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LENKAI M LABU# BAIDOSI KRYŽIŲ
IS FEDERACIJOS 

JIDNlRESO B
(“Draugui” telegrama)

CLECVELAND, Ohio, rugp. 2L — Federacijos kongresas 
šiandien atidarytas šv. Mišiofhis. J. E. vyskupas Schrembs 
poatifikavo ir pamokslą pasakė.

Kongreso prezidiuman išrinkta: pirmininku Rakauskas, 
pagelUninkais — Tainkevičius ir Mihelich; raštininkais — 
Paleckis, Poškienė; spaudai — kun. Vilkutaitis, Sakalienė, 
kun. Simanaitis, Jurgutis; finansų — Tumasonienė, Peldžius, 
Kazlauskas; rezoliucijų — kun. Balkūnas, Česnulis, Šimutis, 
Sukis, Račkienė; mandatų — Venslovas, Vilkelis.

Dalyvauja šimtas keturi delegatai.
Nuotaika puiki. Simutis

DRAUDIMO REFOR KO 
MOS KtAStūOlE

KRAŠTAS PALAIPSNIUI 
PERTVARKOMAS

KLAIPĖDA (per paštą).— 
Naujai paskirtas Klaipėdos 

socialinio
direktorius Plonaitis~pareiškė 
Lietuvos Keleivio bendradar
biui, kad visų pirma būsią 
stengiamasi sumažinti įstaigos 
išlaidas. Didžiausias išlaidų 
pozicijas padaro įstaigos ad-

I

MUMCHO KARŪ. FAULHAOERIS 
DENUNCIIIIOJA NACIUS

URGI DUS STREIKAS 
■ICHICAGOIE?

JIS NORĖJO, KAD JAM MI- ŠIS KLAUSIMAS DETROI- 
RUS KAPERIS GRJŽTŲ I

PARYŽIL S, rugp. 21. — 
Laikraštis S< ir gavo tikrų in-

draudimo įstaigo, ’formacijų, kdd mirusio VtokU- 
.... tijos prezidento Hindenburgo 

politinis testamentas tikrai 
sUklastuotas.

Patirta, kad Hindenburgas 
savo testamente neminėjo Hit
lerio vardo. Jis minėjo tik bu-

* . . : .: ' , .. vusį kaizerį ir vicekanclerįministracijos aparato įšlaiky- , ’ „ • . , .n. Vapeną. Norėjo, kad buvusls
kaizeris užimtų jo vietą, o Pa- 
penas būtų kancleriu.

Anot Soir, antrąją testamen

mas. Be to, būsią daromi žy-Į 
giai apdraudimo mokesčiams Į 
sumažinti, kurie ūkininkams 

! šiais laikais buvo jau stačiai 
neb?pakeliaraL

LONDONAS, rugp. 2! - «Jį|VERS” VISUS NACI“
Žydų telegrafo agentūrą pra 
neša, kad kardinolas Faulha- 

' beris, Municbo arkivyskupas, 
gągltts prieš nacius kovotojas, 
anądien kalbėdamas iš naujo 
denuncijavo nacius dėl jų vyk
domų žydų persekiojimų. .Vo
kietijos laikraščiams uždraus
ta apie tai skelbti.

IZMAN

Valdininkų aparatas yra pa . ,
...... j. j v .jai * i Kadangi testamente buvoI lyginti labai didelis, todėl atel- .. . ® ...

tyje bus padaryta tinkam,, •»vardI,tas Papenas, tai ,r bu-
valdininkų atranka, vadinasi I V° priežastis,

kad kėsintam ji nužudyti per 
Hitlerio įvykdytas skerdynes

BERLYNAS, rugp. 21. —
Apie puspenkto milijono vo
kiečių vyrų ir moterų per pi»- 
biscitą balsavo prieš Hitlerį.
Tad diktatorius pareiškia, kad J kurias duos

J bus dedamos pastangos ir tuos 
Katalikai niekuomet nega- vj8US patraukti nacių organi-• v 3 f • • •

zacijon, taip kad visai tauta 
būtų vienų nacių tauta.

vadinasi 
paliekami tik tinkami darbui 
valdininkai ir tarnautojai.

TuO tąrpd daroma įstaigos 
revizija. Ją baigus bus pradė 
tos numatytos administracijos 
aparatui suprastinti reformos, 

galimumų išsi-

TE SPRENDŽIAMAS

Vakar išvyko į Detroitą 
Chicagos gatvėkarių unijos 
prezidentas Tabor, kurs ten 
tarsis su Amalgamated Asso- 
ciation of Street, Electric Rail 
way and Motor Coaich Employ 
ės of America prezidentu Ma- 
hon gatvėkarių tarnautojų 
streiko klausimu.

Chicagos gatvėkarių tarnau
tojus streikan stumia Chicago 
Motor Coach Co. streikuoją 
tarnautojai.

NELEIDŽIA LIETUVIAMS STATYT! S!Ų 
IŠGANYMO SIMBOLU UŽGROBTUOSE 

LIETUVOS KRAŠTUOSE
Ypač bijo prie statomų kryžių 

lietuviškų užrašų
KAUNAS (per paštą). — niekam nepatenkinąs, tačiau 

Vidugirio kaimo gyventojai, vidugiriečiams darąs išimtį ir 
Suvalkų apskr., jau nuo 1930 kryžių leidžiąs statytis. Kry- 
metų prašė Suvalkų starostą žiu statyti jis leido, bet nelei- 
leisti pastatyti paminklinį kry do prie kryžiaus dėti nė vieno 
žiu, kuris būtų pastatytas lietuviško žodžio ir nė vienos 
Kristaus amžiaus garbei ir raidės, o tik vieną sausą skait 

įkartu Vytauto Didžiojo 500 linę “1934.”
įmetu sukakties atminimui pa
gerbti. Keletą kartų siuntė 

to dalį j>erdirbęs nacių propa-1 Is Detroito praneša, kad i vidugiriečiai prašymus staro- 
gandos ministeris Goebbelą šiandien bus svarstomas strei- Į štai, lankėsi kelios kaimo de- 

ko klausimas. Sakoma, prezi- j legacijos, bet vis tai starostos 
dentas Mahon sušaukęs posė- nerasdavo namie, o be jo nieks
din visą organizacijos tarybą.

Ii pritarti žydų persekioji
mams Vokietijoje,” sakė kar
dinolas. “Persekiotojai visa
dos turi laukti sau Dievo• • • • » • ' .
bausmės už tuos piktus dar
bus.”

Toliau Jo Eminencija, anot 
žydų telegrafo agentūros, pa
reiškė, kad jokiais persekioji
mais negalima išnaikinti seno
vės žydų. Žydai visais am
žiais daugiau už kitus kentė
jo ir dar kentės, kadangi jie 
yra stipriai prisirišę prie sa
vo tikėjimo.

Katalikai turi imti sau pa
vyzdį iŠ žydų, sakė kardinolas, 
ir gerbti juos nž tai, kad jie 
davė pasauliui brangiausią už 
viską dovaną, — Šv. Raštą — 
(Senąjį Įstatymą).

MUSSOLINIS TARIASI SU 
SCHUSCHNIGGU :

Versti su mažesniu valdininkų 
skaičiumi.

Klaipėdos krašto apdraudi
mo įstaiga suorganizuota 1922 
metais. Ji yra savivąldybinio 
pobūdžio, krašto direktorijos 
priežiūroje. Jos darbas skir
stomas keturiais skyriais, bū
tent: ligonių, nelaimingų įvy
kių, invalidų ir senelių aprū
pinimo. Dar 1914 metais buvo

iFLORENCIJA, Italija, 
rugp. 21. — Šiandien Austri
jos kancleris Schuschnigg čia jvestag privalomas žemės ūkio 

darbininkų draudimas. Pagalturės pasitarimų su Italijos 
premjeru Mussoliniu. Šis pa
starasis vakar atvyko iš ka
riuomenės manievrų ir šian
dien pasitiks Austrijos kanc 
lerį.

birželio niėn. 30 d.

RASTAS KATAUKęirom- 
: GASHUŽUDYTAS

Į)EDHAM;'Mass., rugp. 21. 
— Miesto aikštėje po medžiu 
iš po nakties rastas nužudytas 
katalikų kunigas W. P. Dren- 
nan iš Cheslea. 'Kokiu kietu 
Stambių daiktu sužeistas į gal
vą

Policiją galvoja, kas galėjo 
su juo įvykti. Rasi, kunigas 
nužudytas apiplėšimo sumeti
mais, o gal automobilio už
muštas.

UGNIAI ALNIS VEIKIA 
STROMBOLI SALOJE

PREZIDENTAS IAVYKO 
Į LAIDOTUVES

WASHINGTON, rugp. 21.
— Prezidentas Rooseveltas 
Šiandien vakarą specialiu trau 
kiniu išvyko į kongreso Žemes
niųjų rūmų pirmininko (spea- 
kerio) H. T. Rainey laidotu
ves, Carrollton, III. Rainey 
mirė SL Louis ligoninėje.*

Mirusia Rainey buvo epis- 
kopalas. Prezidentas ryt po
piet apie 4.00 pasieks Carroll- 
toną ir tada įvyks laidotuvės.
Po to prezidentas traukihiu 
stačiai vyks į Hyde Park, N.
Y., kur aplankys andai iš Eu- 438. Kaip matėsi, gyventojų 
ropos grįžusią savo motiną priaugimas gana menkas

RYMAS, rugp. 21. — Strom 
boli saloje, Tarp žemių jūroje, 
pradėjo smarkiai veržtis 
Stromboli ugniakalnis. Lava 
iš jo žiočių latakais liejasi.

1930 m. šio ugniakalno lava 
užliejo visą eilę aplinkinių 
daržų ir sodų su sodybomis.

KIEK CHICAGO TURI 
GYVENTOJU

šį įstatymą dabar kiekvienas 
ūkininkas, samdąs darbinin
kus, turi mokėti savaitei: už 
berną 1.50 litų, mergą 1 litą 
ir už samdomus jaunesnius j 
darbininkus, kaip 16 metų — 
po 0.60 litų.' Įstaigų tarnau
tojai moka taip pat tam tik
rus socialinio draudimo mo
kesčius proporcionaliai jų gau 
narnos algos (apie 10% nuo 
algos), vieną dalį tų mokesčių 
moka darbdavys, kitą valdi
ninkai ir tarnautojai.

Ūkininkai dėl, palyginti, la
bai aukštų socialinio draudi
mo mokesčių jau labai seniai 
buvo susirūpinę, tačiau krašto i 
valdžios vietos teisėtiems ūki
ninkų reikalavimams jokio dė
mesio nekreipė. Įstaigos tary
boje sprendžiamąjį balsą tu
rėjo dvarininkas Gdljba ir kiti

Federalinis cenzo biuras jo draugai. Įstaigos direkto- 
praneša, kad Chicago miestas riui ir tarnautojams buvo mo- 
turi 3,490,700 gyventojų. Tiek karnas milžiniškas atlygini- 
būta. 1933 m., liepos m. 1 4 mas. Įstaiga tnrėjo ir sutau- 

1930 metais gi turėjo 3,376,- pų, tačiau jos buvo vartoja- 
1 mos nevisai
darbams.

PLĖŠIKAMS TEKO 
427,000 DOLERIŲ

NiEW YORK, rugp. 21. — 
Šiandien čia įvyko iki šiol šio 
miesto istorijoj negirdėtas plė
šimas.

.Ties Rubel Ice Corporation 
įmone sustojo šarvuotas tro- 
kas su trimis apginkluotais 
tarnautojais. Buvo nežama 
apie 500JOOO dolerių.

Dvylika plėšikų su trimis 
kulkosvaidžiais puolė troką. 
Akimirksny tarnautojus iš- 
ginklavo, pagrobė apie 427,000 
dolerių, tai yisa susikrovė į 
tris autoamobHiUs ir paspruko.

Tuojau per radiją painfor
muota viso miesto policija.

Plėšikai pev greitumą pame
tė vieną kulkasvaidį.

PLĖŠIKAI UŽPULDINĖJA 
TRŪKUS

y ■■

Transportacinių trokų savi
ninkai nusiskundžia, kad Roo- 
sevelt vieškelyje, tarp Glen 
Ellyn ir Maywood naktimis 
plėšikai trankosi automobiliais 
ir užpuldinėja trokus, kariais 
vežamos įvairios prekės. Tro
kų vežikai sužeidžiami, daug 
nuostolių padaroma.

{Vieškelių policija vos ret
karčiais tuo keliu pravažiuoja. 
Plėšikai ją pažįsta ir pasisle
pia. Po to prasideda trokų 
užpuldinėjimai.

