės alkoholio kon
trolės administracijos direkto-
rius J. H. Choate pareiškė kon rdijoje. Ta proga jie susipa- 
ferencijoje, kad butlegeriavi-1 žino su Lietuvos prekybiniu 
mas svaigalais visam krašte >pajėgumi, Klaipėdos pramone 
tarpsta.

(Suvažiavusieji paduoda įvai
rias butlegeriavimo priežastis. Į Grįžę atgal Švedijon laikra- 
Tačiau apie svarbiausiąją nu- štininkai ir konsulai labai pui- 
tyli. O ši priežastis ta, kad kiai atsiliepė apie Lietuvoje

■
PANAMA CITY, birž. 18. į. Krašto moterų partija (Na- 

— Prieš savaitę laiko- gaisras 11ional VVomen’s party) iš Chi 
cagos pradeda naują kampa 
niją, kad1 iškovoti sau

laikraščių bendradarbiai ir
Lietuvos garbės konsulai Šve- nuskandino vieną norvegų gar 

laivį, buriuoju buvo vežama

ir gražiomis Lietuvos vieto
mis. ♦

kūntroliuojami svaigieji gėri
mai apkrauti taip dideliais 
mokesčiais, kad jie neįperka
mi. Žmonės gauna pigesnių 
svaigalų paR butlegerius.

Tik pigiais svaiginamais 
gėrimais butlegerius tegalima 
išnaikinti.

gaminamas prekes ir ragino, 
savo įstaigas, kad jos greičiau 
užmegstų artomesnius preky
binius ryšius sd Lietuva. Ati
tinkamos Švedų įstaigos tuo 
paraginimu susiįdomavo ir 
rengiasi kai kurioms Lietuvos 
įmonėms duoti stambesnius 
prekybinius užsakymus.

salietra.
Kapitonas ir 34 vyrai įgm 

los suspėjo sulipti į dvi valtis. 
Amerikoniškas laivas Zacapa 
išgelbėjo kapitoną su 16 vyrų, 
o kita valtis nesurasta.

Vakar pagaliau ana antro
ji valtis po 7 parų įplaukė į 
Kubos pakraščius. Visi išgel
bėti.

gias” teises su vyrais.
Moterys turi lygias polituj

net^ teises. Šiofuis jau nepasi
tenkina: Nori dar daugiai 
taip kad visam socialiniam 
venime jos turėtų lygias teises j 
su vyrais. Nori lygių teisii 
natūralizacijoje, darlie iF už
darbiuose. Už lygų darbi] tu
ri būt atlyginamos kaip vyrai, 
sako moterys.

GROSERININKŲ SUVA- 
- ŽIAVIMAS NUKRITO, AR NUŠOKO

DIDELES KAITROS 
ANGLIJOJ NEW ORLEANS, T^a., birž. 

18. — lyouisiana ir Mississippi 
valstybėse siautęs uraganas 
(viesulas) užmušė 6 žmones.

.LONDONAS, birž. 18. —
Kai karias Anglijos ir Ško
tijos dalis spaudžia nepapra
stos kaitros. Nuo sausros la
bui daug kenčia ir Londonas i 
su apylinkėmis.

ORAS
Chicagos miesto rūmuose 

nuo 9-ojo aukšto netyčia, ar 
tyčiomis nukrito ir užsimušė 
Cooko apskrities tarnautojas 
E. T. Boissy, 55 m. amž.

Sherman viešbuty vyksta 
National Association of Re
tail •Groceri suvažiavimas, ku-

DETROIT, Mich., birž. 19.
— Ford River Rouge fabrike 
naftos sprogime 2 darbinin- riam dalyvauja apie 5,000 de-

NEVV BRUNSVYICK, N. J., 
ave., rasta nužudyta kokia tai!birž. 18. — Rastas automobi-
inoteriškė. 1 lig ir jame trys nušauti vyrai, kai žuvo ir 7 sunkiai sužeista, legatų.

i CHICAOO IR APYLIN 
Vakar bažnyčiose f turėtos į KftS. — šiandien numatomas 

specialės pamaldos lietaius iš- skaidrus oras su vidutine tem 
prašymui. peratnra.
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“DRAUGAS”
lAetn* kasdien, flakynta selętnillenlaa 

PKKHOMBRATOS KAINA.: J. Amerikos ValstybOse:
Metama — >8.00. Pusei metu — fl-60; Trims intceslems 
—- 12 uu, Vienam mėnesiui — 76c. Kitose Tautybėm 
•reauuieraif MvUi.ua — 17.00: Pusei matu — 14.00. 
Kopus — *0»c.

Skelbimų kainos y rialu ač tanios yarelkalarna 
Bendradarbiams lr knresv"i Isutams raitų nefrv

Bna, Jei neprašoma tai padaryti lr naprfcdun&Uuna tam
«*aiwt eaSto Šankių

R.»daktofias prltma — noo 11:00 IkJ 10:00 eaL 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

& vaL po piet

“DRAUGAS”
• / y »

LITHUANIAN DAILY FBIEND

Publlsbed Delly. Ezeept Bnndky- 
BUB8CRIPTION8: One Tom — 00.04. Biz Months

— <1.40; Three Months — »1.00: One Month — tSo. 
■•rope — One Teer — »7.00; Biz Montbe — 04.00: 
Oew — .000.

4OtrtWu» tn “DRAUGAS" brtags beet results, 
▲dvertlaiiiK ratea on spplleattoa.

“DRAUGAS” 2334 S. Oafcrey Avė, Chicago

j DIENOS KLAUSIMAI

LENKAI TEBESVAJOJA

kvaila ir biauri agitacija. Jei lietuviai būti 
klausę lenkų, žinoma, nė cento būt Lietuvai 
nedavę ir, be abejojimo, Lietuvos reikalai 
nuo to būtų nukentėję.

Lietuvių atsakymas į lenkų skleidžiamas 
nesąmones yra aiškus. Mūsų visa tauta kovo
jo dėl nepriklausomybės ir taip pat visa gins,

Einame Tuo Pat Keliu

išsišokimą pradžioj gegužės
mėn. galime žiūrėti kaip į bai- 

nežiūrint iš kur susidarytų pavojai. Lenkam? j gU Kiek įstengus 1>anaildojo 
patartina visai užmiršti ajMe lietuvių lenkų
unijų, nes mūsų tautoje nerasi 'šiandien lie
tuvio, kuris sutiktų su ta lenkų propozicija 
Lietuva yra nepriklausoma valstybė ir ji to
kia pasaliks. Juk lenkai, 1920 m. spalių 9 d. 
užėmė Vilnių, norėjo visų kraštų užgrobti, 
tačiau jiems tai nepavyko. Dabar, kuomet 
Lietuvos valstybė visais žvilgsniais sustip 
nėjo, ji dar drąsiau žiūri į savo ateitį. Ateis 
laikas, kada lenkai ne tik apie uniją turės 
sustot svajoję, bet ir Vilniaus kraštą turės 
sugrąžinti Lietuvai.

Į vieno kito mūsų nusibank- lniaus kovoje turėjom, turim 
rutijusio politiko dėl Vilniaus iv turėsim dezertyrų; tas jau 

daug kam įgimta, tad neišve
ngiama, ir kiekvienas sąmoni-

rų kraštu, bet iš aukšto žiūri buvo laikas, kai jie organiza- 
į jį, į jo kultūrą ir jo ateitį, vo peoviakus, kurie neabejojo 
nejučiomis aplanksto lietuvis , nuversiu tuometinę Lietuvos 
kąją savo vyrų sąmonę. i vyriausybę ir pastatę savųjų 

Nestebėtina, jog Varšuvai į (lenkišką— Babianskį, Baza- 
nesnaudžiant yra kas ir kui1 revskį, Bžozovskį, Dobrovolskį 
vandenį drumsto, gaudb ii' Stefanavičių ir kt.), bet dau- 

ngas veikėjas turi juo/tnrėtt stengias Vilniaus dalyko ne-: ginusiai lietuvių jėgomis pri-

Vienas Cbicagos lenkų dienraštis, rašy
damas prof. Voldemaro nepasisekusios “re
voliucijos” proga, duoda Amerikos lietu
viams.patarmių neberemti Lietuvos, nebesių
sti ten dolerių, nes “nesveika” Lietuvos vy
riausybė juos kemša į savo kišenę. “Jau se
nai laikas Amerikos lietuviams suprasti, kaip 
neprotingai jie pasielgia ir skriaudžia savo 
senąją tėvynę, siųsdami pinigus palaikymui 
popierinio karo su Lenkija”.

Dėl ko lenkų spauda taip mums pataria?
“Dziennik Zjednoczenia” rašo, kad Lie-’

. . • * • t t * 'tuvos nepriklausomybė tai tik mažos lietu
vių grupelės išpusiąs, kuri “naudojasi ame
rikiečių doleriais”. Šiaip jau žmonių daugu
ma Lietuvoje norinti unijos su Lenkija. To
kiai unijai tas laikraštis ir planų paduoda. 
Girdi, flietuva ir Lenkija turėtų ątskiras ka
riuomenes su bendru generaliniu štabu. Abi 
valstybės galėtų turėti atskiras įstatymų lei
dimo įstaigas ir kažkokiomis delegacijomis 
būtų tvarkoma komunikacija, prekyba ir_kul- 
t fin nis gyvenimas. Tai nnm; jtaat-z
• aus senajai Austro -'Vengrijai, “pirm visko 
naudinga Lietuvai, mažytei valstybei, suside
dančiai iš pusantro milijono gyventojų”. Tas 
pats laikraštis toliau rašo, kad tokia unija 
Lietuvai išeitų į naudą, net šiandien vokie
čiui hitlerininkai kaip ir senovės krvžininkai, 
grųsina Lietuvos nžgrobimn ir nuo to pavo
jaus išgelbėti galėtų tiktai Lenkija, kuri esan
ti labai stipri, turinti sąjungą su Prancūzija,

Tai matote, kaip lenkų laikraščiai klai
dina savo skaitytojus. Patys vadai, tebesva
jodami apie* uniją, tuo pačiu nori užkrėsti vi
są lenkų visuomenę, kuri, tikime, tiek daug 
neserga imperialistine liga, kaip jos nelai
mingieji vadai. Lenkų laikraščiai norėtų su- 
ugituotl Amerikos lietuvius, kad jie nebe
siųstu pinigų saviškiams į Lietuvų, nes, mat, 
tie pinigai naudojami prieš Lenkiją. Tai yra

SAVANORIAI

TAI NEPARTYVI8KUMAS

jį savo politikos tikslams Va
ršuva, Katelbaehai, Kaupai ir 
kiti jos agentai išpūtė tai sa
vo spaudoje, per radijo ir ki
tur “vyraujančia lietuvių vi
suomenėj nuomone”, nusiminė 

\ suklaidinti vilniečiai ir nuste
bo, saviškių ligšiol kitaip in
formuoti, lenkai, bet supran 
tanti nesant reikalo išsišokimą 
kuo didesniu palaikyti, tad 
gerokai susivaidydama kiek 
pareiškė savo pasipiktinimo 
sąmoningoji Nepriklausomo
sios Lietuvos visuomenė ir pe
rėjo prie kitų Vilniaus darbo 
reikalų.

Žinoma, klaidinga būtų ma
nyti, kad panašių išsišokimų 
niekados daugiau pas mus ne

praėjusio šeštadienio laidoje rašėme ame 
“socialistų dieną” pasaulinėje parodoje. Įoks 
dienos pavadinimas nepatiko socialistų dien
raščio redaktoriui, kuris net p. Jurgelionio 
nenorėtų pripažinti socialistų vadu ir, anot 
jo, socialistų dienos komitete nedaug tėsą so
cialistų.

Tačiau keisčiausia, kad “N.” redakto
rius katalikams daro tokį priekaištą: “Kleri
kalai taip pat, kaip ir bolševikai, nori vi
siems diktuoti, o jeigu .kurioje organizacijoje 
jie negali įsteigti savo diktatūros, tai jie 
stengiasi ją diskredituoti publikos akyse ir 
pakenkti jos veikimui”.

