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BALTUOS UŽS. REIKALŲ MINISTERIŲ 
KONFERENCIJAKAUNE

LATVIJA VIS DAR LAIKOSI 
BIČIULYBĖS SU VARŠUVA

KAUNAS, geg. 6. — Šian
dien čia atidaryta Pabaltijo 
valstybių — Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos, užsienių minis
terių konferencija. Ministe
riai tarsis, kad dar daugiau 
sustiprinus Baltijos ententes 
vieningumų užsienių reika
lais ir svarstys sov. Rusijos 
kvietimų, kad šios valstybės 
prisijungtų prie prancūzų so
vietų tarpusavės pagalbos 
pakto.

Podraug aptars gautų Šve
dijos užsienių reikalų minis- 
terio Sandlerio kvietimų, kad 
Šios konferencijos dalyviai 
ministeriai šių vasarų aplan
kytų Švedijos sostinę. Sako
ma, kad Lietuvos ir Estijos 
ministeriai artimiausiuoju lai 
ku vyks Švedijon, kad tų kraš 
tų patraukus Pabaltijo sųjun 
gon.

Žiniomis iš Rygos, Latvi
jos premjeras diktatorius 

Kari Ulmanis šiaip pareiškia 
apie Pabaltijo valstybių sų- 
jungų:

“Pabaltijo valstybių sųjun
ga (unija) laiko pozicijos 
raktų rytiniais Baltijos pak
raščiais ir yra trijų didžiųjų 
politinių faktorių žiemių ry
tų Europos — Rusijos, Len
kijos ir Vokietijos, interesuo
se. Generalinės taikos reika
le mūsų valstybių sųjunga 
privalo ir toliau laikytis pil
nai bepartyvinės ir neprik
lausomos pozicijos.”

Tačiau premjeras Ulmanis 
neužmiršta prie Pabaltijo jun 
gti dar ir Lenkijų. Jis sako, 
kad Pabalti jas podraug su 
Lenkija sudaro saugumo sie
nų tarp Rusijos ir Vokieti
jos. O juk Lenkija yra sųjun- 
goje su Vokietija.

VOKIETIJA SIEKIA SĄ
JUNGOS SU SUOMIJA
MASKVA, geg. 6. — Pa

tirta, kad Vokietija mėgina 
savo pusėn patraukti Suomiją. 
V okiečiai siūlys suomiams 
militarinę ir karo .laivyno są
jungą prieš sov. Rusiją pa
sitaikius karui.

Šis pasiūlymas, sakoma, bus 
padarytas Berlyne atsilankius 
Suomijos užsienių reikalų mi- 
nisteriui.

PRANCŪZAI SUĖMĖ 
NACiyjCARINlNKĄ

M'ETZ, Prancūzija, geg. 6. 
- Prancūzų pasienio sargyba 

I sulaikė ir areštavo Hitlerio 
j smogininkų karininkų, kurs 
! automobiliu su trimis mergi
nomis if vienu vokiečių ka
riuomenės atsitarnavusiu ma- i 
joru pervažiavo sienų.

Areštuotas karininkas sa
kosi, kad jis važiuodamas pa
klydęs.

HITLERIS SUŠAUKS SA
VO PARLAMENTĄ

BERLYNAS, geg. 6. - ,
Patirta, kad diktatorius Hit
leris pasiryžęs sušaukti savo 
“parlamentų,”’ jam pranešti 
apie Vokietijos atsiginklavi- 
mų ir gauti jo paramų.

Kalbama, kad, rasi, tuo 
klausiniu Hitleris paskelbs 
plebiscitų.

DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO PAMATŲ 
KASIMO IŠKILMES

Cia matome svarbaus Amerikos lietuvių istori
joj įvykio vaizdų — Dariaus-Girėno paminklo pamatų 
kasimo iškilmę, kuri įvyko praėjusį sekmadienį Mar- 
quette Parke. Svečias iš Lietuvos p. Skipitis ir ma
joro atstovas teisėjas Harrington pirmieji prakasė 
pamatus. Jiedu matomi su špatais. Atvaizde ma
tomi: p. Kalvaitis su žmona; adv. Kai,> programo ve
dėjas; J. Mickeliūnas; aid. Egan; Stulpinienė, Da
riaus sesuo; kun. J. Mačiulionis; L. Šimutis. Viršu
je p. Vanagaitis prie mikrofono; adv. R. Vasalle ir 
visa eilė kitų.

TEISMAS SUGRIOVĖ GELEŽINKELI- 
NINKU PENSIJŲ AKTĄ

KUNIGAS ĮSPĖJA KOS
METIKŲ MYLĖTOJAS

VVASHINGTON, geg. 6. — • • • * Krašto vyriausias teismas 
penkiais balsais prieš keturis 
Šiandien nusprendė, kad per
nai kongreso pravestas gele
žinkelininkų pensijos įstaty
mas yra priešingas konstitu
cijai ir neteisėtas.

K

SERBU VYRIAUSYBĖ 
LAIMĖJUSI

BELGRADAS, geg. 6. —1 
Jugoslavijos vyriausybė (fak
tiškai serbų vyriausybė) skel' 
bia, kad vakar ji laimėjusi 
rinkimus parlamentam

Iš tikrųjų tas atsiekta su 
kareivių durtuvais. Antai 
Kroatijoj tūkstančiai kroatų 
prieš rinkimus suimta ir dar 
nepaleista iš kalėjimų.

SUSIDAUŽĖ LĖKTUVAS; 
ŽUVO 4 ASMENYS

ATLANTA, Mo., geg. 6. — 
Netoli čia šiandien anksti ry
tų nukrito ir susidaužė dvie
jų motorų TWA keleivinis lė
ktuvas, kuriuo skrido 13 as 
menų.

4 asmenys žuvo, o, kiti visi 
sužeista. Tarp žuvusiųjų yra 
abu lėktuvo vairininkai ir 
New Mexico valstybės sena
torius B.' Cutting, kurs vyko 
į Wasbingtonų.

Katastrofos priežastis yra 
rūkai ir lietus.

VENIZELOS NUBAUSTAS 
MIRTIES BAUSME

ATENAI, geg. 6. — Grai
kų karo teismas skyrė mirties 
bausmę dviem žymiems grai
kų vadams, kurie vadovavo 
pastarajam sukilimui. Tai bu
vusia premjeras E. Venizelos 
ir gen. N. Plastiras. Abu yra 
užsienyje.

ĮVYKDYTA mirties 
BAUSMĖ

BELLEFONTE, Pa., geg. 
6. — 'Valstybės kalėjime mir
ties bausmė elektros kedėje į- 
vykdyta AUenui Edwards, 22 
m. amž. matininkui, kurs per
eitais metais nužudė savo 
mylimųjų merginų Freda Mc-
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DAR ILGIAU UŽTIKRINA
MAS BEDARBIU

ŠELPIMAS
Bedarbių šeimų šelpimo 

viršininkai užvakar šaukė, 
kad Cook apskrityje 55,000 
šeimų laukia badas. O vakar 
paskelbė, kad to “bado” ne
bus, ,kad šių savaitę visoms 
toms šeimoms užtikrintas mai 
stas.

Prieš tai buvo kreiptasi Į 
vyriausybę Wasldngtone, kad 
ji skirtų nustatytų šelpimui 
fondų. Vyriausybė dar nedavė 
savo atsakymo. Gal ji gelbės.I

Legislatūros žemesnieji rū- 
; mai šiandien ir vėl svarstys 
pirkimo mokesčių didinimo 
klausimų. Gubernatorius dir
ba, kad gavus reikalingų at
stovų balsi) skaičių.

LONDONAS, geg. 6. —
Švč. P. Marijos Liurdo pa
rapijos, New Southgate, kle
bonas, kun. J. Sunn, įspėjo mo

Dauguma teisėjų rado, kad teris, kad jos eidamos priim- 
geležinkelių kompanijos juk ti šv. Komunijų nieku būdu 
negali mokėti ‘ pensijų tiems neturėtų išteptų savo lūpų į 
savo darbininkams, kurie dėl rausvais, ar kitokiais kosme- 
jų — darbininkų, kaltės j>a- 1 tikais, kadangi tokioms bus 
leidžiami iš darbo, arba dėl j atsakyta šv. Komunija.

SVETIMŠALIU RE6IS-
TRAVIMOKLAUSIMAS
Apskrities rūmuose (County 

building) Illinois legislatūros 
komitetas vakar turėjo išklau 
minėjimus svetimšalių regis- 

! travimo reikale. j
Už bilių, kurs yra legislatū- 

roje, kalbėjo pats biliaus au-. 
torius L. J. Tenlon ir J. W. 
Clinnin. Pastarasis be kitko 
pažymėjo, kad biliuje yra kai 
kurių trūkumų.

Prieš bilių kalbėjo daugiau- 
I šia lietuviai. Kitų tautę liudi
ninkai visiškai nepasirodė. Iš 
lietuvių žymiausieji kalbėtojai 
buvo advokatai J. Grišius ir 
Vasiliauskas. Jų argumentai 
pasirodė neįlaužiami. Prieš bi 
lių argumentavo ir įvairių 
settlementų darbuotojai.

Komitetas nesuspėjo visų iš
klausyti ir tolimesnius išklau
sinėjimus atidėjo gegužės mėn. 
13 d.

jų apsileidimų atšalinami. Tas 
yra neteisinga, sako teismas, 
ir kongresas neturi teisės kom 
panijoms diktuoti, kad jos

POPIEŽIUS PROTESTUO 

JA PRIEŠ NACIUS

TAS YRA DEL ŽIAURAUS APSIEJIMO 
SU KATALIKŲ JAUNIMU

KATALIKAI KOVOJA SO 
NACIAIS

VATIKANAS, geg. 6. — Po 
piežius Pijus XI šiandien pa
reiškė aštrų protestų prieš Vo
kietijos nacius dėl jų žiauraus 

BERLYNAS, geg. 6. — Vi-i apsiėjimo su 2,000 jaunųjų vo- 
sose Vokietijos katalikų baž-j kiečių, grįžusiųjų iš Romos na 
nyčiose vakar iš pamokslinių mo.
buvo skaitomas vyskupų ga
nytojiškas laiškas. Šiuo laiš
ku vyskupai įspėja tikinčiuo
sius, kad jie neigtų nacių su
galvotus taip vadinamus “vo
kiečių kaimo metus.” Šiuo

Šį protestų Šventasis Tėvas 
reiškė šiandien kalbėdamas į 
kitus vokiečius katalikus mal
dininkus, buvusius audijenei- 
joje.

Dalykas yra tame, kad ka-
savo planu naciai nori vasa-|da andai iš Romos grįžo Vo
ros laiku į kaimus patraukti kietijon 2,000 jaunųjų vokie- 
ko daugiausia jaunimo ir te- čių maldininkų, nacių autori- 
nai jį pagoninti, supažindinant, tetai juos pasitiko kaipo poli- 
jį su smerktinomis nacizmo įtinius asmenis. Padarė pas 
teorijomis ir idealais. Nori- juos kratas, atėmė įvairias Ro 
ma jaunimų atitraukti nuo sa- į moję įgytas atminimui dova- 
vo namų ir bažnyčių. nas, uždarė juos koncentraci-

Andai Prūsijos katalikų lai- jos stovyklon ir nuodugniai
kraščiai paskelbė šį vyskupų 
laiškų ir nacių policija kon
fiskavo visus tuos laikraščius.

Slaptoji policija puolė Šv. 
Matijaus katalikų bažnyčios 
rektoriaus namus ir darė kra
tų. Tačiau nerado nieko įtar
tino. Rektorius spėja, kad, 
matyt, policija ieškojo kokių 
nors dokumentų ryšium su 
katalikų sumanymu pastatyti 
paminklų dr. E'ric Klausene- 
riui, vokiečių katalikų akcijos 
draugijos vadui, kurį naciai 
nužudė per savo įvykdytų kru 
vinąjį šeštadienį 1934 m.,
birž. 30 d.

išklausinėjo.
Popiežius tarp kitko sakė:
“Taip vadinamos pozitvvės 

krikščionybės vardu jie siekia 
iškrikšeioninti Vokietiją ir jie 
nori kraštą pasukti atgal bar- 
bariškan pagonizman ir todėl 
imasi visų priemonių, kad iš
griovus krikščioniškų, katali
kiškų tvarkų ir gyvenimų.

“Turime vilties, kad su ju
mis grįžusiais namo bus apsi
eita žmoniškiau, negu su tais 
dievotais ir ištikimais savo Ba 
žnyčiai ir kraštui jaunais vy
rais, kurie neseniai matė ma
ne — savo dvasiškų tėvų”.