Trokų savininkas Jack Kee- 
shin turi sumanymą savo ve
žikus aprūpinti stačiai kulka- 
svaidžiais. Ir turi vykti griež
ta kova.

nieko nežino.
Pagaliau, gyventojai nega

lėdami sulaukti atsakymo iš 
starostijoa, L m. birželio pa
baigoje privežė akmenų ir 
pradėjo Statyti suprojektuotą 
akmeninį kryžių. “Kryžius 
stštyti juk nėra priešvalstybi
nis darbas katalikiškam kraš
te” — sakė jie. Pagaliau, 
kryžiui statyti niekur ir nėra 
reikalingas leidimas. Bet vie
tos policija tuojau įsikišo į 
vidugiriečių darbą, ir žmones, 
kuriuos surado prie kryžiaus 
Statymo, suėmė ir surašė pro
tokolus?

Tada Vidugirio delegacija 
vėl lankėsi pas starostą ir pa
galiau 7-tą kartą atsilankius,

Gavę leidimą žmonės per 
keletą dienų ir pabaigė staty
ti kryžių, džiaugdamies, kad 
jų darbas nenuėjo veltui. Vi
si džiaugėsi, kad lenkij vyriau
sybė nors tiek buvo gera, kad 
išpildė nors vieną lietuvi i 
prašymą O tai neleisdavo ir 
pajudėti; net kryžius suskirsf ’ 
į lietuviškus ir lepkiškus.

Kryžių leido statyti, bet tuo 
jfr surado priekabių. Da i u r 
policija tardo gyventojus, už 
kieno pinigus pastatytas kry
žius, o kai pasirodė, kad kry
žiaus statybai viso kaimo ūki 
minkai sumeta po keletą zlotu, 
tai surašė protokolą ir uždėjo 
pabaudą iniciatoriui už tai, 
kad tasai darė rinkliavą be 
starostos leidimo... Ir taip 
nuolat leidimo ir leidimo, o 
leidimo niekam neduoti) n-t
verčia žmones atsisakyti nuo 
visokio darbo, ar tai krašto

starosta pasakė, kad kryžiui [gerovei, ar net bažnyčios gar 
statyti prašymų lietuviams jis I bei.

PIRMASIS LIETUVIŠKAS į PERKA MIŠKO MEDŽIAGĄ 
CIRKAS LIETUVOJE

ORAS

i

PRAŽYDO KAUNE 
BANANAS

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis Kauno miesto sodininky
stėje pražydo bananas. Jo žie
das yra labai didelis ir nepa
prastai savotiškas. Tai gana

CHICAGO IR APYLIN- 
produktyviam! j KftS. — Šiandien numatomas 

■dailus oras; vėsiau.

PANEVĖŽYS. — Lietuvo
je gastroluoja pirmasis pačių 
lietuvių ir vien grynai iš lie-

KAUNAS. — Viena stambi 
Anglijos medžio prekybos fir
ma nnpirko 300 ktm. ažuob-

tuvių suorganizuotas' cirkas nės miško medžiagos, kunon 
“Aušra.” Pats cirkas yra su-,įeina ąžuolinės lentos, bruse- 
organizuota, ir dabar veda- |iaj ir k| ksnt„„li a(>rlirnenUL 
mas užsienio cirkuose dirbu
sio ir Lietuvoje daugeliui jau Ąžuolinė medžiaga anglams

retas atsitikimas, kad bananas j žinomo akrobato-atjeto Prano P®r^uo*a Universal Įeit- 
ne savo klimate žydėtų. Mūsų Sudausko. Vaidina per 20 įvai- Pifivė«« kurioje pjaunami že-
krašte toks atsitikimas gal bos 
pirmas. Pražydęs bananas yra 
trijų metų amfžiaus.

BANAIČIUI EGIPTO 
ORDINAS

riansio išsilavinimo ir gabumų 
artistų, ir pasirodo su kelio
mis dešimtimis įvairiausių nu
merių, kurie pakankamai ste- 
bona publiką. Dauguma artis
tų yra buvę užsienio cirkuose 
žymiais vaidintojais.

mės ūkio ministerijos miškų 
departamento ąžuoliniai rąs
tai.

KAUNAS. — Prieš kiek lai
ko Kairo mieste įvyko dešim
tasis tarptautinis pašto kon
gresas. Egipto vyriausybė mū 
sų pašto valdybos delegatą 
inž. Br. Banaitį, apdovanojo 
Izmailo ordinu ketvirtojo laip
snio.

KAUNAS. — Šią vasarą 
žemės ūkio organai yra nu
matę surengti 16 žemės ūkio 
parodų, kurių data ir vieta 
jau nustatyta; taip pat paskir
ta 18,200 litų eksponatams 
premijuoti.

GRIPAS SAUČIA PORTO 
RIKE

SAN JUAN, Porto Riko, 
rugp. 21. — Gripas ^infli n 
za) ištiko Porto 
giau kaip 7,000 asmenų » 
Sveikatos komisionierius \T > 
rales sukvietė konferencija n 
visus viešosios sveikatos gydy
tojus.
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to, teisingai darbininkai elgias, burdainies 
organizacijas, kad išsikovoti sau didesnį 
lyginimų ir kitas teises. Taip pat teisingai 
jie daro, kuomet nepasiduoda socializmo skel
bėjų vadovybei. Nes šie agentai, ypač rau
donieji propagandininkai, nepaiso darbininkų 
gerovės, tik dirba savo partijos naudai.

Šiandien Amerikoj darbininkų tarpe y- 
pač siaučia diktatoriaus Stalino pakalikai. 
Jie siekia, kad šį kraštų pakeisti bolševikiš
ku, “rojum”.

Tad ir yra progos darbininkams nusikra
tyti jais, pasiuntus juos stačiai į sov. Ru
sijos “rojų”, kurį jie taip daug aukština. 
Tegul jie dauginasi ten. Laimingos jiems ke
lionės. ‘

KUR LIKK JIS arOIUOJA

Kaa. T. Kometa

Lietuvybės Išlaikymo Reikalu
nuo seno lietuviška mokykla, j Tauta, pamiršusi savo kal- 
kur jaunieji visi gražiai moka bų, nebetenka ir savo tautinės 
lietuviškai ir anaiptol nenori! dvasios, nes tautos dvasia rei- 
ir neprašo anglų kalbos savo škiasi per kalbų. Nutautėliai,

LAIMINGOS JIEMS KELIONES

(Tęsinys)
Antra vertus, būtų didžiausia 
ntūsų tautai nelaimė, jeigu ku
ri lietuvių bažnyčia virstų nu
tautinimo įrankiu, taip kaip *
Ui buvo per ištisus amžius beuioka 
daugelyje Lietuvos vietų (o 
ii dabar dar yra kai kuriose 
yietose Vilniaus ar Klaipėdos 
krašte), kad bažnyčia buvo 
naudojamu lenkinimo arba vo
kietinimo įrankiu.

bažnyčių, kuriose Dievas gar 
binamas lietuvių kalba. Jeigu 
Amerikos lietuviai .dar tebeva
rtoja lietuvių kalbų, jeigu dau 
guma jaunosios kartos dar te- 

lietuviškai — tai ir 
yra mūsų bažnyčių ir parapijų 
vyriausias nuopelnas.

Keliosdešimtyje vietų prie 
tų bažnyčių yra įsteigtos lie
tuviškos parapijinės mokyklos, 
kuriose vaikai pramoksta ne-

bažnyčioje.
Lengviau išsilaiko lietuviš

kumas tokiose vietose, kur

svetimų kalbų pasisavinę, pri
versti yra reikšti nebe savo 
tautos dvasių, bet svetimų, ar

lietuvių yra tiršta ir kur jie ba mišrių, kurioje jeigu ir yra
sudaro žymių vietos gyvento 
jų dalį. Blogiau yra didmieo

savųjų elementų, tai ir tie iš
kraipyti ir sužaloti. Mes gali-

čiuose, kur nors lietuvių yra me tik Dievui dėkoti, kurs a-
mžių priespaudos laikais pa
dėjo rnnms išlaikyti savo gra
žių ir turtingų kalbų ir dabar, 
atgimus naujam nepriklauso
mom gyvenimui, galime kurti

Daug kas įdomauja, kur link Vokietijos 
diktatorius Adolfas Hitleris žygiuoja, kaip 
jįs toliau nori vadovauti vokiečių tautai ir 
kut* link jų vestį.

' U . ' J C*' i ' }
Amerikos katalikai yra nuomonės, kad. 

Hitleriu negalima pasitikėti ir kad Vokieti
jos katalikai turi pasirengti atkakliam apsi- 
gininiui.

? Visuose savo žygiuose, kaip paaiški, Hit-

x . ... x. .blogai lietuviškai. Yra dar ne-Mokykla turės papildyti tė-1 „ . . . . . , ,• L_v t- tniazą ir tokių vietų, kur nors
ir nėra parapijinių mokyklų, 
vaikai tačiau surenkami prie

Praėjo tie laikai, kuomet socializmo va- 
ki garsiai šūkavo, kad tik jie vieni yra dar- 

, bfarinkų tikri globėjai. Jei kas kitas ne jų jerįg nesivaduoja savo protu, o vien klauso

vų ir Bažnyčios darbų. Ji tū-1. 
ii išmokinti jaunąsias kartas 
netik visų reikaįingų jų gyve
nimui darbų ir ^mokslų, bet 
taip pat ir tėvų Raibos ir ben
drai lituanistikoj tiek, kad jiė
galėtų lengvai ir skaityti —* ■*iašyti, ir kalbėti lietuviškai, 
galėtų sekti Lięjuvos spaudų 
bei gyveninių, i-''

Religija ir ry&» su ~ '**

bažnyčių šeštadieniais ar sek
madieniais, arba vasaros me
tu i-

ttlauko žmogus prasitardavo apie darbinis- f patarėjų, šie pastarieji gi yra krikš- čia yra neabejojai svarbiau- 
jfcos ir jų reikalus, socialistai stačiai puldavo Plonybės, ypač katalikybės, -atkaklūs priešai, šia priemonė i^ pagalba lies- 
| «klsjr kohojosi. ........ ■ fltsiiupname. kain Hitleris no ivvk- tuviškumui išlajfoti, juo lą

stai, Rusija šiandien yra socialistiška 
^Valstybė, darbininkų vardu ji valdoma. Ta
šiau ten darbininko buitis yra toli blogesnė,- 
negu carų laikais.

Šiandien Rusijoj gražų gyvenimų turi 
vieni bolševikai valdininkai. Tai naujos rū
šies didžiūnai. Gyvenų dideliam pertekliuje, 
o darbininkas neturi pakankamai net juodos 
duonos. Komisarai, kurie seniau Vargus var-

virto aristokratais. Jie turi pinigų ir
daug kitokio lobio. Gyvena carų rūmuose. J ų 
Žmonos apsisagsčiusios brangiausiais blizgu-
A • • **ciais.

Pavyzdžiui galimą imti kad ir buvusį 
komisarų Trockį, kur^BtąjlŲas.ištrėmė iš Ru
sijos. Prieš revoliucijų jfe*W?go vargus. Šia-

3'" * « e? J*
Adiefi gi, nors ištremtas iš Rusijos, gyvena 
puošniose Europos vilose, lanko kurortus ir 
nesimato, kad jam trūktų išlaidų. Jei sovie
tų vyriausybė nemoka jam riebios pensijos, 
tai tūri būt aišku, kad jis praturtėjo būda- 
feiag komisaru.

Kai kurie mūsų darbininkai, seniau kiek 
\ tikėję įvairiems socialistų šūkiams, visiškai 

Susisuko nuo socializmo. Pasikeitė laikai. 
Paeanlio ūkyje katastroia per pastaruosius 
metus padarė Žymių atmainų žmonių gyveni
me. Visuomenėje pasireiškusius naujos tau
tiškosios srovės smogė į socializmų ir jį su- 

Į' inafė. žmonės įsitikino, kad socializmas yra 
ne kas daugiau, kaip tik teroras ir anarchija.