, Visa Chicagos -lietuvių visuomenė žino., 
kad diktatoriais nori būti ne katalikai, bet 
socialistai, kurie neatsiklausę lietuvių orga- ^.į ««gveiko proto 
“Mi ir draugijų, mėgina ję vardu kalbėti kiticms trtkstl))> 
ir jas atstovauti. Sudarant “socialtottĮ die- • originalų ir neoriginaly, kn- 
nos” komitetą, p. Jurgelionis diktatorišku^ „„ ką bepais0 ar Mt bę. 
būdu parinko | jį žmones ir pats,save komi-1 su()ranta sav0 Ž9jžio ar veiks. 
lėto pirmininku išsirinko. Katalikai pirmieji m0 pasf.kų, atveju žnĮo. 
pasipriešino socialisto Jurgelionio diktatūrai 8Vetim, sm,kiani, jtetnp-

galvoje. Taip pat neišvengia 
ma, kad buvo ir bus netikė
lių (defetistų), kurie ne tik 
Vilniaus laimėjimu, bet ir imu 
čia Lietuvos išlikimu netiki 
iš anksto yra pasirengę prie 
tautos pralaimėjimo, gimę juo 
dais akiniais jų per visą savo 
gyvenimą nenusikrato, kaip 
pasakos kiškis dreba kiekvie 
no lapelio; pas mus tai amži
nos “ARC” ir kitų dejonės 
apie “izoliaciją”! Turime vą- 
ldininkų — patriotų, bet tu
rime taip pat ir činauninkų. 
per apsirikimą Lietuvon pate-

uaudai paversti piūsų neišven- jungsią Lietuvą prie Lenkijos, 
giamas silpnybes. Tačiau jų Peoviakai rašėsi tuos lietuvius, 
skaičių kad ir kaip išpūstame kurie esą lenkų simpatikai ar 
(o čia jį ir aš tyčiomis išarti- šiaip “nešovinistai”, ar bent 
čiau!y, palyginus su sveikomis lenkiškai pakaibą, ieškojo ku- 
mūsų tautos ir valstybes pa- riuos galėtų su pinigais prt 
jėgomis, jis yra vos bežymus eiti, ir-buvo tikri, kad lengvai 

Tad būtų labai klaidinga apsidirbsią, nes “keliasdešimt 
mums ar kam kitam darytu, lietuvių inteligentų” jiems su- 
i« tų silpnybių kurių griežtos 1 ėmus liksianti liaudis, kuri gi 
nių išvadų! Atsiminkim, kad j norinti su lenkais geruoju gy- 
ir didvyriška mūsų tautos ko-1 venti, tad ne tik nesipriešin-
va dėl spaudos nesvetima bu
vo silpnybių, kurios kartais

sianti lenkų valdžiai, bet ir, 
“lenkų simpatikų” vedama1,

atrodė jų net nustelbiančios. I padėsianti jai įsitvirtinti
Daugelio bailė, niekšų arba si- 

kusių (“my zdies tolko laiki žmonių įdavimai masko-
nai”), tikriau dėl bolševikų- Eanis, inteligentų, ypačiai či- 

nauninkų kompromisavimai iibaimės pas mus atsidūrusių'
(pikta bolševikų dovana!), ku. mėginimai įnešti kovon “svel-

KonuctVnrfną Tr cpninn ir .Ba rie tenori tik ramumo, taikos k° proto (Kudirkos kinka- 
bcpasikartos. Ir seniau ir d - snsiedais ir užtikrin į drebiai!) pašaliečiams, ir tie-
baY ir vėliau, visados būdavo ;su Vlsat snsiedais ir užtikrin-1
ir bus atšokusių nuo bendro 
tavo tautos nusistatymo, ypa- d“1:1“1. kaiP sutarčių sulau- 
čiai, kai tas nusistatymae ne- lwik't P«reekiojimai vi
gali pasireikšti kuriais efek lnle6"> lr PanaSfls jiems Zra 
tingais laimėjimais. Visados i w9un1’ nesuprantami, jų ne- 
buvo ir bus tokių “protiniu

tų algų bei pensijų, o tokie ms patiem’ maskoliams, kar- 
tais labiau krito į tekį, negu 
atkaklūs, bet neefektingi lyg 
ir beginklių tautos pasiryžė
lių kovos žygiai. Šitie mūsų

kų”, kurie jausis esą “ja į
arba “mojentu 

ndjpavu ne prepiatstvuj” (mat.
kui’lO

v

(Iš 1919 -i 1921 mėtų)
Lanke vėjas pustė sniegų, švilpdamas 

pastogėse, (fanžydamas langines, pro ku
rių pi ^šiua matėsi pirkFioje drebanti ša
kai io šviesa, o šakalys šnvpšdatnas leido 
kamuolius dūmų, ir silpnai apšvietė žemų 
pi ii nkusią trobą, kartais valandikei visiš
kai užtemdydamas ją.

Ant plataus suolo, sėdėjo susimąstęs, 
akis į žemę įdūręs, jaunas geltonplankis 
vaikinas, ir nekantriai plėšė šipuliukas 
nu<> atsilujni-ios suolo* lentos. Jis kaž ką 
galvojo ir nekantravo, net negirdėjo se
no- tylios šnektos, kuri apie pečių ruo- 
ūėsi, \ is vadindama sūrfų vakarieniauti. 

Jaiimiolio akys žibėjo. I Žjtečkyje. «nt sn- 
krypii i->- lito.- su iš!in<bfsmis Šiaudais 
®ėde,įn rudais kailiniais apRlmifjęs tėvas 
ir p-, pki i ok •.

.i' ii i ..llll.. . Ii'tka; 'ini .-ii.

sam susam'

Koks buvo ne tik peoviakų, 
lengvai išgaudytų ir uždarinė
tų, bet ir šiaip Jenkų nusiste
bėjimas ir nusivylimas, kai 
pasireiškė, jog lenkų pavojui 
mūsų žmonėms paaiškėjus, 
kaip tik liaudis smarkiau už 
kitus politikuojančius Inteli
gentus šoko Lietuvą ginti. Le
nkai pasirodė nepasirengę sa
vo tikslams siekti, ne tik dėl•
savo ginklo jėgų, bet ir dėl 
visiško mūsų žmonių, net mtf- 
sų istorijos, nepažinimo ir ne

silpnumai klaidino ne vienų 
nių, bet nepažįstančių ne tik j »a.iikį, varžydami jo vali,
dabartinės Vilniaus krašto bū ‘ P™»dė‘‘ Prie bendros k°™» ! ™I,ratlm»- S»v® dvaruose ir 

miesteliuose pramiegoję mūsų 
tautinį atbudimų, jie 'nesten- 
gė įvertinti įvykusios ne tik

[jaudina. Yra ir gerų norų žino-

klės, bet ir tik netolimos j, i o taip pat ir pačius maskolius, 
praeities, perdaug snkaunėjn-1korie vi’ ,lkėJosi “s,eik» >*» 
si,,- kurie nestengia įsiimti tos Pro‘»” imsian‘ virf’ h
galingos vilnietiškos dvasios, ' PrivcrsRnt ““ “susitaikiuti ras mus, bet ir mumyse atmai- 
kuri per keliasdešimt metų »,an aplinkybėmis”, tiesiog ko, nos, todėl ir mums gerokai su- 

Į vos atsižadėti. Tatai, be abe 1 trukdė mūsų valstybinį tvar- 
kiek prailgino spaudos kvmąsi ir augimą, ir patys ga-

ugdė mūsų tautą, pavertė ver
gų, baudžiauninkų vaikus —•, 3°» . i

draudimo gadynę, kiek pasti-'vo pakelti visiškai nereikalin-mužikus sąmoninga, jėgų ku*
ir paragino pernykštį Lietuvių Dienos komi-llam v7ilniaūs darbui. Žalgirio Pina» tvirtai savo teisių, ta:'
tetų sušaukti masinį draugijų ir organizaci
jų susirinkimą, kad sudaryti naują' komitetą. 
Tas ir buvo padaryta. Tafne susirinkįme da
lyvavo ne tik katalikai, bet sandarieČiai ir 
socialistai. Socialistas Vaivada sekretoriavo. 
Dėl to ir pasisekė sudaryti Lietuvių Dienos 
komitetą, kuris turį Chicagos lietuvių visuo
menės daugumos pasitikėjimą. Jei katalikai 
biįtų diktatūros šalininkai, toks susirinkimas 
būtų neįvykęs. Socialistai daro priešingai. Jie 
ne tik savo komitetą sauvališkai sudarė, bet 
tuoj pasiskubino į pasaulinę parodą gauti jam 
užgyrimą, kad visuomenės sudarytam komi
tetui užbėgus už akių. Tai ne tik diktatoriš
kas, bet ir biaurus socialistų šulų pasielgi
mas.

ir Giedraičių-—Širvintų kauty
nėse būta dežertyrV, tokie pa 
bėgėliai kadaise būvo net Vi
lnių pasiekę su žinia apie Vy

ir Vitniacfe, ORkianAra tauta 
Turime ne tik lietuvių, bet 
Ir lenkų, net rusų, ypačiai ru- 
selkų, kurios toli gražu ne vi

tauto pralaimėjimą, tad ir Vi sos yra susijusios su savo vy-

kaip tik gali pasigirti ir pasididžiuoti kultū
riniais darbais (pradžios ir ankštesnėmis mo-' 
kyklomis, ligoninėmis, organizacijomis, prie
glaudomis, chorais ir t.t.), kuomet socialis
tai visą laiką skleidę bedievybę ir griovimo 
darbą dirbę, nieko (apart keletos geltonlapių) 
neturi ir neturės.

Dėl perriykščio komiteto darbų “N.” sa
ko, kad per mėtus laiko atskaitos nesuvedė,

nkino* mūsų kovų, bet jos pa- gų aukų. Jie patys pražudė, 
latišti nestengė. ! gal J»ūt, savo gyviausią jan-

Kaip klaidinga ir žalinga i.V *»>ną, patys apsilpnino save 
tautos silpnybių spręsti apie Nepriklausomoje Lietuvoje, 
jos nusistatymą, pajėgumą ir patys sukėlė visiškai pamatau 
veikimą, rodo liūdnas lenkų lietuvių nepasitikėjimą le- 
1919 — 1920 m. patyrimas. Tai Inkais, taigi patys pakenkė sau

ir Lenkijai.
l ii . ,Ntio to laiko praėjo kelioli
ka metų. Per tą laiką tvirtas 
Lietuvos laikymasis Lenkijos 
atžvilgiu ir sveikas tvarkyma
sis privertė 1919 — 1920 m. 
Lietuvos gerai pamokytą Var-

kalti, jei dar ligšiol visuomenė nematė per- 
nvkščios Lietuvių Dienos atskaitos.

“N-nų” yedaktorius, kaip tas žydas, pats 
muša ir pats rėkia. Pats mėgina prime&t lie- ' 
tuviams savo diktatūrą, bet katalikus dėl to 
kaltina; socialistai kalti dėl pernykščių Liet. jšuvą kitaip mus vertinti, la- 
Dienos nepasisekimų ir neatsiskaitymo, ta-, biau su mumis skaitytis, bet ji 
čiau katalikams priekaištus daro; patys riio-J vis dar nesugeba galutinai nu- 
ko nėra nuveikę, pastatę bei įsteigę, katali- sikratyti savo klaklingij į musBe to, socialistų dienraštis katalikus už- sąskaitų neišmokėjo. Taip atsitiko dėl to, 

gaulioja, rašydamas, būk jie kultūriniame da- kad tame komitete “bosavo” socialistai, “N- į kus neveiklume įtaria. Tokia, mat, socialistų' pažiūrų, vis dar tebesvajoja 
rbe nieko žmoniško atlikti negali. Katalikai' se” buvo raštinė ir kaip tik naujieniečrai yra ' taktika. 1 (Tęsinys 4 pusi.)

' — Na, Jonai, eisime vakarienianti! 
— pirmas prabilo tėvas atsistojęs ir, pa
dėjęs rūkytą pypkę ant priepečkio, pri
ėjo pri<» stalo ir persižegnojęs pasitraukė 
prie savęs dubimdį.

— Nenoriu! — trumpai atkirto vai
kinas ir dar labiau ėmė 1 lipinėti atply
šusias suolo lentas.

Motina, nieko nesakydama, prisėdo 
prie stalo ir tyliai pylėsi į dubinėlį sriu
bą.

Bet šį vakarą abiem nesivalgo, jie 
buvo susirūpinę sūnumi Jonu, kurs nei 
iš šio nei iš to, užsigeniė eiti. Kaunan ir 
stoti į kaž kokią lietuvių kariuomenę. Nie
kaip jiedu negalėjo įsivaizduoti lietuvių 
karrtiomenės, jiems išrodė, jog tai tokie 
pat “miatiežninkai ”, apie kurias dar
kalbėdavo senieji žmonės. Mat, vakar Jo- 

%
mis bifto miestely turguje, ten susitiko 
sn to patios kaimo gimnazininku Pranu, 
kum jį ir dar kitus prikalbinėjo eiti Kau-

Jr ar dar pasieksi Kauną? Jog ką gali 
žinoti, ką sutiksi kelyje! Raudonieji sų* 
gtiebę nušaus kaip jiems priešingą ir ga
na.* Ir kas namie liktų?.. Juk Povilas iš 
pat pradžios paimtas kariuomenėn ir' a- 
pie jį iki šiol dar nieko nebuvo žinoma; 
gal galvelę kur svetimoj šalyj paguldė.

flį vakarą Jonas nuo kaimyno, parė
jęs galutinai jmsakė, jog jie ryt iš anksto 
ryto važiuosią; jis, gluiiiazininkas Pra
nas, kaiiūynn Baltrūno ir Staniulio sūnūs 
Petras ir Juozas iš to paties katino ir Ba
reikos Antanus iš kito kaimo. Tėvas, nia- 
tydamns neperkalbėsiąs sūnaus, pamojo 
ranka ir tik pasakęs:

— Žinokis, tik neprašyk pagalbos kai 
suims ir įgrfis kalėjiman arba sušaiMiy- 
mui ves! — danginu nė žodžio n*'besaky- 
ifanias, padėjęs šaukštą, nuėjo lovon. Mo
tinu taip pat nebenorėjo valgyti, taigi 
atsistojus nno stalo, kraustė dnbinius ant 
lentynos. Jai nesisekė, nejf iš nerimasčio

jn-ihr: I I .il.M nnt atšalusio pečiau?, i, s"!'- tik reikės surasti. Ir Jonas flžsi-
Ka z. I;''. 1 ■ i 11 e Ii. Ida v ieš] ta tavo troboje, Į mele eiti į Kaunjj ir jokie tėvų atkalbi-
tik r-irl. . nn .. u’i ! vilius palangėse, liejimai negelbėjo. Eisiąs ir gana! —Jie
Tvaikus pi rkčios oras neleido laisvai k vė-i negalėjo į^il.-isti galvon, kad jų Joaas,
p;„t, -..  kt-i'ihiH Iii. vienas i:;:i.ii.' lei.-lik.-, eitų KuUnan

n«n. pats apsibūdamas kelią išvesti ir vi- Į dubiniai iš rankų slydo ic ko jų nesudau
žė.