ŽMONĖS GAUSIAI LAN
KOSI ATLAIDUOSE

Aušros Vartų parapijos ba-

SANKALBIS PRIEŠ TUR
KIJOSRESPUBLIKĄ

ANKARA, Turkija, geg.
žnyčioje sekmadienį prasidėjo 6. — Spartoj, pietinėje Ma- 
40 valandų atlaidai. Sekma- žojoj Azijoj, susektas revoliu- 
dienį ir vakar atlaiduose žmo- ,cini» sankalbis prieš Turki- 
nės gausiai lankosi. Taip pat, jos respubliką. Planuota išžn-

NUTARTA PALAUKTI 
SU STREIKU

FLINT, Mieli., geg. 6. —
Buick Motor Car kompanijos 
fabrikų darbininkai, priklau
santieji Amerikos . darbo fe
deracijai, nusprendė palaukti 
su streiko paskelbimu.

Bus palaukta vykdomų dar 
bininkų balsavimų rezultatų 

muiliju visiškai nevartoti lū- Chevrolet labrikuose, Tolede, 
ponis jokių kosmetikų, arba O. Tenai darbininkai balsuoja 
prieš eisiant bažnyčion lūpas | klausimu, ar priimti kompa 
nuplauti.

Klebonas pareiškia, kad te
pant lūpas kosmetikais yri 
lengvas daiktas jų dalį pra
ryti ir gali būt sulaužoma

naudodamiesi proga daug žmo 
nių atlieka savo velykinę iš
pažintį. Per mišparus kasdien

dyti visus respublikos vadus 
— kemalistus.

Sankalbininkų vada yra
mokėtų pensijas kiekvienamį pasninkavimo taisyklė, kuri 
atsitarnavusiam geležinkeli- Į yra svarbus dalykas prieš 
ninkui. priimsiant šv. Komunijų.

Šis teismo sprendimas lie
čia daugiau kaip vienų niili-
jonų geležinkelininkų.

I Kunigas pataria moterims, 
kad prieš jiriimsiant šv. Ko-

n i jos paduotas taikos sąlygas.

ANGLIJA JSIGYS DAU
GIAU LAKŪNŲ

ŽEMĖS DREBĖJIMAI 
FORMOSOJ

gieda gražiai prisiruošęs pa- kurdų šeikas Uzzemam Saidi, 
rapijos choras vadovaujant va kurs 1929 m. buvo deportuo- 
rgon. J. Brazaičiui. tas iš Turkijos. Suimta 23

Vakar rytą Mišias laikė kun. sankalbininkai.
J. Vosylius, M. I. C. Pamoks- ------------------
ląi pasakė kun. P. Katauskas.
Iškilmingus mišparus laikė 
kun. Skripkus, asistuojant ku
nigui Baltučiui ir kun. Svirs- 
kui. Per mišparus pamokslą 
sakė kun. P. Vaitukaitis.

MASKVA, geg. 6. — Sovie
tų vyriausybė paskelbė, kad 
geg. 6 d. kas metai bus mini
ma kaipo konstitucijos diena.

ATSIPRAŠOME

KAIZERIO SARGYBA 
DĖKOJA HITLERIUI

BERLYNAS, geg. 6. — A- 
pie 20,000 karo veteranų, 
prieš karų priklaususių kai
zerio sargybai, vakar su savo -----------
blizgančiomis uniformomis LONDONAS, geg. 6. —
turėjo demonstracijų. Anglijos vyriausybė pradeda

Tuo būdu dėkota diktato- rekrutuoti vyrus, tinkamus o- 
riui Hitlerini, kad jis grąžino ( ro tarnybai. Norima įsigyti 
Vokietijai privalomų karei- didesnį skaičių lakūnų, 
viavimą. | —---------------

--------------------------------------------------------------- į SOFIJA, geg. 6. — Bulga-
Chieagos darbo federacija rijai gręsia gyventojų suki- 

taip pat yra priešinga, kad limai. Žmonės nepakenčia ka- 
Barnham parkas būtų keičia- raliaus diktatūros ir reikalau 

K celini e, kad ja nusikračius, inas komercine pramogų vieta, ja parlamentarinės valdžios.

TOKIJO, geg. 6. — Naujas 
smarkus žemės drebėjimas iš
tiko Formosos salos išnaikin- 

'tus plotus, ftį kartą apie 20 
asmenų sužeista.

DIDELS ŽMONIŲ SUPLU- 
DIMAS LONDONE

LONDONAS, geg. 6. — Ne-1 
paprastai gausingas čia šian
dien žmonių supludimos. An
glijos karalius mini 25 metą 
valdovavimo sukaktuves.

BAHIA, Brazilija, geg. 6. Vyksta paradai, įvairios 
- Jau visa savaitė kai čia ir , pramogos. Pats karalius ke-

Aprašyme apie įvykusias 
Marcjuette parke iškilmes va
karykščiam “Draugo” nume
ryje tarp kalbėtojų padėta p. 
Vaivada, o turi būti p. Vai- 
dyla.

ORAS
CHTCAGO IR APYLTNK.

lietus;
apylinkėse siaučia šiurpus lėtą kartų šiandien kalbėjo 
viesulas ir lietus. .Žuvę apie per radiją. Dėkojo valdiniams — Rytų numatomas 
400 asmenų. ui sveikinimus. šilčiau.
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derlingoje dirvoje, jau yra giliai inleidusi 
savo šaknis in kiekvieno susipratusiu lietuvio 
širdį, ir — tas medelis pamažu auga didyn 
ir st.pryn tarpe gyvenimo audrų, nebijoda
mas tų mūsų priešų, kurie trokštų ir norėtų

Chorų, Orkestrų ir Benų Žiniai
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1)ULR pirmininkas, p. Ski- i lamai, plakatui, skelbimai iš 
pitis, besilankydamas Ameri- jų veikimo, 

matyti mūsų Studentų ir Profesionalų Sąjun- jiog lietuvių tarpe, ingaliavo j 4. Atvaizdus, plakatus, pro
gą nugramzdintą? in gyvenimo jūrės dugną... mane patiekti per pasaulinį'gramus iš laikų Miko Petrąus- 
musų Studentų ir Profesionalų Sąjunga gimė lietuvių kongresą Lietuvoje ko ir Stasio Šimkaus veikimo 
ne mirti, bet gyventi ir dirbti, — gyventi ir pįįnjj vaizdą apie Amerikos Tokios medžiagos esu daug 
dirbti dėl savo kilnių principų ir idėjų, gy- |lietuvių veikimą muzikoj. Per Įgavęs, bet žinau jog jos labai 
venti ir dirbti dėl Katalikybes ir Lietuvybės kongresą bus užsienių lietuvių daug dar yra po plačią Ame 
gerovės ir šviesios ateities Amerikoje... veikimo atvaizdavimas įvai- riką išsimėčiusios. Ta medžią-

“Visuomenės Vadai, — Jūs esate mūsų riose srityse. Aplenkus nmzi- 'ga dabar mažai kam bėra rei 
tautos švyturiai. Šioje svarbioje valandoje |kos veikimą Amerikos lietu- j kalinga, atvaizdai dažniausiai

DIENOS KLAUSIMĄ!

mes kreipiamės in J us ir nuoširdžiai prašo i vhj tarpe, būtų aplenktas sva
ine Jūsų padėti mums suorganizuoti dabar Irbiausias judėjimo akstinas, 
mūsų einančią jaunuomenę ir profesionalus | Mes žinome, kad visas kultū- 
savo kolonijoje — kad mes visi galėtumėm j rinis ir tautinis judėjimas iš- 
v milingai ir galingai dirbti ir veikti po vie- eivijos tarpe yra tampriai su-

kur kmpe užmesti dulka. Sva-

VELNIŲ SLENKSČIAI
Nemune netoli Rumšiškių 

miestelio galima pastebėti krū 
vas didžiulių akmenų, kurie 

•sudėti viena kryptimi ir atro
do, lyg tai būtų akmenų tilto. 
Vietos gyventojai šiuos akine 
nis vadina velnių slenksčiais. 
Alat, tie akmenys vasaros me
tu, kai nusenka Nemunas, su
daro didelių keblumų perplau 
kiunt tą vietą. Yra visokių 
pasakojimų ir padavimų apie 
tuos velnių slenksčius. Vienas

rbu yra gauti senas protokolųe ūkininkas papasakojo tokią le

REIKdMINGiOS IŠKILMĖS

Tūkstantinės Chicagos lietuvių minios, i 
susirinkusios in Dariaus - Girėno paminklo 
pamatų kasinio iškilmes praėjusį sekmadieni, 
parodė, kad mūsų didvyrių lakūnų atmintis 
lietuvių visuomenėj tebėra gyva. Jų žygio 
tauta neužmirš. Gražus paminklas Marųuette 
parke, kuris lietuviams labiau bus žinomas 
kaipo Dariaus - Girėno parkas, jų atmintį 
inamžins.

Kalbėtojai, kalbėję tose istoriškose iš
kilmėse, teisingai pabrėžė, kad mūsų didvy
riams pastatytas paminklas bus lyg ir tau
tinis aukuras, prie kurio eis lietuviai, kad 
nulenkti savo galvas, kad ieškoti ten sustip
rinimo tautiškiems darbams dirbti, l’aip pat 
pažymėjo ir tą faktą, kad nežiūrint kiek 
skridimą per Atlantiką neinvyktų, nežiūrint 
ir kažkokius rekordus kas nepadarytų, k.ti 
skridimai tos reikšmės nebeturės, nes Da
riaus - Girėno žygis buvo pirmutinis ir tra- 
gingai užsibaigęs kelių šimtų mailių nuo tė
vynės. Tai yra neužginčijama tiesa. Nežiū
rint kad kas ir per kelias valandas iš New 
York nuskristų in Kauną, Dariaus - Girėno 
žygio reikšmės nesumažins.

Pradedant statyti paminklą, reiktų, kad 
visuomenė parodytų, kad ji ne tik šiaip sau 
invertina Dariaus ir GirnAd žygį, liet kad 
būtų duosnesnė paminklo statymo reikalams. 
Kaip jau buvome paskelbę, šiam svarbiam 
reikalui dar trūksta kelių tūkstančių dolerių, 
kuliuos tuoj reikia sukelti.

nos plevėsuojančios vėliavos.

“Mano brangūs draugai studentai 
studentės — mūsų žuvusių tautos didvyrių 
Dariaus ir Girėno skridimas ir jų testamento 
žodžiai buvo skirti mūsų jaunajai kartai — 
Jaunajai Lietuvai! Jie, pasikinkę metalinį 
paukštį, skrido tolinion pavojingon kelionėn, 
ne turtų ieškoti, ne t laimės siekti, ne laurų 
vainiko už savo žygį pasiimti, ir, jie žuvo ne 
tam, kad tauta jų liūdėtų, bet tam, kad Jau
noji Lietuva gyvuotų, augtų ir klestėtų, kad 
mūsų tautos sūnūs ir dukterys mylėtų savo 
tėvų kraštą ir didžius darbus jo gerovei vyk
dytų. Jaunime, Studentija, ir mes užsidekiin 
tokia didvyriškumo ir pasiaukojimo dvasia! 
Išlaukini iš savo širdžių abejingumo dvasios 
piktžoles ir ugdykim savyje idealizmo dva
sią! Būkime tikrais mūsų tautos ir tikėjimo 
vadais ir mūsų Sąjungos kilnių idėjų apašta- 
Jautojais! Apsišarvuokime Turėjimo, Tauty
bės ir Aleksio ginklais ir drąsiai žengkime in 
kovą prieš mūsą priešus ir in tikrą laimė
jimą! n

įr

sijęs su orkestrais, chorais, 
benais, solistais ir t. p.

