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ANGLIJA SU PRANCŪZUS PRIVERTĖ 
MUSSOLINJ PASIDUOTI .

Prieš tai jis šaukė, kad niekas 
. negali kištis į jo žygius

TAČIAU ETIOPIJA VIS DAR 
YRA PAVOJUJE

ŽENEVA, geg. 24. — Am-į KOMA, geg. 24. — Italijai 
iglijos ir Prancūzijos griežtas . šiandien minėjo. 20 metų su- 
nusistatymas T. Sųjungos ta kaktuves, kaip ji įstojo didi

NAUJI GANDAI ANGLIJOJE

Aną dieną iš Londono pranešta nauji gandai, kad 
artimoj ateity atsistatydins Anglijos ministeris pirmi
ninkas MacDonaldas jr jo vietą užims S. Baldwinas 
(kairėje pusėje). (Acme Photo.)

KARDINOLAS SMERKIA 
HISTERIŠKUS ŠŪKAVI

MUS
BOSTON, Mass., geg. 24.

1— Jo Emin. Kardinolas O*- 
Connell, Bostono arkivysku
pas, kalbėdamas Massachu-

rybto-je, kad Italija neturi tei 
sės pradėti karą. su Etiopiją, 
pagaliau paveikė premjerą

jin karan.
Šia proga premjeras Mas- 

solinis paskelbė pasauliui,
Mussolinį. Jis sutiko taikin- kad Italija ir toliau žygiuos 
gu keliu išlyginti kilusius ne- l pasirinktu keliu ir kitos vai- 
susipratimus su Etiopija. j stybės nereikalauja ir neturi

x . teisės kištis į italų žygius.•Kalbama, Kad tas atsiekta ! ............... * ■
; Anglija ir Prancūzija rei-kokiu tai kompromisu, kadan- , , ® d, ,, ,77, . A

. ... • v. . , . kalauja, kad Mussolinį keistųgi Mussolinį griežtai laikėsi i “ ’ . . , „ _ *. . . , savo karingą nusistatymą Et-'
savo pozicijos, kad niekas ne- .. .. v . .
sikištų į Italijos žygius Afri-.10PlJ°8 a 2X2 ^lu*
koj. I' Mussollni šiandien į tai at-

—------------- ■ rėžė.:
ŽENEVA, geg. 24. — Ne-. “Tegul bus žinoma namie 

paisant to, kad gali griūti ir svetur, kad jei fašistinė Ita 
Stresą konferencijos sutari- lija kartą užėmė pasiskirtą 
mai ir, kad Italija gali išeiti poziciją, ji be atodairos žy- 
iš T. Sąjungos, Anglija ir gįuos pirmyn. Fašistai nepa- 
i’rancūzija pagaliau įdavė suks atgal.
premjerui Mussoliniui reikaja 
vimą, kad jis paJiautų kėsinę
sis užkariauti Etiopija ir Šį

VOKIETIJOS PAGONIZMAS - 2ALIN 
GAS VISAM PASAliai!

'VATIKANAS, geg. 24. —
Šiandien Šventojo Tėvo Po
piežiaus Pijaus XI audienci
joje buvo apie 400 delegatų 
iš tarptautinio ligoninių kon
greso. Tarp jų buvo vokiečių 
ir amerikiečių.

Šventasis Tėvas kalbėda
mas pareiškė, kad jam teko 
patirti, kad šio kongreso pro-
gramoje buvo pažymėta, kad, N vaWomi darbinjnkai 
bus svarstoma “eugenikos ir į sudaro vadinamiį .,Tokie

* Izlonoimoi Pa I“Kartą paprastas kareivis
pėstininkas, vienas iš milijo-

„ . .. , . no, kurie kovojo, kentėjo irsavo žygi atidėtų tolesniam į. . »., . , , * . . i laimėjo, pareiškė: “Verčiaulaikui, kada pačioj Europoj;
bus daugiau užtikrintas taikos 
pastovumas.

Šių valstybių reikalavimas ; 
yra Įygųg ukįmatumui. T. Są-
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KOKIAS PASĖKAS DUODA BEDIEVIS 
KAS VAIKU AUKLCIMAS

Štai, bolševikai ir vaikams įveda 
mirties bausmę

VIENA, Austrija (per paš- kams, pradėjus 12 metų amž. 
setts valstybės katalikų fores- tą). — Ką Rusijos bolševikai Ko panašaus nėra visam pa-
terių organizacijos metiniam šiandien turi iš bedieviškojo šauly. Tai dėl to, kad visam 
suvažiavime smerkė visus vaiką auklėjimo aiškiai rodo pasauly nerasi šiandien taip 
tuos, kurie vargšų vardu tas, kad sovietų vyriausybe daugelio didelių nusikaltimų 
triukšmauja ir tų pačiij varg- ive<iė mirties bausmę net vai- tarp vaikų, kai kad sovietų 
šų širdyse sukelia nepasiten- ^nnis nuo 12 metų amžiaus valdomoj Rusijoj.
kinimo gyvenimu jausmus. uz didelius nusikaltimus. To priežastis visiems aiški.

_ ,. , , , Sovietų vyriausybė, įvesda-Kardmolas sako, kad tie _ . ,. ,. . • . ma mirties bausmę vaikams, .
is e i sau smai yra be jo- parei§kia., kad tas yra reika- gerais žmonėmis be religijos
io pagrin o, angĮ uo Ke*-linga, kad tarp vaikų isnai- ir be Dievo. Pasirodė, kad
iu norima eis i są ygas r.e kjnus kriminališkumą ir jin taip nėra ir negali būti. Be- 

visuomenes gerovei, bet šiaip palinkimus. i dieviškai auklgjami vaikai ftU

Bolševikai galvojo, kad jie 
gali ramiai vaikus išauklėti

sau tik madai ir laiką pažan-

NACIAI NUSISUKA PRIEŠ 
BAŽNYTINES DRAUGIJAS

BERLYNAS, geg. 24. —
Nacių darbininkų organizaci
jų vadai Berlyno distrikte įs-Į 
pėjo darbininkus, kad jie ap
leistų katalikų, arba protes
tantų, bažnytines draugijas.

Prieš keletą metą bolševi- ga nedorais ir linkusiais tik
fa.1- aS ^?Z°',yig?aysia.’ . kai visam pasauliui skelbė, daryti kitiems skriaudas. Jie
aia. 13 en ais. u av™als kad reikia panaikinti mirties yra kenksmingi pačiai vaisty

ti įima ie, e yra ris*j bausmę. Jie smerkė kapitalis- bei, kadangi jie jaučiasi ne- 
JUS vni<’ y i tiškas valstybes už tai, kad turi jokios atsakomybės už sa

jos naudoja mirties bausmės vo darbus. Tai paprasti pik- 
sistemą. Girdi, ta sistema, es- tieji keturkojai.
anti ne vien žiauri, bet dar Įvesdami mirties bausmę 

, neduodanti jokios naudos, vaikams, bolševikai neatsieks 
galvoje kun. C. E. Coughliną, j£jek paiaukuSj bolševikai nu- ką nors naudinga. Bolševi- 
kurio veikimą karčiais žo- į fraukg gią. savo propagandą kams valdant ima jau reikštis 
džiais peikia. , ir jvedė mirties bausmę poli- sugyvulėjusi irsužvėrėjusi

1 tiniams nusikaltėliams. Žmog-. karta. Jos sudorovinimui yra 
žudžiai ir kiti didieji krimi- tik vienų viena priemonė.—■ 
nalininkai buvo baudžiami ka- tai religinis įsąmoninimas ir
Įėjimu. religinis vaikų auklėjimas. Be

Šiandien gi jie turi įvedę Dievo nėra doros. Kur nėra
mirties bausmę jau ir vai- doros, ten viskas* žlunga.

Kas iš tų 'paikų šauksmų ir1 
žadėjimų, sako kardinolas, jei 

j tai visa negali būt įvykdoma. 
Aišku, kardinolas turėjo

TIK KOMPROMISU GAU 
BŪT IŠMOKĖTI BONUSAI

sterilizavimo’f klausimai. Po
piežius reiškė pasitenkinimo, 
kad šie klausiniai vis gi ne
buvo svarstomi.

Tačiau reiškė apgailėjimo, 
kad kongresas minėtus klausi
mus atidėjo didesniajam tarp
tautiniam kongresui ir kai ku 
rie delegatai reiškė vilties, 
kad vokiečių idėja ras palan
kaus atgarsio visam pasauly.

čių darbo frontą.” Vadai sa
ko, kad priklausą šiam'“fron
tui” darbininkai negali pri
klausyti jokioms bažnytinėms 
darbuotojų draugijoms.

Nacių darbininkų “fron
tui” priklausymas yra priva
lomas, kadangi be to nė vie
nas darbininkas negali gauti 
darbo.

Pasirodo, kad naciai dirba

WASHINGTON, geg. 24. 
— Krašto vyriausybės šali
ninkai kongreso atstovų va
dai pareiškia, kad karo ve
teranams nėra vilties gauti 
bonusus pinigais, kaip to no
rėta. Gali jie tačiau laimėti 
išmokėjimą tik kompromisu. 
Gali gauti jie tik vyriausy
bės specialus certifikatus ir 
tai tik tiek, kiek šiandien bo- 
nusai yra verti. Jei karo ve-

linga, Prancūzijos susiartini-, religines pareigas, bet ir iš LENKAI BIJO BOLŠEVIKŲ ' ^ndtoo^tea ^""1945

jie gautų apie 2,200,000,000 
.VARŠUVA, geg. 24. - ka(,

vieną dieną .gyventi liutu, ne
gu šimtą metų avimi.” Štai, 
mūsų nusistatymas.

ji nori laiky-

i •vaka-j ingos”4at*j 
į i turės viešąjį posėdį.’ A n-i 
gai ir p^Gūiai (jy|eidm:ja,‘ 
khd per sį pėsėdį5 Rali ja pa
sisakytų, ar

1SUŽSUSIARTINI-
į SU VOKIETIJA

_______ \
ŽENEVA, geg. 24. — Pran

tis T. Sąjungos statuto, ar 
žygiuoti nuosavais keliais.

..cūzijos užs. reikalą ministe
ris Lavalis šiandien pareiškė,

“Mūsų idėja šiuo klausimu už tai, kad žmones atitraukus 
yra plačiai išreikšta,” sakė nuo bažnytinio ir religinio 
Popiežius, “mūsų enciklikos veikimo. Verčia visus, kad 
rašte “Castį connubi.” Tai glorifikuotų Hitlerį.

Anglija ir Prancūzija aną 
dieną padarė nusileidimų Ita
lijai. Leido jai, kart ji gali 
ekonomiškai eksploituoti lltio 
piją, bet nė kokiu būdu nega
li savintis to Afrikos krašto 
teritorijų. Premjeras Mussoli-

v •
®1

griežtai pažymėjo, kad nė j 
viena valstybė nesikištų į Ita
lijos žygius Afrikoje. Ka; 
taip, tai Anglija su Prancū
zija nusprendė veikti, neatsi
žvelgiant į to sėkmės.