Labai gerai žinome, kad darbininko bui- 
•tk vis dar bloga, kad jis yra išnaudojamas, 

daugiau su juo nenorima nė skaitytis. Dėl

Gerai atsimename, kaip Hitleris po įvyk
dyto savo kruvinojo šeštadienio, š. m., bir- biau, kad susidi$nsiems į pa 
želio m. 30 d., sušaukė savo parlamentų ir
jam aiškino apie atliktas savo žudynes. Jis
teisinosi, bet nieko neišaiškino. Jis nėišaiš- Svarbu pažymė^ ir tai, kad 
kino, kokiais sumetimais leido nužudyti ke
letu žymiųjų katalikų vadų, kurie nepriklau
sė jokioms partijoms ir atokiai stovėjo, nuo 
politikos. Vatikano laikraštis Osservatore Ro- 

{ mano reikalavo, kad Hitleris išaiškintų, ko
kiais tikslais nužudyti nekaltieji katalikai' va- ( 
dai. lįitleris to neišaiškino. Tad aišku, kad religijos ir baž 
tų katalikų vadų pašalinimo reikalavo Hitle-,raudotis kitom

, 7 s?- ». t ■ . A. *< *• t* • I J* v *| • > 1_ “ ' 4 L • •

griovimų, kurie pre iguoja

E. Rude’s

EMILIJUS
ARBA SAVO SŪNAUS PKR8BKI0 

TOJAS

(Iš vokiečių kalbos vertė J. Mavickaa) 

(Tęsinys)
EMILIJUS: Dievai, dėkoju jums. Kas 

tai rašo T A
LIUClLUUS: Pergamentas be para

šo.
EMILIJUS: Ar mano Virginijus ver

gas?... Ar tu teisingai perskaitei?
LIUCILIJUS: štai, sužiūrėk pats 

(paduoda jam lapų).
J&MILTJUS: (penkaitęs stojasi)! Tai-

lapijų, lengviau: 
išlaikyti lietuvi

t < įkurti ir 
ų mokyklų

• tikybos ir lietuvių kal
bos mokslui. Lietuviškumui iš 
laikyti daug dar čia padeda 
įvairios lietuvių organizacijos, 
kaip vietinės, taip ir centrą 
linės. Jeigu mūsų gyvenimo ti
krovė visose lietuvių apgyve
ntose vietose sistematingai ii 
planingai būtų tvarkoma pri
silaikant anos teori jos, — tai 
j Amerikos lietuvių ateitį ga- 

i lbna būtų ramiai žiūrėti.

didelis skaičius, ir yra nema
ža lietuviškų parapijų (net ir 
liet. mokyklų), bet kur nėra 
vadų sutarimo ir geros lietu
vių organizacijos. — Nyksta
lietuvybė ir tose vietose, kui, naujos kultūros brangenybe®, 
lietuviai susispietę nedideliais i Pagaliau, svarbu čia ir tai 
būreliais, kurių niekas iš di- ' pažymėt, kad tų atgimimų pa- 
desnių centrų negloboja. 1 jutusi jaunoji Amerikos lietu- 

Lodžiu — didelė Amerikos Į karta, aiškiai rodo norų 
lietuvių dalis yra pasinešusi 
eiti tautinės mirties keliu

Blogiausia yra tai, kad šiai 
nelemtai būklei pateisinti ima 
skverbtis į lietuvių visuomenę 
iš esmės klaidingos nuomonės 
Taip antai vieni įrodinėja 
kart, girdi, visvien nebūsiu ga
limybės išlaikyti čia lietuvybę 
l.ai tad išliksianti bent kata
likybė. O katalikybė čia pas 
airius esanti dargi stipresnė, 
kaip pas lietuvius. Kiti mėgi
na raminti save, kad kalbos

ir pasiryžimų išlaikyti savo į 
kalbų ir tautybę. Jie anaiptol ' 
nesigėdi, o didžiuojasi sava lie 
tuviška kilme. Jie tik nori 
gauti progų išmokti gerai lie
tuviškos kalbos. Čia ir bus di
džiausias vyresniosios ateivių 
kartos uždavinys parūpinti 
jauniesiems progų pramokti 
gerai savo tėvų kalbos. 

(Daugiau bus) t «->t

Deja. Mūs, gyvenimo tikro- l ncUkimM dar neba6ianti dĮ.

STATOMAS ZARASU - 
SKAPIŠKIO

lik religinis motyvas įkvėpė 
šimtams Ameriiųgs lietuvaičių 
Apsižadėti pasaulio ir pašiau 
koti jaunųjų kar|jj auklėji:

Gi lietuviams, 
kių priežasčių

khrtų lietuviški

ŽilKHIS f ; nvė turi ir pavojingų, mirti ža 
dančių ženklų.

, Labai daugelis mūsų tėve 
iių, neturėdami tautinio susi- 

e dėl ko Pratimo, patys vos pramokę 
lįUtolę nuo tąnglų kalbos> ir mažutė- 

belieka ^US ka^bbia angliškai, vėliau 
nepasirūpina duoti jiems lie
tuviško mokslo. Yra daug ii 
tokių, kurie ir pašonėje turė
dami lietuviškų mokyklą, jon 
savo vaikų neleidžia, jau ne 
kalbant apie tuos, kuriems sa
vos mokyklos tolokai esti.

žios, 
jiems priei- 

jaunųjų 
išteikyti

dėlė nelaimė, jeigu tik būsian 
ti išlaikyta tautinė sąmonė — 
dvasia. Ir kaip pavyzdys nu
rodomi Amerikos airiai ir vo-
1C y» <Caeciai.

Didelis vargaB Zarasų kraš
to gyventojams dabar yra, kai 
jie nebeturi savo geležinkelio, į 
kuris juos jungtų su didesniais 

Tas nelemtas nuomones Lietuvos centrais- Nežiūrint,
griauna patsai gyvenimas. Le- kad yra gQrį keliai, tačiau 
nkai, prancūzai ir kiti ir čia Į geležinkelis yra būtinas, nes 
pvvpndanii nelaukia sau tau I L-mSiz. m-aV-tr.

y.

gyvendami nelaukia sau tau 
tinęs mirties, o išlaiko sau le
nkiškų, prancūziškų katalikys
tę. Jei Dievas paskirstė visų 
žmoniją tautomis, jei kiekvie
na tauta savo religijai turi 
savo tautinę formą, kodėl lie
tuviai turėtų mesti savo lietu
viškų katalikybę ir prisiimti 
airišiską katalikybęT Taip d»

tai pakelia šio krašto preky
binį ir ekonominį gyvenimų.

Neseniai,-pas Lietuvos mini- 
sterį pirmininkų Tūbelį lankė
si Zarasų krašto visuomenės 
atstovai, kurie išdėstė Zarasų- 
Skapiškio geležinkelio būtinu 
mų. J.ie kartu nurodė, kad 
Zarasų miesto gyventojai pa
tys savo lėšomis pasižada pa
statyti moderniškų geležinke-

a. lietuviška kalba ir dva- 
namuose, įvedimas lietuviųĮima paiyįpfrin

voliucine partija, kurioje vyrauja garsus ka- i ka^os mokslo į viešąsias mo 
talikų engėjas Plularco Calles. Žinoma, ko- J‘^k^ ’r P 
kius vargus gyvena Meksikos katalikai. Ko
panašaus bus sulaukta ir Vokietijoj, jei Hitle-

re--

Trumpai sakant, lietuvių 
ateivių čia gyvenimas ir jų

riui bus lemta ten ilgiau diktatoriauti. Jau jaunųjų kartų auklėjimas gali
ir šiandien Hitlerio vyriausybė nesiskaito su 
padaryta sutartimi (konkordatu) su Vatika
nu. Po pastarojo pavykusio plebiscito vokie
čių tautos “vadus” dar daugiau pasipūs ir 
tada vargas bus tiems, kurie nenorės jam pa
taikauti, arba ir toliau gins sau priklauso
mas teises.

Viena neginčijama išvada, kad Hitleris 
žygiuoja stačiai pragaištin. Jis norėtų, kad 
visi vokiečiai jį sektų. Neužmirškime to, kad 
Hitleris kovoja su ginklais. Kas taip daro, 
pats turi žūti nuo to.

ir -turį būti taip tvarkomas, 
kad Amerikos lietuviai būtų 
čia ir geri Amerikonai ir taip 
pat geri lietuviai.

3. Mūsų Tikrovė. Ęabai dau
gelis Amerikos lietuvių ir pri
silaiko virš išdėstytos teorijos.

Didesnė pusė čia priaugan
čių vaikų dar ir dabar negaa- 
na lietuviško mokslo, nes jų 
gyvenamose vietose nėra (lai
lietuviškos mokyklos. Tokių , rydami mes ir patys išsigim
žymi dalis išmoksta melstis ii 
prieina prie Sakramentų an
glų kalba. Tuo jau ir esti pa
dedamas pagrindas ištautėję 
nini. /y**'

Juk ir vienoje kitoje mūsų
Daugelis tėvų savo mažutėlius, bažnyčioje lietuviškasai prin- 
kalbina lietuviškai ir išmoki- ;ipas nebeišlaikomas. Tai šen 
na lietuviško poterėlio. Lietu
viai susikūrė čia 118 lietuviš
kų parapijų, pasistatė gražių

lai ten įvedami jaunimui an-

tume ir nei Amerikai nei Ka- į jį0 gtotį. Kitų valsčių gyven- 
talikų Bažnyčiai jokios naudo* , tojai pasižada patys atlikti su- 
tuo nepadarytume. Mes tik tuo
padidintume išsigimėlių skai
čių; taip kaip išsigimė amžių 
bėgyje anglų prispausta gar
binga airių tauta. Tiesa, ai
rių tauta pasiryžo susigrųžin-

pilimo darbus; suvežti tiltams 
ir stotims medžiagų ir apmo
kėti žemių savininkams už nu
savintų geležinkelio visam ruo 
fui žemę.

Lietuvos vyriausybė pažadė
ti savo senųjų kalbų, bet kaip j0 geležinkelio statybų remtit T Į ti , z-

gliski pamokslai ir konfercn- > begaliniai sunkiai tai atsiėkia- ir tyrinėjimo darbas dar šie-A : I • 'i- • ~F,
rijos — net ir ten, kur yra ma. met padaryti*

ir mano sūnuus pagrobiko gėda to reika
lauja.

LIUGILI JUS: It kas girdėjo šitokį 
barbariškumų? Patricijaus sūnus retežiuo
se, vargingam vergų būryl Kalpurnijus 
dėlto turės pasiaiškinti.

EMILIJUS:'Ir aš tam pritariu.
LIUCILIJUS: Svarbu parašyti laiS- 

kų. (išeina).

III SCĘNA įv :
Emilijus vienas, vėliau Mūrijus

EMILIJUS: 0 neapsakomas džiaugs
me! Ar greit apkabinsiu savo sūnų? Ir 
vistik liūdna mintis ardo mano laimę! O! 
Kodėl mano žmona negali dalintis šiai 
laime? Jos jan nebėr; bet jos paveikslas 

įspaustas kūdikio veide. Apkabinu aš 
savo sūnų, rodos apkabinu ir motinų. Kas

MUCIJUS: Šiais dviem nepasitikėk! 
Jie turi niekšų veįdus, oš tik nuo jų žvilg
snio persigandau.

EMILIJUS: Išvaizda dažnai prigau
na.

MUCIJUS: Aš taip ir manau! Manim 
niekas netiki. O vistik maža yra tokių 
akių, kurios kaip manosios lengvai pa- 
tėmytų prigavikus. 4 y; '

EMILIJUS: Tąip daug neplepėk. 
Eik, busimasis mano pfinaus sarge.

MUC1JUŠ: Kaip?.. Kų tu pasakei?... 
Jei taip yra, tai skuktf (išeina).

EMILIJUS: Nuoširdų, linksma, bet 
šis vergas yra ištlki^ios. Kas galėtų būti 
šiuodu lankytojai?. Ąr tai tik — o! Tai
jis! Brutas!

gi skubėkime ten, nuimkim jam grand? 
utas ir Vietoj jų uždėkini auksinius ir daryti, kad greičiau praeitų nakties ya- 
hratigių akmenų apyrankių*. >1 JUCJtlJUS: Tik jialengva EnfiKjau; 
būtų geriau palaukti rytdienos. Dabar 
turini pasitenkinti ti o, kad pranešim Kaf T 
pumljūi, jis turi jiasiruošti, kad tave pri- |*

landos ?
” MUGIJUS (įeina):

* ■
IV SįENA

Mucijus, Brutas, ijus ir buvusis.

EMILIJUS: Iš Romos prefekto.
BRUTAS (pats sau): Aš Sėlstu (gar- , 

šiai) kaip jis tai galėjo sužinoti? -A;į
EMILIJUS: ‘Jis gali tau pats pasa

kyti; štai ir jis ateina.

V SCENA.
Liurilijus ir buvtuūejt

LIUClLUUS: Štai laiškas Kalpurni- 
jui, kuriuo jani pranešama, kad rytoj jo 
vergas Virginijus, prokonsulo Emilijaus 
sūnus, turi būti paliuosuotas.

BRUTAS (pats sau): Tai Kalpurni
jus mane išdavė?!

ARZENIJUS: Iš kur sužinojai, kad 
jis ten randasi? ’ ’

LIUClLUUS: Iš anoniminio laiško, 
kuris dar nesenai buvo paduotas.