Nors daug medžiagos pasi
sekė surinkti, bet nuodugniai

knygas, gaidų likučius, buvu
siųjų garsių benų Clevelande, 
Mahanoy City, Pa., Shenan- 
doah, Pa., ir kitur, taip gi bu
vusių chorų. Tų laikų benų, 
garsinusių lietuvių vardą išei 
vijoje, narių mažai bėra gyvų,

įįūrint pasitaiko ir trūkmų. į bet atvaizdai, programai, ske- 
Todėl kreipiuosi šia proga in lbimai, plakatai tikrai kui
visus chorų vedėjus, paskirus 
narius, bonus, orkestrus, soli
stus ir visus kitus muzikos 
menininkus (kurie dar nėra 
man prisiuntę) pagelbėti ta
me reikale, kad tėvynėje gy
venantieji lietuviai turėtų pi
lną supratimą apie mūsų mu
zikos veikimą. Reikalinga:

1. Chorų atvaizdai esamų 
dabar, buvusių seniau ir jau 
nebeveikiančių. Taip pat pro
gramai ir plakatai iš jų vei
kimo. Kostiumuotų lošimų at-

STUDENTŲ PIRMININKO ŽODIS

Tik ką atėjusiame “Studentų žodžio” 
Nr. 5, tarp kitų turiningų raštų, randame 
Lietuvių Katalikų Studentų ir Profesionalų 
Organizacijos pirmininko Jono C. Morkūno 
gražų atsiliepimų in visuomenės vadus ir 
studentus, kurį ištisai perspausdiname:

“Mūsų lietuvių tauta Amerikoje yra ne
lyginant tas laivas, kuris plaukia ant audrin
gų jūrių — kur putojančios jūrės bangos pa
šėlusiu smarkumu plauna žiauriąsias uolas 
— tykodamos kuo greičiausiai sudaužyti ir 
praryti savo auką... tos putojančios jūrės ba
ngos — tai ištautėjimo luingos; gi tos žiau
riosios uolos — tai bedievybės uolos, fštau- 
tėjimas ir bedievybė yra mūsų tautos did
žiausi ir pavojingiausi priešai, kurie pamažu 
nuodina mūsų tautos nekaltą kūną ir sielą...

“Kaip laivas turi būti padarytas iš ge
ros ir stiprios medžiagos ir, svarbiausiai, tu
ri turėti gerą ir prityrusį kapitoną, kuris 
mokės laivą laimingai vairuoti į uostą tarpe 
tų audr'.ngų jūrės bangų ir žiaurių uolų, taip 
ir kiekviena tauta, kuri yra susirūpinusi sa
vo tautos ir valstybės likimu įr žmonių ge
rove, kreipia didžiausj dėmesį in išauklėjimą 
gerų, dorų, prityrusių ir pamokintų VADŲ, 
kurie, kaip tie laivo kapitonai, irgi mokės 
vairuoti savo tautą per audringas ir uolotas 
gyvenimo jūres in laimingą ir šviesią tautos 
ateities uostą...

“Audringose gyvenimo jūrėse gimė ir. 
mūsų Studentų ir Profesionalų Sųjunga. Ji 
gimė, kad išauklėti tų sąmoningų kataTJriškų 
lietuviškų vadų, kurie palaikytų mūsų jauni
mų katalikišku ir lietuvišku Amerikoje...

“Kaip toji maža ąžuolo sėklelė, kuri bū
na pasėta žemėje, vėliaus išdygsta ir išauga 
in didelį ir stiprų ąžuolą — medį, taip ir 
mūsų Studentų it Profesionalų Sąjunga, bū
dama pasėta mūsų Amerikos lietuvių tautos

Reikia tikėtis, kad katalikų visuomenės 
vadai, profesionalai ir studentai in šį atsi
liepimą atkreips savo rimto dėmesio.

DĖL KAUNO KONFERENCIJOJ

gendą. Esą, senovėje, kai mū
sų žemėje dar vaikščioję vei 
niai ir kitos piktos dvasios. 
Suvalkijos pusėje prie Nemu
no gyveno vienoje trobelėje 
tūlas žvejys, kuris vieną kar
tą nuplaukęs žvejoti labai to-

M. L. Cooke, naujas J. A. 
Valstybių krašto elektrizacijos 
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nors yra dar iš jų veikimo. 
Svarbu taip pat prisiminimai 
buvusių dalyvių ar mačiusių 
jų veikimą.

Labai prašau visų muzikos 
meno mylėtojų tą medžiagą 
man priausti. Ji bus sutvar-

dos ji bus viešai išstatyta ap
žiūrėjimui, kurią lankys tūks
tančiai žiūrovų. Jei kas norė
tų atvaizdus ar kitą medžiagą 
gauti atgal, ji bus po kongre- pastebėtų ir naujų dalykų, tai

vaizdai, jei tokie kur randasi Į so parodos savininkams gr,ą ,nu;to mokgjimas dargi su pi- 
ir t. p. ‘žinta tvarkoje. Medžiagą mei-Jnigine pabauda

2. Atvaizdai benų ir orkes- džiu siųsti ne vėliau birželio mag
trų didelių ar mažų, dabar mėn. 1 d., adr. 166 Park PI. 
veikiančių ir seniau buvusių.

3. Atvaizdai solistų, kurie 
kolonijose yra plačiai žinomi, 
dainininkų, pianistų, smuikini 
nkų ir kitų, o taip pat prog-

Elizabeth, N. J.
Su pagarba,

Juozas Žilevičius, L. M. 
DULR Įgaliotinis Meno 

Reikalams Amerikoje 
fct--

Lietuvos Bičiuliams ŽinotinaŠiomis dienomis Kaune eina labai svar
būs Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsienių 
reikalų ministerių pasitarimai. Jie tariasi dėl 
vieningos užsienių politikos ir dėl Sovietų Ru 
sijos pasiūlymo sudaryti specialę sutartį ap
sigynimo reikalais.

Ligšiol Pabaltijo valstybių tarpe nebuvo 
tokio bendradarbiavimo ir tokių ryšių, ku
rie, mums rodos, turėtų būti. Tam trukdė 
didžiųjų kaimynų intrygos, intrygėlės. Len- Į 
kai, bolševikai ir net vokiečiai in jas atskirai į 
darė intakos ir gudriu būdu jas sulaikė nuo 
sudarymo bendro fronto. Bet smarkiau pra
dėjus barškinti ginklais Europoje, kilus di
deliam pavojui Pabaltijo valstybių nepriklau
somybei, jos pradeda sueiti in artimesnius 
santykius, pradeda stiprinti ryšius atitinka
momis sutartimis ir bendradarbiauti. Iš už
sienių reikalų ministerių pasitarimo Kaune 
jau galima spręsti, kad latviuose, estuose ir 
lietuviuose yra noro sudaryti bendrą frontą daugiaugia yra Įaukiama rug- 
ir reikale veikti vienybėje. Prie to spiria vi- pjūčlo „jgn., nes to mėnesio 
sų šių tautų bendri interesai. " ‘

Lietuvos lankytojas (turis
tas) turėtų žinoti, kad š. m. 
birželio mėn. įvyks visų Kau
no ir apylinkėj mokyklų mo
kinių sporto olimpijada. To 
pat mėnesio pabaigoje numa
toma Klaipėdojė sporto klubų 
“J. S. O.” (Jaunalietuvių Spo 
rto Org-ja) ir Klaipėdos “Sa
ntaros” olimpijada — sąskry
dis, kuriame laukiama 5,000 
sportininkų.

Liepos mėn. Palangoje “J. 
S. O.” sporto klubas ruošia 
savo sąskrydį, kuriame laukia 
ma 2,000 sportininkų.

Šiais metais užjūrio svečių

Ne-

Iš kur tikrai tie akmenys 
atsirado Nemune tikrai pasa- 

neišveųgia-j kyti ir negalima. Bet yra ir 
, j kitų padavimų. Esą toje vie- 

Lietuvos Gener. Konsulatas toje prieš 3<X)—400 metų šve-
11 Waverly Place East Idai, keldamiesi per Nemuną, 

New York, N. Y. buvo pasidarę akmenų tiltą.

Ne tik Lietuvos, bet beveik viso pasau
lio katalikų sjiauda kas kart su didesniu su
sidomėjimu rašo apie Arkivyskupą Alatule- 
vičių, skelbdami jo gyvenimo svarbesnius at
sitikimus, jo nuopelnus Bažnyčiai ir ypač iš
keldami didelį jo šventumą. Rašoma ir apie 
stebuklus prie jo karsto. Taip pat pareiškia
ma vilties, kad garbingos atminties arkivys
kupas Jurgis bus su laiku įskaitytas į palai
mintųjų eiles.

♦ • •
Šio krašto politikai yra rimtai susirūpi

nę 1936 metų prezidento rinkimais. Abi par
tijos, demokratai ir respubliknai, susirūpinę 
trečia partija, kuri gali išaugti ir kandidatu 
in prezidentus pastatyt senatorių Huey Long, 
kuris savo sensacingomis kalbomis ir gražiais 
pažadais daug šalininkų patraukia. Respu
blikonai dar tebe’eSIco kandidato. Daug kas 
spėja, knd juo bus fcuvusis prez. Hooveris. 
Ap’e demokratų kandidatą nieks neabejoja 
— jnos bus dabartinis prez. Rooseveltas. Iš
rodo, kad rinkimai bus indomūs.

sidaryti nuostolių ir nemalo 
numų. Tačiaus to viso gali
ma išvengti kad ir tokiu bū
du:

Prekių (dovanų) siuntėjas
turėtų pirma parašyti laišką' Prancijoj gyvena strošni če- vynas dėti, naujos bandelės 
savo giminėms Lietuvon, kad 'raiflTinkė ne čerauninkė, “aiš- liotdogsams kepti, už juos vėl 
patirti ar prekes, numatomos)į kiaregė” Fraja, kuri gazietų drūkarnei mokėti, o jei kurią 
siųsti, reikalauja leidimo ai’1 pisoriams dažnai virožija, kas dieną pasirodęs ant dangaus 
ne. Jei prekėms leidimas rei-'dėsis sviete — ant sausumos debesėlis žemę pakrapins, vėl 
kalingas, tai kad giminės pa- ir vandens. Ale aš jums, ta- 1 navynose sulauksim ekstra ti- 
si'rūpintų gauti prekėms pn '|Vorščiai, turiu pasigirti, kad ligramos, kad tame pleise 
imti leidimą iš Prekynos De-' praractvose mano vožnas dėl- gruntas dumblu pavirto. Tai- 

nas Frają bytina. Priklodui, gi, kaip matot, skrajui triube- 
Frajos praractvos 1934 m. ne- liai triubeleišinai, koronės ir 
išsipildė, o mano delno pra- nesčestys, o drūkarnei ir na- 
ractvos, kaip matot, pildosi vynoms iš to požitkas. 
nuo A iki Zet.

Po visokio štamo cicilistų 
mėsos pavalgymo praeitą pėt- 
nyčią, kad antram skrajui 
gudbai pasakyti, mano delnas 
tlunioeijo: jeigu po to skra-

partamento Kaune
Sekančioms prekėms reika

lingi leidimai: kava, cukrus ir 
saldainiai, kosmetika, kvepa 
lai, galeno preparatai (vais
tai), medvilnės (cotton) audi 
niai (baltinti, nebaltinti, da 
žyti) automobiliai ir jų dalys,11-17 dd. invyks pasaulinis 

užsienių lietuvių Kongresas japaįS) aUgalų aliejai,
Kūne. Šio Kongreso metu nn
matoma sporto olimpijada, in- 
vairūs paradai, koncertai ir 
spaudos paroda.

Rugsėjo mėn. pabaigoje nu
matoma namų piamonės ir 
smulkių ūkio šakų paroda 
Kaune. Dainų švenčių nenu
matoma.

• n.
Dovanų siuntėjams svarbu 

žinoti, kad pastaruoju laiku 
Lietuvoje pasikeitė užsienių 
prekių insileidimo tvarka ta 
prasme, kad daugelis prekių 
pakliuvo in sąrašus, kuriems 
reikalingi Lietuvos Prekybos 
Departamento leidimai. Be to
kių leidinių, Lietuvon atsiųs
tos prekės, nors ir kaipo do
vanos, sulaikomos Lietuvos 
muitinėse. Šios tvarkos neži
nantiems gali tokia būda su

vilnoniai audiniai, šilko ver
palai, kaliošai, radio aparatai 3US Per mares nesirunys, vi- 
ir dalys ir daugelis kitų pre- I šokios koronės ir smutkai 
kių. pradės jį apiponavoti, bus kal-

Dėl invairių muito ir pašto ta JU pačių šiderstva iš pėt- 
formalumų, dovanų siuntimas , nyčios. Akurat! Koronės pra- 
prekėmis dažnai sudaro keb
luinų kaip siuntėjui, taip 
dovanų gavėjui. Todėl dovanų būti skrajaus per mares rūni- 
siuntimas pinigais yra daug ' jimo išvažiavimas. Kada vis- 
patogesnis ir tikslesnis, nesakąs buvo užriktuota, visokio 
Lietuvoje už pinigus galima 1 sau biznio užsteliuota, dienų 
daug dalykų nusipirkti. | prieš navynos mušė ekstra ti- 

HI. Įligramą, kad išvažiavimo plei-
Kas siunčia dovanas pavy- j»e gruntas dumblu išvirto ir 

dale vartotų drabužių bei ava- į išvažiavimas neįvyks. Ar čia 
lynės, žino, kad už dėvėtus | ne koronė skrajui ? Visą navy- 
daiktus muito mokėti nerei- į nose atvertaiziną, visus poste- 
kia, kai tie daiktai siunčiami , rius, už kuriuos skrajus turės 
paštu ryšuliais iki 22 svarų.