Tevtfs, flukštefftinkns lovoje gulėda
mas. pypkę žirnio in dūmų kaninolius lei
do, lUr būt norėdamas dūmais dvasios ne
ramumą ilutildyti. Jam už vienintelė išli

kusį sūnų Joną daugiau širdį skaudėjo, 
negu Povilą karan išleitfus; jog Jonas tė
vų viltimi senatvėje buvo.

Motina, apsiruošusi su mazginiu, už
gesino šakalį ir ėmė taisytis patalą, gra
binėdama ant suolo patamsy.

Nejauku troboje pasidarė. Jonas, ap
link save ajisigraibęs, atsigulė sn visomis 
drapanomis, pasikišęs rankas po galva ir 
vis nenustodamas galvojęs. Sunkios min
tys jį kankino. Gailėjo jam tėvelių, ku
riuos jis palikti taisėsi, bet kartu kaž koks 
dar stipresnis už tą gailestį balsas jam 
tvirtino: “Eik, eik greičiau, per dang ne
mąstyk, jog matai — tėvynė kenčia”. Už
sidegė jam širdis, kai jis -miestely mątė, 
kaip raudonasis, iš kaimyno arklį iškin
kęs, atėmė jį ir dar su šautuvo buože žmo
guti apmušė; tuomet jis suspatnlęs kumš
tis, norėjo jį pulti, bet Pranag noo to jį 
sulaikė. O! jis būtų raudonąjį sulaužęs!

Ir begalvodamas Jonas įsivaizdavo 
save Lietuvos kareiviu sn šantnvu ran
kose kartu sū drąsiu draugų būrin vejąs 
iŠ tėvynės nepražytur atėjūnus, be pasi
gailėjimo jubs žudydamas. x

Staiga .jo sunkins galvojimus perbrau
kė gražūs tėvo žodžiai.

— Na, Jonai, tai eini’?
— Einu! — tvirtai atsakė Jonas ir 

atsisėsk). Tai jeigu eiti, tai erti f — ta
rė tėvas — kelkis it taisykis kelionei! Tr 
apgraibęs degtukus, uždegė šakalį.

— Motin, kelkis, — tarė — Jonas 
vis tik eina, taigi pataisyk ką nots įsi
dėti; žiūrėk ir marškinius įdėk. O tu, Jo
nai, irgi pasinipink išvažiuoti, kol raudo
nieji |»s Klimą dar tebemiega; aš per mi
šką pavėžvsiu. «

Tai kalbėdamas, tėvas išėjo kinkytis, 
o Jonas nusidžiaugęs išbėgo pas Pranų. 
Motina ėmė Joną kelionei ruošti. Į tarbų 
porų baltinių sudėjo, porą kojinių; neuž
miršo ir kieto sūriuko įsprausti. Vilnones 
tūliaes pirštines čia pat atidėjo. Jau ir 
Jonas su visa kompanija sugrįžo. Atėjo 
Pranas, po ilga miline sermėga kaž kų 
pasikišęs belaikąs, ir Petras su Juozu. 
Buvo ir Antanas, kurs jau Iš vakaro |>ns 
Praną atėjo.

Visi turėjo maišelius jo pažastėmis. 
Jonas apsivilko nuplyšnsią nulinę, paėmė 
motinos įduotas piištines ir maišelį ir 
linksmas žiūrėjo į einantį tėvą, knfs pra
noko, kad rogės jau parengtos, ir ėmė 
l*ts taisytis (Bus daugiau)

MvUi.ua
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KANKINIŲ KAPAI

ŽVILGSNIO Į ŠV. KALIK 
STO KATAKOMBAS

x Sv. Kaliksto sala

— Čia yra palaidotas kunigas, t- žymėdami, kad tai yra viena 
gyvenęs ramybėj, — Čia dideli l iš garbingiausių, svarbiausių 
Graikijos prisiųsti išpažinto- I vietų Romoj, po Sv. Petro ka-

Sv. Kaliksto katakombos y- jab ~ jaunu0^ai i* vai- po. •
ra vienos ift žymiausių, nes bej^8’’ *r 8^n’» if skaistūs anūkai, j pM kankinės

- . . ... . ' _ - l^T«iv*i£k lokionoioi namAfrn
daugybės kankinių ir įžymių, 
istorijos asmenų kapų, ten ra-

Ęeeidami senuoju Via Ap- si popiežių kriptų, ftv. Cecili- 
pia keliu, kadaise ift abiejų jos, muzikos užtarėjos, kapų, 
pusių paminklų apsuptų, kur Sakramentų koplytėles, Kor- 
šiandien griuvėsiai besimato, j nelijaus, Lucinos Pomponijo3 
prieisime mažų koplytėlę ‘Quo Grecinos ipogėjus ir t.t. 
vadis’ vadinamų. Čia Petras,
Perono laikais, bėgdamas iš 
Romos sutiko Kristų ir pa
klausė: ”Domine, quo vadis? 
— Viešpatie, kur eini!” Pas 
koplytėlę skiriasi dvi gatvės: 
Via Appia ir Via Ardeatina, 
kurios toliau yra sujungtos

Popiežių kapai

Popiežių kripton veda siau
ra anga, su lanksta, kurios vi
duryj matyti Kristaus mono
grama. Šonuose — dvi eilės

— Kurie labiausiai pamėgo 
sergėti nekaltųjų taurybę, — 
Aš Damazas prisipažįstu, kad 
būčiau norėjęs Čion palaidoti 
savo kaulus, — Bet pabijojau 
išniekinti šventus dorųjų pe
lenus).

Šis istorinės ir literatinės 
svarbos užrašas tapo sudėtas 
paties De Rossio iš 125 frag 
mentų. Tai kantrybės ir dide
lio šventųjų vietų susidomėji
mo vaisius!

kapų (loculi). Jas skiria dvi' 
gražios Korincijo kolumnos,

gatve via Sette Cliiese ir su-'8111 kurių buvo paremtas ma

daro tarsi širdies pavidalo iš
vaizdos salų, kur randasi šv. 
jKaliksto katakombos. Josna 

da graži kiparisais išsodin 
alėja. Pijus IX ten praėjd 

keletu sykių, įsikabinęs į ar
cheologo De Rossi’o rankų.

Sykį ištarė: “Čia bus popie
žių kelias per popiežių kapi
nės*’. Ir Šiandie ši alėja vadi 
narna Pijaus IX vardu. Viena 
me alėjos krašte matyti išdi
dus Cecilijų Matelių mauzolė 
jus, kitame puiki Mykolo An
gelo kupolą, besistiebiančia j 
dangų savo žibančia viršūne 
Štai senosios pagoniškosios 
Romos atminimas, tos Romos, 
kuri kovojo prieš krikščioniš
kųjų Romų.

Šių katakombų vardas paei
na nuo sv. Kaliksto, kuris pi
rma kaipo vyriausias dijako- 
nas, popiežiaus Zefirino (217-

Sventieji kūnai

Priminsim tik kelių iš šių
rmūro balkis. Ant jo kabėjo P°P'ežių didvyrių, 
žibintai ir laike apeigų uždą- Sv. Poncijonas (230-23.)) a- 
nga (velarium), pagal senovės; trasia popiežius po sv. Ka 

paprotį. Matyti taip pat ir ai

siliko, nes lombardų laikais kėlimas, Viešpaties krikštas, ; jimo ir meilės kupinos širdj’
Katekumėnų krikštas, Sainarl- 
jietė ir Viešpats Jėzus prie 
šulinio, Mišių auka, Gerojo

katakombos buvo labai sunai
kintos. Bet dar yra freskų la
bai didelės svarbos. Tarpe bi
zantiško stiliaus Kristaus ir Į Ganytojo paveikslas, (Bonus 
popiežiaus Urbono I yra dar Pastor, kuris yra labai dažnai 
gerai matomas piešinys, vųiz- sutinkamas katakombose), A- 

Iš popiežių kriptos mažas, (juojųs Cecilijų garbėje, vie- t braomo auka. O kiek dar sva 
siaurutis perėjimas veda į ftv. į nas jj pirmiausių paveikslų,
Cecilijos koplyčių. Kilnios, vaizduojančių šventųjų. O vė- 
skaisčios, turtingos Mergelės ftau įįnome) kad daug artis- 
istorija yra plačiai žinoma. J>'tų mėgino ir įstengė atvaiz-
garbinama kaip muzikos ūžta-1j ^uoti tų muzikos užtarėjų, į lyn į labirintų, nes katakom- 
rėja. Po ilgos kančios savo rū- kaip Raffaelio, Dolci, Donate-J bos taip yra didelės, turi net 
muose, buvo palaidota šiose įj0 jr 4aug kitų. 5 aukštus, kad ir geriausio no-

Pirmiau šv. Kaliksto kata- 10 turėdami neišvardintume

kapų

ibių dalykų, ypač Lucinos kri
ptoje! Paliekame tai kitam sy
kiui, o antra, apsilankusius 
mielai nuvesinie ir toliau gt-

nušileidžia į tuos labirintus 
pasimelsti prie kankinių kapų. 
Kiekvienas tikintis Romon a- 
psilankęs nepamiršta nueiti į 
katakombas, į tų krikščiony
bės lopšį. Tai tvirtina Popie
žiaus Pijaus XI žodžiai:,

“Jos buvo išlaistytos gar
bingųjų kankinių krauju, iš
dabintos -skaisčių mergelių le
lijomis, pašvęstos didvyrižfcu 
pamaldumu pirmųjų tikinčių- 
*” , I

katakombose. Jos šventas kū 
nas buvo atrastas tik 8^1 m. 
(IX aųi.) esant popiežiumi 
Paskvalui I, sarkofage, dar 
nesugedęs, sveikas. Popiežius 
jį iškilmingai pernešdino į sa
vo namus, kur šiandie stovi 
didelė bazilika jos vardui pa
švęsta. Dabar toje vietoje, kur 
rado šventosios relikvijų, yra 
graži stovyla, ^vaizduojanti

visko. |
Katakombos, kaip jau sa

kėm, yra vienas iš svarbiau
sių pirmųjų krikščionybės R- 
rnžių monumentas. Visuomet

Didelės teologinės svarbos | buvo ir yra maldininkų lan- 
turi penkios taip vadinamos’ komas, šiandien daug kas a

kombos buvo vadinamos šv 
Cecilijos vardu (Ad S. ęaeci 
liam ir ad S. Xystum).

Sakramentų koplytėlės

liksto. Liber Fontificalis ap 
rašo jo kentėjimus Sardinijoj,
iš kur buvo pargabentas jo į-1 šventosios kūno atradimo po-

remta į kapų. Aplink supo P^linio popiežiaus Fabijono, ir; zų. Originalas yra garsaus i-
marmuro grotelės. Marmuro palaidotas šioje kriptoje. } talų skulptoriaus Mederno, pa-

dekoracija, kurios šiek tiek Į Siksto II (257-258) su- gamintas lo99 metais iš ala-
dar lieka, yra šv. Damazo ar im^as ir nukankintas tose pa-j Kastro. Tai buvo viena iš gra-
Siksto III laikų (4321440). olose katakombose. Kai kurie koplytėlių- katakombo-
Visa buvo ištinkuota ir išpuo-. senoves maldininkai liudija I bet mažflį kas heuž.
šta afreskais. . matę kruvinu popiežiaus kėdę,1

Ta • -v , -x- • • 'ant kurios buvo kareivių nu-De Rossi išskaičiuoja vie- i , , , ,
v- , - , •, I žudytas. Sv. Siksto kančia bu-nuolikų čia buvusių palaido-1 , . „ _ ,

, - v r v i- vo sukeista su šv. Stepono, bettų popiežių. Jų buvo galima , .
surasti tik kdi epitafijai (ka- 8V' Clpr,30n° l“'Skas’

v ...... me numma ir 4 dijakonai, nu-pų užrašai), vieni vien su po- * ’

toriaus likučiai. Už jo stovėjo 
popiežiaus kėdė (cathedra) at

piežiaus, kiti ir su kankinio 
ženklu (sigla).

Brangus užsiliko šv. Dama
zo užrašas gale kriptos ant la
biausiai garbinamo Siksto II 
kapo. Čia dedame tekstų ir

222) įsakymu, o paskui kaip -irauge vertimu:
Hic Congesta Iacet Quaet is 

Si Turba Pioram Cbrpora Sa-
popiežius, atliko daug žymių 

4 darbų, taip kad katakombos
pasilaikė iš seno laiko jo var
dų, nors jis nebuvo jose pa
laidotas, ir katakombos nebu
vo jo nuosavybėj. Buvo nuka
nkintas Valerijono (257-25(1) 
laikais ir palaidotas Kalepo- 
dijaus katakombose, šalia Via 
Aurelia kelio, y

Pirmojo amžiaus gale, ar 
antrojo pradžioje, vieno dide
lio mauzolėjaus apačioje buvo 
iškasta keletas požeminių rū
sių (ipogėjų). Cecilijų šeima * 
jau senai turėjo savo ipogėjų. 
Didėjant krikščionių skaičiui, 
didėjo ir labirintas, kurs vė
liau buvo sujungtas su kitais 
Popiežiaus Damazo laikais (IV 
šm.) buvo visi sujungti drau
ge ir patobulinti, pagražinti. 