ARZENUUS: Dabar suprantu pasi
tenkinimų, kuris švietė iš Emilijaus vei
do, kaip mes įėjom, ir* kurį taip keistai 
radau. Siunčiu tau savo linkėjimus dėl 
taip nelaukto savo sūnaus suradimo Ir 
laimės, kurių tu užsitarnavai. (Paps sau) 
ko aš nelaukčiau.

(Daugiau bus}

Buvusieji sėda).
EMILIJUS: Kokių žinių man atne

šei, Brute ?
BRUTAS: Aš žinau, kokių žinių tu 

nori; bet su didžiausiu savo sielos skaus
mu ir gailesčiu turiu tau išsakyti, kad 
aš nieko, visiškai nieke negalėjau suži
noti apie tavo sūnų, tik tai kų tau para
šiau: praslinkus keletui mėnesių po Vale
rijos mirties, vienų rytų įėjau į savo kam
barį ir jau jo neradau.

EMILIJUS: Dėlko tu man tuojau ne
pranešei?

BRUTAS: Aš tikėjausi dar jį surasti. 
Ir kaip būčiau drįsęs dėl netekimo žmo
nos, jau taip sunkiai sužeistų širdį dar 
daugiau sužeisti.

AKZEN1JCS: Emilijau, aš maniau, 
kad tu jau seniai šias liūdnas mintis už
miršai ir apie sūnų jau nebegalvoji. Gal 
su laiku... ir ramybė...

EMILIJUS: Kų reiškia ši kalba prieš 
tėvų?

BRUTAS: Kų dar tu nori daryti? 
Geriau pasiduoki savo likimui.
>,r- EMILIJUS: Kokiam likimui? Aš ži
nau, kad mano sūnus gyvas!

BRUTAS: Iš kur tai sužinojai?

MUCkJUS (įveda juos ir sako pats
sau): Tjėkite, paukšteliai, prieš šį piktą 
vanagų! (artinasi prie kulisų).

J BlR,paav«‘i k intas, Etni-
MUCTJUS (išeidamas): Mano pone!., lijau!
EMILIJUS: Aš norėčiau pasakyti dar } .EMILIJUS: Sveiki, draugai! (į Mu- 

i cijų) Atiiešk, tris k£dės!
MUCIJUS: Tuojau! (Atnešęs išeina.

Pone, du, tavo
draugai norėtųjų tavim pasikalbėti. 

EMILIJUS: Tuojau juos atvesk!

derančlai sutikus. r
EMILI-TUS: Bet kaip aš rytdienos vienų žodelį. *

’auliiuksiu! Naktis per ilza. Šeimos gaib* J EMILIJUS: Sakyk tik atvirai!
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Švento Kazimiero Akademijos mokslo 

programa yra padalinta į šešis kursus, bū
tent: keturių metų Gamtotyros mokslas; 
keturių metų Komercijos prisirengiant ko
legijai - mokslas; keturių metų komercijos 
- neprisirengiant kolegijai - mokslas ir ke
turių metų Dailės ir Namų Ruošos moks
las. Sulig noru ir sugebėjimu pasirenkama 
vienas iš šių šešių kursų.

Be to dar dėstoma Tikyba, Lietuvos 
Istorija ir Lietuvių Kalba bei Literatūra. 
Šioje Įstaigoje Lietuvių Kalbos ir Litera
tūros pamokos yra Amerikos Valdžios už
tvirtintos ir priakaitytos prie Klasinių 
Kalbų.

Knygynas, Fizikos ir Chemijos Labo
ratorijos gerai įrengtos. Biologijos Kabi
netas turiningas gyvais ir apsaugotais pa
vyzdžiais, modeliais ir vaizdais, Namų 
Ruošos Laboratorija, Moderniška Virtuvė 
ir Siuvimo kambarys pripažinta vieni iš 
geriausių ir tinkamiausių įrengimų Chica- 
goje.
_ ____ . _______________ ,

mokosi

Akademijoje mokslas prasidės 10 d. rugsėjo (pirmadienyje) 9 vai. Mokslas 
dedamas iškilmingomis jtania'ldoiuiB, pasivedant Aukščiausiojo Globai. Mokosi stenografijos, 

rašyti mašinėle ir tvar
kyti raštus.

Baigusios akademiją 
mokės pagaminti ska
nius valgius.

Gerai pastatytais gamtos mokslais 
mergaitės paruošiamos tolimesnėm 
studijom: farmacijos, medicinos, slau
gių it t.t.

t < 1

Akademikių 'Simfoninis orkestras, f ja jos taip gerai išsilavina, kad kitos baigusios Akademiją 
prie garsaus Moterų Simfonio Orkestro Chicagbje.

priklauso

demija. Čia teikiamas mokslas yra praktiškas, nuodug
nus ir paremtas religiniais pagrindais. Mokytojos sten
giasi išlavinti savo auklėtinėse aiškų protavimų, skais
čius papročius, švelnius jausmus, sugebėjimų naudin
gai dirbti darbus ir mylėti Dievų ir tėvynę. '

Mergaitės išmokslinimas Sv. Kazimiero Akademijoje 
nesudarys jums daug išlaidų. Mokant iš anksto už visą 
vieny metų mokslų, reikia sumokėti $4(1. Mokant dali
ntis, sumokama po $5 į. mėnesį. .

B/ šimpagrindinio mokesčio ritmais ir antrais mokslo 
metais sumųkama: 1) už naudojimąsi knygomis reika- 

\ Angomis. mokslui $5 į jnetna; 2) už gimnastikos, pamo
kas, naudojimąsi knygvnu, lapelius pomokos turiniui i’- 

> aiškinti it žinioms patikrinti ir įvairias kitas smulkme
nas $6.501 metus.

Trečyris ir ketvirtais mokslo metais sumokama: 1) už 
naudojimąsi reikalingomis mokslui knygomis $6 į metus; 
2) už gimnastikos pamokas, ir t.t. $6 50 į metus.

Akademija yra Illin 
Valdžios užtvirtinta

Kūno. k«l

ės of the scbool,
► recngnized unive 
i of the štate, wli 
es of regula rly i

Jei jums rūpi jūsų dukrelės ateitis, duokite jai gerų, 
katalikiškų išauklėjimų jfr mokslų, kuria paruoš jų gy
venimui. Tai įvykdinti padės jums ftv. Kazimiero Aka-

Rinitai pasimokinus, link 
na pUsimnnkštinti.

Įstaigai rūpi jos auklėtinių fi 
4 zinė sveikata, todėl joms progos 

linksmai žaisti tvrame ore.

ĮSIREGISTRAVIMO

DIENOS

RUGPIOCIO 24, 25, 26
Pr«d«Un«, mokyti! otkomni moiikoa įn«t į gyw«im» tyro dtittfamo okort,

r: u

r i
L [ ’
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KOKIOJE PADĖTYJE YRA KLAIPĖDOS 
HITLERININKŲ BYLOS .

Praeitų pavasarį Klaipėdos Tikimųai, kad kaltinamasis 
krašte susekus priešvalstybinį aktas bus į&ųnua netik lietu

viams, bet ir kitiems. Tai bus 
charakteringas kai kuriai šių

kai kurių vokietininkų orga 
nizatijų veikimų, buvo tuo- , 
jau pradėtas tų organizacijų dienų politikai istorinis doku- 
svarbesniųjų vadų tardymas. ' mentas, jį paskelbus. Europos 
Pasirodo, kad tos organizaci- valstybių vyrai turės pagrindo 
jos, prisidengę gražiais Šū- susirūpinti ne vien Austrija, 
kiais, rengėsi ginkluotu suki- j Vokiečių spaudimo pašėko- 
limu atplėšti Klaipėdos kraš- je, Klaipėdos krašte susidariu- 
tų nuo Lietuvos, lai skaudi hitlerininkų organizacijos 
lietuvių tautai ir valstybei by- pasiėmė ir ugdė didį nusikals
ią, kuri vedama visu rimtumu. , tumųjį darbų priėš lietuvių tau 
Tardymų veda reikalingas tei-įt^ įr Lietuvos valstybę. Jos 
Erno tardytojų skaičius, pade- j,ejaįhė nuolatinį glaudų ryšj 
damas visos eilės pagelbinio Vokietijos hitlerininkais, Iš 
aparato. Kiek leidžia sąlygosJ ten buvo vedant 
tardymas varomas

GRĮŽO ATOSTOGAVĘ

išmokėti 1935 metų spalių 16 Pavasarį ir vasarų Lietuvoje. čių dar nebuvo ir upės iš sa-
Taip buvo pasirašę depozi- Į buvo labai nedaug lietaus. Tik ' vo vagų nėra išėjusios. Tzb.

Kun. M. Urbonavičius, k« 
ris atostogavo mėnesį laiko 
pas Marijonus, sutiktas gau
sios parapijiečių minios, rugp. 
19 d.

Sutiktuvių programos nebu
vo, bet laikas praleistas prie 
užkandžių ir žaidimų.

Komitetas įteikęs klebonui
sveikinimus, pakvietė patį kle 

skubiai, jų vadai užsienio buvo ^onų, kad prabiltų į parapijie-
feiomis dienomis tardymas bus' statomi įr jų tarpusavį ginčų *ius ir PaP^akot4 įgytus 5 
jau baigtas. Liks surašyti tik ~-iš
kaitinamasis aktas. Tačiau tai

ir remia-

kai mestų darbus, bet tie ne 
klauso. Vadinamas Raeine Wo 
rkers Committee, kur priklau
so didžiuma bedarbių, suorgani 
zavo maršavimų ir paskelbė 
streikų; apėjo visas vietas, kur 
darbininkai dirba ir nusivedė 
į mitingų. Bet, ant rytojaus, 
\ėl visi grįžo į darbų. Taip 
pasikartojo savaitę laiko. Pa
galins miesto ir Fera valdžia 
pranešė, kad darbas turi būt

toriai liopos 16 d., 1932 m. ir 
sutikę atsižadėti 15 nuoš. Da 
bar visai netikėtai atmokėjo 
visiems kas tik norėjo liepos 
16 d., š. m., su nuošimčiu, tik 
prarado 15 nuošimtį, kaip bu
vo sutarta, kad nepadavus ba
nko į resyverio rankas. Gal 
būt depozitoriai gerai padarė 
sutikdami dapildyt nuostolius 
atsižadėdami 15 nuoš. ir iš 
gelbėdami bankų nuo visiško 
bųnkruto.

liepos mėnesio pabaigoje, kai! 
jau beveik visų ūkininkų ru-1 
giai buvo nuplauti, bet dar ne-1 
spėti į jaujas suvežti, prasi
dėjo smarkesni ir ilgesni lie
tūs. Jie kai kur sudaigino ant 
laukų stovinčius nuplautus ru
gius ir tuo pakenkė šių meti
nių rugių kokybę. Kai kur lie
tūs išguldė gerai užderėjusį 
vasarojų ir pakenkė bulvėms. 
Tačiau ypatingai didelių liū

Kun. A. Petrausko, M. I. 0.

Praeities Pabyros
Atsiminimai iš 1905 — 1914 

pergyventų laikų
I dalis p»«L 95 '
U dalis pnsh 192

Už ABIDVI DALIS 25c.
Priaiuntinęui 5c. 

“DRAUGAS” PUB. 00 , 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

Iš to matosi, kad finansiniai ! LIETUVIAI DAKTARAI;
reikalai Raeine daug 1 AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KABIAI:

stovi, negu 1933 m. i

si
Nuo liepos 1 d., 1934 m., vi- 
Racino bankai mokės 2l/2

l-
s pūdžius.

Klebonas džiaugėsi dideliu 
parapijiečių atjautimu ir vie
ningumu darbe.

Klebonas pranešė, kad, su 
parapijiečių pritarimu keno- 
shiečių vardu žada Įtaisyti Ma 

> rijūnų vienuolyno rvmontuoja-
.... x - i or8a".mus laiptus. Daugelis jau pri-

yra pasislėpusių nuo teismo, j nizacijų nariams buvo galima' auka pria to darbo,
vienas teroristinės tardomųjų daug pigiau ir geriau parduoti Būdamas kiek laiko “Drau- 
organizacijos nužudytas, 88 savo ūkio gaminius, šiandien, ge.. taipgi at8pausdilK) ,isus 
laikomi kalėjime,, 4° yra lAB-jbup paaiškėjo tų organuaei- j Kenoshos lietuvių vardus ii 
vi policijos priežiūroje arba’jų tikalni ir darbai, žmonės I adresus, kuriuos, dabar kiek- 
už turto laidų. įžengiamasis,at,, jų atsižada ir laiko j, vienas g.,; įgigyti k,ebonijo- 
tardymas sudaro virš 10,000 veikimų buvus žalingų ir vi
lapų, susintų į 32 tomu. Doku- sam Klaipėdos kraštui ir jo p0 kalbos publika rinkos 

laukan į daržų pašokti ir pa- 
piknikauti tyram ore.