’sideda, skrajug nesirūnija. 
ir Į Va, praeitą nedėlią turėjo

Nereikalinga nei Lietuvos ko
nsulų jokio liudijimo. Tačiaus, 
jei tarpo mų daiktų muitinė

Rytoj pašnekėsiu jums, ko
kį aš mačiau gruntą išvažia
vimo pleise, virožysiu iš savo 
vožnaus delno paslaptis, <Įėl 
ko išvažiavimas neįvyko ir ki
tokias skrajaus per mares ro- 
kundas. O dabar gudbai.

Alažam Kaziukui motina 
duoda 5c. aiskrirnui.

— Ir nieko už tai nesakai/ 
— bara motina.

— O ką aš turiu sakyti f — 
klausia vaikas.

— O ką aš sakau tėtei, kai 
jis duoda man pinigų?

— Alama sakai: Ką? Tiktai 
tiek?

Frenkis Zenočius hadui Siu 
geliui nori įpiršti merginų tu
rinčią 5,000 dol.

— Labai gerai, — sako La-
drūkarnei užmokėti, šuo antikas. — Noriu pamatyti, 
uodegos nunešė. Dabar vėli — Ką? merginą? — klau- 
reikės nauji posteriai drūka- Į šia Frenkis.
voti, nauji advertaizinai į na-1 — Ne, tuos 5,000 dol
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Paskutinis Susitikimas
APYSAKA

Kaz. Andriušis
(Tęsinys)

— Nenusimink. Aš dabar 
buvau .bažnyčioje ir meldžiau 
Viešpatį tau stiprybės. Mat, 
aš jau numaniau, ko atėjo tas 
ponas. Jis tave kalbino...

— Taip, taip, tu jau žinai, 
— pasiskubino Vacius. — Jis 
mane kalbino, kad aš vėl grį
žčiau į raudonąjį liūną, bet aš 
griežtai atsisakiau.

— Puiku!
— Palauk... Dabar vėl įvai

rios pagundos, mintys neduo
da ramybės. Patark, padėk 
man. ; -H|Į|

— Vieną tik teturiu patari
mą — tai malda. Tik ji viena 
gali nuraminti, pastiprinti. 

.Nėra galybės, kurios nepar- 
dokštą malda. Tik melstis iš 

širdies. Klaupkime prieš Švč. 
Jėzaus Širdies paveikslą ir 
valandėlę pasimelskime, o pa
matysi, kaip rasi ramybės iš
vargusiai sielai.

Suklaupė. Valandėlę pasime 
ldę pakilo. Dabar jis jau ne- 
besvyruoja, kaip vėjo pučia
ma nendrė, bet tvirtas, drą
sus, ryžtingas. Niekas dabar 
jo neperkalbės, nįekas nesu- 
gundys grįžti atgal į suraiz- 
giotą raudonkuprių vonj tin
klą. Nors žinojo, kad už tai 
jam gręsia mirtis, kad komu
nistai vistiek nedovanos ir jei 
tik pasitaikys proga, tuoj bus 
nužudytas. Tačiau jis to ne
paiso. Sielos gyvybė juk bra
ngesnė už kūno gyvybę.

Praėjo savaitė ramaus gy
venimo. Vieną šeštadienio va
karą, saulei vos nusileidus, į 
Vaclovo kambario duris kaž
kas pasibeldė. Paprašius, įėjo 
tas pats ponas, kurį jau kar
tą, prieš savaitę atėjusį čia 
matėme. Ir vėl pareiškė norįs 
pasikalbėti vienu du.

— Prašau kalbėti, — atsa
kė Vacius.

— Bet, kad... — neigiamai 
parodė į Stasiuką.

— Jis bus su manim! Jis ir

— Lauk, sakiau...
Tuo akimirksniu rtinktelėjo 

už lango šūvis, suskambėjo 
stiklai, antras, trečias... Vac
lovas pasverdėjęs krito žemėn.

— Mirsi, šunie! — šūktelė
jo svetys ir išbėgo.

Tyla.
— Puiku! Nutaikei gerai, — 

sušnibždėjo išbėgęs iš kamba
rio ir pasivijęs bebėgantį per 
kiemą vyrą. Tai buvo tas pats, 
kuris slankiojo pagal sieną.

— Vienu išdaviku mažiau.
Ir juo greičiau, juo geriau, — 
pasakė anas ir abu dingo ma
žame tamsiame skersgatvyje.

Vaclovas buvo tik sužeistas. 
Po minutės atsistojo ir išbė
go į kiemą, tačiau piktadariu 
jau nebuvo.

— Bedieviai, kraujageriai...
— vos pratarė virpančiu bal
su, atsisėsdamas į kėdę. — 
Jau užtektinai išsiurbė mano 
dvasios jėgas, bet to dar ne
gana — nori atimti ir gyvy
bę. O jūs, budeliai, sprogsit 
vieną kartą, prisisiurbę žmo
nių kraujo, ašarų...

Tuoj atbėgo šeimininkė, Sta 
siukas pakvietė gydytoją ir 
pranešė policijai, sužino ir ar
timieji gyventojai — subėgo 
visi. (lydytojas apžiūrėjo Vac
lovą, — sužeistas nesunkiai.

— Po savaitės kitos bus 
sveikas, — pasakė apžiūrėjęs 
gydytojas. Policininkai nuodu
gniai ištyrė ir surašė protoko
lą. Beliko tik surasti kaltinin
kus. Čia daug padėjo Vaclovo 
parodymai ir veiklesnieji ko
munistai tuoj buvo suimti.

Po tų suėmimų įvyko parti
jos teismas. Vaclovą kaip iš
daviką, nuteisė mirti. Bausmę 
įvykdyti paskyrė vienam ko- ’ 
munistui, buvusiam Vaciaus I 
draugui. Bausmė turėjo būt į- j 
vykdyta tuoj, kad kaltininkas 
nespėtij pabėgti į užsienį. Jei į 
jo nenužudys, pats turės mi- i 
rti — toks jau įstatymas.

Vaclovas visa tai gerai nu
jautė ir nutarė, kaip galint 
greičiau, pasprukti kur nors į

NACIAI PALEIDOBARONĄ
BERLYNAS, geg. 4. — Vo 

kietijos vyriausybė paleido iš 
kalėjimo nubaustą iki gyvos

galvos kalėti lenkų šnipą ba
roną J. von Sosnowski. Už jo 
išlaisvinimą lzmkija grąžino 
Vokietijai 3 vokiečių šnipus.

Japonų teatro scena. — Kabuki teatro, Tokio mieste, .Japonijoj, scena vaidinant 
“Momijigari”. In vaidinimą buvo atvykęs ir Japonijos imperatorius. Kairėje sėdi 
orkestrą, scenoje — lošėjai. (Acme Photo)

ra davusi nė viena Lietuvosda linais buvo užsėta 95,000 
hektarų. Lietuvos ūkininkus 
nuo linij sėjimo atbaidė jų kri
tusios kainos pasaulinėje rin-

sena koje. Paskutiniausiais metais,

žemės ūkio šaka. Dabar ap
skaičiuojama, kad Lietuvos 
linų ūkis buvo pelningas net 
pačiais sunkiausiais krizės 
metais.

Paskutiniuoju laiku paste
bėta, kad pagerėjus linų kai
noms, Baltijos valstybės ir 
daugelis kitų kraštų pradėjo 
linų plotus didinti. Lietuvoje

LIETUVOJE PLEČIAMAS 
LINŲ ŪKIS

Linų ūkis yra labai
Lietuvos ūkio šaka, daug se- kainoms pradėjus didėti,
nesnė už pieno, už gyvulių ū- i ^nų ūkį vėl kreipiama dau- 
kį. Jau prieš Didįjį karą kas- &’au dėmesio.
met buvo užsėjama linais maž ( per 1933-1934 metų laiko- 
daug po 55,000 hektarų, iš (tarpį Lietuva už linus ir sė- 
kuriij buvo gaunama vidutini- menįs gavo 1,128,900,000 litų, v. 
škai po 24,000 tonų sėmenų |arba kasmet vidutiniškai po ^iemet taiP Pat manoma linų 
bei 26,000 tonų pluošto. Karo ,94 milijonus litų. Iš aukščiau !ukj PraPlėstl- Manoma, kad
metu Lietuvoje užsėjami linų 
plotai buvo nežymūs, tačiau 
po karo šį žemės ūkio šaka

paminėtos sumos 511.700,000 iLietuv“i« visus užaugintus H- 
litu už linus buvo gauta iš nus pav!'ks P“1'*011 nebloS°
užsienio. Nors linų ūkis per- mis kainomis, Tsb.

vėl pradėjo klestėti. Po karo gyveno sunkią krizę, tačiau 
aukščiausią laipsnį linų ūkis i pajamos už jų gaminius buvo ! BIZNIERIAI. GARSINKITĖS 
Lietuvoje pasiekė 1928 m. Ta- gana rimtos. Tokių pajamų nė “DRAUGE”

U%)iruki/kit Old C/old I

Dol It/ormael/g krelpklMt f:
COSMOPOLITAN TRAVEL 

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS 
l&l Grand Sf.. Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
197 Adams St., Now.rk, N. J.

JOHN SEKYS
433 Pirk St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU 
193 Grand St.. Brooklyn. N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Vornon St., V/orcostor, Mass.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
K. SIDABRAS. Prop.
301 W. B'way, So. Boston, Mist.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
678 N. Main St., Montallo. Mass.

PAUL MOLIS
1730—24fh St.. Datroit, Midi.

LITHUANIAN NEVVS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Halstad St., Chieago. II.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA 

K. S. KARPIUS 
6820 Suporior Ava.,

Clavaland, Ohio
C. J. WOSHNER 

2013 Canon St., Pittsburgh, Pa.
A. VARASIUS

206 All Nations Bank Building 
1200 Canon St., Pittsburgh, Pa.

EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Rengia ir prižiūri
Lletuvly Laivakorčių Agentą 

Sųjunga Amerikoj* 

Fopuliariu Kabininiu Garlaiviu

“STUTTGART”
o

liplaukt ii New Yorko
BIRŽELIO 5 d., 1935
tiesiai be persėdimo j Klaipėdą

o
. TREČIOS KLESOS KAINOS: 

1$ NEW YORKO 
| KLAIPĖDĄ 

$97.50

I ABI PUSI 
( KLAIPEDĄ IR ATGAL

$167°°
Prldtdont Jung. Velt*. Taktui

HAMBURG-AMERICAN LINE • NORTH GERMAN LLOYDX

PEOPLES KRAUTUVĖSE
EINA

as — esame viena, — nenu 
sileido Vacius ir Stasiukas li-‘ užsienį, nes tėvynėje, o taip 
ko kambary. jPat ir ^sijoje, visi jį pažino,

Kalba buvo trumpa: svetys kaiP veikli ir sąžiningu komu.
vėl priminė išdavimą, niekšiš
kumą, kerštą...

— Negundyk, šėtone, ma
nęs! — pagaliau netekęs kan
trybės sušuko Vaclovas. — 
jKattą pasakiau, kad su bedie
viais nenoriu turėti jokių rei
kalų, ir prašau išsinešdinti iš 
mano kambario.

Svetys niršo. Piktai raukėsi 
veidas, akys žaibavo kerštu. 
Atrodė galingesnis ir piktes
nis už žvėrį.

Tuo tarpu lauke pagal sie
ną slampinėjo įtartinas tipas. 
Kartais pažvelgdavo pro lan
gą ir nervingai suspausdavo

nistą. Tad čia pasislėpti nuo 
jų keršto nė nemanė.

Sumanymas pavyko. Tik 
dar reiks savaitę kitą palauk
ti, o paskui išvažiuos. Mieste 
ilgiau gyventi bijojo, tad drau 
ge su Stasiuku išvyko į kai
mą.