Prieš tai buvo skleidžiami 
gandai, kad Italija apleis T. 
Sąjungą ir susidės su Vokie
tija, paduodamas hitlerinin
kams Austriją. *

Nepaisant tų ir kitų gandų, 
Anglija ir Prancūzija vis gi 
pastatė griežtą reikalavimą 
Mussoliniui, kadangi pirmiau
sia reikalinga atsižvelgti į 
Europos patvarkymą, bet ne 
belstis kur Afrikoj su naujų 
užkariavimų pasiryžimais.

kad taikos naudai yra reika- mes parašėme ne tik eidami j 
lingas Prancūzijos susiartini- .religines pareigas, bet ir iš 
mas su Vokietija. Tačiau ne- mūsų meilės link žmonijos, 
gali būt kalbos, kad jis, La- Tą mūsų raštą patvirtino ir
valis, artimoj ateityje gautų vyriausieji medikaliniai au- Cia pasireiškė daug baimės gia^(lifn -ipma turi bflt igmo_ 
progos tuo reikalu vykti Ber toritetai. gavus žinių, kwl sovietų vy- gaug mažia„
lynan. Kada nors paskiau, ra Mes esame susipažinę su riausybė fortifikuoja Lenki- , . . OT.iaa.. J r XT ..... ^ kaip pusę tos sumos — apie

nis atmetė K nusileidimą. Jis ai- ir hua Kalln,a *>ug jo, pasiėmus. Lenką, nesu-,j >000000,000 do|
zitų. draugų Bet tunme ,sis,mo. pranta, kokiais sumet.ma.s Taip tai 8t0,.j h„,,,,,,,, |<|aH.

------------------- ninti, kad jei vokiečių pago- tas būtų daroma.
TIKISI ATGAUTI SOSTĄ nizmo programa buR praplė- 

—:-------  sta ir pripažinta kituose kra- Mirusios Chicagoj garsios 
24. — štuose, bus padaryta didelė socialūs veikėjos Jane Add- 

! ams palaikai išlydėti į Cedar-
LONDONAS, geg.

Buvęs Graikijos karalius Jur- žala. visam pasauliui.”
gis, kurs ilgą laiką gyvena-------------------
Londone, tikisi atgauti postą. KUBOJE “OPEN" SHOP” 
Jis turi vilties, kad bud pa- — ĮVEDAMA
kviestas grįžti Graikijon; -----------

HAVANA, geg. 24. - Ku-

ville miestelį, kur bus palai
dota. Ten ji buvo gimusi.

/
NAUJAS VYSKUPAS

AVASHINGTON, geg. 24. 
Žiniomis iš Vatikano, mons.

T. H. McLaughlin paskirtas 
pavyskupiu NewarJco, N. J., 
vyskupijai.

simas.

PAMINfiJO A. A. TUMĄ 
VAIŽGANTĄ

KAUNAS. — Balandžio 29

ORGANIZUOJASI LIETU
VOS DARBININKAI

KAUNAS. — Lietuvoje dar 
bininkų reikalais dabar rūpi
nasi generalinė darbininkų at
stovybė, kurią sudaro visų 
įmonių darbininkų atstovai. 
Jos pastangomis jau pakeltas 
darbininkų atlyginimas, su
tvarkytos darbo valandos, iš
leisti keli svarbūs darbinin
kams įstatymai ir t. t. Dabar 
darbininkų atstovybė susirū
pino darbininkų kultūriniais 
reikalais. Dar šiais metais bus 
visame krašte organizuojami 
darbininkams kursai, sportas, 
plečiamas įvairių sričių švie- 

l timas ir kita. Kaune darhinin 
kų atstovvlk* luiės darbinin
kams teatrą kuriame daugiau 
šia vaidins patys darbininkai. 
Dabar prie atstovybės veikiai

BEDARBIAI IŠ NAUJO 
ŠELPIAMI

Illinois valstybė gavo iš vy 
riausybės 5 milijonus dolerių 
bedarbių šelpimui ir šelpimas 
vėl atnaujintas. Tik jau ma
žesnė plotme.

CHICAGOS MAJORAS 
KAPITULIUOJA

Chicagos majoras Kelly la
bai pageidavo, kad pasaulinės 
parodos sritį pakeitus rekre
acijos vieta komerciniais su
metimais. Jis planavo ten pa
daryti ‘ ‘ pastovią parodą, ’ ’ 
suprantama, piliečių kaštais. 
Taip pat planavo šiuo klausi
mu įvykdyti referendumą per 
ateinančius teisėjų rinkimus.

d. znčjo dveji metai, kai Lie- Kadangi prieš tai sukelti

Birželio mėn. 9 d. Graiki- bos vyriausybė paskelbė

ST.* ŠIMKUI PASODINTAS 
MUZIKOS MEDIS

tuvoje mirė žymus visuome
nės veikėjas ir žinomas rašy mam teatrui ruošia artistus.

gausingi protestai, majoras 
kapituliuoja. Pranešė, kari jis

. tojas-publiristas kan. dr. Juo Manonm, kad darbininkų teat- atRjaako vykdyti referendumą
joj įvyks parlamento rinki-.”''" .. KAUNAS. — Žinomo Lie-' zas Tumas-Vaižgantas. Tądie!ias auTH us ntu ar> as f ar
mai. Sakoma, kad ta proga unu° 3’ I tuvos muziko - kompozito-' jjs .buvo plačiai paminėtas šiais metais,
gyventojai bus atsiklausti, ar ar amR °Pea R naus Stasio Šimkaus kūrybi- fpdgerbtas visoje Lietuvoje.
jie nori monarkijos.

NACIŲ KONSKRIPCIJA 
APUMA VISUS

visoje krašto pramonėje. Bar- 
bininkai nebus verčiami, kad 
jie priklausytų kokiai noru 
unijai, arba organizacijai.

BFRLYNAS ireir 24 __ PREZIDENTAS IR DARBI-
BERLYNAS, geg. 24. NINKAI U2 NRA

Vokietijos vyriausybės pa
skelbti konskripcijos (karei
viavimo) įstatymai apima vi
sus reicho vokiečius nuo 18 
iki 45 metų imtinai, nežiūrint 
to, kur jie gyventų ir kurio 
krašto piliečiais būtų.

WASHINGT0N, geg. 24. 
— Prez. Rooseveltas ir orga
nizuoti darbininkai - šiandien 
susijungė kampanijon, kad 
NRA prailginti dar dvejiems 
metams.

nio muzikos darlx> 30 metų Ypatingai plačiai jį pagerbė 
sukaktuvių proga, balandžio Lietuvos jaunimo organizaci- 
mėn. 29 d. žymesnių laikraš- jog? kurių /Vaižgantas buvo 
čių Kauno atstovai buvo nu- narįu, patarėju ir dvasiniu 
vykę jubilijatą pasveikinti ne tėvu.
toli Kauno, į Birutės kaimą, 
kuriame St. Šimkus gyveno.
Ta proga, jūbilijatas, kartu 
su žurnalistais, pasodino Mu

MIŠKŲ BRIEDŽIAI 
LIETUVOJE

LIETUVIAI ESTIJOJE

TALINAS. — Paskutinio 
Estijos gyventojų surašymo 
duomenimis, Estijoje lietimų

KAUNAS. — Miškų depar- pagal tantybę gyvena 253 
. tamento žiniomis, Didž. Lietu įmonės ir yra 119 Lietuvos 

vos briedžiai gyvena tik devy pjjipėių.
ŽEMES DREBĖJIMAS "•"» misk« urėdijose. 1932 

_______ m., suskaičius pirmą kartą1 ORASMANILA, geg. 24. — Lu- briedžius Didi. Lietuvoje, bu- 
zikos medį. Juo parinktas kiet' zon saloje atjaustas lengvas vo rasta 124. Šiemet v i 
medis raudonas skirpstas. Tai žemės drebėjimas. (buvo suskaityti briedžiai ir jų
pirmasis muzikos medis Lie-i ______ ____ i rasta 156. Klaipėdos krašte y- KĖS. - šiandien numatoma
tuvoje. . 1 PLATINKITE “DRAUGĄ" ra ir^ aPie tiek Ki<Hira ir kiek *,i,^:,au•

CHICAGO TR APYLIN-

i
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VISUOMENE Ik KARIUOMENE

Rytoj Lietuvoje švenčiama ypatinga 
šventė. Tai bus didelė kariuomenės su vi
suomene susiartinimo šventė, j kurią, mėgin
ta įbraukti visi krašto gyventojai. Ji būsia
nti švenčiama kasmet.

Jei kuriam pasaulio krašte kariuomenė 
vaidina svarbų vaidmenį tai Lietuvoj, kuri, 
yra apsupta iš visų pusių gausingų ir ga
lingų priešininkų, tykančių jų pavergti. Ka
riuomenė apgynė 1918 m. paskelbtąjį Lietu-

—i.

DIENOS KLAUSIMAI
S-..-, -g .....•- ........ .....

Dfel vm frASAULto LIETUVIŲ

kčNgAebo

Ainerikds lietuvių visuomenė gerokai su- 
ddmilfta šiemet rengiamu Kaune viso pašau 
fio llėtiivių kotigrėsu. Visos čia gyvenančios 
grupės iš esmės yra pasisakiusios už daly- ' 
V&Viiną tairie kongrese. Spaūdoje daug rašo- 
hia apie kongreso programą ir reiškiama dėl 
jos Visokiausių Udomonių. Beit, bendrai imant, 
ilė Vieiiak lkikrašttis ligšiol dar nėra pasisa
kęs prieš pačią rengimo idėją.

“D-va”, ragindama tautiškai nusiteiku- 
šiąjį visuomenę siųsti savo atstovus į kon- 
įįrėgfy daug teisybės pasako ūpie kairiuosius. 
M rUŠO:

‘‘•Socialistai ir liet komunistai ren
kasi vykti į Katiną. Jie ten važiuos 
prrisigantihtii sau Visokių nesąmonių a- 
ple “kraugerius”, “klerikalus”, “juod- 
Vahrfus”, apie “laisvės varžymą”, ir 
“nedemokratiškumus” — ir parvežę pa- 
beTsčia tikriems Lietuviams lyg taboką 
į akis, apakins mūšų gerus žmones, iš
naudos juos, išgalvos visokius sau pasi- 
pehiijmio ‘ ‘ triksus ’ ir galime sulaukti 
to, kad Lietuvis ir mirti nenorės Lietu
viu ir kataliku”...
Dėl to tas laikraštis pataria katalikams 

taktiniu kartis ir sandariečiams gausingai 
vykti į kongresą ir atstovauti tikrąją Ame
rikos LietuViją ir parvežti iš Lietuvos mū
sų žmonėms tikrų žinių. Savo rašinį “D- 
va” užbaigia šiais žodžiais:

“Laiku prisirengti yra gana! Nepra-
'leiskim progos, nestumkiin savo Lietu
Viją į mūšų r&ūdonųjų išnaudotųjų g lė
lį! ”
Gal taip jau blogai ir neatsitiktų, bet 

vis dėlto Svarbu, kad viso pksftulio lietuvių 
kongrese gausingai dalyvautų atstovai tos 
visuomenės, kuri tiek daug ir taip nuošir
džiai rūpinosi įvairiausiais Lietuvos reika
lais. Kam neŽinoPik, kad tais laikais, kuo- 
tflėt katalikų visuomenė didžiausiu uolumu 
dkhbkvosi Lietuvai ir didžiausiu nuoširdu
mu kldjo gausingas aukas, pirko Lietuvos 
Laisvės BOtiUs, socialistai ir komunistai per 
savo kpuudą, šlykščiausiais plakatais ir gy- 
vh Žodžiu histeriškai šaukė nė cento Lietu
vai bčdiloti.