Pirmasis įspūdis

'Siauri laiptai Damazo pa-

nctorum Retinent Veneranda 
Sepulchra

Suhlimes Animas R&puit 
Sibi Regia Caeli Hic Comites 
Xysti Portant Qui Ex Hoste 
Tropaea

Hic Numeras Procerum Se
rvai Qui Altaria Christi

Hic Positum Longa, Visit 
Qui In Pace Sacerdoe

Hic Confessores Sancti Quos 
Graecia Misit

Hic Iuvėnes Pusriąue Senes_ •
Castiąue Nepotes

Quis Mage Virgineum Pla 
cuit Retine e Pudorem

Hic Fateor Damasu|j Vohri 
Mea Condere Membra

Sėd Cineres Timui Bandos 

Vexare Piomm.

(Čia ilsisi, jei nori žiųoti, 
surinkta dorų žmonių minia 
— Garbingi kapai slepia šven
tųjų kūnus. — Kilniąsias šie-

dirbdinti, (nes pirmasis įėji-, pasigriebė dangang k„.
tnas liko nugriautas Diokleci 
jono persekiojimo laikais), ve
da į pirmąjį prieangį. Tuoj 
krinta akin seni užrašai — 
grafitai — taip sukrevezoti, 
kad archeologas De Rossi tu
rėjo 15 metų dirbti, kol visus 
įskaitė. Jie yra didžiausios is
torinės svarbos, nes kur rasi 
grafitų, būk tikras, kad čia 
buvo kankinio palaidota. To
liau grafitai rodo pačių pir
mųjų krikščionių tikėjimų į 
šventųjų užtarjmių. Jų čia iš
vardinti nepajėgtume visų, 
bet iš šių paprastų akmenyje 
išbraižytų .ženklų trykšta di 

dis tikėjimas į amžinąjį gjrve- 
nimų, didelė viltis, pasiaukoji
mas, meilės ir ramios vilties 

k pilna malda už gimines, pažj- 

I stamus.

ralystė. — Čia Siksto draugai 
priešus nugali, — čia vadų 
eilė apgina I^Ąstaus altorius,

kankinti drauge su popiežiu
mi, ir kiti šaltiniai sako, kad 
čia pirmojo Stepono kaulai. 
Užteks paminėti kų tik pa
duotų Damazo epigrafų, kuris] 
liudija: Hic comites Žūti. por
tant qui ex hoste tropaea. A- 
pie popiežiaus kančių, buvo 
dar kitos eilės, šalia jo kapo, 
kurios tapo sunaikintos, bet 
kurias, galima skaityti Sillo- 
gese: Tempore quo gladius se 
qui pia viscera matris doce 
bam etc. 1

Sv. Eutikijonaa '(275-283) 
palaidotas irgi čia, nevisi ta
čiuu sutinka su palaidojimo 
data. Apie jo užrašų štai kų 
De Rossi rašo: ‘ ‘ Paleografi ja 
ir epitafijaus rašysena yra la
bai panaši į Auterato, Fabi
jono ir Lucijaus užrašus su 
daug žymių įrodančių, kad ka
pas yra minimo laiko.

Sv. Fabijonas (236-250), ku
rio užrašas turi ir kankinio 
sriglų, kitokiomis raidėmis iš
kaltų negu pirmojo. Tai rodo. 
kad-ir senovėj Bažnyčios ves
davo kankinių pripažinimo by. 
lų. Pirma vadindavosi martyr 
design&tus, patvirtintas1 gi — 
martyr vindicatus, kaip kad 
šiandien beatifikacija ar kano
nizacija.

Baigiame šias trumpas ži
nias apie Popiežių kapines pa-

Sakramentų koplytėlės. Var
giai yra didesnės vertės pa
minklas katakombose. Čia ra
sime nupaišytus visai primi
tyviai vaizdus: Mozė ištraiški- 
na vandenį iš uolos, paskutinė 
vakarienė, duonos padaugini
mas, pranšas Joną įmestas į 
jūrų Jr jo laimingas atsidū
rimas pajūry, Lozoriaus pri-

teina įdoninmo-turizmo veda
mas, bet daugiausiai tai tikė

PROF. TUGWELL PRI

PAŽINTAS

WASHINGTON, birž. 15. — 
Senatas 53 balsais prieš 24 
pripažino prez. Roosevelto pa
skirtų profesorių Tugvvell že
mės ūkio departamento sekre
toriaus padėjėju. Tas įvyko 
tik, kaip paprastai, po karštų 
ginčų..

BOK PROTAUJANČIU KATU!
'S T ' • •

Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio 
moksliškas knygas, vardu:

‘KATALIKŲ TIKYBA’
* -

Jose nuodugniai yrft išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talų Sudėjime — “Tikiu į Dievų Tėvų”.

KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ. 
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia. 
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.

KATALIKŲ TIKYBA, Ii tomas — JĖZUS KRISTUS. 
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. 
Kristaus viešojojo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas. 
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1.90.
KATALIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
Turinys: Šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir 
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė, šv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa
tybės ir Šventųjų BendraviThas. Nuodėmių atleidimas. 
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė. 
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis 
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.

Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir Teikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.

čia nuplSftk ,

Osrb. “Draugo" administracijai:
Siunčiu t............. už kurtuos atsiųskite man Vyskupo Būčlo knygas

"KATALIKU TIKYBA ’. ,
I tomg — TTKMT. Kaina ll.Ofl; apdnrvta $1.a5
TT tomą — JPZTTS KRTSTT'S Kaina vi.50: apdaryta «1.»0
III tomą — SV. DVASIA. Kaina $1.00; apdaryta $1.35.

arba:
Siunčiu $2.80, kad atsluntumėte be aptaisu.
Siunčiu $$.(S. kad slstuntumėte audeklo apdarais visas tris vyskupo 

BOČIo knygas “KATALIKU TtKYBA".
Vardas, Pavardė

Adresas ................................................... ............................  ..strėet

KARAS! 20 to amžiaus KARAS ant žemes, ore, jūrose.

Durtuvų grumtynės, nuodingi gaz&l. lėktuvų paAovlmaa. artllerljoa 
griausmai, žmonių sprogdinimas ir kitos karo baisybės apraAyta W. 
T. SCANLON’d parašytoje lr I-Ja. premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ
(GOD, HAVE MERCY ON U8I) '

ft

-400 pusi. Gražūs, tvirti apdarai. Kaina tik $1.25, su persiuntimu 
gl-35. Reikalaukite: “Draugas", 2S34 So. OakleyvAve., Chicago, IU.

USB

TURINE
IUR

Night and Morning

Prom>teaClean,Hfah -f.«n |
Jei akys suerzintos vėjo, dulkių ar ’ 
saulės, vartokite kelik lakus Mnrtne. 
Pglengvlna, stiprina ir atnaujina viš
nu sykiu. ' .

Sale iar Infant or Adult Ar aflDruffiiaa- 
JTrite faiPrtt Eye Eeek Murinę Company, Dept. H. S-, Chicago

I’'

• • •

itj
Padarytas 15 rtnkti'nlų 
ir Aakųoftų. suplaktas | 
klausinių, alyvos, ūks ūso i 
grietinės tb-ėtumą Iteklrtl-i
nu Kraft Mlracie Whip1 
būdu.
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Antradienis, birželio 19, 1934

Redaktorius

KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,

WATERBURY, CONN.

LIEPOS 4 NAUJOSIOS 
ANGLIJOS LIETUVIŲ

DIENA '

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
—- -—-

Administratorius

JUOZAS DUBAI SKAS,
312 Highland Avenue,

WATEKB(JRY, CONN.

MIRĖ MAMERTAS P. 
KARBAUSKAS

So. Boston, Mass. — Birže
lio 11 d., 11:30 v. v. staiga mi-

Strakauskas. Prie šoninių ai-
1 torių -— atnašavo kun. iv Ur
bonavičius ir kun. F. Juškai-

1, tis.
.1

EINAME TUO PAT KELIU AR LIETUVA KEISIS SU 
LENKIJA POLITINIAIS(Tęsinys iš 2 pusi.)

Laike mišių giedojo vargo- apie tai, kad me» patys savo
i nininkų clioras.

Naujosios Anglijos Lietuvių rė gavo namuose, 52 “O” St.,1 . ?alaidatttii Naujo* Kai vari- 
jos kapuose.

Velionis paliko

rankomis padėsiu jai mus į- 
veikti, tad ir neatsisako nau-

KALINIAIS?
Lietuvoje ir ypač Lenkijoje

to jau seniai iškeltų klausimų 
apie naujų tokių kalinių pa
sikeitimų. Tačiau šis* klausi
mas dėl daugelio įvairių prie-

NAUJI RAŠTAI.

Kų tik išėjo iš spaudos nauja

Diena>čia pat. Išrinktoji komi 'muzjkas Mamertas Karbaus- 
sija jau turi sudarius tos die- kas, ilgametis So. Bostono lie- 
nos programų. . tuvių jbarapijos vargonininkas.

Lietuvių Dienos Generalis ^ors jis dažnai sirgo ir pra- 
vedėjas, kųn. dr. J. Navickas, eitų įįemų ir pavasarį visai 
11. I. C. pranašauja pilnų pa- rimtai sirgo, bet jau buvo pa
sisekimų. Jis turi labai daug neikęs. Ypač. tų dienų prieš 
pasižadėjimų iš Connectįpųt mirtį jis daug padarė: atgie- 
valstybės, Massachusetts, Rjho- Jojo dvejas laidotuVes, atlan- 
de Island ir New Hampshire įg kuų. Jenkų, Šv. Elzbietos 

-taip pat smarkiai organižuoja- ligoninėj; nuvažiavo pažiūrėti

dideliame 
nuliūdime žmonų, tris dukte
ris ir sūnų; savo senų apie 80 
metų amžiaus mamytę, brolį ir 
gimines.

si vykti.
Is Bostono, Norwoodo ir a- 

pylinkių važiuoja specialiu 
traukiniu kaip ir pereitų meta.

baseball lošiant B. C. ir Holy 
Cross ratelių.

Jis nemažai su kitais ten 
žiūrėtojais šūkavo, sveikino ge

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
GERB. CHORVEDŽIŲ 

DOMEI!

Iš Lowellio važiuoja clioras ir rai lošiančius. Grįžęs namo 7 
parapijiečiai su savo vadais 
kleb. kun. F. Strakausku ir 
varg. E. Šlapeliu busais.

Brocktono, girdėt, važiuoju
choras

v. v., pavalgė vakarienę. Tik 
11 v. v. išmušus jis suriko tu
rįs neapsakomų skausmų deŠi 
niame šone. Ir dahgiau nebe

it daugybė žmonių galėjo kalbėti. Tuojau pribu 
* Kun. J. Švagždys ir kun. Pe- vo pašaukti kunigai ir dakta- 

trųuskas tikrina, kad siais me- rai. Bet jau negalėjo pagelbė
tais broektoniečiai ne tik gau ti, kad pratęsti gyvybę. Už 
šiai važiuos, bet ir savo stalų pusvalandžio mirė.
tur®8- Jis gimęs geg. 10 u., 1882

Iš Nashua kol kas org&nl- Upynėje, Tauragės apskr, 
■f zuo jas i tik automobiliais, bet jį ten, būdamas septynių me- 

galimas daiktas, kad išsijudi tų, jis su motina atvažiavo 
nę sarudysis busus. pas vargonininkų į Wil-

La\\ renee su sa\o klebonu jjarre, Pa. Tėvui persikč* 
kun. F. Juru taip pat rengia-1 jUH vargonininkauti į Ply

Jr

y, - * Į
■si gausiai- pasirodyti. niouth, Pa., ir ten pasnnirusj s^on t. P
4 W»rce8terjo_*bėu^ psmpijy t0> „ metų

žmones ne tuščiomis vnvi-no™ . . ______ • __ ‘

Iš tikrų šaltinių teko suži
noti, kad busimoj Lietuvių 
Dienoj, liepos 4-tų d., Thomp
son, Conn., dalyvaus iš Lietu 
vos Vilniaus Vadavimo, atsto
vai kan. F. Kemėšis, rašytojas 
P. Babickas ir prof. B. Vit
kus. Tad-gi šiuomi nuoširdžiai 
prašau gerb. chorų vedėjų, 
kad, apart Amerikos bei Lie 
tuvos himnų, būtinai priruoš
tų bendram chorui gerai žino
mų “ Vilnių”'(muz. A. Vana
gaičio).

L. Dienos dainų programa 
įvyks sekautioj tvarkoj:

a) kiekvienas choras padai 
nuos po. dvi dainas, sulyg mie
stų alfabetu, pav., Athol, Bo

dotis vienomis ar kitomis mil-! yra daug politinių kalinių 
sų silpnybėmis, čia mūsų tiš- • Lietuvoje jie kali už šnipinė- 
sišok^Liai blogai patarnauja jimų ir kitus neleiętiuut dar- 
vieniems ir kitiems: mums jie j bus Lenkijos naudai. Tokių 
sudrumsto mūsų visuomenėj: politinių lenkų kalinių Lietu- 
nuotaikų, versdami jų skirti i voje yra kelios dešimtys, 
jiems kiek laiko užuot visas Lenkai ilgi kalina paverg- 
pnjėgas ji skirtų vien Vilniui tojo \ ilniaus krašto kelis Su
siekti, o lenkus jie' klaidino nitus lietuvių^ kuriems irgi 
savo silpnybių vaizdu priden? primeta neva šnipinėjimų Lie- 
gdami tikrų, mūsų tautos nu tuvos naudai. Gi iš tiesų dau- 
sistatymų ir tuo palaikydami guma Lenkijoje kalinamų lie 
nesveikų Varšuvos politikų tuvių- nėra joki šnipai. Gau- 
Lietuvos atžvilgiu.