Pagaliau valanda išmušė. 
Ryt poryt Vacius jau išva
žiuoja į užsienį. Ir koks nuos
tabus Viešpaties planų sutva
rkymas: Stasiukui ligi tam 
laikui suėjo šešiolika metų. 
Vieną dieną buvo nuėjęs į 
vienuolyną ir vyresnysis pa
reiškė, kad jau galįs įstoti.

rfevolverį. Svetys dar mėgino Vadinasi, beveik prieš metus 
kalbėti, bet Vacius rimtai pa- , susitiko. kaip du Pa
grasė išmesiąs pro duris, jei dabar skiriasi sn asaro
jis nesiliausiąs gundyti mis, kaip geriausi broliai. Va-
- Klausyk, drauge, koks 'loęas.dar Stasiuku

nuostolis partijai, o kartu ir 
tau. Juk tai...

— Lauk, šunie, iš kamba
rio! — nesuvaldydamas pyk
čio sušuko Vaclovas ir atida
rė duris.

— Mirsi niekše, tuoj mirsi,
— prakošė pro dantis svetys.
— Šis įspėjimas jau paskuti
nis.

ligi vienuolyno, paskui abu 
nuėjo į koplytėlę ir, suklaupę 
prieš Švč. Marijos paveikslą 
altoriuje, ilgai, ilgai meldėsi. 
Tik po geros valandos pakilo 
nusiraminę, pilni vilties, pasi
ryžimų gyventi Jėzui, ir su 
ašaromis akyse atsisveikino. 
Atsisveikino paskutinį kartą, j 

(Bus daugiau.)

MES NESAKOME, kad kiekviename Old Gold pakely yra jaunystės 
fontanas. Bet mes sakome, kad šis labai lengvas cigaretas pagelb

sti o ne gaišina naujas idėjas ir jausmus. Tai paeina dėl išskirtino Old 
Gold tabako švelnumo; ir dėl stokos visokio nesmagaus šiurkštumo. 
Toks tabakas stimuliuoja, ir niekuomet ne duoda nupulti dvasioje.

____________ O P- Lorilltrd Co., Ine.

<Sh/nithuojit ... bet niekados ne erzina

52000.0(1
Išpardavimas
Siūlomos Didžiausios Prekių 

Vertybės Visam Mieste!

Dovanų
Laimėjimo

tai ......................................................... . $57-50
Mohair dengti Parlor Še
ini Sca

$30.00 naujos mados Kau
rai 9x12 pėdų dydžio

P° ............ $16 95

Tapestrv dengti Parlor 
setai .. ... cn

1 «£> rj «r» r tT-TT’
5 on.

T Tilt

t »iS tut*S

■I

(lerai padaryti Coil Lo
vom Springsai *3-98 
Vatiniai Matrasai
P°................  $4 88

Ir neatsižvelgiant šių žemų kainų kiekvienas pirkėjas 
turės progos dalyvauti laimėjime daugybės dovanų ver
tės iki $275.00. ,r

Apie tai daugiau informacijų gausite krautuvėse

4179-83 ARCHER AVĖ. 2536-40 W. 63rd ST.
Corner Maplewood Avė. Ccrner Hlchmonri Street

Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

t
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
JAUNIMAS rie šiam gražiam tikslui pa

švenčia ir laikų ir gabumus.
Lietuvių WUBS rudio pro- 

grame dalyvauja inžymūs sve- 
Šv. J uoziipo

WATEKBURY, CONN. —
Mūsų kolonijoje randasi nema ėįaį kaibėtojai
za jaunimo ir mvainų orga
nizacijų bei draugijų jam pri
klausyti. Tas organizacijas ir 
draugijas sudaro ir palaiko 
tikrų lietuvių sūnūs ir dukte
rys, baigę šv. .Juozapo lietu
viškų parapijinę mokyklų. (Tu 
riu mintyje vien katalikiškųjį 
jaunimų). Manau, visi žino e- 
sų lietuviai ir moka lietuviš
kai kalbėti, skaityti ir rašyti; 
tačiau neturėtų pamiršti ir a- 
teityje savo tėvų kalbų.

Niekados negalėtų pamiršti, 
bet dar daugiau išsilav.nti ir 
tie, kurie atėję, iš miesto mo
kyklų (public scliools) men
kai arba visai nemoka savo 
kalbos, turėtų progos susipa
žinti ir išmokti, jei būtų jau
nimo organizacijose ir drau
gijose.

Kalbėti lietuviškai nėra gė
dos, bet dalelė, garbė., ypatin
gai čia gimusiam ir augusiam 
jaunimui. Kiekvienas stisipra- 
tęs, apsišvietęs žmogus netik, 
kad nesigėdina savo tėvų kai- Į
bos, bet ja gerbia ir stengiasi1 sime progų scenoje pamatyti 
kuo geriausiai jų pažinti. Žino A aterburio skaitlingų lietuvi- 
gus mokėdamas daugiau, ne- škų Little Sympliony orkest- 
gu vienų kalbų, lengviau gali rų. (iros gražiausių lietuviškų 
surasti sau darbų ir padaryti muzika. Vakaras baigsis link- 
geresnį pragyvenimų. Jauni- smais invairiais šokiais, ku
lnui siekiančiam mokslus lie- riems grieš Norberto Aleksio 
•tuviška kalba yra labai nau- Melodians orkestras, 
dingą, nes ji yra panaši seno- Mylėkime, invertinkime gra 
vės sanskritų kalbai. i žųjį menų. Pasilikime, lietu

viais ant visados, bet nebūki
me užsilikusiais lietuviais nie

parapijos jaunameeių ir vy
resniųjų chorų grupes, lietu
viškas Melodians šokių orkes
tras, solistai ir Lietuvių ma
žas simfonijos orkestras. Pro

kad padarius šių gegužinę se- i 
kminga.

Kuopos, kurios dalyvaus 
sporto programoje, kaip tai: t 
ristynėse, lenktynėse ir t.t. iš 
anksto tepraneša rengimo ko
misijos raštininkui, kati būtų 
galima indėli in programų.

Rengimo komisija kviečia 
visus šio apskričio lietuvių pa
rapijų chorus su savo gerb. 
vargonininkais dalyvauti ge
gužinės dainų programoje.

Chorai, kurie turi visos gru 
pės paveikslų arba klišę, me
ldžiam prisiųsti komisijai ne-gramų vedėjas — išeivijos me 

Miniukas konip. A. Aleksis. Ne , vėliau balandžio 30 d., š. m., 
praleiskite šių indomių prog- kad būtų galima patalpinti 

i ramų.

ATSTATYMO BENDRO
VĖS AKCININKO 

DĖMESIUI
Kvorumui Sudaryti Komisi

jos vėliausiame atsišaukime in 
Lietuvos Atstatymo bendrovės 
akcininkus (šėrininkus) buvo 
insibrovusi klaida, būtent: pa
žymėta, kad bendrovės nepa
prastas seimas šaukiamas š. 
m. gegužės mėn. 21 d., o turė
jo būti pažymėta gegužės mėn. 
20 d.

JAUNIMO ATSIŠAUKIMAS 
į PHILA0ELPH1EČI0S
PUlLADKLi-LlA, PA. — 

Mes, jaunimas, susibūręs į At
letų Sporto Ratelį, šįmet, sek
madieni, 12 d. gegužės, «v. Ka 
zimiero purap. svet. švęsime 
savo metines įsisteigimo suka
ktuves. Rengiama vakarienė ir 
šokiai. Daugelis už mūsų ra- , 
telio kilnių darbuotę pakėli
mui lietuvių varau, sukaktu
vių proga gausiai jau mus ap- 

idovanojo medžiaginiai.
Kun. dr. V. Martusevičius 

malonėje apsiimti padaryti 
i pradžia tos mūsų šventes — 
atidaryti vakarų. Jonas Kava
liauskas (graborius) apsiėmė 
būti vakaro vedėjam ir dar ra 
tefiui padovanojo du šimtu- 
dolerių. Adolfas Stankus (gra 
borius) apsiėmė būti principą- 
iiu kalbėtojum ir padovanoję 
šimtų dolerių, y tūtų dolerio 
padovanojo ir Antanas Užu- 
meckis (graborius). Visi trys 
yra mūsų ratelio garbės na
riai ir nuolatiniai rėmėjai. To
liau, rėmėjai P. Geležinis, J. 
Kazamickas, A. Lubinas (kvie 
tkininkas) davė po 25 dol. Po 
10 dol. davė P. Pūkas (laikro
dininkas). Iš Wildwoodo, N. 
J., P. Dauginas ir P. Kailiū- 
nas ilgi padovanojo rateliui 
po 25 doi. Mes norime, kad ir 
kiti mūs nepamirštų. Nepra- 
šom dovanų. (Žinoma, kas duo 

Ida, tarsim širdingų ačiū), bet 
1 tik prašome visų dalyvauti ta- 
ime sukaktuvių paminėjimo pa

SUCH IS LIFE—

Vicw from any offiee window theee daya.

Tie akcininkai, kurie nesi
ruošia seime dalyvauti, teik
sis sau ingaliotinius, jei jų 
dar neturi, greičiausiu laiku 
išsirinkti ir savo ingaliojimų 
be mažiausio atidėliojimo ir 
ne vėliau penkių dienų prieš

programoje.
Kovo mėnesį kuopoms išsiu 

ritinėta knygutės apgarsini ma- 
Gegužės 11 d. metinė para- ms rinkti. Rinkėjams skiria- 

pijos vakarienė su visokiais nia 1 nuoš. Labai svarbu, kad
margumynais. tos knygutės butų sugrųžintos i šeinių jiems išsiųsti

Gegužes 12 d. Motinu Die-, kartu su pinigais rengimo ko- 1
1 ■ • -........................... Kvorumui Sudalyti Kcmisi

ja laiko savo pareigų akciniu- 
prašome visų 'kams kad tie akcim-

rytinės iškilmės bažnyčioj 8 draugijų bei kuopų nerengti nkab kurie seime nedalyvaus 
vai. ir bendri pusryčiai Lie- pramogų bei išvažiavimų bir-
tuvos auditorijoj po Mišių, želio 9 d., bet visi ruoškimės 
Vakare invyks Lietuvos Vyčių dalyvauti trilypėje gegužinė- 
metinis teatras. Bus suvaidin- je.

Svarbesnių invykių 
pranešimas

nos šventė. Tai gražiausia mū misijai raštininkei prieš balan
sų jaunimo metinė šventė pa- džio 30 d. 

i gerbimui savo motinėlių. Bus Bar kartų

ta linksma trijų aktų komedi
ja “Daktaras iš Prievartos”; 
bus ir gražių, jautrių dainelių 
apie motinėles.

"Taip pat pirmų kartų turė-

ir savo ingaliojimų niekam ne 
išduos, jeigu bendrovė bus li
kviduojama, savo teisių galės 
netektį ir bendrovės likučių 
pasidalinime dalyvauti nega
lės.Visais reikalais, arba reika

laudami informacijų, kreipki
tės laiškais pas rengimo ko
misijos lašt.įlinkę sekančiu a- — Balandžio 18 d. naujasis 
dresu. M. Jokūbaitė, 175 Fili- Klaipėdos krašto gubernato- 
more St., New llaven Ct. Irius Vladas Kurkauskas perė-

Kenginio komisija: V. Nor- Hlė gubernatūrų ir pradėjo ei- 
kūnas, F. Rumskas, M. Joku 
baite. . j 'į

grieš brolių Baliulionių orkes
trą. Svetainės durys atsidarys 
3 vai. pop:et. Ratelio nariai 
tvarkoje įžygiuos į svetainę ir 
čia, prie Lietuvos ir Amerikos 
vėliavų sugiedos Lietuvos ir 
Amerikos himnus.

Rengimo Komisija

pradeda statyti moderniškų, 
didelį ir puikiai inrengtų spor 

I to stadionų, kuris turės ke
lias aikštes futbolui, krepšia- 
svaidšiui, tenisui ir plaukioji
mo baseinų. Tsb.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Įti savo pareigas. Naujųjį gu
bernatorių Klaipėdos krašto 
visuomenė priėmė labai orga
nizuotai ir su džiaugsmu.

Todėl, brangus jaunime, pa
laikyk savo tėvelių kalbųį ne- 
paniekink jos ir kitiems ne
leisk neigti. Jei mylėsi savo 
tautų, būsi ir šios šalies ge
ras pilietis. Žmonės ir Dievas 
tave mylės, nes pats Kristus 
mylėjo savo rautų ir nepan.e- 
kino jos kalbos.