• Kaip anais laikais lietuviams katali
kams rūpėjo Lietuvos nepriklausomybė, šia
ndien rūpi jos gėrovė ir pavergtojo Vil
niaus atvadavimas, taip lygiai dabar Tūpi 
Amerikos lietuvių ir bendrai visos Lietu- 
Vos išeivijos tautinis likimas. Kadangi vi
so pasaulio lietuvių kongresas kaip tik ir 
yPa šaukiamas tam, kad sukelti Lietuvos iš

eivijoje didesnio tautinio entuziazmo, kad 
pasitarti tautybės išlaikymo klausimais, dėl 
to lk’bai yra svarbu, kad visos mūsų kata- 
likiKUOs organizacijos ir visos įstaigos, ku- 
riomfe rūpi tautiniai reikalai, pasiųstų į kon- 
gVėsa savo atstovus. Rodos, kad nesunku 
būtų tai padaryti mūsų Federacijai, L. R. 
K. S. A, Moterų Sąjungai, L. Vyčiams, 
Katalikų Studentų Organizacijai, vienuoli

joms, kurios labai svarbų vaidmenį vaidina 
mūsų tautiniame gyvenime. Kiekviena mūsų 
kolonija, Jei tik pasistengtų, galėtų pasių
sti bent po sieną atstovą.

Tat, istikro, padirbėkime, nes reikalas 
yra greitas ir svarbus.

nusidėjėliui. Tada pasigirdo rojų keliauti. Kristus įžengs 
tvirti ir aiškūs žodžiai, kurių į Savo garbę lydimas ne apaš- 
per amžius neužmirš: “Ištik- talo ar kankinio, ar nekaltos 
rųjų, ištikrųjų sakau tau, šia-! mergelės, bet žemiausios rū- 
ndien būsi su manim rojuj”, sies žmogaus, pasmerkto nu- 

__ ... sikaltėlio. Apie tai begalvoda-
imi, nusidėjėliai stovėjo nuste- 

Niekas iki amžinybės neži- binti.
nos, ką šie žoužiai reiškia nu- ' Ką tai reiškė nuodčmingu- 
sidėjėliui. Jei Kristus nuo jam pasauliui! Net mirties pa- 
kryžiaus būtų pasilenkęs ir tale nusidėjėliui nereikia šau- 
taręs Marijai: “Alano Moti- kti: “Pervėlu!” Ant kartuvių, 
11a, Tu šiąnakt mirsi ir mes*kur jis randa užtarnautą mi- 
drauge įžengsini į dangų”, ti- rtį, žmogžudžio siela gali sau- 
kinfysis pasaulis būtų pašte- giai rasti kelią.į Dievą. Kiek- 
bėjęs gražią lygybę tarp mo- vienas pasaulio kunigas laiko 
tinos ir Sūnaus garbėje. Bet sau didele garbe išplėšti iš bu- 

Jį melagingu pasauliui gimė tik viena Ala- delio Gerojo Latro kra lijo bro 
__v - rija. Jei tuos žodžius, kuriuos ]į, kurį Kristus rado tinkamu

ištarė žmogžudžiui, Kristus 'draugu amžinybėj, 
būtų ištaręs nekaltajam Jo- j Gailestingas? Kristus nieko 
nui, visai mums būtų nenuo- daugiau neturėjo kaip tik pa
stabu, kad žmogus, kuris skai- sigailėjimą atgailojančiam nu- 
stus, kad galėtų paguldyti ga ' sidėjėliui. Bet moderniškasis 
lvą ant Išganytojo krūtinės į pasaulis norėtų pamiršti žodį 
galėtų būti su Juo ir anižiny- /‘atgailojančiam”. Jis norėtų

Kun. D. Lord

Kristus ir Paklydėliai
(Gerb. Kun. J. Karaliaus premijuotas Eduardo 

Buleviči&us vertimas)

(Tęsinys) atgailojančiam nusidėjėliui.
Paklydusi duktė Moteris pagauta svetimote-

Gal būt todėl, jog paklydu- riauJanti ir gulinti dulkėse, 
šių dukterų, kaip ir paklydu- rado Jame apsaugą nuo žmo- 
šių sūnų pasaulyj netrūksta, n^’ kurie reikalavo užmušti 

vos Nepriklausomybės Aktą, apgynė Lietu- | Kristus padarė, kad Evange- akmenimis. Mokiniai, ku- 
vą nuo rusų, lenkų ir vokiečių. Ji ir toliau |įjose batų jra§yta įfcį mažįau-irie kaiP bailiai Pabggo palik- 
stovės jos sargyboje. sios smulkmenos Marijos Ma- dand d! priešų rankose, su-

Dėl to netenka abejoti apie tai, kad gdelenos gyvenimas. “Kur tik įado malonų ir dovano-
šiandien ginkluotoji jėga yra Lietuvos vai- gį evangelija bus skelbiama ^aidi priėmimą. Net Judas, ku 

ės saugumo laidas. Tačiau labai svar-Įvįgani nėflhfilvi. .Tis ianks pasveikino
išdavikišku

stvbės saugumo laidas. įaciaii įaoai svai-j visam pasaulyj, Jis įsakė, “tai
bu, kad kariuomenė su visuomene artimai1^ jį patjarė tebūna sakoma lir išdavikišku pabučiavimu, 
bendradarbiautų. Taip pat yra labai svar-! jos atminimui”. rado Jį siūlantį atleidimą ir
bu, kad kariuomenės viršūnės nenukryptų j Graži, žavinga, spindinčioji drau^Sk4 pabučiavimą, 
tarnauti vienai kuriai partijai. Kuriam kra- Marija Magdalena! Rusvų Jis mirS priešus
šte Ibi įvyksta, ten kį'Ia naminiai karai įplaukų, skaisčios odos ir vi- Centralinė Krikščionybės do
ir Valstybės gyvybė išstatoma į
vojų. _____

savo brau- lniy,&jo nusid63elias> jog uZKariuomenės su visuomene šventės or
ganizavimo darbą pradedant, kariuomenės 
atstovus y re padaręs tokį pareiškimą:

“Aš esu įgaliotas karo vadovybės
.pranešti, kad kariuomenė dabar yra ir 
ateityje bus absoliučiai apolitinė, jokios

didelį pa- !įjojančių akių Marija; Marija, ktrina’ be abej°™8>_ surišla 
po kurios kojomis vyrai sūdė- SU ^aktu’ ’’0?_k>?ev° ^ūnus taT 

savo poemas,jo ir mirė. Nekaltas Kris-giuosius akmenis, savo širdis, ^U0S
savo gyvybės; Marija, kurios ttus 8kubhl08i> baveik nakant 
vardas buvo jos miesto var-! raudamas’ 1 mirtb kuri žm° 
das, tartum ji tik viena Ma- mjai reišk5
rija buvo visoj Magdaloj, ku-j “Didesnės meilės už tą nė 

įtakos į jos darbus ir planus niekas tu- ri bet ką būtų reiškusi; Ma-!viena® nuogas neturi”, Jis pa 
rėti negali ir negalės. Jai rupi visos vija apdovanota Dievo tomis į8kelb® principu, “kaip ta, kai 
Lietuvos ir tik Lietuvos saugumo rei- retomis, brangiomis dovano- Zlno«us padeda savo gyvybę 
lialai”. - 1 nds> kurios duoda pasauliui • 8avo draugus ’. Kalvarijoj

„ . .... , . . . .... įjšv. Terešės iš Avilos, feuni-"” «*•
Tokiuo Lietuvos kariuomenes nusistaty- 

mu, be abejojimo, džiaugiasi kiekvienas nuo
širdus lietuvis. Taip ir turi būti. Ryt dienūs
parengimai Lietuvoje, daug prisidės prie ka
riuomenės susiartinimą ir bendradarbiavimo 
su visuomene. Kariuomenė įsigys didesnį vi
suomenėje pasitikėjimą ir paramą. Šiais ne
ramumų ir netikrumų laikais tai labai yra 
svarbu ir būtinai reikalinga.

KATALIKŲ BAŽNYČIA AMERIKOJE

gaikštienės Macbeth, Kotry
nos iš Sienos ir Lukredijos Bo- 
įgia. Grožio, sumanumo, gu
drumo žavtimo dOvan&s, ku
riomis ji buvo apdovanota 
Dievo, ji Sunaudojo kiaulėms 
šerti.

Jos kelią klojo žuvusios vy
lią širdys ir prarasta garbė. 
Jos kūną dengė šilkai ir šir
dis — kupina gašlumo. Egip
to kvepalais kvepėjo jos plau 
kai, bet širdis dvokė nuode

li" Savo agonijoj Jis išgyveno 
pilnai savo principus. Tai ne 
visiška tiesa. Kristus nepaau
kojo savo gyvybės už savo 
draugus; Jis mirė už savo 
priešus. Žmonija, dėl Adomo 
nuodėmės, atsigręžė prieš Jo 
Tėvą. Kiekvienas' nusidėjėlis; 
pasirinkdamas nuodėmę, atsi 
suka nuo Dievo ir sako, ar 
bent panašiai: “Aš geriau pa
sirenku šį nedorą darbą ne
gu Tave, Dieve”. Taigi, kai 
Kristus pakibo ant kryžiaus

bėję. Bet reta rasti vyrų ar sakyti tik: “Kristus buvo gai- 
mdtėrų, kurie galėtų lyginti lestingas nusidėjėliui”, tuo iš- 
save Jonui. sireiškimu apimdami net ir

Vietoj to nusidėjėlis su tuos vyrus ir moteris, kurio 
džiaugsmu išgirsta, jog žod- labiau myli savo- nuodėmes nė
šiai taikomi vagiui, gal net igu Kristų. Bet nieko klaidin- 
ir galvažudžiui. Draugu amži- Igesnio negali būti. Kristus ne- 
nvbėj Kristus pasiėmė žmogų buvo atlaidus užsispyrusiam 
tiesiog nuo kartuvių. Šis ka- nusidėjėliui, nei nusidėjėliui, 
linys gavo stiprius sparnus į kuris gaibina nuodėmę.

PROF.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS - Tas" čia per fones? —
■-------- klausiu farnios gaspadorio. -■

Prapuolė “balta gulbė” Pentarda ančiukus vedžioja?.
Apie Katalikų Bažnyčios Amerikoje jė

gą ir jos vaidmenį “Darbininkas” taip rašo: me. Nepalyginamo grožio, bet mirti’ Ji« PaaukoJ° savo g>'
“Sulig Catholic Direetory, Jungtinėse tragiškai suklaidinta Alarija! vę1,ę auk8ciausiu heroizmu, ne I Kmlangi po penkių gudbai Pentarda jų mama?..