Vakare per garsiakalbį dar
že visi klausės iš Chicagos lie
tuviškos muzikos, kurių išpil-

. dė Chicagos simfonijos 
cijų narių, pareiškimo., ku- Į tr> parodoj,
rinis jie viešai apgailestauja,

. kad paklausė hitlerininkų agi-,

didelis darbas, nes surinkta 
labai daug kaltinamosios me-

užsienis sprendė.

Tardymo jau nustatyta, kad 
į abi vokietininkų organizaci
jas buvo įstoję daugiau, kaip 
8000 Klaipėdos krašto gyvcn-

Lig šiol Jau yra ištardyta' tojų. Dalis tų žmonių buvo 
323/ žmonės. Kaltinamaisiais suvylioia grynai medžiaginiais 
patraukta 142 žmonės. Jų 15 išskaičiavimais, nes

mentų apžiūrėjimo yra virš 
1800 spausdintų lapų. Pačių 
dokumentų yra didelės 7 dė
žės. Be to, ekspertyzos doku
mentai, teismo medicina, virš 
1000 šaunamųjų ginklų, apka
sai, manevrai ir t.t. irgi suda-

įr jo
lojaliems piliečiams. Klaipė
dos lietuvių laikraščiai kas
dien spausdina visų eilę Klai
pėdos krašto ūkininkų, buvu-|

rlU’
de Chicagos simfonijos orkes-

ro didelį skaičių lapų. Nežiū- ,.iais * Tiešai .ap4-toto,p, - _n;. i«_ _
rint tokio kaltinamosios me- . , , . Vyčių pikniką*
džiagos gausumo, Lietuvos tei j U 1 e Q - Jaunimo piknikas įvyksta
smų prokuratūra mano kalti- Nacijos, nieko nežinodami «*»- ’ rugp. 26 d., parapi

jo | priešvalstybinį darbų. Jie jos darženamųjį aktų jau surašyti apie 
rugsėjo vidurį. gailisi...

varomas ir tie, kurie nori dir- nuoš. ant įdėlių, o Building 
bti, bus atsitikime netvarkos and Loan Association už pir-
apsaugoti policijos. Dabar po
licija agitatorių nei maršuo- 
tojų neprileidžia prie dirban
čiųjų. Kų Workers Committee 
toliau darys, nežinia. Reika
laujama, kad mažiausia mokes
tis būtų 5 dol. už 6 valandas 
darbo ir kad dirbtų 5 dienai 
į savaitę. Atsitikime, jei nėra 
darbo, kad visiems bedarbiams 
mokėtų: vedusiems 20 dol. į 
savaitę ir kiekvienam vaikui 
nuo 2 iki 4 dol. į savaitę, su 
lig metų, o nevedusiems .10 
dol. į savaitę. Turi būt nyku
ma grynais pinigais. Tai va
dinamų bedarbių reikalavimas. 
Miesto valdžia sako, kad ji 
negali tiek mokėti. Girdi, ir 
taip mes gerai duodam, nes 
nuo 1 d. rugp., 1933 m., iki 
1 d. rugp, 1934 m., pašalpom 
išmokėta $1,200,000: federalė 
valdžia $800,000, o miesto 
$400/)00. Sulig Racino 70 tūk
stančių gyventojų, tai gana 
daug. Kiti sako, kad tokie rei- 

i kalavimai komunistiški, nes ir 
i dirbdami dirbtuvėse tiek neuž-

mų pusmetį mokėjo 3 nuoš. 
vietoj 5 nuoš. Gi pirma mokė
jo vos 2 nuoš. Visgi geriau.
A B. V.

LIOTYS LIETUVOJE
Šiemet pavasaris ir vasara 

Lietuvoje labai anksti prasi
dėjo. Dėl to tiek žiemkenčiai, 
tiek įvairūs vasariniai pasė
liai daug anksčiau prinoko.

<«L LACayatto SM7

DR.A. RACKUS
GYDYTOJAS |r CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
MSI W«st 4M BU.

(Prie

DR. A. F.
DENTISTAS 
4204 ARCHER AVĖ.

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

Tsb.1 Visiems norime priminti, dirbtų. Pagyvensim, pamaty-
" ■ kad, iš Chicagos atvažiuoja

KO MINISTERIS LOZORAITIS LANKĖSI MASKVOJE suvir5 Sinitas jaunim0 Priim
—- sim.

BR. F, ATKOČIŪNAS
DENTI8TAS

1444 SO. 49th CT., CICERO, UJU. 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—0 vai.

*147 SO. HAUSTED 8T., CH1CAOO 
Paned. Sered. Ir Subat. S—0 vai.

Dienoms Tel. IzAFayetto B7M 
Naktimis T*L CAMal 0402

N. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Tat: 2 iki B popiet. 7 Iki • vak. 

Nedėliojo pagal sutartį

Office Tel. ItEPubUr 74M 
M. TeL GROvehHI M17

7*17 S. FAIKFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS

Tel. CAlfsl 0257
Bos. PHOopect 445*

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 

1*21 SOUTH HAUOTED VTHKET 
Rezidencija 44M So. Artinto* Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 **Sto8 
8 Iki 2:20 vakaro

Tel. EAEayctto 7*M '

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Aveaua
Vai.: 2—4 Ir 7—• vaL vakare

2136 W. Bfch BL 
Tel. CASal *4M

V. MAR4JLETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 Ir 7-» vak. Ketv. 8-12 ryt* 
MedėUbJ susitarus

Te*. CANal tlM

DR. 6. L BIOHS
DENTISTAS

2201 W. Oennak Road 
(Kampu Leavitt Bt)

Vaįando*: Kuo * Iki 12 ryto 
Nuo i iki B vakaro 
BeredoJ pasai sutartį

and Office 
l^nttt BL

GARSE *704

DR. J. J. KOWARSKASI
PHY8IGKAN ant SURGBOH 

2403 W. <3sd BL, CM«ffs
omea HOURS:

I t* I ud 1 ta I r. H.

Kaip jau buvo rašyta, per Sovietų spauda, Lozoraičio ir .
pastaruosius 14 metų susidarė Sovietų Rusijos atstovų pasi-1 ®18-aL 
draugiški santykiai tarp Lie- kalbėjimas abi šalis patenki- 
tuvos ir Sovietų Rusijos. So- no. Tai rodo, ir tas nuoširdu- 
vietų Rusija dažnai pareikš- mas, kurį Maskvoje ir Lenin- 
dama iniciatyvos daugelyje grade Sovietai rodė Lietuvai, 
svarbių tarptautinių taikos su- ( Litvinovas ir Lozoraitis abn 
tarčių reikalu, randa visados' pripažino, kad Lietuva ir So- 
utbaLsį Lietuvoje. Neseniai vietų Rusija jungiama tradi- 
SSSR drauge su PrancūzijaJ cinės bičiulystės, kuri auga, 
kaip žinome, iškėlė vadinamo- stiprėja ir plečiasi vis labiau

Racino bedarbiai nėra skriau į 
kime jį šeiminiškai ir piknike ūžiami. Miestas šelpia visus, 

kiek gali, k<s tik reikalauja 
pašalpos. Buvę atsitikimų, kad

visi elgkimės įsu svečiais drau

Žemaičių Juzė

Phone llemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

6558 So. Western Avenue 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 

Nedėliomia pagal sutartį

TeL CA!(»1 4122

' DR. S. RĖŽIS
GYDYTOJAS U CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Valandos 1—2 Ir 7—• vak. 
Borodomia Ir NeddllomU pagal mtarti 

REZIDENCIJA
6631E. CaRfonkia Ava.

DARBAI SUMAŽĖJO

rado tokių, kuriems visai ne
reikalinga pašalpa. Tokius bau 
džia.

Namų savininkai, kuriuos 
spaudžia skolos, ir jau buvo 
praradę namūs, daugelis gavo 
valdžios paskolas, kati atmo
kėtų morgičius ir kad abi pu-

T«L EArayette 4*17 
T«t

jo Rylų Lokarno pakto klau • ir į ūkio sritį. Buvo pažymė
simų. Norėdama su kiekviena ta, kad Lietuva kovojančių už 
valstybe pirmiausiai šį paktų taikų valstybių stovi pirmoje 
atskirai apsvarstyti, Sovietų eilėje.
Rusija ir kviečiasi Maskvon įl Mums labai įdomu pažymtk 
Rytų Lokarno įeinančių vals- Ii, kad ministerio Lozoraičio' 
tybių atstovus. Pirmiausiai bu kelionė į Maskvą padarė di- 
vo pasikviestas Estų užsienių dėlio įspūdžio Vokietijoje Ir 
reikalų mioisteris, o rugpinčlo Lenkijoje. Mat, abi šios val- 
1,4 d. Maskvoje viešėjo Lie- riybės yra priešingos Rytų Lo- 
tuvos užsienių reikalų mini9- . 1-arno paktui, kurs užkirstų ke 
toris Lozoraitis. Jis su Sovie-Jių Vokietijos veržhnuisi į Ry
tų Rusijos vadovaujančiais, tus ir apsaugotų Baltijos vai-

Racine, Wis. — Darbai pas 
mus dabartiniu laiku sumažė
jo. Prie viešųjų miesto darbų, 
vedamų FERA, dirba 500 žmo 
nių. Į tuos darbus ima tik 
tuos, kurie miesto šelpiami ir 
vedusių šeimynų vadinamas Inua ‘r Parduodami 
galvas. Mažiausia mokestis 
62y2 c į valandų paprastiems 
darbininkams. Tačiau neduoda 
daug valandų dirbti, nes ne
turi darbų. Atsirado agitato
rių, kurstytojų, kad dąrbinin-

DB. VA1TUSH, OPI.
OgTOMCTR?CALXT EUŲ

PKengVlno 
esti priodaatiml 

I svaigimą akig
sės sutaikyti, nes, atėmę na- “®- «owda»* akių karsti, atttatm 

J ¥ trumparegyste ir tollregyste. Prlron

akių itomi 
d gaivos

karto

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4142 ABOHEB AVĖ.
Oflao valandos: 2-4 Ir 4-S vai. vak. 

RoNdtaclJos Ofisas: 2454 W. 42th SU 
Valandos: 10-12 Ir 8-8 vaL vak. 

Šaradomis ir Nediliomis pagal ontartį

žmonėmis svarstė Rytų Lokar
no paktų ir pažymėjo, kuo Lie
tuva galėtų prie jo įgyvendi
nimo prisidėti. Kaip praneša

VYRAI — ATYDA!

stybių neliečiamumų.
Ypač lenkams labai nepati

ko komisaro Litvinovo išsirėk 
škimas, kuriame buvo palies
tas ir Vilniaus klausimas. Ta
me Litvinovo pareiškime dar 
kurtų Vilnius buvo pripažin

fttat yra spoclalls pranetimaa, kuris . ... . .
bus įdomus kiekvienam vyrui, kurto| tas Lietuvai ir tOKIR Smarkia 
(■.išlėkė “vtdnramfi” ir jaučia reika
lingumą tam tikro gaivinančio TO- 
NIKO Kad sutelkti galimumų tūks-

forrna, kad Lenkijos spaudo
je sukėlė daug komentarų ir 
Sovietų puolimo. Kalbėdami 
apie šitų Litvinovo pareiški
mų, vokiečiai sako, kad jo pa- 

0VeTrfpXribu^rU p?rdffimaį yra paaštrėjęs Lietuvos

ta ariama, kurie dėl kokio* nor* prte- 
ža«ti>» atidėlioja užsisakyti_________

Nusa-Tonc

tiesi 
Jaus
visom' valstlnyčlose. Vienas Doleris pasipriešinimas VarŠUVO8 no- 
iti mAnoslo trsatmsntų — būkite sa- 1 r
vimi gaukite butelį Mandien — ga- rimam Lenkijos ir Lietuvos
rantuoto. _ ." .

tiek ne
gautų, kiek valdžia skolina. 
Valdžios bonai verti šimto nuo 
šimčių. Bankai priima už pilnų 
vertę. Daugelis ir lietuvių tuo 
pasinaudojo..

gto teUlngBl akiniu*. Vtouoae atsiti
kimuose egMunlnavlmka daroma* *u 
elektra, parodančia mažiausia* klai
da*. Speoialė atyda atkreipiama J 
mokyklos valku*. Kreivo* aky* ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki I v. 
NedClfoJ nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų aky* atitatso«noe be akinių. 
Kainon pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.•
Phone Boulevard 7589

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Te*. YOtototo MM
Ofiso vaL: 2—4 Ir 4—8 R BU 

•utertį

santykių sunormavimui. Ta 
čian toks pareiškimo aiškini
mas, suprantama, eina vien 
tik ii lenkiško taško.