Gerkit ir Reikalaukit
Puota prasidės 6 vai. vaka

re. Įžanga 1 dol. Šokiams

— Plečiant ir ugdant spor
tų Lietuvoje, ypač Kaune, jau 
čianias gero sporto stadiono 
trūkumas. Jo trūkumu nusi
skųsdavo ir užsienio sportini
nkai, kurie apsilankydavo 
Kaune. Dabar Lietuvos Kau 
no Kultūros Rūmai Kaune

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ sn GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

kados! M. A.

RADIO IR VEIKIMO 
NAUJIENOS

Visose Alinėse 

Mutual Trijų 
žvaigMHJių 
Kent tieky 
Bonrboa

h-
Lietuviškoa

Degtines

DABAR

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 So. Halsted Street
Phone: YARds 5215 

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Vėsiitofri, Automobilių,Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, 
Stiklų ir t. t.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

GONN. APSKRIČIO 3-JU 
ORGANIZACIJŲ GEGU-* 

ŽINĖS REIKALU
Kadangi artinasi mūsų tri

lypė gegužinė, kuri invyks bi- 
j rželio 9 d., š. m., Maimier 
Chor Park, Orange Avė., AVest

----------- Haven Ct., rengimo komisija
Nepamirškite Conn. ir kitų nuoširdžiai kviečia visas kuo- 

valst. gerb. lietuvių visuome-; pas stoti į darbų, varyti pla
ne, kad tas lietuviškas radio čių agitacijų savo kolonijose, 
programas, kurį girdėjote Ve
lykų dienoje iš naujosios Wa- 
terbury WIXBS stoties (1530 
kilocykles) dabar bus kas še
štadienį (subatų) nuo 3:30 iki 
4 vai. popiet.

Ačiū mūsų gerb. biznieria
ms, kurie savo garsinimais 
taip uoliai remia šį kilnų tau
tos darbų, taipgi ir tiems, ku-

MulualLiquorCo.
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

PIRMŲJŲ KRIKŠČIONIŲ 
PERSEKIOJIMAI

CIESORIAUS DIOKLEOIJONO 
LAIKAIS

Atėję į šiuos pa veistus pamatysite, 
kaip pirmieji krikščionys guldė sa
vo galvas už Kristų eidami į arenų, 
kur juos liūtai draskė. Pamatysite 
kaip Šv. Agnietei nukerta galvų, Šv. 
Sabestijonų sušaudo vilyčiomis, Šv. 
Cecilijų ir kitus akmenimis užmuša.

Į šiuos paveikslus atėjęs nevienas 
braukia per skniostus riedančias a- 
šaras. Ateikite visi. Nesigailėsite!

Paveikslus rodys ir aiškins 
A PELDŽIUS sekančiose vietose:

Seredoje, Gegužės 8 d. Airių par. 
salėje, Shenandonh, Pa.

KetverKe, Gegužės 9 d. par. sa
lėje, Tamaųna, Pa.

Pėtnyčioje, Gegužės 10 d. Dureya, 
Pa. parap. salėje.

Įžanga 25c, vaikams 10c. 
pradžia 7jtW nL nk.

DIENRAŠČIO

DRAUGO
PAVASARINIS

PIKNIKAS
ĮVYKS I

Sekm., Gegužės-May 12 d. 1935
v f

VYTAUTO DARŽE
115th St. tarp Cravvford ir Cicero Avonues

JOHN P. EWALD 
LOANS dnd INSURANCE

i" ' ‘Jeigu reikalauji pinigu ant Pirfno.Mortgičio. arba . ' 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, ete ,' atsišauk:

į ... 840 West 3 3rd Street
TELEFONAS: .YAĖds 2790 arba 27Sl<į

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTTNfcfD.’ /t . ■ " > j,.-f.;

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO

SILPNIEMS
Žmones, kurie dėl senatvės arba ki

tokios priežasties jaučiasi silpni ir 
nesveikūs, atgauna savo jėgas, svei
katų. ir pasidaro stipresni ir gyvesni 
po to kaip jie vartoja NUGA-TONE.

į NUGA-TONE yra pastebėtinas vai- 
I stas dėl moterų ir vyrų, kurie susi- 
I laukė senatvės. Jis padaro juos svei- 
kesniais, tvirtesniais ir priduoda jiems 
naujų spėkų darbui. Jeigu jūs esate 
senas arba silpnas, pamėginkite NU- 
GA-TONE. Po keletu dienų jūs pa
stebėsite didelj pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose
vaistinyčiose. Nepriimkite pamėgdžio
jimų. Niekas kitas jums nepagelbės 
taip kaip NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL
— Idealų Liuo8uotojų vidurių 2 5c ir 
50c.

COULD NOT DO HER

HOUSEWORK
ta T?

TAUPYTI PINIGUS
Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fe- 

deralinėj įstaigoj. Galima pradėti taupyti nuo 50c į 
mėnesį ir aukščiau.

Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,(XX) per Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation, Washing- 
ton, D. C.

Darome paskolas ant pirmų morgičių, at mokėjimui 
morgičių, pataisymui namų ir pastatymui naujų namų, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Raštinė atdara kas dienų.

STMANO DAUKANTO// 42 WEST 23rd PLACE 
fEDERALSAV.NGS phone CANal 8887
AND LOAN ASIOCIATION 

OP CHICAGO

Ben J. Kazanauskas, raitininkas

WHEN ekei 
ththing you 

I temnt is a burden 
—when you are 
eervous and irrj- 
table—at your 
wit’s end—try 
this medicine. It 
may be just what 
you neea for eflttra 

energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jersey, says, "After 
doing just a little vvork I had to lie 
down. My mother-in-lav recont- 
raended tbe Vegetable Compound; 
I can see a avooderful change now."

VEGETABLE rOMPOUND

Buy gloves wlth whaf 
it savęs

Nereik mokėti BBe. ui 
dantų most|. Eiaterine T«- (
oth Paate gaunama po BSo. 
Tėmyk. kaip gerai Ji vei
kla. Jų varto tad a mk« per 
metus sutaupai n ••

L ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

1
a^-e-

J
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CICERO LIETUVIU ŽINIOS
ŠIANDIEN KALBA ADV. 

SKIPITIS
CICERO, I LL. — šį vaka

rą, iŠ vai., Šv. Antano parap. 
salėj, kalba svečias iš Lietu
vos adv. Ra,w>las Skipitis. 
Kaip žinoma, svečias labai in- 
domiai kalba apie Lietuvos e- 
kononfnę ir politinę padėti, 
taip pat apie Klaipėdą, Vilnių 
ir busimąjį Kaune viso pasau
lio lietuvių kongresą. Visi ci- 
eeriečiai kviečiami susirinkti 
ir pasiklausyti.

IŠ FEDERACIJOS 12 SKY
RIAUS VEIKIMO

Federacijos 12 sk. laikė mė
nesinį susirinkimą 218 d. ba
landžio. Susirinkimas buvo 
skaitlingas: iš keturiolikos dr- 
gijų buvo dvidešimts septyni 
delegatai. Garbė toms dr-joms, 
kurios siunčia savo delegatus.

Yra ir apsileidusių draugijų, 
paimkim kaip Šv. Vardo dr- 
ja. Jau pora sykių yra gavu
si paraginimus, bet maža krei 
pia dėmesio. Ji dar nėra užsi
mokėjus nei savo metinio mo
kesčio. Gi narių skaito apie 
tris šimtus.

Apaštalystės Maldos dr-ja 
narių skaito tris šimtus; yra 
išrinkti trys atstovai, bet nei 
vienas dar šiais metais nebu-I

į vo atsilankęs į susirinkimą.
Šiame susirinkime padaryta 

daug nutarimų. Skaitytas laiš
kas Šv. Kazimiero seserų, ku
riame Federacijos skyrius kvie 
čiamas į A. R. D. seimą, 19 d. 
gegužės. Laiškas priimtas, de
legatai išrinkti ir paskirta $5 
aukų.

Nutarta gražiai pasitikti 
adv. Skipitį, kuris Cieeroj bus 
7 d. gegužės. Priėmimo dar
bas pavestas valdybai. Kvie
čiami visi Cicero lietuviai a- 
teiti ir pasiklausyti svečio ka-

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS
Maldaknygės

1. MALDAKNYGE ir BAŽNYTINIŲ PAMALDĖ YADO-
....................  65c
.......................75c
................... $1.25

VELLS, audekliniais viršeliais ...
Paauksuotais kraštais ...........
Odiniais viršeliais..................

2. MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS
Audekliniais viršeliais............................... 75c
Odiniais viršeliais ............................••.. $1.25

3. JĖZUS MANO PAGALBA^
Audekliniais viršeliais ............................$2.50

4. ANGELAS DIEVIŠKASIS SARGAS
Auddekliniais viršeliais .......................... 25c

5. MALDŲ KNYGELĖ (skiriama jaunuomenei)
Kaulo viršeliais ....................................... $1.00
Odiniais viršeliais ..................................... $1.00

6. MALDŲ RINKINĖLIS
Kaulo viršeliais su sagčiuku.................. $1.50
Kaulo viršeliais be sagčiuko .................... $1.25
Odiniais viršeliais................................... $1.50

7. AN1UOLAS SARGAS Odiniais viršeliais............... $1.50
8. PULKIM ANT KELIŲ Odiniais viršeliais, paauksuo

tais kraštais ........................................... $2.50
9. MALDŲ RINKINĖLIS

Audekliniais viršais..................................... 40c
Paauksuotais kraštais ..................................50c

Užskant knygų už mažiau negu $1.00, pridėkite 5c už per
siuntimą. Perkant už $1.00 ar daugiau vienu kartu, mes 
užmokame už persiuntimą.

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS
2334 SOUTH OAKLEY AVENUE

I Iboa apie Lietuvą. Visi būkit 
gegužės 7 d. vakare, 8 valau 
dą, parapijos, svetainėj, 

i Mūsą gerb. klebonas kun 
'H. J. Vaičūnas patiekė daug 
j gražių patarimą Federacijai.
Į Ragino visus iš vien dirbti ka
talikiškus darbus savo j>aia- 
pijos ir tautos gerovei.

Reika.c viso pasaulio lietu 
vių kongreso, kuris šiais me
tais bus Kaune, nutarta, kad 
Katalikų Federacija s ųstų vie 
ną, ar du atstovus. Skyrius 
turi nužiūrėjęs ir atstovą, kū
lis tikrai gali mus, katalikus, 
atstovauti tame kongrese.

Mes, katalikai, Amerikoj e- 
sam daugumoj. Tat turime su
sirūpinti tuo dalyku.

Raporte iš Labdarių Są-gos 
3 kuopos pranešta, kad kuopa 
rengia viešą rinkliavą Ciceros 
mieste, 26 d. gegužės. Prašo 
mos visos moterys ir mergi-/ 
nos eiti aukų rinkti. Be to, 
kuopa turėjo vakarą parapi
jos naudai. Pelno padarė $60. j 

Šv. Kazimiero Akademijos j 
Rėmėjų 9 skyr. atstovės pra-1 
nešė, kad per kovo mėnesį (va I 
jų) sukėlė Šv. Kazimiero se-! 
serims $500.

Kitos draugijos irgi pada
riusios pelno parapijai po $50.

Raportas iš apskričio išduo
tas ir priimtas. Garbė mūsų 
skyriaus atstovams, kurių y- 
ra trys ir visi dalyvauja aps
kričio susirinkimuose. Atsto
vai yra: B. Kazlauskis, J. Mo- 
tekaitis ir A. Valančius.

Lietuvos Vyčių 14 kuopa j 
smarkiai darbuojas, dėl to au-' 
ga narių skaičius. Linkėtina, 
kad visas Cicero jaunimas su
siburtų po L. Vyčių vėliava. 
Valio mūsų jaunimui!

Jaunimas čia geras ir pa
vyzdingas, visur gražiai el- 
g'as, visur rodo gražų pavyz
dį. A. Valančius

EMIL DENEMARK SI

CHICAGO HEIGHTS 
ŽINIOS

Bal. 28 d. įvyko sėkmingas 
card party ir šokiai parapijos 
salėj. Vakarui gražiai pasida
rbavo moterys nuo Sliield A- 
ve. B. Vilmantienė, M. Ben- 
dorienė ir P. Rimkienė.

Bal. 29 d., aprūpintas šv. 
Sakramentais, mirė a .a. Jo
nas Daugėlas. Palaidotas re- 
čiadienį, gegužės 1 dieną.

Rep

Pranešimai

Budrik Furniture Mart
3345 ir 3347 S. Halsted St.

CHICAGO
Pečiai, Lovos, Springsai, Matrasai. Ypatingai didelis 

pasirinkimas gražių Parlor Setų po $^ Q.QQ iki 

*100.00.
Graži lempa ir 26 šmotų sidabro setas dykai.