Amerikos Valstybėse katalik, yra 20,523,053. Taria ji susitiko Kristų. Jo uz.“'° ^“?us’be‘ “ “‘™.h skrajui ei- _ _
Juos aptarnauja 30,250 kunigų. Katalikų hie- ^'^gsms parode jai, kas ji 
rarkiją bei vyriausybę sudaro 4 kardinolai, ^tikrųjų yra. Tartum ji iš- 
18 arkivyskupų ir 104 vyskupai. Bažnyčių kl’t° išgirdo apie save kiau-

prięšus. Nusidėjėliai su tokia 
mintimi žiūrėdami į kryžių 
negali abejoti Dievo meile 
jiems.

Kalvarija, vienok, buvo pa
skutinis taškas Kristaus inei-

yra 18,348, seminarijų 193, kuriose mokosi kriuksėjimus ir pajuto ša- 
23,579 klierikai. Kaip matome, čia katalikai dus snukius ieškančius at-
yra tinkamai aprūpinti, nes kiekvienam ku- lllutU is jos rankų. ....... . . .
nigui tenka aptarnauti mažiau kaip 700 žmo-1 bjjku5d dalis greitai vyksta, nu‘1 (iaill‘ ’ Jr pj . 
nių. Jei čia prilyginsime Meksiką, kur vie- ka^P Pakiydusio sūnaus grj
nam kunigui tenka aprūpinti daugiau kaip ^ma8’ J°s atgaila? pirmas skai 
50,000 žmonių, tai matysime, koks milžiniš-1 st*lbs medės gimimas jos šir-
kas skirtumas yra tarp J. Valstybių ir jų d-v i’ h^g^as pirkti tepalų, a- 
kaimyno tikybinės situacijos atžvilgiu. Su- ^idaryinas Pariziejaus namų 
prasime taip pat, ką reiškia turėti tikėjimo jdunl didingas nusižemini- 
laisvę ir jos neturėti. Prie to, kiekvienam bus inas’ ka^ parpuolusi ant ke- 
aišku, kiek žalos padaro katalikams bedie- ,ašaromis plovė Jo kojas, 
viską pasaulinė vyriausybė. Paiiziejai girdėjo Jo paly-

tilistų popera nutilo, lig būtų i 
musmirėm apsivalgius, todėl 
paieška u “baltos gulbėės”.

i nūs. — Pasodinau ant kiau- 
į sinių ir, pats matai, ančiukus 
' išperėjo.

čiausiems, įrodymu. Šalia Kri
staus kybojo žmogudys. Jo 
praeityj pilna piktadarybių 
Jis iš visų Jeruzalės piktada 
rių buvo parinktas šiai pro
gai, kad Kristus mirtų kartu 
biauriausiu žmogžudžiu. Jis1 
buvo vagis. Jo gyvenimas pra 
bėgo miestų lindynėse, kai nu !

ku
ri šiomis dienomis kaž kur i 
prapuolė. Nėra jos Koklery,' — Baigali, juk tai gyvas
nėra Čikagoj, nėra Kiy\lende,' P’ ildoda,-, evoliucijos, kuriai aš 
Pitsburge, Albany, Niu Jorke, ’k> šiol netikėjau! 
nė ant marių. Sužinoję kur ji, _ Je> _ sako gaspado.
vartos., orogramu pranykit į rįu8> _ gyv^ mieste> tai
prof. Kampininkui. Atlygini
mas šiur.

ŠALTAS ’O dinas

Evoliucija yra
Jūs, tavorščiai, netikit šne-

w___w_ _ _ , kems, kad visokie bedieviai
ginimus apie gailestingumą, ktimis jis eidavo vogti ir zu- išėjo iš munkės? Ir aš iki šiol 

a veikli. Tai pa-|bet tyčiodamiesi juokėsi irl^į kartu Su žmonių atma-
ir auklėjimo sri- netikėjo jais. Buvo lengva j^oniis ir lindynių kirminais.

“Katalikų Bažnyčia yra veikli. Tai pa 
rodo jos darbuotė mokslo
ty. Jungt. Valstybėse yra 6*61 katalikų kole- Kkeibti ir girti'atleidimą, gai- 
gija, 1134 aukštesniosios mokyklos ir 7442 1 lestlngumą ir jvisai kita leis'- 

| pradžios mokyklos. Jas lanko 186,948 moki- tį nuodėminga* moteriškei Re
niai - studentai ir 2,209,673 vaikai. Katalikai vį atgailos ašaras ant kojų. 
neatsilieka ir labdarybėje. Jie išlaiko 243
našlaitynus, 669 ligonines ir 155 Senelių prie
glaudas. Vaikų ir jaunimo auklėjime Katali
kų Bažnyčia išvysto dldeliausią rūpestingu
mą. Kur tik galima, ji steigia savo mokyk
las, kuriose šalia eilinio valstybės reikalau
jamo mokslo yra dėstoma religija ir skiepi- 
nania vaikams dorovės principai. Tas be galo 
teigiamai atsiliepia vėlesniam auklėtinių gy
venime. Jie išmoksta tvarkos ir drausmės,

Alaldingos rankos nuplėšdavo 
baltus rūbus nuo nuodėmių 
kevalu apsitraukusių sielų. 
Bet Kristus, žiūrėdamas į šią 
paklydusią Jo dukterį ir vi
sų geriausiai žinodamas nešva 
rūmus, kurie neseniai suteršė 
jOs sielą, kalbėjo jai surami
nimo žodžius, subarė jos nic-

nieko ir nematot. Pas mus ant 
fannų tokios evoliucijos visai 
nėra naujiena. Kitą sykį, va
žiuodamas į farmą, pasiimk ir 
savo visus evoliucijos nevier- 
ninkus. Pamatys, kaip višta 
ančiukus išperi.

Kirsdamas malkas padariau 
išvadą: jei pentarda gali iš
perėti ančiukus, tai kodėl to-

tar tikiu, ba pate savo locno-ikia ,"*‘n,k6 .neS»l™> i8!**5“ 
mis akimis mačiau. ,misų tad,ev.ų, cicilistų ir bo-

Praeitų subatų popiet lab- k'^*

tik nosę pabraukdavau į to
lus Alarksų, Bebeliu ir mūsų

Bet jo tamsios sielos gilu- , cicilistų l’umočijįinus. Bet da
moj glūdėjo tas pasigailėjimo
troškimus, kuris negali būti 
užmuštas. Gal būt, savo bian- 
riųjų naktinių orgijų metu ju ! dariai išsitempė mane į savo 
išgirdo apie šį Žmogų, kųrig j ^arbjąi malkų kirsti. Panevali 
ir atmestiesiems buvo drau- j išsitempė! Sako, nuolat stovė- 
gingas. Be abejojimo jis nu- dainas toj savo kozaunyčioj ir 
stebęs klausėsi to Žmogaus, ramatą į kojas gausi. Reikia, 
kai Jis meldė Dievą atleidi-1 Kirdb eksorsaizą gauti. Nuvn
mo tiems budeliams, kurie 
laukė Jo mirties. Kas jam į 
vyko, bet mes atsimenam, kai' 
jis atsigręžęs j savo draugąkintojus ir suteikė ramybę ir 

o tai plaukia ne iš kokio paviršutinio inah- j suraminimą visai eilei mote-! ir apgynė Kristų ir tada, ne- 
dagūmo, bet iš gilaus religinio įsitikinimo. kurios sėka Marijos pėdo- apsakomu tikėjimo aktu, pra- 
Tuo būdu katalikų mokyklos duoda valsty- ,r„is. Nuo nešvarių ntiodėmiU|šė atleidimo. Visas nuodėmin- 
bei tvirtą pilietybės pagrindą. Tai jau mato į gailestingą ir in&lotių Išga-'gksis pasaulis valandėlei nu- 
ir nekatalikai ir kaikuriose valstybėse jau
daroma pastangų pervaryti įstatymą, kad 
viešose mokyklose būtų dėstoma nors kiek 
religijos. Praktika parodo, kad grynai val
stybinis auklėjimas nesuteikia jatntfmui pft 
kankamai atsparos prieš valstybės priešus, 
kurie savo agitacijomis pirmiaūsiki ndri pa
siekti jaunimą.

nytoją.
Visada Jis "buvo toks

tilo laukdamas atsakymo, ko
pai kį Kristus duos šiam baisiam

........ ,

žiavau. Užsidėjęs ant pečių 
kirvį einu sli gaspadorium į 
mišką. Praeinant prūdą, žiū
riu pentarda (amerikoniška 
višta, kuri maenius kiaušinius 
deda) ančiukus vadžioja. Su
bėgus ančiukams į prūdą, pen
tarda padūko bėgioti ir sau- Susibarus su vyru Ona Mir
kti: Kad tn sudegtum! Kad šulienė rėžia:

Susirgusį penisaitėm Joną 
Vylutį daktaras nugabeno li
goninėn operacijai. Po opera
cijos sykį atėjęs daktaras 
klausia Vylutį slaugančio.-- 
norsės:

— Na, kaip šiandie mūsų 
paciento širdis?

— Puikiausiai, daktare, - 
atsako norsė. — Jau du sykiu 
prisipažino mane mylįs.

tu sudegtum!

“Katalikų Bažnyčia Amerikoje veikia tarpe nėra turtuolių, tik darbininkai. Paiai- 
sunkiose sąlygose. Ji atskirta nūo valstybės • kydami bažnyčias, mokyklas ir labdarybės 
ir negauna iš jos jokios paramos. Visas tas ' įstaigas, katalikai darbininkai parodo, kad 
milžiniškas mokslo ir labdarybės įstaigas ka- ' jie tinkamai įvertina naudingą Katalikų Ba- 
talikai įsikūrė ir palaiko savo lėšomis. Jų Įžnyčios veiklą”. \

— .Jei būčiau žinojusi, kad 
tu toks durnas, niekuomet ne
būčiau už tavęs tekėjusi!

Keista, kad tu to nežino
jai, — atsakė širšulys. — Ar
gi aš nebuvau didžiausias 
kvailys tavę vesdamas.

i
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ŠV. JURGIO PAR. PIRMAS PAVASARINIS PJ KNIKA S
I ' jvyks

SEKMADIENĮ, GEGUŽES (MAY) 26 DIENA, 1935
Vytauto Darže prie 115 gatvės ir Cravvford Avė.

Šis piknikas bus didžiausias ir įvairus. Bus geriausia muzika, įvairūs žaislai, geriausiu val
gių ir gėrimų. Kviečiame ne tik dabartinius parapijomis, bet ir buvusiuosius kaimynus ir prie- 
telius šios pirmosios lietuviškos parapijos.

Kviečia
Klebonas Pralotas M. L. KRUŠAS ir KOMITETAS

Ateivių Problemos

PASPORTAI NATURALI- 
ZUOTIEMS PILIEČIAMS

Federalis darbas 
šalpmis

Įima gauti informacijų apie torija”, W. Scotto 
tokius ūkius ir kaip jos aprū
pintos?