Nežiūrint kas bebūtų, Iietu- 
va Vilniaus krašto niekados 
neišsižadėjo ir neišsižadės, kol 
lenkai neatitaisys lietuviams 
padarytų skriaudų. Tų puikiau 
šiai supranta ir tolregiai po
litikai, kurie paskutiniuoju lai

Kurie tori įdėję pinigus į 
vadinamas Building and Loan 
Association, karių Raeine ra-Į
»da.i 8, l» irgi pagerėjo • kiį‘^'EbįTrta7 tarinio 
vis. Nors dar negalima visų' kių ir pritaikymo akinių, 
pinigų atsiunti, bet po biskį
galima gauti. Kas nori parduo 
ti savo Šerus, tai didelis skir 
tumas. Pradžioj metų kaina 
buvo tik $38.00, o geriausi 
$70.00 už $100.00. Dabartiniu 
laiku- prastesni $75.00, o ge
resni $85.00 už $100.00.

25 METV PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso- 

a

Tet Ofiso BOUDevard MIS—14 
Re* VICtary SS4>

DR. A. J. RERIASH
Ofiso vnl. nuo 1-2; nuo f:**-!:**

7M W. 85th

DR. STRIKOLTS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 4 Iki S vak.

Rmm| 1W. rROspoct 1MO

M. •BOUUcvartl 7*42

DR. C. Z. VEZEL’IS
DBMYUTAS

4045 So. Ashland Avė.
arti 47tk Street 

VaL; aus • iki 8 vakare 
i*rs*8j r*t*1 sutartį

DR.1RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytoja*

2015 VEST OBth BT.
Ot ir B«. T«L BEMtafc U41

V11»i d o i;
OpopbtSHaoO.

Offtee Tel, W*atwortk 45M

R«a T*t Ryto Park MM

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ UOŲ 

8PSC1AUOYO
6000 SOUTH HAUOTED ST.

nm i i»ra t •IV*

JVAIBŪI DAKTAEAl:

k u daugelyje kraštų pabrėžė 
neginčijamas Lietuvos teises įi Lietuvos Paskolos bonus po 
Vilnių. Reikia pažymėti, kad $100.00 bankas priima už $70. 
dabartinis Vilniaus ginčas * Bet raciniečiai nesiskubina pa
tarp Lietuvos ir Lenkijos la
bai trukdo Rytų Europos tai-

rduoti. Mat, Lietuvos litas sti 
prus. Karine City bankas, kur

kai įgyvendinti. Jo pašalini- buvo sulaikyta išmokėjimai, 
niu rūpinasi didesnės valsty-'turi įdėlius išmokėti dalimis, 
bės. T»b.’Paskutinis mokestis pripuolė

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRUBTAB

DR. CHARLES SE6AL
OFI8AS

4729 So. Ashland Avė.
* labo*

CHICAOO. ILL.
OFISO VALANDOS:Hm 14 tol M vaL ryte. aito 2 iki 4 

vaL pe ptatu flr nuo 7 iki 2:20 vai.
ike aue 14 iki II

1801 8. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas4
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakare. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Ganai 0523

M41
Office Phone 

Ele

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8
7850 80. Halated Street

ROOM 214
VoLt 1-4 te I-l vai

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas Ir Chirurgu 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
vizų chroniškų ligų

Ofiaaa 3102 So. Halated St 
Kampas lįst Street 

Valandos: 2—4 popiet, 7—4 vai. vak. 
Nedėliomia ir Iventadlenlafc 10—11

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 

’ 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds O»O4 

Rea.: Tel. PIA*a 2400 
Valaadoe:

Nuo 14-tl v. ryto; 2-2 ir 7-2 v. v.
Med4UUaalai« nuo II Iki U togn*
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CICEROS PADANGĖJ
Keliaujant po Amerikos lie

tuvių kolonijas, kelioms die
noms buvau apsistojęs Cicero, 
III.

Lietuvių čia yra nemažas 
būrelis. Turi savo gražių mūro 
bažnyčių, mokyklų, klebonijų, 
seselėms mokytojoms namų, 
kurį dabar remontuoja ir di
dina. Parapijos tvarka labai 
graži ir pavyzdinga. Mokyto
jauja seserys Kazimierietės. 
Klebonu yra kun. Vaičūnas. 
Jo padėjėjai: kun. J. Kloris 
ir kun. 'Juškevičius. Abu Ame
rikoj gimę ir augę.

Katalikai čia yra gerai su
siorganizavę. Turi įvairių dr- 
gijų, kurios sujungtos po vie
na katalikų vėliava — Fede
racija.

Federacijos 12 skyrius Ci- 
ceroję yra stipriausias iš visų 
man matytų kolonijose skyrių.

Parapijos jaunimas irgi ne
blogiausiai suorganizuotas. Y- 
ra Vyčiai ir Šv. Vardo drau
gija, klubas ir mergaitėms so- 
oalicija. Man rodos, kad pats 
Ciceros parap. jaunimas, ypač 
vaikinai, galėtų daugiau ir ri
mčiau veikti parapijos ir vi
suomenės gerovei. Dalis šioa 
kolonijos jaunimo yra betiks
liai ir gatvių kampų pabaldos. 
Gal tam yra priežastis. Man

siplatinus. Tarp kviečių, atsi
randa Ir kūkalių — raugių. 
Tuip ir Cicero. Yra čia daug 
gerų katalikų; yra ir šiaudi
nių, net ir dvilypių, ypač vio 
nas apsimetęs katalikybe (tų 
tikrai patyriau), landžioja po 
katalikiškus veikimus; kai ka
da ateina ir į bažnyčių pažio

n w n x r

VIETINES ŽINIOS
ŠV. JURGIO PARAPIJOS, 

PIKNIKAS
Bridgeport. — Mūsų parapi

jos piknikas 19 d. š. m. buvo 
puotų, savo vaikus neva lei- labai sėkmingas ir gražus. Žino 
džia į katalikiškų mokyklų, o I aių buvo daug. Nuoširdus ačiū 
visa savo veikimų užsispyru
siai kreipia į bedievybę. Neva, 
būk esųs “tautietis”. Jis teL-

parapijos trustisaine, komite
tams ir visiems darbininkams.

VAIKUČIAI DŽIAUGIASI
So. Chicago. — Šv. Juozapo 

jkarapijoR vaikučiui džiaugiasi 
po atostogų sulaukę spserų • 
mokytojų. Seserys Kazimiera 
tės grįžo pirmadienį ir apsi- 

I gyveno tiktai skersai gatvės 
"nuo parapijoj nuosavybių.

Linksmu pranešti lietuvių vi į Kilais, mela;8 ml>
suonienei, kad bankietas ir

MAŽMOŽIAI

svbę sakytų, jei pasisakytų e- 
sus “Naujienų” socialistas

Praeitoje “Naujienų” kon
certo parodoje, jeigu iš Cice- šimteriopai
ros Lietuvos garbingieji karei
viai dalyvavo, tai tik todėl, 
kad Ciceros Kazukas Lietuvos 
kareivius ir kareivių kapito
nų apgavo.- Kur reikėjo mar- 
šuoti, su Dariaus - Girėno — į 
paroda,, tai Lietuvos Kareiviai 
iš Ciceros numaršavo pas Lie
tuvos skebų “koncertų”. K ui 
Kareivių draugijos garbė, kur 
tautos meilė?

KOMP. A. POCIUI BAN
KIETAS JAU PRI

RENGTAS

rašo Labas

oficialus įteikimas D. L K 
Gedimino ordino komp. Auta

Ačiū biznieriams už aukas ir*nui g. Pociui jau prirengtas 
trokus. Ačiū visiems parapijo 
nams ir kaimynams už para
mų. Lai Dievas visiems atly-

Pralotas M. L. Krušas,
Klebonas

GRĮŽO Iš LIETUVOS
Bridgeport. — 1933 m. bu

vo išvykus į Lietuvų atosto
goms M. Puidokienė. Į Cliica- 
gų grįžo š. m. 17 d. sveika, li
nksma ir labai džiaugiasi, kad 
turėjo gerų patarnavimų. M. 
Puidokienė visiems pataria va 
Žiuoti per “Draugo” laivako
rčių agentūrų, kuri gerai vi-

Matote, kokių ir Ciceroje y- 
ra. Katalikai, katalikų drau
gijos ir parapijos vadas kle- i 
bonas minėto paukščio ir ‘ka-sus dokumentus prirengia. Ji 
reivio’ turėtų saugotis, nes Į niekur neturėjo jokių kliūčių
toks neneša garbės nei kolo- nei važia°jant’ nei pakluo

nei tautai. iant Laivas "buvęs labai ge
ras. < Rap.

Kaip žinoma, šias iškilmes 
rengia Liet. Vargonininkų Chi 
cagos provincija. Rengimo ko
misija susideda iš vargoninin
kų ir pašalinių veikėjų. Prog
ramos dalyviai jau pakviesti 
taip pat ir kalbėtojai.

Bankietas įvykę ketvirtadle 
nio vakare, rugsėjo 6 d., Shor- 
land viešbuty, Crystal ball- 
roora, prie 55 gatvės ir ežero 
Bilietas $2.00.

Visuomenė kviečiama atvy
kti į bankietų ir pagerbti mū
sų komp. A. Pocių. Gerbkime 
lietuvius kompozitorius; tuo- 
m i kelsime tautos menų.

I. Lukošiūtė, kom. rašt

nijai, nei parapijaiJ ' ■ . •
šiaip, Ciceroje 'sniagu gyve

nti. Oras geras, miestas šva-

PUOTA M. VAIČŪNIENE1 
PAGERBTI

Anglų laikrašty buvo pieši
nys, kuriame Hitleris vaizduo
jamas stovintis ant savo poli
tinių priešų lavonų, rankas su
dėjęs, prašydamas taikos an-

riais žudo vienas kitų, polit-i- 
fctus ir dažnai visai nekaltus 
žmones. Jei j>ati valdžia taip 
netyčiomis pristato ginklus 
gengsteriams, Jungtinių Vals
tybių piliečiai pradės veikti, 
kad prašalinti tuos valdinin
kus, per kurių neapsižiūrėjimą 
ar apsileidimų mūsų visuome
nės priešai yra apginkluojami.

, welo užlaikyti santaiką pašau-
kytojoms buvo nemaža keblu- ,y Hit,eri8 laiku
mų, nes reikėdavo gan toli et- „uduoda> kad ji8 nori 8Vetnr
ti į mokyklų ir bažnyčių. wį- 
met klebonas kun. Vaitukaitis 
surado seserims gražų pagyve
nimui namų ir netoli nuo ba
žnyčios ir mokyklos.

taikos, nes jis pats neranda 
jokios ramybės Vokietijoj.

Kolegijų futbolo lošėjų su
rašė randasi daug lietuviškų 
pavardžių, štai trys lietuviš
kos pavardės tarpe lošėjų, ku
rie loš futbolų prieš profesijo- 
nalus: Ed Krause yra visiems

Iš Kenosha, Wis., po atos 
togų grįžo kun. Jeskevičius,
M. I. C., kuris sekmadieniai 
padeda mūsų klebonui žmonių žinomas lietuvis; Walter Ma-
sielų- reikalus aprūpinti. Jau--neikis ir Joe Gailus, 
nimas džiaugiasi kun. Jeske- 
vičium kaip džiaugėsi pirmiau 
buvusiu kun. Morkūnu.

Mūsų klebonas išvyko ke" 
lioms dienoms į Clevelandų ; 
Kat. Federacijos kongresų. 
Taipgi žadėjo pasiekti net 
Mount Carmel, Fa., nes ten tu
rįs svarbių reikalų. Grįš ket
virtadienio naktį. Rap.

Federalė valdžia imasi prie
monių, kad apsisaugojus nuo 

į piktadarių, kurie per praėju- 
* sius kelis mėnesius iš lokalių 

“armories” pasivogė suvirs 
1000 šautuvų, tarpe jų ir ke
lis kulkosvaidžius. Sykiu su 
ginklais pasiėmė ir daug kul- 

ikų.
Dėl to šių dienų piktada

riams netrūksta ginklų, kn-

JOSEPHINE
MELIEŽIENĖ

(Po tėvais Valčiukaitė)
Mirė .rugplūčlo 20 d. 1934 m.
4 vai. popiet, sulaukus puses 
tnetų amžiaus. Kilo Iš Rasei
nių apskrido, Kelmės parap.; 
Sedvydžfų kaimo. Amerikoje Iš
gyveno SS tnetus.