L. Vyčių 14 kuopa rengia 
vakarą, šokius (Gay Time Fro 
lic) geg. 11 d. 8 vai. vakare, 
parapijos svetainėj. Grieš Cha 
rlie lless and His Rhytbm 
Kings orkestrą.

Komisijoj darbuojas: F. Ra- 
domskis, B. Morkūnaitė, T. 
Pavis ir F. Petkevičius. Ko
misija širdingai kviečia visus 
Vyčius ir kitą jaunimą atsi
lankyti į sj vakarą. Bronė

1API0
KALBĖS ADV. SKIPITIS, 

DR. YUŠKA, DAINUOS 
GRANADIERIAT A 

ČIAPAS

lę priešlėktuvinės ir priešche 
minės apsaugos parodą.

a. y a
VINCENTAS AŽUKAS

Bal. 22 d., Šv. Kryžiaus li
goninėj pasimirė a. a. Ona Žu
kauskienė (po pirmu vyru A- 
rtišauskienė). Iškilmingai pa
laidota penktadienį, bal. 26 d. 
Bažnyčioj pamoksiu sakė kleb. 
kun. A. C. Martinkus, o ka
puose kun. J. Bartkus, iš Ke- 
wanee, Ilk, velionės giminai
tis. Abu kunigai važiavo į ka
pus.

A. a. Ona Žukauskienė bu
vo gera katalikė, pavyzdinga 
parapijonė. Paliko vyrą, 6 vai 
kus ir plačią giminę. Dvi jos 
dukrelės vra vienuolės, sese
rys Kazimierietės.

BRIDGEPORT. — Draugi
ja Saldžiausios Širdies Vieš
paties Jėzaus laikys mėnesini 
susirinkimą 7 d. gegužės, 7:30 
vai. vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Malonėsite visi 
nariai atsilankyti, nes bus 
svarstoma daug svarbių daly
kų. Valdyba

BRIDGEPORT. — Draugi
ja Palaimintos Lietuvos susi
rinkimą laikys gegužės 8 d., 
B vai. vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Malonėkit nariai 
laiku pribūti, nes yra daug 
kas svarstyti. Taipgi atsives
kite ir nauju narių. Valdyba

Šiandie 7 valandą vakare 
užsistatę savo radio ant sto- 
t es WGES, galėsite pasiklau
syti gražaus ir indomaus pro
gramo, nes jame dalyvaus žy 
mus granadiet u trio ir kvai 
tetas. Solo dainuos A. č'iapas 
ir kiti. Kalbės žymus svečias 
adv. Skipitis, dr. A. Yuška 
Be to, bus gražios muzikos ii 
visokių indomybių, tarpe ku 
rių Peoples krautuvės patieks 
daug žinių iš prekybos sritie 
ir lietuvių draugijinio gyveni 

’mo. Nepamirškite pasiklausy 
ti. Rep.

— Lietuvos aero klubas, 
drauge su Šaulių Sąjunga, 
Kaune rengia p.rmąią didžiu-

Persiskyrė su šiuo pasauliu geg. 
4 <1. 1935. 4 vai. po pietų, su
laukęs puses amžiaus, gimęs 
Kalvarijos paviete, Kamanavos 
kaime, Kro: nos parap.

Amerikoje išgyveno 40 metų
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Katarinų p-o tėvais Kor
sakaitė, 2 sunn Walter, mar
čių Helen Willjam. marčia Ki- 
leen, dukterį Jennie Bagdonas., 
brolį Simonų. 3 anūkus ir gi
mines, O Lietuvoje bro'į Jonui

Kūnas pašarvotas randasi 
Hart koplyčioje, 3808 South 
Sunniiit avė. Telefonas 8TEwart 
-6115.
i Laidotuvės įvyks Trečiadieni, 

Geg. 8 d., 8:30 vai. ryte _ iš
koplyčios Itus nulydėtas į Šv. 
Killian parap. bažnyčių, 87 si 
ir Aberdeen, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Ažuko gi
minės, draugai ir pažystami e- 
sate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti. laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame. Moteris, Kū
nai, Duktė ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja Dire
ktorius S. 1*. Mažeika. Tel 
YAltds 1138.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

—------ o--------
Didžiausia paminklų dirbtuve 

Chicagoj

Snvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. M. Skudas 718 West 18tb S?troot 
Phone MONroe 3377

Atsinešk šį kuponą ir dykai gausi keną maliavos
Budrik Furniture Mart

J

Sodaliečių bendra dvasinė 
puota mūsų bažnyčioj tapo nu
kelta į kitą sekmadienį — Mo
tinų dieną.

Kurios narės sekmadienį va 
žiuos į Brighton Park dvasi
nei puotai, lai susirenka prie 

' parapijos salės ne vėliau 8 
'vai.

Taipgi prašomos neužmiršti 
susirinkimo, kuris įvyks ant
radienio vakare, geg. 7 d., po 
pamaldų. Visos ateikite ir 
naujų narių atsiveskite. Pirm.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKISip
TĖVAS

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
6340 30. KEDZIE AVĖ.

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių. Clias. Syrewicze 1344 So. 50tb Avė.. Cicero 

Phone Cicero 294

527 N, WESTERN AVĖ,
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLU DIRBĖJAI

8PECIALIS IŠPARDAVIMAS da
bar iki Vainikų Dienos. 25'% M O- 
l.AIDA ant vlaų Stock Paminklų, 
Mažų ir Didelių. Nora turime di
deli šlakų, patariame rinktis anks
ti Jei norite dė. Vainikų Dienos.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas l> okas į rytus tino 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. PENSACOLA »t>U 
BELMONT 3485

Office; HILLSIDE 88«5
Alfred Roaelll, prea. Vlncent Koselli, aeer.

1646 VVest 46th Street 
Phone BOUlevanl 5203

1F. Eudeikis_ _
Lactaicz ir Sūnūs

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742

2314 VVest 23rd Place 
I’hone CANai 2515 Cicero 5927|

1. Liulens
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANai 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

-
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VEHNBJNIOS 
Dariaus - Girėno Paminklo Švente

Antradienis, gegulės 7, 1935

Nors kai kurių buvo savo
tiškai pranašauta, kad vaka
rykščia diena bus lietinga, vie 
nok pasirodė, kad jų pranašai 
dar tame dalyke neužtektinai 
išsilavinę. Priešingai, diena 
buvo graži ir labai tinkama 
Dariaus - Girėno paminklo ka 
siino šventei. Žmonės iš ank
sto pradėjo Marųuette Parke 
rinktis. Kas šiek tiąk pasivė
lino atvažiuoti, turėjo daug 
vargo surasti vietų savo au
tomobilį saugioj vietoj pali
kti. Kur tik žiūrėjai, ten ma
tei automobilius. Susirinkę 
žmonės ir užpildę visas vie
tas arčiau prie paminklui iš
rinktos vietos. Iš viso susirin
ko maž daug 10,000 žmonių. 
Susirinkę ne visi buvo lietu
viai, buvo ir svetimtaučių. Vi
si atėjo pagerbti mūsų tautos 
didvyrius.

Programas prasidėt? benui 
grojant Amerikos ir Lu tuvos 
himnus. Po beno dainavo Dai
nos choras “Vilnius” ir kitas 
dainas. Baigiantis muzikai, 
staiga padangėse pasigirdo o- 
rlaivio ūžimas. Jis pradėjo su
ktis virš galvų nuolatos leis
damasis žemyn ir žemyn. Pa
galiau pasiekęs apie 300 jar
dų aukštumo paleido du 
bukietus gėlių. Vienas bukie
tas nusileido sveikas, o ant
ras ore išsiskleidė ir rožės pa
sileido kaip dideli gabalai 
kraujo. Vaizdas buvo gražus 
ir inspūdingas. Tikrai jaudi- 1 
nantis. Orlaivį vairavo lakū
nas James - Janušauskas. Or
laivis vėl pakilo aukštyn ir 
apsukęs parkų keletu kartų 
atiduodamas garbę narsiems 
lietuviams nulėkė į aukštas 
padanges.

Dabar pra? įdėjo programo 
kalbų dalis, k.u ų atidarė iš
kilmių vedėjas adv. C. Kai 
pasakydamas gražių kalbų a- 
pie žuvusius didvyrius Darių 
ir Girėnų. Perskaityti visi lai
škai ir telegramos, kurias at
siuntė valstybės gubernato-

SPORTAS
DIDŽIŲJŲ LYGŲ 
SVIEDINIO 
REZULTATAI

Vakarykščių žaidimų rcsnlt.:

AMERICAN LEAGUE

Boston, 2 .... Cleveland, fl 
Kiti žaidimai atidėti.
NATIONAL LEAGUE.

Pittsburgh, 8 .... Boston, 6 
Kiti žaidimai atidėti.

JAPONIJA TAIP PAT 
GINKLUOJASI

^TOKIJO, geg. 4. — Japo
nijos vyriausybė nusprendė3 1 f, • I ■ ' •tavo oro pajėgas dvigubai pa
didinti;»!
Ofiso Tel. CICERO 49 
Ret Tel. CICERO 8858

JOS. SHINGLMAN, M. D.
Buvęs Cicero miestelio pirma* Svel. 

katoa KomHIJontarlu*. Tra gerai OI 
Derinčiam* llnomu Praktikuoja Jau 
18 metus. Speeia lies re užsieny. Pa
sekmingai gydo Rbeumatlime. Plan. 
iMu Ir Širdies Ilgas.

Va lando*;
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto: nuo 8 Iki 4 

vai. popiet Ir 7 Iki 8 vai. vak irę: 
Šventadieniais pagal susitarimų

4930 West 13th Street
CICERO, nx.*

irius, miesto mujoras ir kiti.
Po to p. Kai pakvietė kalbė
tojus. Pirmas kalbėtojas buvo 
majoro atsiųstas atstovas tei
sėjas Hartigan. Jis pareiškė 
majoro gailestį, kad negali 
dalyvauti, nes šiuo laiku yra 
atostogose Havajų salose. Ka
lbėtojas taip pat pareiškė sa
vo jausmus ir džiaugsmų, kad 
jis turi progos dalyvauti šio
se iškilmėse. Jam baigus Da
riaus - Girėno Postas 271 va- 
das Pietkevičius trumpai dedi 
kavo paminklui parinktų vie
tų. Kiti kalbėtojai buvo vakar 
minėti šiame laikraštyje. Visi 
išreiškė vienų mintį, būtent, 
džiaugiasi matydami, kad taip 
greit pasirodys mūsų garsie
ms lakūnams tinkamas pami
nklas. Paskutinis kalbėtojas 
buvo iš Lietuvos adv. R. Ski
pitis. Jam baigus p. Kai pa
prašė visų nuo platformos nu 
lipti ir eiti ten, kur skirta 
prakasti paminklui žemė.

Pirmiausiai parkasė žemę p. 
Skipitis, teisėjas Hartigan, 
konsulas Kalvaitis ir Dariaus- 
Girėno paminklo komiteto na
riai. Po jų visi kas tik galėjo 
priėjo prie išrinktos vietos ir, 
pasiėmę spatus, prisidėjo sa
vo maža dalimi. Vienu žodžiu 
iškilmės kuogeriausiai pavyko 
ir visi su nekantrumu lauksi
me kol bus galima nueiti prie 
tos pačios vietos ir pamatyti 
kuomet atitrauks uždangalų tų 
gražų Dariaus - Girėno pamin
klų. Diena tai šventei jau pa
skirta liepos 17 dienų. Vakar 
jau kontraktas buvo pasirašy
tas su arkitektais. Tikimasi, 
šimis dienomis pradės staty
bos darbų.