ATSAKYMAS. Per metus 
iki kovo 31 d., 1934 m., Kana
dos vyriausybė išsiuntė nei

— Stasys Dabušis parašė 
nas Durvardas” I d. etc. į knygų “ Jonas Gutenbergas — 

— A <rr. VI. Tiškus rašo jau- Rašto ir spaudos istorija” nuo 
nųjų ūkininkų ratelių istorijų | jki 5iy ,1ien„.

1 Kventi-

KLAUSIMAS. Kiek natu- 
ralizuotas Amerikos pilietis tu 
ri mokėti už pasportų keliau
damas į užsienį. Jeigu gyve
nu mažame miestelyje, kur ga

KLAUSIMAS. Jau du ipe-. 5,415 šeimynų į ūkius, bet tik 
tai kai negaliu gauti darbo. 2,954 šeimynoms teikia ilgo

“Jaunųjų ūkininkų Ratelių 
penkmečių raida”. Knyga bus 
iliustruota vaizdais, schemo-

Bet vis tiek aš neprašiau jo 
kios pagalbos. Bet dabar no
rėčiau gauti vienų tų darbų, 
kuriuos Federalė valdžia duo-

]iu gauti pilnas informacijas i................... x - , ," da prie įvairių viešųjų darbų.
kashnk pasportų ir reikalingų'Rai ž š . t0.
Jdankų? ;< (M|

ATSAKYMAS. Mokestis už 
Amerikos pasportų $9.00. Ki
tas mokestis $1.00 už išpildy
mų pasporto aplikacijos. Viso 
susidaro $10.00. Reikalingas 
aplikacijos blankas galima 
gauti nuo Gerk of Federal I 
Court, arba iš Department of 
State, Passport Division, Wa- 
shington , D. C.

Sugrįžęs deportuotas 
ateivis

KLAUSIMAS. Mano drau
gas buvo deportuotas 1924 m. 
dėl nelegalio įvažiavimo. Jis 
grįžo Lietuvon. Po penkioli
kos mėnesių jis gavo imigra
cijos vizų ir sugrįžo kaipo kvo 
tinis imigrantas. Bet dabar 
bijo prašyti pirmųjų popierų, 
nes draugai taria, kad jis klai
dingai įleistas ir valdžia tų 
faktų sužinojus vėl jį depor
tuos. Ar teisybė?

ATSAKYMAS. Nuo kovo 4 
dienos, 1929 m., ateivis sykį 
išdeportuotas iš šios šalies ne
gali sugrįžti į J. A. Valstijas, 
tik jeigu gauna specialį leidi
mų nuo Darbo Sekretorės. Jūs

laiko paskolų, neviršijančių 
$1,800 kiekvienai šeimynai. 
Pabaigoje 1934 m. dar 3,000 
šeimynų, kurių galvos nedir
bo, išsiųsta į ūkius. Depart 
ment of Immigration and Co- 
lonization, Ottawa miesto, pri
žiūri šį darbų. Tik nuolatiniai 
Kanados gyventojai gali nar

Knyga jau išėjo iš spaudos, 
turi apie 300 psl. ir 120 ilius
tracijų.

JEI RENGIATĖS PIRKTI 
Eleklrikinį šaldytuvą
Aplankykite Mus!

kio darbo?
ATSAKYMAS. Biedni, ne

dirbantieji darbininkai gauna
darbo vien tik per vietines pa- (Jotis tuo aprūpinimu, 
šalpines organizacijas. Tie, ku
rie gauna piniginę pašalpų, pi 
rmiausia statomi prie tų dar
bų, ir atimami nuo taip vadi
namų “relief rolls”. Jiems 
bus mokama nedaugiau $50.00 
į mėnesį. Tamstai patartina 
užsiregistruoti vietinėj pašal- 
pinėj organizacijoj.

Kanados tvarka turistams 
KLAUSIMAS. Ar žmogus į-

Svetur gimę kongreso 
nariai

KLAUSIMAS. Kiek narių 
J. A. V. Senate ir Atstovų Bu
te yra svetur gimusių?

ATSAKYMAS. Keturi iš 96 
senatoriij (James Cousens iš 
Michigan, James E. Murrav 
iš Montana, Robert F. Wag- 
ner iš New Yorko ir James J

LIETUVA SKOLINIMO IR NAMO 
STATYMO DRAUGIJA

Uždėta Vasario 4, 1904 — Inkorporuota Kovo 31, 1904

Baigiant Metus Sausio 31-mę, 1935

32-tra Metinė Atskaita

v. , • j ± Davis) yra svetur gimę. Fvažiuodamas i Ivauada auto-1 < . . ±i v / 'Atstovu Buto 43;j narni, yra mobiliu turi užstatyti bonų,
pereidamas sienų?

ATSAKYMAS. Jeigu žmo
gus ten ketina apsistoti tik 
iki '6 mėnesių, neprivalo už-1 
statyti bonų. Tas neseniai pri
imta. Jis turi gauti leidimų 
apsistoti 60 ar 90 dienų. Tokį 
leidimų galima pailginti pa- 
siunčiant aplikacijų arčiau
siam muito kolektoriui.

Dykai sėklos ir augalai
KLAUSIMAS. Ar Federalė 

valdžia vis dalina sėklų ir kai
draugas sugrįžo čia prieš pri- kurių aUgalų prašytojams dy 
imant šį įstatymų, todėl jo tas| kaį? Jeigu, ne, tai kur aš ga-
įstatymas neliečia. Tegul drą
siai prašo pirmųjų popierų.

Užregistravimas “nelegalių 
ateivių”

KLAUSIMAS. Ar teisybė, 
kad Kongresas pervedė įstaty
mų, kuris leidžia ateiviui, ne
legaliai atvykusiam prieš lie
pos 1 d., 1924 m., užsiregis
truoti, kad galėtų prašyti pi
lietybės?

> ATSAKYMAS. Ne. Kaip į- 
statymas dabar stovi, tik tie, 
kurie įvažiavo nelegaliai prieš 
birželio 3 d., 1921 m., gali le
galizuoti buvimų užsiregistra
vimu. Bet kaslink politinių ir 
tikėjiminių pabėgėlių, jie turi 
teisę užsiregistruoti, jeigu jų 
nebuvo galima deportuot prieš 
liepos 1 d., 1933 m., ir jeigu 
jie prisilaiko prie kitų Pabė
gėlių Akto aprūpinimų. Toji 
privilegija baigsis birželio 8 
d., 1935 m. Per kiek metų bi- 
liai Kongrese siūlė pailginti 
užsiregistravimo privilegijų 
tiems, kurie įvažiavo tarpe bi
rželio 3 d., 1921, ir liepos 1 d., 
1924 m. Kitas bilius neseniai 
įvestas, ir jį remia Darbo De
partamentas, aprūpina, kad 
ateivis, kuris J. A. V., gyve
na nuolatai per dešimts metų, 
gali sureguliuoti stovį užsire
gistravimu. Bet Kongresas iki 
šiol dar nesvarstė tų pasiūly
mų.

liu gauti informacijų apie sė 
klas?

ATSAKYMAS. J. A. V. Ag
rikultūros Departamentas 1923 
m. jau sulaikė dykai dalini
mų sėklų ir augalų. Bile ūki
ninkas, arba daržininkas, gali 
pasakyti, kur galima nusipir
kti gerų sekli} ir augalų. Gali 
gauti tokių informacijų per 
savo valstybės agrikultūros 
kolegijos Extension Service.

Gyvenimas Kanados 
ūkiuose

10 gimę svetur; du Vokietijoj 
vienas Austrijoj, vienas Čeko
slovakijoj, vienas Danijoj, vie- Į 
nas Airijoj, vienas Italijoj, 
vienas Lenkijoj, vienas Ško
tijoj ir vienas Švedijoj.

Ar vėžys išgydomas?

KLAUSIMAS. Gydytojai 
man pasakė, kad aš sergu vė
žiu. Ar yra kokia nors pagal
ba nuo tos ligos?

ATSAKYMAS. Bile kokia 
vėžio rūšies yra rimta liga, ku 
ri reikalauja kuogeriausio gy
dymo. Sakoma, kad šiandien, 
jeigu laiku pradedama gydv- 
ti, yra išgydoma. American | 
Society for tbe Control of i 
Cancer išleido knygutę, kur, 
rašoma, kad 24,440 žmonių, Į 
sergančii} vėžiu išgydyti bė
giu trijų metų. Tas inima vė
žį: pilvo, odos, kaulų, krūčių, 
kepenų ir Lt. FLIS

TURTAS

Paskolos ant namų $148,250,00 
Paskolos ant šėrų .. 9.925.00
Nuošimčiai Nedamo

kėti ........................... 4,661.79
Įnešimai Nedamokėti

ant Paskolos Šėrų 11,952.30 
Įnešimai Nedamokėti

ant Taupymo Šerų 1.854.39
Nuosavybė .................. 48,168.04
Nejudinamas Turtas par

duotas ant Kontrakto 12,459.93 
Nuošimčiai Nedamokėti 124 45
Taksai Apmokėti .......... 28 90
Apdrauda Apmokėta .. 657.88 
Bilos Priimamos Bonai 8,100.00 
Federal TTome Loan

Bankos Šerai .......... 2,500.00
Sąskaitos Priimamos .. 292.63 
Pinigai pas Kasierių 481.07 
Fork'loznotos Paskolos 1,015.75

ATSAKOMYBĖS

Įnešimai įmokėti .. $55,172.15 
Įnešimai įmokėti iš kalno 424.94 
Įnešimai nedamokėti 13.806 69 
Primokėti šėrni .... 112.385.04 
Neužbaigtos Paskolos 3.000.00
Bilos Mokamos .......... 29,875.00
Sąskaitos Mokamos,

užsiliko taksai .... 77.11
Nuošimtis už Bilas

Mokama1’ .... .... 105 00-
TTezo’-va dėl užvilkto

nuošimčio . ...... 4.786 24
Atsargos Fondas ... 16,800.00 
Bezerva dėl Ne turtinamo

Turtu ..................... 6.419.15
Pelnas ant Primokėtų

akeliu . .*.........
Pelnas (išdalintas)
Pelnas (neišdalintas)

Mūsų krautuvėje 
bvseių — 
FRIGIDAIRE —
CROSLEY 
ir kitu

Kainos
Pradedant

nuo

t
NAUJI RASTAI

— Šiomis dienomis išėjo iŠ 
spaudos J. Grušo romanas 
“Rarieriatai”. P. Cvirkos no- Į 

KLAUSIMAS. Suprantu, (vėlių rinkinys “Cukriniai avi į 
kad nedirbantieji gali apsigy- 1nėliai”, Step. Žeromskio ro- 
venti Kanadoj ūkiuose. Ar ga- mano vertimas Nuodėmės is

I

Gerkit ir Reikalaukit

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St

TeL TARDS

VTSAS TURTAS $250,472.1.3
VTSOS ATSAKO

MYBĖS .... $250,472.13

Spulka Saugiausia Vieta Taupyti Pinigus
Aukštas atlyginimas, Saugumas ir pergalėjimas sun

kių laiku yra faktai, kurie erali būti užtvirtinti, uos nė 
vienas žmogus Chicagoje nėra pralaimėjęs nė vieno dole
rio sutaupyto Spulkoje.