Eidami atviros kovos dėl 
Vilniaus keliu, negalime nei 
savęs, nei kitų klaidinti. Pri 
pažindami, kad kaip kitais 
tautos ir valstybės reikalais 
taip ir Vilniaus dalyku kiek
vienas turi sųmoningai apsi 
spręsti, ir gerai žinodami mū
sų, kaip ir kiekvienos kifos |
visuomenės silpnumus, negali 1 . . , ,

. J. , . . prie to, kad vilniečiai lietu-
me kumščiu ar panusiu būdu Į, 
priversti kitaip negu mes ma 
nančius su mumis sutikti! Ta •

namais pranešimais iš Vil
niaus, lenkų agentai ir polici
ja tyčiomis stengiasi inkrimi
nuoti tenykščius lietuvius vei
kėjus, kad paskiau būtų jiems 
galima sutrukdyti lietuvių tau 
tinį veikimų, kad juos būtų 
galima kur nors toli ištremti 
nuo gyvenamų lietuviškų vie 
tų. Tuo lietuvių trėmimu ii 
kalinimu lenkai stengiasi eiti

žasčių vis buvo atidėliojamas | Kun. A. Petrausko, M. I. C. 

ii neįgyvendinamas. Dabar ta- labai. įdomi knyga 
rptautinis raudonasis kryžius i
šį klausinių pradėjo vėl iš Į 

naujo judinti.
j Atsiminimai iš 1905 — 1914 

pergyventų laikų

Praeities Patyrus

žmonės ne tuščiomis važiuoja 
Vadinasi jie gausiai pasirodys 

£ ir gražiai pasidadtuos parke. 
Conneeticut žada labai daug. 

Iš 'VVftter.bury ir Hartford su 
apylinkės kolonijomis, jei pa
siseks susitarti su geležinke

/ lio kompanija, tų kolonijų vaH*’ '

inžiauš, vargonininkavo tėvo 
vietoje iki atvažiavo vargoni
ninkauti So. Bostonan jau bd 
damas 22 metų amžiaus.

Čia jis susišliubavo su vie
nu gerk choriste Julijona Šul- 
ciūte, birželio 2b d., 1906 m. 
lr ikį šiai dienai ta šventa 

^dai t\ii tina, kad atveš apiei meilė, pasižadėjimas vienas a- 
ojMJB ar daugiau žmonių. . ntrų ’<aįp pridera moterystė- 

Taigi galima tikėtis, kad Ma je mylėti, išpildė

progtamų, visi chorai bendrai 
sudainuos Amerikos ir Lietu
vos himnus ir “Vilnių”.

Tat šiuomi nuoširdžiai kvie 
čiu visus NU Anglijos chorve
džius su savo chorais imti da- 
lyvumų Lietuvių Dienos dai 
nų programoj.

Lai nebūna vietos pateisini 
mui, kad choristai atsisako vy

čiau galime ir.tifrime viso 
griežtumu apdrausti savo ko 
vų dėl Vilniau* nuo neigiamos 
jai visokių atšokimų įtakos, 
rodyti savo visuomenei ir ki 
tiems tikrų tų atšokimų vertę, 
artinti visuomenei Yilniui’s da 
lvkų, plėsti Vilniaus kovotojų 
eiles lt Stiprinti Vilniaus dar 
bų: Gegužinį subruzdimų pa
naudokime VVS darbui ir tik 
slams. M. B-ka (“M. V.”)

ngai suskamba Marianapolis 
Kolegijos puošnioj padangėj!

Aleksandras J. Aleksis,

Dainos Šventėj Dirigentas

\ iai atsisakytų nuo lietuviško 
tautinio darbo. Tada lenkams 
būtų labai lengva sulenkinti

^rianapolio kolegijos gražiame Jiedu graliai išauklėjo tris, kti į L. Dienos iškilmes, nes 
parke, liepos 4 d. bus apie 15,- dukteris ir vienų sūnų.
000 žmonių. Vyriausioji duktė Florenci- chorvedžio gerų noTų bei ga

ią yra baigus Mt.St. Joseph’c I bumų ir išaiškinimo L. Die- 
akademijų. Dirba Jungt. Valst. ros reikšmės.

Jau yra pakviestas filmini- 
įkas tų dienų milžiniškų mi 

nią ir tos durnos programų nu
li lmuoti. Žiemų tos dienos da- 
yviai ir veikimas bus pftrody- 

salėse. • ' ' t,. •
šį metų Lietuvių Dienos vi

sa programa bus leidžiama per
Medaliai įrengtus garsiakal- 

nius. Taigi nežiūrint kurioje

agrikultūros departamente, 
Bostone. Ji yra gabi muziko
je lr gera dainininkė.

Eugenija, piešėjk, baigus 
St. Ann’s akademijų, Wilkes 
Rarre, Pa. ir ftesigners Art 
School, Boston.

Cecilija, baigus Girls High

Draugai chorvedžiai! Mūsų 
bočiai su dainos ginklu nuga

“Juo didesnės pagarbos yra 
užtat vertos pastangos išauk
lėti amatininkuose ir darbini 
nkuoše rūpinimųsi savo atei
timi ir taupumų, kad galėtų 
ilgainiui bent iš dalies patys 
save aprūpinti. Toks veikimas

Įėjo mus žerffTnančių baudžia Ine tik lengvina turtingiesiem

Kol kas numatyta, kad kei
čiantis politiniais kaliniais 
Lietuva iš Lenkijos gaus 40 
lietuvių, o lenkai iš Lietuvos 
gautų 30 lenkų. Svarbiausia 
kliūtis, dėl kurios nesusita
riama, yra ta, kad lenkų vald
žia paleistus iš kalėjimų žmo
nes, nori ištremti į nepriklau
somųjų Lietuvų, o Lietuva rei

I dalis pusi. 95

II dalis pusi. 192 

Už ABIDVI DALIS 25c.
PriSiuntimui 5c. 

“DRAUGAS” PUB. CO., 

2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

NE NUSIMINKITE
Jfla galite gauti pas savo valstlnftikiĮ 

Ilgą
, , iJ08 Kante gauti pas savo valstli
kalauja, KUtl Jie butų SUgrųzi- tam tikrą TONIKĄ, kuris per 
.... , . . | laiką buvo vieno įžymaus Gydytojaus

Iltį i JU nuolatjmas gyvena- preskripcija. Tai yra tikrai gera nau> 
• . vt-i . 1 v. jleną dėl vyrų — tik reikalaukitemas vietas Vilniaus krašte.

Tsb. Nuga-Tone
REMSITE KATALJKJB 

KĄJĄ SPAUDĄ

Mėnesinis treatmentas už Doleri — 
pilnai garantuotas. Jeigu Jūs nesi
jausite tvirtesniu, arba jeigu ne bū
site pilnai patenkintas, jūsų pinigai 
bus jums sugrąžinti.

—-—
LIETUVIAI DAKTARAI:

Amerika* Liet Daktarų Draugijos Nariai

pavergtų Vilniaus kraštų. Tai1 
todėl Lenkijoje tiek daug yra 
liotuvių politinių kalinių.

Jau keletu kartų Lietuva su 
Lenkija, tarpininkaujant tarp
tautiniam raudonajam kryžiui, 
keitėsi politiniais kaliniais. 
Dabar vėl abi valstybės svars-

Tel. CANal 02&7 K
Kės. PROspcct 6650

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTCD STltEiCT 

Rezidencija 6600 So. Artėliau Are.
Valandas: 11 ryto iki 4 popiet 

S iki 8:30 vakare

DR.P.ATKOČIuNAS
DENTISTAS

1446 SO. 4»th CT., CICERO, ILL. 
Utįir.. Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

•847 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned. Sered. Ir Subąt. 2—9 vai,

UETUV1AI DAKTĄBAJ: 

XcL nAFayette BMT

DR, A. RAČKUS
OTDTTOJAS Ir CHIRUROAS 

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Btr.

(Prie Archer A.r«. Mtoll Redai*) 
Va.'ąodoe: nuo 1 Iki I t*1. vakaro 

Bareūomla lr nodėllomle pa<al 
eutartj

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS 

4204 ARCHER AVĖ.

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

Tel. L.Vl'ajette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. CANul 0402

Office Phone 
PROspcct 1028

Rez. and Office 
235* So. Deavųt SU

C AM VU 0706

DR, J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd Bt.,. Chicago

OFFICE HOURS:
1 to 4 and 7 te • P. M. 
Sunday by Appolntment

pnrko dalyje būsime, progra- ir Burdetrš Collegę. Sekreto- 
mų aiškiui girdėsime. 1 iauja žyniaus advokato* ofise.

Jaunimui Ims gera proga. Mamertas, sūnus, šįmet bai- 
pa$iro<l>ti sporte ir šokiuose•. gįa Boston College philosopbj 

šįmet šokiai bus | l^ursų^ o mėtoj, baigs kole-
kolegijos dormitorijojė i*r mįe ! gijų. Laisvu laiku vargoninin- 
kto t&uditoriume. • ĮęUį,ja (jambritlge lietuvių pa

Mūsų šaunioj .Žeimiui nkės ir lapijoj.
apsukrus, šeiminirikai jau už- • Velionio žmona p. Julijona 
sakė įvairių maisto produktų Karbauskitųiė yra pavyzdinga 
1. gėrimų. Alkaniems ir istro-• Jeįnjjnįakė, motina ir darbini- 
-!«!!'" i> neieikes buti. , ! nkė. Visų laikų prikbiusė prie 
Hbigkimėk Visi važiuoti. Va parapijos choro kurio vadu 

ži »kime specialiais trauki-, buvo jos n. a. vyras Mamer-
1 is. nes ir saugiaus ir grei- tas. .
X* » % J < <* t

Pėnktadumi, birželio M d.,
Kuri. K. Urbonavičius —N 9 vai. ryto iškilmingai laido- 

Lietuvių Dienos Komiteto Ga .įnmas iš ftv. Petro lietuvių 
rbės Pirmininkas, sako: “Ke bažnyčios, kurioje velionis per 
lionė į Thompsonų (Lietuvių 30 metų vargonavo ir giedojo. 
Dienų) reiškia tų patį, kų žy- laidotuvės iškilmingos. Prie 
gis į mūsų Amerikos lietuvis- didžiojo altoriaus atnašauja 
k iii Vilnių”. . kuu- J- KatOkag ir kun. F.

vų. Su daina atgavome spau 
dų. Daina mums išpranašavę 
nepriklausomybę ir tik daina 
labiausiai palaiko lietuvių ka 
Ibų ir dvasių mūsų išeivijoj.

Tat, visi Naujos Anglijos 
chorai liepos 4 vykime į Tho-
rnpsonų! I^ai mūsų daina gali- se

jųjų pareigas biedniesiems, bet 
kartu dorina ir paėjus darbi 
ninkus. Ir tikrai. Ragindama 
rūpintis savo geresniu likimu, 
toji meilė tuo apsaugo nuo pa 
vojų, verčia, valdyti geidulius 
bei skatina lavintis dorybė-

Phone Hemlock 2061 »
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS •
6558 So. We3tern Avenue

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

DBĮ. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So, Ashland Aye.
OFISO VALANDOS:

Nuo 8 iki 4 ly nuo < Iki • vek. 
NedAtlomle pe»l sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7ftM 

Namą Tel. PROepect 1SM

Dienoms Tel. LAFayette 5703 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street

Vėl.: 2 iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak. 1 
, ’ Nedėlioję pagal putąrti

Office Tel. REPubllc 7606 
Res. Tel. GROvehUl 0617

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR, J, J. SIMONAITIS
ii!U \V. 9IAJU)LE1TE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-13i ryto 
Nedėlfoj ausi ta rus

------ ti. --------------------------------------------------

Tel. CANal 4122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 

Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

> f
■ "■ — - ■ » 1 ■- "

I V A I B O B D AKI ABAIi

Leonas XIII

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVI8
Op(ometrk-*Uy Aklą KpecIsUstsui . 
Palengvins aklų įtempimą, kuris 

esu prisžeatlmi relvos skaudėjimo, 
svaigimo akly aptemimo, ntrvuotu- 
mo. skaudama *klą karti), atitaiso 

1 trumpareąystą Ir tollre»yiit». Priren- i 
rfa teisintai akintus Visuos* atsltl- 

uose egzaminavimas daromas au

DR, CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
-CHICAOO, ILL.

OFISO VALANDOS: s
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 3 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro. Nedėtomis nuo 10 Iki 12 

valandai dieną.•
Telefonas MWway 3880

Oflao Tel. CALumet 6803
Res. Tel. DREsel *1«1

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 

visų chroniškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street 
Valandos: 2—4 popiet. 7—9 vaL vak. 