Jungtinių Valst. senatorius 
Jas. i,ewis per adv. Ch. Kai 
prisiuntė tokį laiškų:

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRIOALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
TviUglino, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų kariltf. atitaiso 
rumparegystę tr tollregystę. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodanfila mažiausias klai
das. Specta.18 atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
Nedalioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kaino* pigiau kaip pirmiau.
4712 80. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

Iš WEDC (1210 kilocykles)

įol‘ the Municipal court of Chi- bausmės nemokėjo, bet ajielia- 
jcago to represent me official-į vo in aukštesnįjį teismų.
I ly and pay tribute to your two • ___________
lieroes as well as ex press my
cordial greetings to those as- 
setnbled. My very best \vi -bes 
for a tnost interestine o.-en-
sion

VANAGAIČIO IR “N-NU" 
BYLA ‘

Gruodis Gegužyje. — Retai pasitaiko, kad gegužės mėnesį, kada visa gamta at
gyja, medžiai sužaliuoja, gėlės pradeda žydėti, nukristų tiek sniego, kiek šįmet 
nukrito kai kuriose vietose. Šis paveikslas nuimtas gegužės pradžioje Milvvaukee, 
Wis. Sniego nukrito 3.2 coliai. (Acme Photo)

“Your letter of April 26th commemorate the historic air pression of the sentiments he- 
inviting me to be present May | flight and heroic deaths of rein expressed”.
5th at the celebration of the
laying of the cornerstorie of 
the mpnument immortalizing 
the historic fliglit of Darius 
and Girėnas is at hand. I ap- 
preciate the invitation of your 
organization and should be 
pleased to be present, how- 
ever, my duties are such that 
they will necessitate my be- 
ing in AVashington on that 
date”.

Stepben Darius and Stanley 
Girėnas.

“Tn the making of tlieir su- 
preme sacrifice, fhese fine Li- 
thuanian - Americans contri- 
buted much toward the per- 
manenoy of the bond of affec- 
tion and friendship which
ever has existed between the | m sorry t at absence 

i Irom the citv will make it im-

Majoro Ed. Kelly telegra
ma:

“Deliver 9:30 A. M. Sunday 
CST. care Lithuanian Ameri
can Citizens Association 6721 
South Maplewood Avė., Chi
cago, Ilk, relayed message.

country of their birth and that
of their adoption; and the fact: po!‘sl,bl<i f'or “ to •» Present 

at the laying of the corner 
stone of the monument in me-

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kin ir pritaikymo akinių
ŠRI

t?

DR, JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone CANal 0523

Vakar pas aukštesniojo tei
smo teisėjų buvo nagrinėjama 
A. Vanagaičio byla prieš 
“Naujienas”. Teisėjas pripa
žino, kad ta byla buvo pate-

LIETUVIA1 ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
I LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki B 
fanedėllo, Seredos Ir Pėtnyėios 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublio 9600

Rez. 1460 No. Paulina St.
Plione ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
, , , i • t + LIETUVIS ADVOKATASkus ne ten, kur reikia. Ji tu-! guite 1009 _ FRAnkHn 699()

“grand jury” iš- 
to jis tokį pa

rėjusi būti 
spręsta Dė 
tvarkymų ir padarė.

Kaip žinoma, teisėjas David 
buvo nubaudęs “N-nas” 
kiais šimtais dolerių.

pen 
“N r•A V •

188 W. Randolph St.
Chicago

Telephone BOl’levard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

MI S. ASHLAND avė.
Res. 6515 S. Rockwell St.

Phone REPublic 9723- CHICAGO

r
CLASSIFIED

ACTOMOBD.ES ALTOMOBILES

Gubernatoriaus H. Horner 
laiškas:

“I sincerely regret that the 
pressure of official husiness 
prevents the acceptance of 
your gracious invitation of

tliat these two intrepid flyers 
gavę up their lives in an at
tempt at a non stop aeroplane 
flight to proraotp the good - 
will between the two govern- 
ments is significant.

‘T shall appreciate

mory of Darius and Girėnas 
the two brave lithuanian fly
ers wbo unfortunately met 
their death just as they were 

i about to achieve vietory on
Aour their historic fligtli. I bave 

therefore asked the Honorable

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai

BVICK — 1934. Model 41. Club Se
dan. 5 pasaž. su built-ln trunk, 
Tamsiai mėlynas, 5 ratai. Kaip 
naujas ir garantuotas ............. $745

CADILLAC — ’31 — V-12, B pasaž. 
Town Sedan, wlth real trunk. 6 
drat ratai, with white side walls. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus Ir iš 
lauko Maroon paint ........ $695

April twenty-fourth to parti-, tenderimr to the people who 
ripate in the ceremonies af are assembled on this import- 
tendinsr the laying of the cor- '™t occasion, my most cordial 
nerstor.e of the monument to greeting, coupled ivith an ex-

Matt> ew L. Hartigan, judge

OLIJP 8— 1933, 4 durų Pedan, Biue 
su gold trim, 5 Steel ratai. Labai 
gražus vėliausio modelio karas, au
kštai tobulam stovy .................. $515

CADILLAC ’28 — V-8 5 Sedan. Mė
lynas, 6 drat. ratai, trunk .rack, 

. vvhipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar ilgai tarnaus ............ $195

LIETUVIAI DAKTARAI

CHEVROLET - 1932, 5 pasaž. Se 
dan. Tamsiai žalias, 6 drat. ratai, 
trunk rack. Lalai gražus ma’as 
karas tobulam stovy ............ $315

BUICK — 1934, Model 57, 5 pasaž 
Sedan, Juodas, 5 ratai. Pulkus ka
ras. vėlaus modelio, vartotas tik 
kelis mėnesius Garantuotas 8895

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone 
PROspeet 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavltt St.

CANal O7««

PR. I. J. KOWARSKAS
PHYSICTAN and SURGEON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOURS 

2 to 4 and 7 to 9 P. M 
Sunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak 
NedėliomiH pagal sutarti 

Ofiso telef. BOlTlevard 7820 
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. BOlTlevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredol pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspeet 8376 
Rez. Tol r HEMloek 8141

DR. J. RUSSE1L
Lietuvi* Dvdvtojas Ir Chirurgai 

2500 W. 63rd St
Ofl.o vnl.: 2 Iki 4 Ir »:$O Iki 8:30 
Oorodorot* tr nedaliomis narni sutarti 
Rez 2515 W. 89th Rt. Pagal sutarti
Tel. Ofl*n BOClevard 891$—14 
Re* ’^Otnrv 9842

DR. A. J. BERTASH
pf|.r ”*l mm 1-8- nuo 4-8n š-8n

756 W«rt 35th Street

Tel. CANal 0257
Res. PROspeet 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8800 SO. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki l popiet 
• Iki 8 v. vakaro

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rez : Tel. HEMloek 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St.
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomls ir Nedėliomis pagal sutarti

DODGE - 1932, 5 pasaž Sedan, Ma
roon. 6 drat. ratai, tobulas mažas 
karas .............................................. $415

CHEVROLET — 1933. 2 pasaž. Bu e 
iness Coupe, 5 drat. ratai, geri ta
jerai, žema mi’eage. Nerasite 
resni husiness coupe................. $39."

BITICK — 1932, Victortu Coupe, 
pasaž. Maroon, 6 drat. ratai, Finl-u 
kaip naujas, vienas iš pu’k'ausiu 
Buickų mūsų dideliam stake $415

PONTIAC — 1934, 5 pasaž. Sedan. 
Juodas. *> drat. ratui seat covers. 
vėlaus modelio, kaip n uite go 
rantuotas . ..'............ $”95

PONTIAC -- 1934, 2 durį. Sedoe 
pasaž Žalias, 5 drat ratai, lai 
tobulam stovy, garai t'otii> $595

Tel. CANal 8191

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 .ryto
Nuo 1 Iki S vakaro 

Seredoj pagal sutarti

T<4. CANal 8122

DR. S, BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 ir 7—8 vak 

Seredomls Ir Nedėliomis nagai sutarti 
REZIDENCIJA

6631 8. California Avė.
Telefonas REPublic 7888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE ,
Tel. VTRgtals «XW»8 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 n m 
Nedėliomis pagal sutnrt'

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Ovdvtnias Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentlstas 

Oa* X - Ray
1113 ARCHER AVĖ., Cor. Franclsco 
Tel. Office TaL 8650: res Vlrg. 0669
. .. ............ . » - "■■■ —

TV AIR ■ n ART AB AT

DR. CHARLES SEGAl DR. MAURICE KAHN
OFISAS

472fl 8o Ashland Avė
I labo*

CRTCAGO. fL!
OFISO VALAMDOb

Nuo 19 Iki 11 vai. ryte. nuo t iki 4 
<al. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vsl 
•akaro NedAllomla nuo 19 Iki lt 

valandai dienų 
Telefonas kODaray 98S«

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
TH. TARA* 0994 

Rez.: Tel PI.Aza 2400 
▼atandoe:

Nuo 19-12 v. ryto; 2-2 Ir 7-1 v. v 
Nedėldlenlala nuo 19 Iki 12 diena

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv., ir PStn. 10—9 vai.

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. ir Sugat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMloek 4848 
Res. Tel. GROvehill 0617

7017 S FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAPayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki B popiet. 7 Iki 9 vak 

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 7650

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.- 2—4 Ir 7-—9 vai vakare
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. CANal «»409 

Tel. liAFnyette 3057

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CNIRUROAH
3051 W«rt 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzlej 
▼elendoe: nuo 2 Iki S vai vakar, 

nerodomi* h- nedėliotu f* pagal 
•u tarti

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 3 popiet — * iki 8:80 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

BUTCK '31 — Model 91. 5 Sedan
Juodas, 6 drat. ratai, g.-.ri lajerlai, 
mohair trim. Dldelia, erdvus, sma 
gus Bumk geram stovy .... $375

LASALLE — 1930. 5 pasaž. Sedan 
Juodas 6 drat. ratai. Sis Iji Sa'te 
puikiai ISrodo Ir yra pirmos rflšb'S 
visame ...................................... ..  • • *$75

OAKLAND - 1931, 5 o-saž Red i tu 
juodas. laibai gražus kaias ’e' -a 
kaina ........................................ • • $!9.>

CHRYRI.EP - 1931, 2 pasaž. Con-
vertlble Coupe, Rumble seat, Tan. 
6 d.rat. ratai Gražiai išrod-ntis 
coupe tobulam stovy ............ $395

ERREX 1 932. 5 pasaž. Sedan, Juo
das. 5 drat ratai, trunk. gražiai 
išrodantis ma’as sedan .... $325

BUICK - 1935. Jūs galite sutaupyti 
kelis šimtus dolerių ant 1995 Buick 
sedan, kuris labai mažai tevarto- 
tas ir garantuotas kaip naujas.

BITICK V’SP MODELIU- Maty
kite mūsų didi staką pertaisytų ir 
garantuotu Buick karų. Visų mo
deliu visokiom kainom.

BUICK '30 — .Model 46Š 2 pasaž
coupe su rumble seat French gine 
6 drat. ratai labai gražus coune

tobulam stovy ........................... $295 ______
IR DAUGELIS KITU

įduokite savo dabartini karą mainais ir balansą išmokėkite 
patogiais mėnesiniais mokesčiais

5IR4.R-AO Ogden Avė* - Chicago 
Cr?* wf o rd A “I OO 

PARDAVIMUI BIZNIAI
Krautuvė pardavimui. Geroj 

vie+oi. Kampas So. Leavitt St. 
ir 23-čios - 2325 So. Leavitt 
St. Priežastie, turiu dvi krau
tuves negaliu apsidirbti. Gera 
nrocra lietuviui.

ŪKĖS PARDAVIMUI

Greitam Pardavimui.
Pnrsidiindji ūkė pilnai įrengta. 11 
nkemi žemės, 4 karvė* 3 nielžn- 
mos. 30 viStu, ir mnži įrankiai. He
ra Sėmė. 3 mviės iki miesto. Geri 
keliai. Yra užtektinai sodu. graži 
v>eta »reram žmogui. Priežastis par
davimo: senatvė ir prie to, esu 
nnllė. Viską parduosiu už 25 Šim
tus dol. Dėl platesnių žinių kreip
kitės antraSn:

MRS. A. 8LEGAITIS,
R. 2.

Whitc Clond, Mich.

KONTRAKTORIAI

2ELVIS BUILDING CO. 
Kontraktoriai

Statom nauju* Ir tnlsom senu* na
mų*. Mflro, cemento, medžio ir *tog. 
dengystė*. Lengvi IšmokenTMal arba 
ea*h Gaisro apkalnavlma* — *tate- 
mental — ant narnu Ir rakandų.

3358 8. I.rrt’ANICA AVĖ.
Tel. BOt levaisl 8327

REAL ESTATE'
Skolinam pinigus ant iflsu morgi- 

Cių, bonų. algos l,r namų Taipogi pe- 
rka.ni, partl’iodani mfiinom rnorK^- 
ėlus. 'bonus neinu- ilkes ir biznius. 
Turim andraudos departamentų. Vie
šas Notaras. ___

J. NAMON COMPANY
6755 South Westem Avenue

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINIGUS J LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam KM) namų už 
oash. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marųuette Park.
2608 WEST 47th STREET 

Tel. LAFayette 1083

/

ACTOMOBD.ES