Paltk-o dideliame nuliūdime 
dvi dukteris: Vincentų, ir Ma
rijonų, žentų Vincentų Kurllla 
.r rimines; o Lietuvoj, rimines 
Ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas 25)2 W. 
45th Place. Telefonas Lafayette 
2241. Lai'dotuvės Įvyks penkta
dieni, rurpiūdo 2 4 d., iš namų 
S vai. bus atlydėta } Nekalto 
Prasidėjimo Pan. Šv. Marijos 
parapijos bažnyčių, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
ptmines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, žentas Ir 
Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra 
bortus A. Petkus. Telefonas 
Cicero 2109.

PRANEŠIMAS
rodos, kad kai kurie Ciceros' j-us Darbų taip pat nemažiau, 
lietuviai yra, taip sakant, su- j kaip kitur. Susisiekimas - tra 
liurbėję. Vaikai, nematydami nspOrtacija labai patogi 
savo namuose kilnaus gyveni
mo tikslo, pasidavė tinginiui 
ir apsileidimui.

Klebonas kun. Vaičūnas ~i r j 
jo padėjėjai ragina eiti Dievo 
ir tėvynės meilės keliais, tiks
liai darbuotis, o vis tiek mato
si daug nepaklnsnumo, apsilei
dimo, ypač vyruose ir vaiki
nuose.

Moterys ir mergaitės šioje

n
greita.

Daugelis žmonių Ciceroje, y- 
pač katalikai, malonūs, teisin
gi ir labai nuoširdūs. Garbė 
jiems.

z. Keleivis ir žvalgas

PIKNIKAS PAVYKO

GRAŽUS LABDARIŲ 
PIKNIKAS

West gide. — Praeitų sek
madienį La b. Sų-gos 7 kuopa
buvo surengus piknikai parap. ivairilJ 'profesųoralų ii' šiaip 
Rūtos darže, kuris pavyko.
Žmonių atsilankė daug — vie
tinių h- iš kitų kdonijų. Jau
nimas smagiai šoko prie geros 
muzikos. Griežė parapijos cho
ristai Šarkauskai (brolis ir 
sesuo). Kuopa širdingai jiems

Moterų Sąjungos Centro ra
štininkės M. Vaičūnienės pa
gerbimo puota įvyks sekinad- 
26 d. rugp. La Šalie viešbutyj, 
7 vai. vakare. J

Puotoj žada dalyvauti daug

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Marijonų ^Kolegijos Rėmėjų
Cliicagos apskričio mėnesinis
susirinkimas įvyks trečiadienį,
22 d. rugpiūčio, Aušros Vartų
parapijos svetainėj, 8 vai. va-į 

žmonių. Bus graži programa. , karc Kvirfianli vi8ų

Šv. Kazimiero Akad. rėmė
kolonijoje gana" pavvzdingai « Piknikas gera* pasisekė. Sve'dėkoja. Kada tik bus koks pa
veikia ir gerai organizuotos. »> buTO dau«- V“iems labai rengimas Būtos darže, dėl mu-■ 
Tiesa, yra ir čia tokių moterė Patiko Cicero .iauna""-<'iM sk’ 2,k°s patartinu kreiptis prie 
lių, kaip ir kitur, kurios sa- riaus m“^ka»‘ės, S. Bernadi-, Sarkauskų. Jie visuomet suti-
vo darbuotėje ieško tuščios, a-iSi8ti> Slepikiūtė. Joms va- nk# patarnauti.

dovavo Ant. Vaišvilienė. Vi-' Ačiū visiems rengėjams, da
gos pakviestos į “Draugo”; rbininkams, svečiams, kurie 
Labor Day piknikų į įce cream atsilankė ir parėmė gražų la- 
parlor groti. Rap.1 bdarybės darbų. Labdarys

Dalyvaus ir Moterų Sąjungos 
centro pirm. M. Čižauskienė. 
Be to, dainuos ir čikagietė 
Pieržinskienė. Kas dar neturi 
tam vakarui bilietų, o norėtų

valdybas ir atstovai dalyvau
ti susirinkime, nes yra svar
bių reikalų svarstymui, ypa
tingai rudeninis išvažiavima®
į Marijonų ūkį. Valdyba

dalyvauti, bus galima gauti ir > •_________
tų patį vakarų viešbuty. i PLATINKITE “DRAUGĄ’'

VENETIAN MONUMENT C0„ INC,

ROSELLI BROTHERS, INC.,
paminklų dikbzjai

AUred RoselM,

■M visokiu rūšių
Ir išdlrbt- 

pamlnklus Ir

MOsų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per šešias kartas.

Veskite p-ilnklu reikalus Hm 
Šiai su pačiais išdirbėjai*

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytos nuo 
didžiuliu vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PKT9SACOLA *011 
BELMONT S48&

, Office: Hll.bsiDK SH#5 
Vlncent Boselll, secr.

GRABORIAI
smeninės garbės, bet tokių ma
žuma.

Biznierių Ciceroje yra ne
mažai. Jie, ypač kai kurie, ga
na gražiai gyvuoja ir darbuo
jasi.

Taip vadinamų Tavern — 
smuklių Ciceroje yra gana 
daug. Keli iš tų Taverns labai 
blogą pavyzdį duoda, ypač 
jaunimai.

Improvement klubai, drau
gijos ir patys rimtieji smuk
lininkai sykiu su savo klebo
nu turėtų tokius Taverns iš
varyti iš kolonijos, nes jie ne
ša Cicerai negarbę ir gėdą. 
Kur jūsų miesto valdžia?

Ciceroje dar galėtų būti vie
nas “Dry goods store”. Da
bar žydai lietuvius išnaudoja. 
Kodėl taip?

Profesijonaių lietuvių tarpa 
jau pradeda atsirasti. Yra trys 
dentistai, du advokatai, du 
medicinos daktarai, du inži
nieriai ir du vaistininkai.

Pašaukimų į dvasinį luomą 
Šv. Antano parapija Cicero, 
bene bus pavyzdingiausia vi
soje Amerikoj, turint omeny
je parapijos didumą ir senu
mą. Garbė klebonui, seselėm* 
ir žmonių katalikų maldingu 
niui.

Katalikiška spauda Ciceros 
kolonijoj yra geriausiai pra-

Važiuojam!
Jau prasideda • įdomios, rudeninės ekskursijos j 

senąją Europą. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
liauti laivais per Atlantiką nepatogu, kad Lietuvoj 
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens 
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o 
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas 
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
suomeninį veikimą, dabar laikas yra važiuoti.

Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių 
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

Išdirbėjai

Didžiausia paminklu
OtUcagoj

dirbtuvė

BuvlrS 50 metu prityrimo

Pirkite tiesiai 14 dirbtuvės Ir 
taupykite pinigus

------ o------
■ atlikome darbo daugeliui iymes- 

alu Chlcagoa Lietuviu.

527 N. WESTERN AVĖ,
arti Grand Ate.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdinti 
TeL OANal UI* arba UI*

2314 W. 23rd PL, Ohio&go

1439 8. 49th 01 Cicero, III. 
TeL dOKRO BMY

Telefoną* YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
ORABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, 111.

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS ir BALSAMUOTOJAfl 

Patarnavimas geras Ir nebrangus 
718 West 18th Street 

Telefonas MOKroe 1*77

J. F. RADŽIUS
Ino.

LIETUVIŲ ORABORIUS 
Palaidoja ui *25.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai 
M* W. l»th 8t- Tel. CAHal *174 

Chicago, IIL

‘ I.J. Z 0 L P
ORABORIU8 ir LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS
1646 West 46th Street 
Tel. BOUIevard BMS—*41*

JUOZAPAS EUDEIKIS 
1RTĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite •••

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

tuo pačiu vardu}

ANTANAS PETKUS
ORABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

Tel. CICERO 2*4

SYREVVICZE
ORABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už *35.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 8. 50th Avė., Cicero, HL

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Bonlevard 4139

TeL LAPayntte *579

J. IJulevlčIus
Orabortns 

Ir
BalHamuntoja*

Patarnauja Chica 
goja ir apylIakSJ*.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

«S«2 Archer A.e.
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A Y
Juozapas Končius, gyvenan

tis pas Ivanauskus, tapo išve
stas į Ouk Forest prieglaudų, 
nes ilgų laikų sirguliavo ir 
nuo kojų nupuolė. Praeitų 
rmadieni amputuota jam ko
ja. Prašomi visi draugai ir pa 
žįstamieji jį aplankyti.

Bridgeport. — SunkiaiRugp. 12 d., parapijos dar 
že įvyko draugijų surengtas Į sirgo J. Saltenienė, A. R. D. 
parapijos naudai piknikėlis ir 2 ak. iždininkė. Guli Šv. Kry- 
kuopuikiausiai pavyko. Žino- žiaus ligoninėj dr. S. Biežic 
nių buvo daug, parapijai gry- globoje.
no pelno padaryta 140 dol. Rugp. 18 d. rėmėjos ir drau 

---------- gės užprašė šv. Mišias ui jos

Pirmadieftj, rugpj. 20 lt. 
8:30 v. v. mirė Monika Buzie- 
nė, plačiai žinomo lietuvių 1 
fotografo Stankūno uo’vė. Mi j 
rė ant tarme*.: Plymouth, Wis..j 
kur velionė gyvena

P-nas Stankūnas išvyko j į 
Wiscon*in velionės parvėžti! 
Chicagon, kur ji bus pašarvo-1

Rugp. 13 d., parap. svetai
nėje buvo surengtas jaukus 
šeimyninis vakarėlis.

Mat, gerb. kleb. A. Linkus 
sukvietė visus tuos, kurie da 
rbavos parapijos metiniam pi

Rugpjūčio 26 d. įvyksta šv.
Vardo draugijos išvažiavifnas.
Visas pelnas skiriamas para
pijos naudai. Išvažiavimu rū- 
pinasi F. Vainotus ir F. Taut. knike k' pavaisino. Me 
kns, AukStokalmenė ir jos muzikos ,ir,ksn]ai pra|ei. 
grupė. do laikų.

sveikatų, Šv. Jurgio bažnyčio
je.

Dieve duok, kad mūsų bran
gi darbuotoja greitai pasveik
tų.

Felicija Nausėdaitė porai st 
vaičių išvyko atostogoms į 
Long Beach, Ind. -,

— r»----------- ------------ " i .
lyčioj, 3319 Lituanica avė. 

Laidotuves įvyks penkta
dienį, rugpj. 24 (L Rap.\

—i------------ ‘'-Fįį

Iš L, V, 13 KP. SUSI
RINKIMO

■Įaugo
I PIKNIKAS
Rugsėjo - Sept. 3 d. 1934 m.

Town of Lake. — Rugp. 16' 
d. įvyko L. Vyčių 13 kuopos j 
susirinkimas, parapijos salėj 
Sus-me pasidZlhugtu, kad jau 
grįžo iš ligoninės jaunas it

VYTAUTO DARŽE,
115-tos gatves tarpe So. Crawford ir Cicero Ave’s

A. Nausėdienė džiaugiasi su
Vvčiu 4 Rd susinąs Visi na ’ tnokykla labai pui Įaukus j§ Lietuvos sveikinimų
Vyčių 4 kp. sus-mas. Visi na- kiaį iSvalyta yisi kambariaį . . ’
riai kviečiami dalyvauti ir at- > • i&Hažvfi Mat artinasi ^e8^iraonia ) savo —> me*9 V1
oivosti po naujo narį. |rU()„0 ,, n(,JL0 pra’sW5s m0. 6uomenžs darbuota sukaktu- j p„p,darus mūsų narys Z. Zu- 4;Į g, . j 5940 w 63 # ir įlJo,„į Bgir„ite grežioe

----------- kslo metas , vių proga ir dovano. Po svei diokas, kuris visame padeda p Malveras, 5702 W. 65
Šiomis dienomis jau grįžo ' iklnlmu Paglrase laetuvoa Kat. darbuotis. Knopon įsiraSė ko

Rugpiūčio 23 d. įvyksta L.