Darome paskolas ant namu, taisvmui ir statymui su
lyg Federal TTousing Administration nustatymais.

Patraukus mokesčiai taupymui nuo —4% metų iki 
15 metų Serijų skyriuose, taipogi primokėtų akcijų sky
rius, kuris neša aukštų atlyginimų.

Klausk Kaip Galima Sutaupyti ir Gauti
$1,000.00

I
Spulkos raštinė atidaryta Antradieniais nuo 

7:00 iki 8:30 valandos vakare
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SVETAINĖJE. 

713 WEST 18th STREET

Pavelytas Kapitalas $2,500,000.00
MEMBER FEDERAL, HOME LOAN BANK SYSTEM

šaldytuvus visų žinomų išdir-

VYESTINGIIOUŠE — NORGE
GRUNOAY

79
Mažai arba Nieko nereikia 

įmokėti
Išmokėjimai taip maži, kad 

pareina tik

ARTO N — GIBSON

.50 ir
Aukščiau

15‘
į dienų 

ir aukščiau.
Atlankykite dabai' šių didžiausių krautuvę Bridgeporte

J. W. Kaledinskas, Vedėjas

3224 South Halsted Street
Telephone VICTORY 4226

Duodame gręžias radio programus kas nedėldienį, It-tų 
valandų prieš pi tus išsioties VY. G. E. S., 1360 kiloe.

EMIL DENEMARK m?
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

60 OGDEN
AVENUE
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flELROSE PARKO ŽINIOS
Katalikiška pušelpinū drau

gija vardu Šv. Jono Krikšty
tojo nutarė padaryti vajų, są
ryšy su 21 metų dr-jos gyva
vimo paminėjimu. Jauni na
riai nuo IS iki 25 metų pri
imami dykai, o augesni už pu
sę įstojimo mokesčio.

Draugija gyvuoja gerai. Na 
rių turi su virš šimtų. l)r-ja 
rengia gegužinę piknikų 2 d. 
birželio, Grim garden, prie 31 
gatvės ir York Rcad.

VIETINĖS ŽINIOS
DĖKOJIME

Mūsų bažnytinis choras skai 
tlingas ir kiekvienų progų gra i puotoje, ir kunigams 
žiai pasirodo. Sekmadieniais
gražiai bažnyčioje gieda. 1

Mūsų apylinkės lietuviai y- 
ra stiprūs politikoj. Net sve
timtaučiai stebisi iš tokio su- 
siorganizavimo. Turim politi 
kos klubų vardu Amerikos bie 
tuvių Piliečių klūbas.

Birželio mėnesį buvo rinki
mai miestelio valdybos. Lie
tuviai laimėjo Juozapas Dar
gia išrinktas trustisu, dr. Pra
nas Strižinicki kasierium, Sta 
nislovas Malinauskas parkų 
komisijonierium. Turim du lie 
tuviai laimėjo: Juozapas Dar- 
lietuvė dirba miestelio rašti
nėj.

Piliečių klubas vien tik po
litikos reikalais dirba. Gali
ma priklausyt iš visos Mel- 
rose Park apylinkės. Klūbas 
stengias , kiekvienam nepilie- 
čiui padėti gauti pilietybės 
popieras. Rast. P. P. Gedy

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų l6-tam seimui įvykus, 
džiaugiamės gražiomis jo sėk
mėmis.

Nuoširdžiai dėkojame Šv.
Kazimiero Akiui. Rėmėjų Ce
ntro ir skyrių valdyboms už 'I
uolų pasidarbavimų ir rūpestį 
Seimo sėkmingun^i; dėkojame 
ir visoms rėmėjoms už paro
dytų didelį entuziazmų dar
buotėje.

Dėkojame Gerb. Klebonams:
Prel. M. Krušui ir kun. A. Li
nkui už dalyvavimų Seimo 

I. Al-
bavičiui, J. Raškauskui, A.
Baltučiui ir J. Mačiulioniui už 
asmeninį seimo pasveikinimų 
ir linkėjimus.

Už prisiųstus sveikinimus 
dėkojame gerb. kun. J. Oepu- 
kaičiui, kun. L. Mendeliui ir 
Rėmėjų skyriams Šv. Andrie
jaus parap. Philadelpliijoje,
Baltimcrėje, Worcester, S. Bo
ston.

Ačiū visom- Seime dalyva
vusioms draugijoms už aukas, 
v siems draugijų delegatams i 
ir visiems svečiams, kurie ne 
tik savo brangų laikų, bet ir
sunkLu uždirbto turto dalį Metinio pikniko belaukiant, 
dosniai aukavo. ! kuris bus birželio 2 d., parg-

Nors daug, daug karty dė.!P‘joje didelis •“'uzdėjin,^ 
koturna, bet vis dėl to pilnai S,uo lalku tik visl ir tebekab 
neišreikštu.,ie ta padėkos jau- ba aPi<! Piknlk»' Bet da»giau- 
smy, kuris giliai Seselių Jir. rūpesčių tai turi gerb. šei- 
dyse glūdi.

n ™ v r v cj

(Acme Photo.)

PASKUTINIS AT SIS VE1KINIMAS 
Tūkstantinė minia žmonių suplūdusių į žymios Chica

go moters Jane Addams laidojimo iškilmes. Paveikslas 
nutrauktas prie Huli house, kurį velionė įsteigė.

KAS NAUJO DIEVO AP
VAIZDOS PARAPIJOJ

DARIUS - GIRĖNAS POST 
271 AMERICAN LE- 

GION PIKNIKAS

Laisvės Kovotojai Atbudo
GAUSINGAS EKSKAREIVIŲ SUSIRINKIMAS

Gegužės 20 d. Aero klūbo tulpose, birž. 15 d. (subatva- 
jmtalpose įvyko gausus susi- karį), į kurį kviečiami vist 
rinkimas Amerikos ir Lietu- lietuviai atsilankyti, smagiai

---------- vos ekskareivių, kuris atgai- laikų praleisti: pašokti, padai
Birž. 30 d., Oaks Grove, p. vino ir sustiprino Amerikos nuoti, pažaisti. Tame vakarė

li!) ir Archer Avė. Dariaus - lietuvių ir Lietuvos ekskarei- lyje buvusieji ginklo draugai 
i Girėno ekskareivių postas re- vių legijono trečių jį Vytauto galės įsirašyti į Vytauto Di
ngiu piknikų su programų ir j Didžiojo postų, kurio tikslas džiojo postų.

! brangioms dovanoms: elektr. '— vienyti visus lietuvius ka- Todėl visi, Didžiojo Karo 
plovykla, elektrik. kaurų va- t rius, kur jie ncbūt tarnavę, metu Amerikos kariuomenėje, 
lytojas, radio, elektr. b ncro-, Didžiojo Karo metu į vienų arba Lietuvos karo tarnybo- 
dis ir elektr. prosas. nedalinamų vienatų, kad pa- je, partizanuose bei Šaulių Sų-

Programas bus įvairus. Ri-į laikyti artimus santykius su jungoje, ar Klaipėdos sukilS- 
sis lietuviai ristikai. Bus ke- j Lietuvos Savanorių Kūrėjų lių grandynėse maloniai kvie- 
lios poros ir kumštininkų. į Sųjunga, ir gaivinti lietuviškų čiami padauginti mūsų eiles, 

Komanderis B. R. Petkevi- dvasių Amerikos lietuviu t>» kad galėtumėm stipriai susi- 
čius tikrina, kad čikagiečiai rpe. organizavę vėl pasitarnauti
tokio pikniko dar nėra turėję. Sus-mas nutarė suruošti su- mūsų brangiai tėvynei Lietu- 
Postas kviečia visuomenę bir- sipažinitno šeimyniškų vaka- vai ir visai žmonijai. Lauksi- 
želio 30 d. į the ?aks (ųžuc- jrėlį Lietuvių Aero klūbo pa- me visų. Lietuvytis
lynų), linksmą metinį jo iš- '
važiavimą. ngiamas groserninkų ir buce | Kuru kostumerių neturi aii

Frank Krasauskis Sųjungos piknikas, gegu 'tomobilių, arba nenori jų va 
žės 26 d. Pradžia ±2 vai. die- , rtoti, bus nuvežti į piknikų ii 

parvežti trekais dykai. Tro- 
kai išeis 1 va’., popiet nuo 69 
ir Rockwweli St,

KARO VETERANAI KVIE 
ČIA VISUS Į OAKS GROVE

KVIETIMAS Į BUČERIU 
IR GROSERNINKŲ 

PIKNIKĄ
I šiai susirūpinęs šitos organi
zacijos reikalais. K.

GRAŽIAI PADĖKOJO

nų. Piknikas bus Royal Oaks 
Grove. (Miliausko darže y, 8'. 

•St. 2 blokai Eaž i ot' Kernį av.
Piknikas tlialis. Kiekvienas 

nuLų sųjungos nario koštu 
ime’L (..lijentas) gauna dykai

vie- | įžangos tikietus. Kurie dar iki 
bus’ į šiol nųsate gavę, priminkite

Reng. Komitetas

N«'•;nt a abejoti, kad 
nas smagiausių piknikų 
M/'ię:iette Parko kolonijos re'savo km Auvįninku;.

— Laimė r.e tik akla, bei 
apakde ir .uos, kuriuos ji 
glosto. Ciceronas

AMER. LIET. KATALIKŲ STU
DENTŲ IR PROFESIJONALŲ 

SĄJUNGOS
EKSKURSIJA

M. H. Jekūtis iš Detroito 
atsiuntė labai prielankų laiš
kų už gražu raštų gegužės 11 
d., “Motinų širdis”.

Linki dienraščiui geriausių 
sėkmių.

Todėl, maldos žodžiais pa
teikia painokas ir patarnauja vesime visus mūsų Geradarius, 
pilietybės reikaluose. visus Seimo dalyvius Gėrybių

Melroseparkietis Viešpačiui, maldaudamos Jo, 
---------------- J kad dangiškų malonių turtais

LRKSA. PRAKALBOS 
GERAI PAVYKO

Į KUOPĄ ŽADA ĮSIRAŠYTI 
DAUG NARIŲ

mininkės, kurioms vadovauja 
U. Auškalnienė, kaip reikės 
svečius priimti. Girdėt, kad j
mūsų gerb. biznieriai kaip vi-!” Augkit Su Mumis! 
suomet duoda gausių dovanų. , $

Jei norite BANKĄ turintj 
DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI 
MU, kviečiame jns atsinešti 
Bavo PROBLEMAS ir sav< 
BIZNĮ čionai

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vėsukos, Automobilių, 
Stiklų lr t. t.

(VEDŲ AMERIKOJ LINIJA

LRKSA. 16 kuopa buvo sure
ngus prakalbas gegužės 15 d., ( 
parapijos svetainėj. Žmonių ’ 
atsilankė skaitlingai pasiklau
syti kalbų apie Susivienijimų, 
ir kitas pašelpines draugijas. I 

Kalbėjo Centro Pirm. L. Ši
mutis. Plačiai nurodė reikalų 
priklausyti prie katalikiškų , 
draugijų netik augusiems, bet 
ir jaunimui, kad nelaimei iš
tikus gautų pašalpų.