Nedėllomia ir Iventądienjsfs 19—12

Ree. Phone
ENCUevrood 6«41

Office Phone
TKIanrlc 0014

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS
7860 So. Halsted Street

ROOM 210
Vai.: 2-4 lr 7-2 vai. vakare

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tri YARds 0*«4 
Res.: Tel. PI<Aaa 2400

Valandos:
Nuo 19-13 n ryto; 3-3 lr T-8 ▼. v. 
Neddldlenlale nuo 10 Iki 13 diena

kimi _ _____ __
elektra, parodančia mažiausias klal~ 
daa. Speciali atyda atkrslptama | 
mokyklos veikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki • v. 
Nedalioj nuo 10 iki jj- Akintų kai
nos per pus* pietaus, kaip buvo pir
miau*. Dan«elv atelUklmy aky* atl- 
tal'M.mo* be akinių. Kalniu, plaišu 
kaip pirmiau.

471* 6OLTH ASHLAND AVK.
I*hone Hr>iHev*r<l IMį 

l’hone CA.Val «I82

DR. KARL NURKAT
GYDO AKIS 

, Ir prirenka akinius 
atsek ominiai 

Vai.: nuo 10—J*, p.P 
Nedėloje pagal autart)

2201 W. 22nd Oerm&k Rd.

i

Tel. HOLLcvanl 7043

DR, C, Z. VEZEL’IS
4645 So. Ashland Ayp.

arti 47th Street 
Vai.; nuo 9 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Ovdvtoja*

2515 WEST 60th ST.

Of. ir Rez. Tel. HlMlock 6141

V & 1 a n d o i:
2-4 popieti nno 6.8 vakarais

i Office Tel. Wentworth <880
Res. Tel. Hyde Park 8898

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

8PECIALI8TF.

6900 SOUTH HALSTED ST.
Fatandoa: 1 Iki I po pietų, 7 Iki I vak. 

IAakvvus Seredoms

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Valandos _1—8 lr 7—8 vak. 
Seredomis lr Ncdtllomls pagal sutartie

REZIDENCIJA

0631 S. California, Avė. 

Telefonai REPubllc 7888

Ofbo: Tel. LAI'ayette 4017 
Kės.: Tel. HEMIu<k 6286 <

DR. A, G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS |r CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandt/s: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 
Resldca<-tJ<M Ofisą*: 2658 W. 60Ui HL 

Valandos: 10-12 lr 8-0 vai. vak. 
Seredomis lr Nedtliomls pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA* IR CHIRURGĄ*
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRglnla 0036 
Ofiso valu 8—4 Ir ,4—6 p. m.

Nedaliomis pagal sutarti

Tel. Ofiso BOPLevard 5013—14 
Res. VICSory 2843

OR, 4 ) BERTASH
Oflko vai. nuo 1-8; nuo 4:80-1:

756 W. 35th Str**t
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J. EIDAMAVIOLA
Mirė btrleMo ll d, 1<S4 m- 

sulaukęs pusės arniiaas. Kilo 
iė Teisių apokrlčk>, TeMų pa
rapijos. Amerikoje į'žgyveho 35 
injetua

Paliko dideliame nuliūdime 
giminės ir pažjataiAus. Laido
tuvėms rūpinasi P. Šliogeris, 
finansų sekretorius Lietuvos Pi
liečių Darbininkų Paėelpos klū- 
bo.

Kūnas paėarvotas Laęhavtčtų 
koplyčioj, 2314 W. 28rd Pi. 
Laidotuvės Jvyks treėtodtenj. bi
rželio 20 d , 1934, 14 koplyčios 
8:30 vai. bus atlydėtas J Auš
ros Vartų parapijos bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velioni© sielų. Po pa
baldų bus nulydėtas J dv. Ka
si miero kapitiea.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr pažys
ta mus-mas dalyvauti Stotie lai
dotuvėse.

Nuliūdę: (Masinės ir Paitsta-
ml. • ,

Lai’dotuvėms patarnauja gra
borius S. p. Lacba.wlc», Tele
fonas CANal 2515

t

” | , je
lai

jiems už1 papuošim* mūsų 
laikraščių.

Ar Girti Lietuvaitės?

NAUJAS KUNIGAS

KAIP MAN PATINKA
Rašo Andrius šnipas

SPINDULIAI

Amerikon lietuvių tarpe dėt 
lietuvybės garsiųjų filmų ar
tisčių, Lillian ir Dorothy Oish 
randasi dvi opinijos: teigia
moji ir neigiamoji, pastaroji 
įrodanti jų prancūzų kilmę.

Prieš savaitę Drauge” aš 
konstatavau faktų, kad Gisli 
yra lietuvaitės. Birž. 14 d.
‘‘‘Drauge” p. A. N. rašo jos 
esančios prancūzės. Savo opi
nijų pamatuoja iš minėtų .ar* 
tisčių autobiografijos tilpusios 
“mūviu magazine”.

“Flaperkų“ pasigyrimai sa 
vo jaunikiais turi daugiau sva 
įbos ir autoritetingumo už 
“mūviu magazinusv. Kad pa
traukus publikos dėmesį, ypač 
pagavus jaunosios generacijos 
vaizduotę, ‘mūviu magazinai* 
paprastas artisčių kilmes per 
maino į bajoriškas, princUkas,

“Toli poema, kūryba «va-iaet karal'“ka8-. Gal taiP yra ir 

jonių Mūzos kalno Parnaso, eu depais, 

jaunojo Amerikos lietuvio pa- į Nesenai pastebėjau pžesos 
sigirdo mūsų žurnaluose, skai 'agento parašytų “autobiogra- 
tomosios visuomenės šiek-tiekį fijų” filmų artistės Polo Nc-

OMĄ ŠIMKIENE
(Ro tėvais šarkaitė)

Mirė birželio 11 d. 1934 m. 5:10 
vai. popiet,' sulaukus pusės siu
tinu*. Kilo lž Teltlų apskr.. Lie
plaukės parap, Pagamino kai
mo. Amerikoje Išgyveno 20 m.

Paliko dideliame naliūdi'me 
vyrų A puikinu, sūnų Edvardų 
13 m., dukterj Marle 3 m., cio- 
cę Eleonorų Jaačienę, dėdes: 
Teodorų Ir Justinų Jančius; o 
LlstųvSj motinų Domicėlė, tl- 
vų PranclSkų, dvi seseris ir tris 
broli'us.

Kūnas pažarvotao J. J. Bag
dono koplyčioj, 9506 W. 63rd 
SL Laidotuvės Jvyks ketvirta
dieni, birželio 21 >d., IS koply
čios 9 vai. bus atlydėta J Gi
mimo Pan. Sv. Mm. parapijos 
bažnyčių, kurioje Įvyks gedulin
gos ųaiualdoe už velionės sielų. 
Po pamųlčų bus nulydėta | Sv. 
Kaslmlero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnus. Duk
tė, Clocė, Dėdės ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius J. J» Bagdonaa Telefo
nas REPublie 3100.

Poezijoms. Be kitko, ten ra
šoma:

------1“
Minersvilte, Pa. — Gegužės 

2b d., Šv. Povilo ir Petro ka
tedroje, Pliiladelphijoj, būrys 
diecezijos seminarijos klieri
kų, kurių'tarpe buvo kun. An
drius Degutis, mūsų parapijos 
narys, buvo Jo Ekseelencijos 
vyskupo G. P. O’llara, įšven
tinti kunigais.

Naujasis lietuvis kunigas 
pirmas šventas ^mišias skaitė, 
sekmadienį, geg. 27 d., mūsų 
Šv. Pranciškaus parapijoj, Mi- 
nersvillėj. Jam asistavo kun. 
P. P. Lauiųakis, Philadelphi
jos Šv. Kazimiero parapijos 
pagelbininkais> diakonu; kun 
V. Anūkas, mūsų parapijos a- 
sistentas, subdiakonu; ir Jur
gis! Degutis, seminarijoa mo
kinys ir naujai įšventinto ku
nigo brolis, magistras ceremo
nijų.

Mūsų cliųjas sugiedojo ypa-

SKAITYTOJAMS
ŽINOTINA

pamokslų apie kunigystę. į 
Po mišių jaunas kunigas su-f 

teikė savo palaiminimų para-1
pijos nariams.

Vakare, kun. Andriaus De
gučio pagerbimui, buvo suren- Sveiltasis R^tas, Senojo 
gtas bankietas, mokyklos sve- NauJ°J° ,s« Vulga
tainėj. Mūsų klebonas kun. C. tos tek‘tu’ Toma8’
J. Klevinskas buvo ceremoui- Dais I^^ais aptaisais kai- 
jų magistras. Daug kun. De- na $3-00.

guČio draugų ir pažįstamų da-j . dvOtttashs Raštas, Senojo ir 
lyvavo mišiose ir bankiete. ’ . Naujojo Įstatymo arba Teatn-

r‘P”l

VAIKAI J “PADORUMO 
LEGIJONA"

Phila., Pa. - Birželio 13 d 
įvyko Šv. Jurgio parap 
kyklos mokinių piknikas, ku
riame dalydavo ir naujas ku
nigas Volteris Vaščila. Jaunas 
kunigėlis vaikams gražiai pa
kalbėjo apie judomuosius pa
veikslus ir plačiai paaiškino, 
kas tai yra Padorumo Legi

tingai parinktų muzikų. Solo1 jonas< Po baibos'lOO vaikų į- 
giedojo: “Avė Maria”; “Et

meuto su Vulgato tekstu, Ket-
.virtas Tomas, kaina $4.00.

• ' ’ t •

Šventasis Raštas, Senojo 
Testamento III. Psalmių kny
ga, patarlių knyga, Ekleziaa 
tikas, Izajo pranašystė. Vertė 
ir Komentorių pridėjo vysku- 

ni0’ pas Juozapas Skvireckas, plo
nais popierihiais aptaisais kai
na $3.00.

dų, Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kabia $1.50.

Naujas Testamentas. Vertė
Juozapas Skvireckas. Pusi, 
620; kaina $1.25.

Jėzaus širdis ir Jaunimas.
Laisvui vertė kun. Zajančkau
skas, M. I. C. Pusi. 55; kaina 
lOe.

$venč. Jėzaus širdies Troš
kimai. Parašė kun. Pr. Vaitu
kaitis. Pusi. 32; kaina lOe.

“DRAUGO” KNYGYNE
DRAUGAS PUB. CO.,

. 2334 So. Oakley Avė.

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
knyga, Pamokslai apie Dievo 
Malonę, Sakramentus ir Mal-

‘ DRAUGAS”

Katalikiškas! * 
Lietuviškas 1

Patriotiškas I 
Teisingas 1

GRABORIAI:
Incarnatus Ėst”, 
dictus” —

ir “Bene- 
J. Maknevi-p-ma

• ✓ 
čienė ir Vincas Bernauskas.

sirašė į “Padorumo Legi jo
nų L. J. t. Mi

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Yra spinduliai — jie, pamilę 
bakūžę, •

Paauksina skurdo lopus, — 
Ir viltis ten nauja vėl bus, 
Kur jųjų įspindo saulužė. —

Yra spinduliai — jie apmirtt 
šių sielų,

Širdies mylinčios plakimu, 
Aliejų šventų dvelkimu, 
Gaivina, — ir žmogui vėl mie

la... —

perskaityta, to pačio poeto dėl 
atminties iškirpti.... išnyksta.

Blaškosi po dienraščius, Žu
rnalus tos aukso svajas musę 
Amerikos lietuvių poetų, ieš
kodamos, kaip paklydėlės, pa
stogės, šilumos, meilės žmo-
el
nių.

gri, kuri, sakoma, yra kara
liškos kilmės, kuomet faktas, 
kad ji paeina iš menkos, sa
manotos Lenkijos bakūžės.

Yra įrodymų, kad artistės’ 
GIstt net buvo narės L. Vyčių 
organizacijos. Jos gyveno Wo- 
rcester, Mass. Vienas lietuvis 
daktaras, rašytojas, turi pa
veikslėlį (“snapshot”) abiejų 
artisčių, kuomet jos dalyvavo

Yra spinduliai.... ” \ y
Arėjas Vitkauskas

Šį eilėraštį parinko šio sky
riaus vedėjas ,kaipo mėgiamiau 
sį Arėjaus Vitkausko eilėraš
čių. Poetas Vitkauskas dabar 
vieši Amerikoje, laikinai gy
vena Chieagoje.

Poeto Vitkausko yra išėję 
šie 'raštai: 1. “Lietuvio Mal
da” (eilės išleistos 1919 me
tais Generalinio Štabo Litera
tūros Skyriaus); 2. “Ne Gk 
relė ūžė” (eilės išleistos taip 
pat Gen. štabo Liter. Skyr.);
3. “Ginkim Šalį Lietuvos” (ei 
lės su A. Aleksio muzika cho
rams, išleistos 1920 metais A- 
merikoje. Lietuvos Šaulių Są
jungoj dainuota kaip himnas);»‘ 
“Spinduliai ir šešėliai”, et- * 
lės, ir daug kitų. t

Dabar Arėjaus Vitkausko Į 
plunksnos kūriniai pastebimi 
jeveik kiekvienam Amerikos * 
lietuvių laikrašty, ypač ‘Drau
ge’, “Mažųjų Drauge”, “Vy
tyje” ir k. ,

Ar ne metas mūsų Ameri
kos lietuvių svajones pr iglau 
sti prie savo širdžių! Ar ne
laikas jas surinkti į Vienų vic-,, .J ‘ . lietuvių pramogose
tų mums patiems ir mūsų atei-1 
nančiai kartai! AR ŽINOTE.

z

Paruoškime Amerikos lietu
vių poetų kūrinių antologijų!

i s ' *
Kupinkime į vainikų geriau

sias poemas Amerikos lietuvių 
poetų įaųižinimui jų svajonių 
apie mus. Redaktoriai, kriti
kai, laikraščių bendradarbiai 
susirinkime į mūsų amerikie
čių poetų darželį pasiskinti jų 
minčių — rožių, rūtų, pinąvi- 
jk-

Teneklaidžioja mūsų Ameri
kos lietuvių literatų kūriniai”.