Į Moterų Dr-jos valdyba: M. lėtas naujų narių ir priėmė 
ŠŠ. Petro ir Pauliaus para- Draugelytė - Galdikienė, Fr. priesaikų būti gerais Vyčiais 

pija finansiniai puikiai stovi. Pikčilingienė, A. Milčienė, dr. ir darbuotis, būtent: E. Tata- 
Parapijonai didžioj vienybėje (y. Karalienė, 0. Vaiteriytė, relytė, T. Plienas, Al. Juozą- 
su savo vadu gerb. kun. A. Li- o. Beleckienė - Gaigalaitė, A. paitis, P. Pikturna ir Z. Zu-
nkum parap. naudai dirba. Iš-, Sereikytė. Dovana — knyga dickas. Nutarta surengti pra-

nešini sus-ma r„gpiū«„ 19 d b T*-’ T kW>'" Pasididž™a i “Tiesos ir Meiliu, Tarnyboje" ' mogą pagerbimui kun. J. Sta-
nesin, .u. n,, rugpimio 19 Pasisekus parap. metimam papuošta, apdaryta lietuvišku tkaus. Pramoga įvyks rugsėjo
1 vai. popiet. Naujosios pirmi., piknikui, klebonas atmok{jo Kftp *

parap. senos skolos 1000 dol. ' 
ir viskas parapijoje gražiai 
sutvarkyta bei pataisyta.

seserys mokytojos ir pradėjo 
rengtis prie mokyklos atidary
mo. Parapijonai džiaugiasi su
laukę seserų.

Šv. Onos draugija laikė mė-

ninkės rinkimas atidėtas prieš- 
metiniam sus-mui. Pirmininkės 
pareigas laikinai eina vice pi
rm. E Budųorienė. Nutarta 
rengti bunco party rudenį pas 
Skudus. Balandėli*

KAS NAUJO PO VTEfi'T 
SIDE

M. ir E Kučinskai, 2326 W. 
23 PI., minėjo 20 metų.sukaktį 
vedybinio gyveninio. Ta pro 
ga rugp. 19 d., Barauskų ša

Dabar, kadangi jau artina-1

RĖMĖJOS GRAŽIAI
pranešimų iš seimo, 

į Po susirinkimo jaunimas gra
žiai pasišoko ir padainavo.

, Nariai, neužmirškit mūši} 
i bunco party rūgs. 8 d.

Kitas kp. susirinkimas įvykssi šaltesnis oras vestpulma- , _ gv prftp.. _____ _______
mečiai vi. u ^ar rimu rengia- f jgkaug S^erų Rėmėjų 2 sky rūgs. 6 d. Y isus Towų of Lake 
S1,^rie Pam,nejlm° 0 mėty rjauf( sug_jnas įvyko rugpiū- jaunimas kviečiamas atsilan- 
ju inejaus nuo parapijos įsi-’< pįnn. neatsilankius, kyti ir įsirašyti. Koresp
kūrimo. Kas bus rengiama, ra- - ,, -„ ... ’ sus-mų atidarė malda vice- ——~----------porteris praneš vėliau. Rap. . * -r ... . . „

PAVYŽDim VEIKĖJAS
GfWI||TFS

pirm. P. Vaičkau8kienė.
Sus-mas . buvo skaitlingais. TAI

Praeito sus-mo nuturimai - A ' tfg'A * 

vienbalsiai priimti.. , Julius Šliogeris, 5123 So.
Raportų apie įvykusį kle— ^ew Castle aye., Federacijos 

bono vardinių vakarų išdavė 50 gyriaus raštininkas, uoliai 
P. Vaičkauskienė. Likęs pel-' darbuojasi “Draugo” Labor 
nas įteiktas .klebonui — pa.'i Bay piknikui. Jo pakviesti pa 
japi jos naudai. sižadėjo atsilankyti šie biznie

Išreikšta padėka komisijai Nugaris, 7044 Archer
avė.; P. Stankus, 7053 Archerir

visiems
bę- ' Į

Nutarta suruošti išvažiavi-j 
mų rugsėjo 9 d., Marųuette 
parke. Komisijon išrinkta L.

Didžiai gerbiamas via, gv- pačiupdavo, jie revoliucijas 1 K“™gienė,

SI.; J. A. Baukus, 6332 S Ce
ntral avė.

pasaulinės ir lietuviškos mu
zikos ir dainų, taip gi naudi
ngų bizniškų pranešimų. Malo-

Iš Bummit, III.: B. Malcevi- nu visiems Budriko radijo
čius, 5418 S. Hariem avė.; L. 
Shaulis, 7226 Archęr avė.; Mr. 
Bagdonas, 7249 Archer ave.:Jin0S 
A. Petraitis, 5547 Archer avė.;

programų pasiklausyti, tad ne 
pamirškite ir rytojaus progra-

K. M.

Vytauto Ąžuolynas
BUS TVARKOMAS

daroma palaipsniui ir pagal 
paruoštų planų, kurį Kauno 
miesto burmistras jau yra pa-, 
tvirtinęs.

TOULON, Prancūzija, rugp. 
21. — Arti Brignole8 viena 
grybautoja žuvo miško gaisre.

ALGIERS, Algerija, rugp. 
21. — Sidi-Aissa miestelį iš
tiko potvynis. Žuvo 8 
nys.

A. Zopelis, 5477 Archer avė.
Iš Argo, III.: St. Tamašaus

kas, 6136 Archer avė.; S. J.
Prolons, 6153 Archer avė. j KAUNAS. — Vytauto Di- 

Iš Willow Springs, III.: J. jdžiojo ąžuolynas iau seniai’
Liepa, 79 St.; J. Lipskls, 82nd' prašosi tinkamai tvarkomas, I 
St. and Kean avė.; O. Ovei,-'«es kitaip — turi didelio gali-' 
lingiene, 82 St. and Kean avė.,: mumo nykti. Tam tveriau,a I Atd^°nC^y^mo. 
D. Stulgis, 82 and Kean avė., į tvora, bus išvesti takai, keliai H°''
J. Grybas, 83 St. and Kean ir aikštelės. Be to, bus paso į_4«Q west «m st. 
avė.; A. Steimonas, 83 and /linta dekoratyvinių medelių, Į 
Kean avė.; O. Pukienė, 87 St. krūmų ir gėlių. Viskas 
and Kean avė.; J. Barskis, 87 1
St. and M apie Grove; V. Da-

Eng>cwood

PARDAVIMUI šešių kam- 
mbrauskas, 87 St. and Kean barių namas. Neatsakysiu nė 
avė.; J: Sfiknis, 7 and? Keatr, vieno teisingo pasiūlymo. Dė- 

pnn ’1ei mirties apleidžiu miestų, 
"f' Matykite savininkų bile po

pietį :
5214 S. Emerald Ava.

avė.

Budriko krautuvės radijo 
programa rytoj vakare, 7:30gražu pasidarbavimų .. r _ - ,. ..s, kurie parėmč tl dar- aw': J' a“1)™’. 67M Ar<,|"!rllki 8:30 val" "■ ’tot,es WHPC’ 

avė.; C. Penkauskas, 7018 W/ 1420 k., bus labai įvairi, gra-

Norbutienė, V. Gečienė, O.
. , v • , , . . Ivinskaitė, Navickienė, Pie-

Faituojamėa dėl cicilistų' « .'a‘ pradg‘,• žienė ir Pr. Vaičkauskas.
nykimo. Aš sakau, kad cicilis- tada einesi tarp Ra
tai nyksta dėlto, kad jie pa-|tę* faituoti» ir besifaituojant | I ftv. Prančiskaus Seserų 
darė klaidų. Kada Lietuva ,lauKeli 4« dži°va pagavo ir rėmėjų seimų išrinkta: O Kaz 
kūrė savo nepriklausomybę ir vieni po kitų pradėjo savo įagienė, P. Vaičkauskienė, Na 
prašė mūsų medžiaginės pa- randonas pančekas ant tvorų vilkienė ir Martinaitienė. 
ramoR, tikrieji Lietuvos sū- ‘kianti. Išliko tik trijų rūšių Išvažiavimui užkandžio au 
nūs ir’ dukterys dėjo dolerius riėilistai: vienus išgelbėjo bin- kojo:
ir dešimtines, o socialistai ra- j ainiskas aliejus, ki p Vaičkauskienė, 0«Kazra-
gino žmones nei cento Lietu- P° z*,tne i^veRta elektra gipn^ q IvinRkaitė, Norbu- 
vai neduoti. Už tai užsitraukė 11 lalKVų mergų “Senatvei’ butieng> Navickienė, Račkau-
nykimo bausmę. paieškojimas (tas baltųjų ver- Martinaitienp ir Pie.

... Rių bizni" sakoma pelningas), .. . -
Mano oponentas sako: cici- tr(UUu# _ raapigkas z,ew- ***

liktai nyfcrta dėlto, kad lietu- Tftip kol kag ir laikoRi; Kri.t
viai mažai jiems pinigų duo- zeį už5ju8, pirws ci.Į ___
da„ . cilistai, kurie anais čėsais Sau-, Vakarykščiam “Draugo”.

Kurio yra šiame da y e ei- kg n . centn Lietuvai, bet vi- numery> trečiam puslapy įvyJ
si doleriai jiems, dabar, la- ko 8tainbi korektūros klaida. 

Kazys tematois. gudrumu, suka apie tau- -Po paveikslu žymioR Cleve-'
ftiame jūsų faite teisybė ^4* išvengus šakininkų ir jan^0 veikėjos parašyta Ona

yra tamstos oponento pusėje, Atokių bimbalų likimo. Fihilichienė, o turėjo būti
my dear Žemaiti. Seniau cici-' ---------- . Ona Mthelichieni.
listai buvo priveisę visokių Jūsų pavožotnm prof. Kam- , — —— --------
šakininkų, kardininkų, mocki- pininkui atsiųsta daug stroš-: “DKAUOAF*
ninku, dilgelininkų, kovininkų, nių klausimų, o viena senmer-1 Katalikiškas’.

rų žmonių profesoriau I kėlė, kapitalistus faitavo, svie-

kapsukininkų, aidoblininkų, gė Ona net grųsinančių gro- 
praseikininkų, giltininkų ir matų išplėškino. Visų prašau 
kitokių bimbalų. Viii jie vei- laikytis už kantrybės, visiems 
kė išvien. Kai dolerių lengvai su pavožone atsakysiu.

ATS1PRA90ME

Lietuviškas!
PatfUtilkist

Teisingas t 
Naudingas |

5332 So. Long Avė. 
Ch1c*<o. UI.RBPOBUO MM

NAUJAS MUZIKALIS 
INSTRUMENTAS

1935 METŲ ISEADIMA8 x

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien n no * Iki S 

Panedėllo. Seredoa Ir Pėtnyčioe 
; vakarais «. Iki 9 Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwe& SI. 
; TeJfrfoaan REPiililto »•<»•

Katrie perkate (.neita M 
drelverių, dųsktte Juoą ) 
CRAMR.COAL, COf Gausite 
(c.reenee anffll*. ui mažiau 
plnfrų.

I’OPIERIOJAM Ir PttNTUOSAM
Atitekame visus namų dablnfmo 

delbus. Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1914 m. popleroe rolė — 5c.

JO8EPH AUOAlTlS 
S. 50tb Aro. Cicero, DL 

TcL Lafayctte *71*

Perduoda rekordus taip 
aiškiai, kaįp kad girdite 
per radio. Dabar kožnas 
gali turėti namuose tokių 
muzikų, kokios tiktai nori 
ir, kada tiktai nori.

Tokio tobulumo ir aiš
kumo pirmiau nebuvo ga
lima pirkti noi t ž tūkstan
tį dolerių. DABAR tokis 
naujas instrumentas parsi
duoda už 089.00’ 
sykiu su radio ir 6-šiais 
naujais rėkordnis, lengvais 
išmokėjimais. Senų radio 
priimame mainais.

Jos. F. Budrik,
3417-21 So.Halsted_._

Tel. BOUlv. 4705-8167

Budriko Radio Programai—
W C F L 970 K., nedėliomis, 
W A A F 920 K., nedėliomis, 
W H F C 1420 K., ketvergais,

NAUJAI ATSIDARĖ

KAUNAS TAVERN
• 3201 Lituanica Avenue

kampas 32-ros gatvės 
IZIDORIUS NAUSĖDA, savininkas

Importuoti gėrimai, užkandžiai, ir “valstybinė” iš Lie
tuvos. Mandagus patarnavimas. Prašom užeiti pas mus 
į “Kaunu”.

ALEX ALEŠAUSKAS and SON
Furniture and Piano 

Movers
-Seniausia* Lietuvis

Moveria Chicagoje
7MM SO. VA LMA V HT 

71M SO. RACKWF,l,I, RT 
TH. RKPnUtc MM-S05I
Mes parduodam anglie X> 

mlauelom kainom. Pneeh.Ni 
tas M. R. *7.00 tonaa.

OT.

He-

INSURANCE
NOTARY 

PUBLIC

RE AL ĖST ATE

PERKAM
LIETUVIU

KUS BONUS
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Bizni*

2608 WBST 47th STREET Tel. LAPayette 1083
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