Kalbėjo ir dr. R. Rakaus
kas, Susivienvjno narys. Ra
gino visus priklausyti savoms 
draugijoms, o ne svetimtaučių

Ant gulo kalbėjo klebonas 
kun. J. Svirskas Sus-mo Chic. 
apskričio dvasios vadas. Ragi
no būti susipratusiais ir nesi
duoti inšiurino kompanijų a- 
gentams prikalbinti priklau
syti kompanijoms. Susivieny- 
ine pigiau, negu inšiurinų ko-

: mpanijose.
Girdėt, daugelis žada įsira

šyti Susivienyman; daugelis 
paėmė blankas. Dabar yra ge- 

1 ra proga, nes įstojimo nerei
kia mokėti.

Susivienymo narys

Praeitų savaitę staigiai su-1 
gausiai atlygintų už Jūsų kil- j sirgo A. Kilienė, mūsų gerb. 

jjiųjį, nepamirštamų geraširdi- , biznieriaus Juozo Kilo žmo-į 
j ilgumų, o Jūsų darbus ir vi- na. Paimta į Šv. Kryžiaus li- 
!sus užsiėmimus lydėtų ypatin- , goninę, kur buvo padaryta o- 
ga Dievo palaima. • peracija. Malonu girdėti, kad

Nuoširdžiai dėkingos, ligonė jau gerokai sustiprė- 
Šv. Kazimiero Seserys jusi. Linkime greito pasveiki- 
------------------- mo.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI- 

GAGOS PAŠTE
501 Baltakiui Karoliui 
503 Juzėnui Juozui 
513 Šimkui Riteriui

Mūsų darbuotojų Prano Sa
vicko šeimynėlę jau aplanko 
antrų sykį garnys ir apdova
noja antru sūnumi. Reiškia, 21 
Wardo L. P. Sųjunga auga, 
nes Pr. Savickas dabar labiau-

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo. etc., atsišauk:

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAšTINttJK

Be Dievo meilės ilsta vi 
suomenės tvarka. Pamilk Die 
vą, o rasi sau ir tėvynei nt 
nykstamą turtą. Kur Dievai

ŠVIESI ATEITIS

Suv. Vai. J.staigos F. S. & L. Ine. 
Corp., Washington, I). C. Ajalraustas 
Kiekvieno Žmogaus invcstiucntas iki 
$5,000.00:

Mokam dividendus 
lerį pagal uždarbį.

už kiekvieną do-

Duodatn Paskolas 
Ant Morgičių

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.

Jums reikalaujant 
sutaupytus pinigus. 
STOJIMO MOKESČIŲ-

I
atiduodam 1 
NĖRA Į

Prezidentas
Raštininkė

IR GALITE PIRKTI

Moderniškuoju motorlaiviu
G R I P S H O L M
Išplaukia iš Xew Yorko 

LIEPOS 3, 1935
Per Oothenburgą, Švediją 

Keleiviai išplauks iš Stockholmo
nauju modernišku laivu "MARIE- 
HOUM", per Baltijos jūrą j KLAI
PĖDĄ. Kelionės laikas 24 valandos.

Ekskursija ii'Zgirlu 
LIET. LA1V. AGENTŲ SĄJUNGOS 

AMERIKOJE
Ekskursiją lydės: Sąjungos centro 

pirmininkas. Jonas K. Morkūnas, Ro
chester, N. Y., ir Sąjungos centro 
dvasios vadas kun. J. Balkūnas. Mas- 
peth, N. Y.

Norį dalyvauti šioje ekskursijoje, 
malonėkite kreiptis:

Rev, J. Vosylius, 2327 W. 23rd PI., 
Chicago, III.
Mr. John C. Morkūnas. 41 Willite Dr., 
Rochester, N. Y.

1 Marianapolis College, Thompson,
Conn.
arba į vietinį laivakorčių agentą

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI

SU NUGATONE

TAUPANT PINIGUS 
UŽTIKRINTOJ VIETOJ

’EDERALoAVINGS
AND LOAN AMOCIATION- 

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEVVICH 
HELEN KUCHINSKAS

2324 S0. LEAVITT STREET Tel. CANAL 1678

Į MENESĮ

UŽ TAIP MAŽAI KAIP

Neatidėliok. Pra- 
įlėk taupyti su Ro- 
llator refrigeracija 
dabar. Šių savaitę.
Mes galime prirodyti, kad Norge iš
simoka pati save ne vienų, bet kelis 
kartus. Tad juo greičiau išnaudosi 
šiandienines lengvas sąlygas, tuo dau
giau sutaupysi. Ateik ir pamatyk 
Norge.

Rraielt Fumiture Co,
INC.

(S. P. Jovantuskas ir S. P. Bertulis, sav.)
2310 W. Roosevelt Rd.

Phone: SEEIey 8760. Chicago, III.

i Nuodai, kurie susikaupia jūsų or 
gan.zme paeina nuo lo, kad jisai ga 
nėtinai neišsivalo ir todėl prapiatinc 
bakterijas kurios užkrečia jus ligo 
mis, susilpnina jūsų organizmą ii 
jūs kenčiate nuo svaigulio, galvos 

• skaudėjimo ir t.t.
, NUOA-TONE išvaro visus nuodus 
iš jūsų sistemos. Yra milijonai mote- 

I rų ir vyrų, kurie atguvo savo spėkas 
j ir pataisė savo sveikatą su šiuo pa- 
| stebėtinu vaistu. Jeigu jūs jaučiatės 
pavargęs arba nesveikas, pan.i ginki
te NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE.
Parduodamas visose atsakomingose 
vaistinyčiose.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c ir 
50c.

«BBBBBBBBBBBB

; reumatizmas!
■ SAUSGELE :■
_ Neslkankykite savęs skaus- ■
■ mals, Reumatizmu. Sausgšle, _ H Kaulų Gėlimu, arba MSšluu- ■

giu — raumenų sunkumu: nes g
■ skaudėjimai naikina kūno gy-
_ vybę ir dažnai ant patalo pa- B
■ guldo _g CAPSIOO COMPOUND mos- •

tis lengvai prašalina viršmlnS- g
B tas ligas; mums šiandie dau- 
_ gybš žmonių siunčia pad6ko- B 
* nes pasveikę. Kaina 50c, per _
■ pašrn 65c, arba dvi už $1.05. ™

Knftr -Šaltinis sveika- ■
B TO8" augalais gydytis, kaina 
g 60 centų. B

b Justin Kulis •
B 3259 80. HALSTED BT. "

B Chicago, Ųl.
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ATLAIDAI SO. CHICAGO
SO. CHICAGO. — Šv. Juo

zapo parapijos bažnyčioje -±0 
valandų atlaidai prasidės ge
gužės 26 d. (sekmadienį) per 
sumų 10:31) valandų ryto. Va
karais 7:30 vai. bus iškilmin
gi mišparai ir pamokslai. Pi
rmadienio ir antradienio ry
tais suma 9:30 ir pamokslas.

Antradienio vakare, jei o- 
ras bus palankus, atlaidai bai
gsis su iškilminga procesija 
lauko pusėje.

Kun. Pr. Vaitukaitis, kleb.

VISI I ŠV. JURGIO PA- 
RAPIJOS PIKNIKU

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 26 d., Vytauto darže bus 
Šv. Jurgio parapijos piknikas. 
Prašomi visi pavapi jonai ir 
kaimynai atsilankyti. Užtikri
name visiems kuosmagiausį 
pasilinksminimų.

Šiam piknikui mūsų parapi
jos biznieriai gausiai aukojo 
dovanų. Jei oras bus gražus, 
visi galės jomis naudotis. Se
kantieji biznieriai prisidėjo 
prie parapijos pikniko: Ažu- 
kas, Juška, Kasiliauskns, Ka
ralius, Klauda, Klušas, Notri- 
mas, Nainis, Obelenas, Šiugž
da, Smilgius, Pocius, Ūkelis, 
Zakaras ir Zalatorius, taipgi 
Kairienė ir Slotkienė.

Visiems ačiū.
Sekmadienį į piknikų tro-

VIETINĖS MS Vainiku Dienos Iškilmes $v. Kazimiero 0 «l "“i1
kai išvažiuos sekančiomis va
landomis: 7:30 — darbininkai, 
8:30 — darbininkai, 10:00^- 
žmonės, 11:00 — žmonės, 12:00 
— žmonės, 1:00 — žmonės,
1:30 žmonės.

Trokai veš tik tuos, kurie 
jau bus įsigiję tikietus. Be ti- 
kietų negalės važiuoti. Taigi, 
dabar proga įsigyti tikietus, 
nes galite gauti už 25, o prie 
vartų bus 35 centai. Trokai 
taipgi ir parveš piknikierius, 
kuriuos bus nuvežę.

Kviečiame visus, senus ir 
jaunus, didelius ir mažus į 
šį mūsų parapijos piknikų, 
Vytauto darže. Lauksime vi
sų! Komisija

MAROUETTE PARK

Žinomo visuomenės veikėjo, 
buvusio Fed. Chicagos apskr. 
pirmininko Žvirblio šeimų ba
landžio 15 d. garnys apdova
nojo sūnumi. Ponia Žvirb
lienė iki šiol nepergeriausiai 
jaučiasi. Mano važiuoti į Šv. 
Kryžiaus ligoninę. Būtų gera, 
kad pažįstamieji jų aplanky
tų.

Kaip girdėti, marketparkie- 
čiai smarkiai ruošiasi ateina
ntį sekmadienį vykti į Hins- 
dale į TT. Marijonų rengia
mųjų piknikų. Marketparkie-

Kaip kasmet, taip ir šįmet, kun. P. Katauskas.
V'ainikų Dienoje (Decoration 
Day), gegužės 30 d., 11 vai. 
ryto, Šv. Kazimiero kapuose 
bus iškilmingos pamaldos už 
mirusius, pamokslai ir proce
sija.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Chicagos ir apylinkės mieste
lių lietuvius katalikus kuo- 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Kaip Lietuvoje Kryžių Die
nose, taip čia, Amerikoje, Vai
nikų Dienoje, nepamirškime a- 
plankyti mirusiųjų kapus ir 
melsti Dievų aukojant šv. Mi
šias už saviškius ir visus mi
rusius, ypatingai Šv. Kazimie
ro kapuose palaidotus.

Kapuose Vainikų Dienoje, 
ir visuomet, visų prašoma el
gtis kaipo šventoje vietoje, 
kaipo protingiems ir maldin
giems katalikams dera.

Mišias laikys kun. Martin
kus; dijakonu bus kun. A. 
Linkus; subdijakonu kun. A. 
Valančius. Pamokslus sakys: 
po Mišių kun. prof. J. Vait
kevičius, M. I. C.; per proce
sijų prie stacijų kun. J. Vai
čiūnas. Ceremohijų vadu bus

čiai visuomet remia kilnius 
visuomenės reikalus.