Amerikos lietuvių laikraščių 
redakcijų pareiga susirūpinti 
Amerikos lietuvių poetų 
antologija. Nors tuo atlyginsi

KAD fiiOšų Jačk Sharkey 
būtų gynęs savo čempijonatų 
pereitų birž. 14,d., vietoj Pri- 
ino Camera, jei nebūtų pralo 
šęs prieš kelis metus!

KAD Lietuvos valstybinėj 
operoj dainavo trys chicagie 
čiai: Ona Pocienė (mirusi), 
Justas Kudirka, dabar vargo 
nininkas Chieagoj, Brighton 
Parke ir Marijona Rakauskai
tė, kuri dar ten te bedainuoja!

KAD “Vyties” redaktoriai 

yra du čia<imiai: kun. Anas 
tazas Valančius, ir adv. Kas 
tas Savickas?

A. Karalius, buvęs

Katalikams netinka Ir to
kia spauda, kuri nors nestoja

klebonu, dabartį- j atvirai į kovų prieš tikėjimų, 
Jurgio parapijos kie-1 bet ir negina tikęjimo, nei 

bonas, Shenandoab’e, pasakė nesirūpina katalikų reikalais.

musų
nis'Šv.

Specialistai Iškalime Ir IšdirM- 
me visokių rfišlų pamiukiuM lnr 
grabnamlų*.

MQ*ų šeimyna specializuoja šia
me darbe per Šešias kartas.

Veskite paminklų i 
■lai su pačiais išdirbėjai*

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE -

Vienas blokas I rytus Me 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:’! • ' •

Res. PEUTSACOLA 9011 
BELMONT 3485

Office: 1ULLS1DE 3885 
1 Vlucent Roselll,

Visi Telefonai:

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
PAta.ttia.uju latdotuvėM kuopIfflaualA 
Reikale meldžiu ataišauktl. o mano 

darbu būsite užganėdfnti 
Tel. CANal »M5 arba 1618 

2314 W. 23rd PL, Chioago

1439

Amerikos lietuvių rašytojų 
kūriniai žūsta

Nesenai paprašiau vieno A- 
merikos lietuvio poeto jo eilė 
raščių rinkinio. Atsižvelgiant 
į faktų, kad šis poetas yra vie
las žymiausių šioje šalyje it 
Lietuvoje, dideliai nustebau 
gavęs sekamų atsakymų: 
“Brangus Šnipe,

Savo eilių rinkinio Tamstai 
neprisiončiu dėlto, kad netu
riu jo išlekięs. Net ir iškarpų 
iš laikraščių ir žurnalų, kar 
jos yra tilpę,, neturiu, etc”.

Paskaičius šį laiškutį man 
prisiminė geg. 25 d., 1934 it., 
“Vyties” nuųieris, kuriamo 
randasi straipsnis Paruoš kine 
Antologijų Amerikos Lietuvių

DIDELE EKSKURSIJA
f LIETUVĄ

R*«Ui« ir priiiurl
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoio 

Popsiianu K.hininiu Garlaiviu

“8TUTTGART"
tžplautci it New Y orto

LIEPOS 12 «U 1034 nu,
tiesiai ba persėdimo j Klaipėdą 

TREČIOS KLESOS KAINOS:
Ii Naw Yorko j Klaipėdą...................$ 97,5°
į abi pusi —j Klaipėdą ir atgal..........H67-00

rrW«4a*( /•««. FWn. Taliu

S. 49th Ct
Tek cnrOCRO

Cicero, HL

8927

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
Chicago, 111.

Frep. J. AMBRAlUOrud

Dai informacijų kreipkite* j:
TtAVEL PETB8 8A8TKgVTClUS

IRAZ18JUS 
Sc, Bmofclyn. N. Y.

iTBl .
•ra N 

Ml.
Main S«, Mo.t.llo, Mau.

A. S. TREČIOKAS
197 A<Į««m Sc, Naarark. N. J.

i4bkyS
4)) Pai Sc, Hatfnrū. Cma.

VTBMYRt TkAVM RUREAU 
141 Gttai 8c, Rmakbu. N. Y.

tlBTVVTS 
k.. Worraai

JOI«

14 Va

1

TRAVFt. SBRVICB
Sa. ^oarnn, Maaa.

PAtn. MOLIS 
17 50—24d» Sc, Datroit, Mich.

LITHUANIAN NE»S PUB. 
NAUjlJBNOS
17)<rHda«»4 Sc,

OMIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING C<5. DIRVA 

K. 8. KARPldS
ar A»a„ I

CO. 
, ro.

. C. 1 
2«I>

MR.

SPOSHNFR
Canon Sc, Pirubnrah, Pa.

A. V, 
• All 
1200 Canoa S, . Pltrahur

IMku 
r«h. Pa.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS tr B AUS AMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ię nebrangus 
718 West 18th Street

Telefonas MOJIroc 3377

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už |25.00 Ir aukščiau 

Modernlėka koplyčia dykai
<88 W. 18th Nt. Tel. UANal 8174

Chicago. Ii L

I.J. Z 0 L P
GRABO mūri ir-LAIDOTU VIŲ 

VEDĖJAS
1648 West 46th Street
Tel. BOUIevard 5203—8413

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido 
tuvėse Pašaukite...

REPublie 8340
5340 So. Kedzie Avė.9
(Neturime sąryšių su firmų 

tuo pačiu vardu)

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai,
1410 S0. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

Tel. CICERO 204

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 936.09 

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

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė. 
T«I. Bonlerard <139

Tel. LAFsyette 3572
J- LktJevičius

Cmbrtefaia
Ir

IUt:xamn<>li>ja.

ratarnauja Chica
go J • tr •pyllnkšje.

Dldntč Ir graži 
Koplyčia dykai

Yards 1741-174Z
LAIDOJAM PIGIAU NEGU HK

Ambuiance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EUDEINIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius.

Turui padaręs sutartis - Koplyčios veltui 
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side, 
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tiį 
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais. 
Ambuiance patarnavimas dienų ar naktį.

PAŠAUKITE:

2506 West 63rd Street



z
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SUNKIAI SUŽEISTA DAIN, JANUŠAUSKIENĖ IR PI* 
F ANISTĖ PR0SEV1 ČlfiTĖ

PABAIGĖ MOKSLUS

Marąuette Park. — Praeitą 
Sekmadienio vukarą, apie 6:45 
vai., varg. B. Janušauską su 
žmona ir pianiste Emilija Pro 
sevičiūtė, važiuojant į kun. A. 
Brikos pagerbimo bankietą, 
kurio programoj dainininkė M. 
Janušauskienė turėjo dalyvau
ti, sutiko didelė nelaimė.

Prie 62-tros gatvės ir.West 
ern Avenue kitas automobilis

smogė j pp. Janušauskų auto
mobilį. Sunkiai tapo sužeista 
p. - Janušauskienė ir pianistė 
p-lė Emilija Proseviėiūtė. Abi 
nuvežtos į Šv. Kryžiaus ligo
ninę. Varg. Janušauskas gero
kai sutrenktas, automobilius 
sudaužytas.

jl . *«
Reiškiame užuojautos pp. 

Janušauskams ir p-lei Prose- 
vičįūtei. 7 I. Lukošiūtė

West Side. — Biznieriaus 
VI. Ivanausko sūnus Vincas ii 1• > I
duktė Vladislovą baigė 4 me
tų high sebool.

Antradienis, birželio. 19, 1934

bet daug jau yra pasidarlia- 
uusi. .ų.

Priklauso daugeliui idėjinių 
draugijų; kai kuriose raštini

U

DIDELĖ TALKA

Uepos 24 d., Rūtos darže, 
rengiamas linksmas piknikėlis 
pagerbimui West Side Jonų.

Girdėt, kad prie Jonų var
diniu prisidės ir Vladislovai, 
Petrai, Povilai; sykiu bus ir 
išleistuvės j Lietuvą •parapi
jos komiteto nario Stepono Ro 
ko, kurs 8 yal. vak. atsisvei
kins su visais. Rep.

nkauja. Dažnai laikraščiams 
rašo.

Ilgiausių metų ir nepaliau
ti darbuotis. Tfen buvus

Draugo” metinio pikniko tebmaker Jeiveler —* dviejų
krautuvių sav^ John A. Kass, 
4216 Archer Avė., Tel. Lafa
yette 136.17 ir 204? W. 35 Rt. 
Tel. Lafayette 0332).

rengimo komisija pasiryžo iš
platinti, išparduoti prieš pik
niką 4000 tikietų. Dabar gera 
jiroga visiems* įsigyti -tikietus 
iš anksto po 25c (darže prie į
vartų bus 35c). Prie tikietų' 5 dovana: radij° vortės ,5°

PAVYZDINGAS SENELIS

. Pranešimai
Cicero. — Iš priežasties mū

sų parapijos metinio pikniko, 
labdarių 3 kuopos susirinki
mas įvyks antradienį, birželio 
19 d. vakare, mokyklos kam
bary. Visi prašomi atsilanky 
ti, nes yra daug svarbių rei
kalų svarstyti,

Kuopos pirm.f K. Sriubienė

1
1

•
i

r

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

DOVANOS PRIE TIKIETŲ: 1) " Draugai" ir "Lairaa” vieniems metams; 2) Krėslas, vertės apie $35 — 
ROOSEVELT VURNITŲRE OO. 3) Deimantinis žiedas, vertės $26 — RO POLAS ANDRELIUNAS; 4) 
Mnzikatiėkas instrumentas, vertės apie $15 JOHN A. KASS. 5) Radio, vertės apie $50. JOSEPH F. BUD
RIK Ine. . ...........

Brighton Park. t- Saulė jau 
leidosi, o aš rymojau pasirė
męs ant geležinės tvorelės ir 
kalbėjau su Dr. D. Mums b>

RADIO
pridėtos brangios dovanos: 1 
dovana: “Draugas” ir “Lai
vas” metams.

2 dovana: minkšta kėdė ve
rtės $35 (iš Roosevelt Eumi- 
ture Co.; M. P. Jovarauskas ir 
j. P. Bertulis sav., 2310 W. 
Roosevelt Road. Tel. Seeley 
8760).

3 dovana: deimantinis žie-j 
das vertės $25 (iš patyrusio 
laikrodininko Rapolo AndreT 
liūno, ^650 W. 63 St., Tel. Re 
publie 4932).

ŠIANDIE LIETUVIŲ RA 

DIJO PROGRAMA(iš Jos. Budrik, Ine., 3417-21 šnekant, šaligatviu atėjo du 
S. Halsted St., Tet Boulevard ( vyrai: vienas jaunas, gražus, |
4705 - 8167). „ Į o kitas palinkęs nuo metų naš-j

Duodama gera proga nuSi.;tos ir 8<“nelis- K"11“
pirkusiam gilinkinžu pikniko fla Pas,t.aiko ™ «•
tikietą gauti brangias riova-inehu’ ta£ tu0,in vyrai Pat,nu- . „ . , ,

1 d K' kė dėmgsį. Pertraukiau su Dr.. ra<k.|o programft. Joj dalyvaus
“Draugo” didžiuliam piknike,l»- ka»” ir cžvadiiau Šnek,^į™ovmtė ftidaiūtė . Giedrai 
Birutės darže ; su pirmą kartą sutiktu seneliu, tiene, A. Ancinte, A. Ciapas.

Pastangomis Peoples Raka: 
ndų Išdirbystės kompanijos, 
šiandie, 7 vai. vakare, iš sto
ties WGES eiĄ graži ir įdomiV

ma.

turėti šiuos parašus: dvasios 
vado, pirmininko ir raštinin 
ko. Tokie delegatai turės bal
savimo teisę.

Visos Studentų ir Alumnų 
kuopos privalo atsiųsti savo 
įvairius sumanymus, rezoliuci
jas, konstitucijos pataisas ir 
t.t., kuo anksčiausiai raštu 
prieš seimą Centro sekreto
riui St. Vaičaitis, Marianapo- 
lis College, Thompson, CoUn

Vįsos Studentų if Alumnų

sčiausiai prisiųskite fentro^v. Jono dieną, •Aušros Vartų 
finansų sekretorei — Isabelk Į bažnyčioje.
Rovas, 12 Dudlev St., Roches- 
-ter, N. Y.

Centro Valdyba

PRALEISTI

West Side. — Aukotojai šv. 
Mišįų už savo tėvelius ir gi
mines šv. Antano dienoj; Nor
vaišai, Balčiūnai, BrazausKai

LABAI GRAŽU

AVestsidės Jonai tariasi su-

Vladislovai taipgi nemano' 
apsileisti savo Šv. Globėjo 
dienų, Birželio 27 d.

PALAIDOTI
Vakar palaidotas su šv. Mi-g 

šioms 6 mėnesių Jurgis Juo
zaitis.

Petras Kabelis už apsileidi
mą tikėjime palaidotas be Ba
žnyčios patarnavimo. Rep.

Reikia darbininkų

Kadangi laiko nedaug 'iki 
pikniko, organizuojama skait
lingas būrys po visas kolonijas 
tikietų pardavėjų. Daugiausįjti

4 dovaiųi: muzikai iškas ins- išpe ritavusiems skiriamos do- 
t run tentas vertės $15 (iš .Wa vanos. Rengimo Komisija

Senelis sakėsi ką tik atsikrau
stęs iš Bridgeporto ir ėjo žiū 
rėti, kame randasi lietuvių ka
talikų bažnyčia. Jaunasis bu- 
vo jo sūnus.

'Senelis dar geroje sveikato
je, nors amželis jau išraižęs 
žymes jo veide. Senelis parei

„ škč. kad nei vienos dienos ne
praleidžia neatsilankęs į baž
nyčią. Atsikraustęs į Brigli- 
ton Park, saulei leidžianties,

Peoples radijo duetas ir kiti 
Kalbės dr. Poška. Bus jaunaA
vėdžių pasišnekėjimas, o be 
to, daug gražios muzikos ir į 
domių pranešimų. Rep. XXX

KLOBAS SVARSTYS AK
TUOS REIKALUS

Cicero. — Svarbus susirin-

IŠVAŽIUOJA LIETUVON 
P-LĖS JOVAIŠAITĖS

Šiandien apleidžia Chicagą

STUDENTŲ IR ALUMNŲ 
SEIMAS

kuopos privalėtų kuo greičiau ...... » v .. „. . ‘ , ... . „ . įsidėti ir užprašyti šv. Misiąsšiai atsilyginti prieš seimų z , .. . '. x o. ,
/d.1 aa x i , • i Sekmadienyje, Birželio 24 d.,($1.00 studentams ir $2.00 alų- ■
mnams) su savo Centro nario 
mokesčiais. Pinigus siųskite 
Centro iždininkui — Peter Ba- 
rziliauskas, 3 Elderto Ifine,
Kobdhaven, L. T, N. Y. Siun
čiant pinigus, būtinai pažymė
kite už ką siunčiama.

Visų kuopos narių vardus ii Į 
* pavardes ir adresus kuo ank-)

Svarbus pranešimas

Amerikos Lietuvių Katalikų 
prašė savo sūnaus, kad paro-l Studentų Organizacijos Cent-, 
dvtų jam kur randasi bažny 10 aldybu I šiuomi praneša,
čia, kad sekančią" dieną gale- į kad Studentų, ir Alumnų eoi- 

tų atsilankyti. ’ j reaa įvyks liepos (July) 2 d. Į
Gražus ir sektinas pavyzdys 1 (pirniftdienį) ir 3 d. (antradie- ,

’ __ • .« I n i \ \l oriono Iz-zaI zinci in i

k imas Lietusių Improvement p-lės Eugenija ir Ona Jovai- 
klūbo bus šį vakarę, birželio šaitės, žinomos mokytojos, ku- 
19 d.,« 7:30 vai., Liuosybės sve- rios vyksta Lietuvon didžiuliu 
tainėj. Šiame susirinkime bus,“Majestic” laivu. Kelionės ti- 
svarstoma daug svarbių daly- kslas: dalyvauti Lietuvos Tau
kų. Kaip jau žinome, daug y.-, dūliame Eucharistiniame kon 
ra nesusipratimų su aukšto- | grėsė ir pasilsėti po sunkaus 
mjs vandens kainomis. Klūbų mokytojavimo darbo.. Lietuvoj 
Tarybų ekzekutyvis komitetas jos išbus porą mėnesių. x _ , , , .
yra pakvietęs atvykti vanden- . ..... zylė Razbadauska.tč šventė g,
reikalų superintendentu P. te™ yra m,ano drenų. Ta proga jos ar.,
n m .i-i i * x , xx Vytauto parko priziuretoju, o nuausios bendradarbės susiri-Broz. Todėl, kas turit aukštas , „ , . . . , . ....vandens aaskaitas (hilas) vi- b,°l1’ Zy”'US Ky<lytO’'‘‘’ " C’"' nko » l»a™'k’"‘'- A- K«l«-
si prašomi*atsilankyti. Atsila-, r"rgaS' . I ‘i™6 pakvi,!tf. V!T ™a.irinkP-
nkys taip pat ir ekzekutyvis Kelionės reikalus aprūpino, Hlus Pne gražiai išpuošto sta 
komitetas ir klūhų tarybos va- “Išaugo” laivakorčių agen
ldyba. tūra.

Namiškis |ni), Marianapolio kolegijoje, 
Thompson, Conn. j

Visos StudĮintųrir Alumnų į 
kuopęs privalo atsiųsti į sei ! 

Tcwn ,,f Lak?. Birželio kuo didžiausį skaičių de 
13 d-. įžymi mūs veikėja Juo- legatų-čių alumnų, studentų b 

narių rėmėjų. Kiekviena kuo 
pa siunčia po vieną delegatų i 
nuo kiekvienų penkių pilnai 
užsimokėjusių kuopos nariij i 
Delegatų įgaliojimai privalo

PAGERBĖ VEIKĖJĄ

lo. Po užkandžio neapsieita ir 
be linkėjimų. Juoaytę sveikino

DIDELE 2INIA
ISkraustome visų savo- modelių 

aukžtų lr sandėli po l/> katnoa 
$25,000 atakas turi būti parduo
tas negirdėtai žemomis kalnomla 
Lengvais Iftmokėjtnials ar cash. 

$1*50.00 Seklyčių setai

iS2945
$115.00 Valgumi) kamlMirių setai

£2945
$08.00 Seklyčioms kantai^1950

$150.00 Miegamų kamb. setai

‘ >29.85
Skalbimui mašinos

839 50

PARDAVIMUI Oroacrnė ir Bučernė 
Kas mėgsta tokį biznį, ėia ras gerą 
progą. ,

Atsiftnukite: 1543 Sv- 50th Avė. 
Cicero, Illinois 

nHm: Cicero 3540

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien auo 9 iki G 

Fanedėllo, Seredos lr Pėtnyčlos 
vakarais « Iki 9 

Telefonas, CANai 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPnMic 0000

AUTOMOBILIO
RADIO

4-rių tūbų —......... $9.00
6-šių tūbų ..........$19.50
Zenith Autu Radio $29.50 

Motorola Auto Radio
$39.50

1 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

los. F. Budrik, k
3417-21 So. Halsted St 

Tel. Boul. 8167

Realdence Phone 
Englewootl 5840

P. GONRAD

Busfness Phone
Engleuood 5883

MODERN PHOTO 
HTVDtO 
įrengta

Hollvwix>l Šviesomis
AUKŠTOS RUS’ES 

PAVEIKSLAI 
Nutraukiame dienų ar

vakare

420 WEST 63rd STREET

CHICAOO

PINIGAI DEL>MW

ii
Elektrlklnės lednunės

^89*50
vųst < t,

Geležinės lovos; visų dydžių

£3 95
Pilnos valos mntrasal

S4 95
»xl2 vailoklnlal kaurai virtuvėms

JS398’ A A ’ : » . 'f • t
$50.00 gealniai pečiai

£28 75
$21.00 Inner spring matrasai

^8 95
šimtai kitų bargenų šiame di

džiuliame išpardavime. Atsiminki
te didžiausių Ir puikiausi rakandų 
krautuvę Brtdgeporte.

P-nas Joseph Jozallls. vedėjas..

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25 South 
Halsted St.

Atdara Antrad., ketvirtad Ir 
žeštadienfo vakarais iki 10 vai.

PAKVIETIMAS
T- . ,, , . , ... „ *, Širdingai kviečiu visus Chi
L. ir \ . Jancauskaites, S. Ne- cag0„ įr apielinkinių miestelių Į 

senus pa
manė mano-

api
rasevičaitė, M. Laurinskaitė, j lietuvius, draugus is 
S. Jurgaitė, B. Kalvaitė, E., žįstamus atlankyti m
Ogentaitė, B. JanūSauskaiU | ki7nio. r**!**- ™a'kaa dide- 
. - o ,v - T . ll pasirinkimą. Visokių degti-

Side. — Mokyklos bai- ’’IO,lttl •'•uh-ai, J. Bueskis, A. Tl|ų. visokių rūšių vyno ii 
ikaro progTama, nrač- ♦ Kalvaitienė, J. Sulčienė, K. alaus. Pristatome aludėms.

Be to, bus gvildenami gat- 
vėkarių šenių (trekių) ant Ci
cero t^ve. ir Roosevelt Rd. klan 
simas, dženitoriaus Sam Paul
ir eilė kitų svaibių 'dalyku, . . • ,, .v . , „. ,, gano vakaro programa, praė-.
kane naaa. »« rnokea,,, (ta- ju>|} aek,„adienj |iftraųsko sa. Gedvilienė, O. Kalvaitienė, K 
M) mokėtojam. ffo<W vist lgj> uk Ogentienė, M. Sudeikienė.
klūbteė..! kvieėiami atsilanky „ilankė R vaidinimaa ir dri. p.|ė Juozyts dfkojo
ti. Visi, kurie dar nepriklauso liai, ir šokiai mergaičių ir be-1 atsilankusiems už linkėjimus
klflbui, taip pat kviečiami at- miukų žavėjo žiūrovus. Tai ir už dovanas,
silankyti ir įsirašyti. Visi tu-Į gražiai programai suruošti se*Į j,lozy^ Razbadauskaitė a
ri bendrai veikti, ne. aiškiai'-*"™ mokytojoma da»K VeikUa*" Via “ da7y“
matam, prie ko imta veda mfl l lr varR' J' ' vauja ir darbuojaa lietuviško

«Septintas numeras — “Darže ... XT. ,sų pęnai. I, i - , -u ,, • . je dirvoje. Nors dar jaunutė,1j lio taisymo laikas” jo buvo, _____ ■_ ______
Po Rtisiriukimo turėsime l>a sutaisytos. Jis taip pat visiems

GRAŽUS VAKARAS

Dovanos visiems c.tsilanku- 
siems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
juma mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite 
žydelį.

NATHAN KANTER 
4707 SO. HALSTED ST. 

Tel.: YARda 08C1

W. C. F. ll., »7O K., N«lėlioje 
nuo 1:0O Iki 1:30 vai. l*> pietų 
gražus nulio programas.
tV. H. F. C.. 1420 K., Ketvergais, 
nuo 7:30 iki 0:30 vai., vakare 
gražus ratilo programas.

KOMERCINES PASKOLAS 
DUODAME ĮSTAIGOMS 

HEMlANTIKS IV REKORIMj
HAISTEO EICHAHGE 
NATIONAL BAHK

Halsted St. ir 19th |W
Narya FKDERAL • 

INSI.RAME KORPORACIJOS

—

Birželio 16 Dieną Ekskursija

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė. 

Chieago. 111.

Katrie perkate anglis Iš 
draiverlų, siųskite juos 1 
CRANE COAL CO. Oaualte 
geresnes anglis, už mažiau 
plni'gų rncahnntss M. R. 
tiktai $7.00 tonas.

nkietų. Valdyba

PRANEŠIMAS CHICAGOS 

PROVINCIJOS VARGO 

NININKAMS

Metinis labai svarbus susi
rinkimas^ įvyks šiandie, lygiai 
1 vai. popiet, Beethoveno Ko
nservatorijoje. Visi vargonini
nkai būtinai turi paskirtu lai
ku susirinkti. ^kr

pianu akonųianavo. Kalbą pa

sakė ir baigusiems diplomus 
išdalino klebonas.

Metinis parapijos piknikas 
šiemet įvyks Vytauto darže 
liepos 15 d. Klebonas, komi
tetas ir parapijonai jau tuo 
šias.

Iš Marianapolio kolegijos a- 
tostogotns pas tėvus parvyko 
Pranas Balčiūnas.

Bridgeport
Hardware & Paint Corp.

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų ir 
visokių geležinių reikmenų su numažintomis kaino
mis kaip tai: sieninių popierų kainos numažintos vie
nu trečdaliu, negu buvo pirmiau, knrių turime 500 
skirtingų rūšių. Taipgi ir maliavų kainos:
SPAR Vamish, galionas...............................................................................$-1 O R
ir aukščiau.

'ALTVTNĖS maliavos galionas ................ .  . Ogp
ir aukščiau.
3214 SO. HALSTED ST. Tel. Victory 7261

NEW YORK 

l

LIETUVĄ mažiau 

kaip 8 dienos

FRENCH LINE 

’ILE DE FRANCE’ 

Ezpress 

Laivas

PbUe*nc« Informacijų, teikiam tr pųrdnodųm Ijilvakortca. 
Padarome rtankliiM popierlna Ir doknmrntnft. Shinėlam philgoa | 

LIETUVA

INSURANCE

NOTĄRY

PUBLIC HOmSTBAMKERS 

^EAL ESTATE
13 metų teisingai pamatnotaa htsnla. 

SUSIPAŽINKITE IR REMKITE LIETUVI.

PERKAM

LIETUVIS 

KUS BONUS

POPIERUOJAM Ir PENTUOJAM

Atliekame visus namų dablnfmo 
darbus. Darbas pigu. Ir užtikrin
tas. 1»$« m. popieros rolė — 5c.

, JOSEPH AUGAITTS 
4808 S. 50th Avn. Cicero, UI. 

Tel. Lafayette 8710

»W jų d- * r • nmn* •
2608 W. 47th STR., Tel, LAFAYETTE 1083

F*Tų>no Prmpect' 1854

EDWARD TROST
PA.INTINO and DECORATINO 

HAR1»WARE and PAINT STORE 
SIU W. «Sr<l Str.. Chicago

V