Geg. 21 d. grįžo iš rytinių 
valstijų A. Peldžius, apvažia
vęs visas Amerikos lietuvių 
kolonijas su judamaisiais pa

Minėtos dienos pamaldose 
nuoširdžiai prašomi dalyvauti 
visį Chicagos ir apylinkės ge
rb. kunigai klebonai ir jų pa- 
gelbininkai; visi vargoninin
kai.

: "CVainikų Dienoje, po pamal
dų kapuose, Vytauto darže 
Labdarių Sąjunga rengia pik
nikų vargšų naudai.

Nuoširdžiai visi kviečiami 
paremti kilnų labdarybės dar
bų ir Chicagos lietuvius varg-

NORTII SIDE. — ltytoj į- 
vyksta Avenue Inu, kur pasi
baigia Milvvaukee avė. gatvė- 
kariai, North Side draugijų 
piknikas.

Nuo parap. svetainės eis net 
du dideli trokai. Vienas lygiai 
10 valandų ryto; jis veš visus 
darbininkus ir norinčius anks- 

iL čiau patekti į' gražių gamtų, 
kitas išeis tuojau 1 valandų 
popiet.

Todėl, visi northsidiečiai ry
toj dalyvaukit parap. pavasa
riniame piknike, paremkit pa
rap. reikalus.

Visiems pravartu sulaukus
šus. Vytauto daržas netoli pavasario pasigrožėti jo gro- 
Šv. Kazimiero kapų. Automo- žybėmis, pasimaudyti saulutės 
bilius galima bus palikti Vy- spinduliuose, pakvėpuoti ty- 
tauto darže iš ryto. Už “par- ru oru, pasigrožėti paukštelių 
kinimų’’nereiks mokėti ir bus čiulbuonėlių melodijomis; visi 
apsaugoti. galėsime linksmintis, žaisti,
- Vainikų Dienoje iš priežas-1 dainuoti ir šokti, kiek tik kas 
ties įvykstančių pamaldų, šv. i norės. Šv. Cecilijos draugijos 
Kazimiero kapuose mirusieji: nariai vaišins visus gėrimais, 
nėra laidojami. J o šeimininkės valgiais.

Norintieji pašventinti kry- J Taigi, rytojaus diena lai bū- 
žius bei paminklus, kreipkitės na northsidiečių pavasarinė 
prie dvasiškių, tuojau po pa-! šventė. • Lietuvytis
maldų, arba ir prieš pamal-.j _____________
das, jeigu bus laiko.

» Kun. A. C. Martinkus. PATAISYMA S
Šv. Kazimiero kapų ______

direkt. pirmininkas “Draugo” No. 121 kores-
J pondencijoj “Moterys gerbia 

veikslais. Sako, visoje Ame-! svečių iš Lietuvos” per mano 
rikoje žmonės paliesti krizės, j neapsižiūrėjimų, praleista dai 

------- -— ; nininkė G. Šidiškiūtė - Gied-
Ketvirtadienį, geg. 23 <1., iš- i raitienė, kuri gražiu dainavi- 

kilmingaį palaidota a. a. An- mu puošė bankieto programų, 
tanina Baltutienė, žinomo Ma-J Jos dainavimas, kaip visuo- 
rųuette Park biznierio žmona, met, visus patenkino. K. R.

ROSELANDO LIETUVIAI
KLAUSYS KALBŲ APIE 

LRKSA.
Roselando LRKSA. 33 kuo

pa rengia agitatyvį vakarų 
gegužės 26 d., 7:30 vai. vak., 
parap. salėj.

Bus aiškinama svarba ir 
nauda priklausyti LRKSA. o- 
rganizacijai. Dabar, kol dar 
vajaus laikas, įstojimas vi
siems nemokamas.

Dabar visos pašalpinės Or
gijos galvoja apie savo ateitį. 
Kad nereiktų galvoti, visie-' 
ms reikia tapti Sus-mo nariais.

Kalbėtojais bus .LRKSA. 
Chicagos apskr. pinu. J. A. 
Mickeliūnas, kp. dvasios va
das kun. J. Raškauskas, vika
ras kun. V. Cernauskas. Po 
kalbų bus šokiai. Grieš gera 
muzika. Bus ir dovanų. Įžan
ga 15c.

Valdyba ir rengėjai

M. S. G. APSKRIČIO SU
SIRINKIMAS NUKELTAS
Moterų Sųjungos Chicagos 

apskričio susirinkimas nukel
tas iš geg. 26 į penktadienio 
vak., geg. 31 d. Kuopų atsto
vės prašomos nesivėlinti, nes 
susirinkimas prasidės laiku, 
7:30 vai. vak. Kurios dar ne
sugrąžinote bilietų “Dainos” 
choro koncerto, prašomos bū
tinai grąžinti šiam susirinki
me. Susirinkimas įvyks Dievo 
Apv. par. mokyklos kambary.

Valdyba

NUBAUDĖ PATS S!
Motiejus Žičkus, 3431 S. eJ 

merald Avė., prisiuntė $1.00, 
kaipo bausmę už ncbuvimų 
“Draugo” pavasariniam pik
nike, gegužės 12 d., Vytauto 
parke.

PERMAINĖ VIETĄ
Suvienyto Lietuvių Politi

nio klūbo korespondencijoj, 
tilpusiu j “Drauge” pradžioj 
šio mėnesio buvo rašyta, kad 
klubas turės piknikų į Wild 
Woods, prie 127 gat. ir Went- 
worth Avė. Kadangi naujų pa
tvarkymu Illinois valstybėj, 
uždrausta visur pardavinėti 
gėrimai be valstybės leidime, 
klubas buvo priverstas surasi 
kitų vietų, kur savininkas tu 
ri valst. laisnį. Paimtas Rossis 
daržas, prie 130 gt. ir Cottage 
G rovė birželio 16 d. Važiuo
jant iš Chicagos, reikia va

liuoti State St. į pietus iki 
S127, o paskui į rytus iki Cot- 
tage G rovė Avė.

Klūbo nariai prašomi atsi
lankyti į mėnesinį susirinki
mų gegužės 28 d. Visi gaus 
tikietus dykai sau ir savo šei
mynai. Klūbo koresp. V. M

LIETUVOS ARKLIAI LAT
VIJOJE LABAI BRANGŪS

KAUNAS. — Iki šiol lat
vių valiutos komisija išdavė 
HMM) leidimų įvežti iš Lietu
vos arklius. Arkliai Latvijoje 
parduodami po 300-600 latų 
(600-1200 litų).

Atidarymo Išpardavimas Budrik Furniture Mart
DUODA PROGOS VISIEMS PIRKĖJAMS PASIPIRKTI AUKŠTOS RŪŠIES PREKES UŽ 

ŽEMAS KAINAS. DOVANOS SU KIEKVIENU PIRKIMU

Skalbiamos mašinos po >39.50 
ir Aukščiau

Prosinimui mašinos po $29,50

EektTikinės Ledaunės nuo

>99.50 iki >250.00
Vatkams Vežimėliai po $*J ^.50

Gražūs Parlor Setai po................
Aukštos Rūšies Parlor Setai po .

>39.00
>58.00

-*er Trumpų Laikų Budrikas. duoda pilnų vertę už Lietuvos Laisvės Bonus ir Tux VVarrants perkant prekes. Išmaino Lietuvos Bonų kuponus į dolerius. Už išmainymų nieko nerokuoja 
Perka Bonus ir Stocks už eash. Moka Aukščiausių Kainų.

3417-21 S. Halsted St.
. Budrik J

Tel. Boulevard 4705
1
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abdaringos Są-gos Pavasarinis Piknikas
Į V Y K 8

VAINSKy DIENOJE, KETV., GEGU2ĖS-MAY 30,1935
VYTAUTO DARŽE

115th St. tarp Cravvford ir Cicero Avenues
_____  S.o k i a m s L O N L A-B A N Orkestrą___________

-fr ~į \ - Į. . .......Į, - -

Labdarių piknikas prasidės tuojau po gedulingų pamaldų. Šia proga norime priminti, kad 
j Labdarių piknikų inėjimas visiems nemokamas.

Taigi, didesniam saugumui ir patogumui, Vainikų Dienoje, geg. 30 d., iš pat ryto važiuo
kite j Vytauto Parkų ir ten palikite savo automobilius. Iš ten netoli pėstiems tiesiog Į kapi
nes.

Bus gardžių gėrimų ir skanių valgių. 

___________Nuoširdžiai kviečia visus,
•E

LABDARTNGOJT SĄJUNGA-

Ryt TT. Marijonu Rėmėju Gtguziiė
Visi Vykstam į Marijos Kalnelius

Visi ir visos Chicagos ir a- būdų, prie kurios prižadėjo

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 3:30 ir 4:30 

Iš WEDC (1210 kilocykles)

Gas klūbo narių jų gegužinė- siais lietuviškais radio prog- programų iš stoties WGES,
je pramogoje, kuri buvo Arą- rainais. Už tad ir Budriko bi- 
gon Ballroom, trečiadienį, ge znis yra visų remiamas, kam 
gūžės 23 d. M. Bulinskaitė bu- j tik reikalinga rakandų arba 
vo išrinkta iš 2,000 moterų1 radio, nes, be gerų prekių,

pylinkių lietuviai-ės ryt va
žiuoja į TT. Marijonų rėmėjų

prisidėti: pirm. J. Lesauskis. 
P. Dorša, B. Ogentas, P. Tur-

gegužinę Marijos Kalneliuose,, skienė, M. Bulavienė, R. Ged-
Hinsdale, III.

Susilaukėm gražiausių pa
vasario pabaigos dienelių. 
Skaisčiai šviečianti saulutė ir 
švelniai pučiantis vėjalis taip 
ir kviečia visus iš surūkusio 
miesto į laukus gėrėtis žalumu 
ir žiedais pasipuošusia gam
ta, pakvėpuoti tyra oru.

Pa proga mums duoda bū
simų sekmadieni, gegužės 26 
d., piknikas TT. Marijonų ri
kyje. Ten jausimės ne kokioj 
paprastoj, bet tikrai lietuviš
koj gegužinėj. Ten TT. Mari
jonų ūkis, ten mūsų jaunimui 
auklėti Dvasinė Seminarija, 
kurių TT. Marijonai veda, kur 
auklėja mūsų brangųjį jauni
mų — naujų kartų!

Tad malonaus pasimatymo 
TT. Marijonų ūky, jų rėmėjų 
Chic. apskr. piknike. J. Š.

vilionė, E. Ogentienė ir E. O- 
gentaitė.

BRTGHTON PARK. — Tė- 
vų Marijonų Rėmėjų *35 sky
rius vyksta į piknikų sekma
dienį, gegužės 26 d., į Tėvų 
Marijonų ūkį. Trokai išva
žiuos 9 valandų ryto. Kas no
rės iš pašaliečių važiuoti, pra
šomas ateiti paskirtu laiku, iš 
kur nuvež ir parvež tik už 35c.

WEST SIDE. — Stanislo
vas Fabijonas su savo ekspre
su išlekia 10 vai. ryto. Visi 
norintieji pakvėpuoti po šal
čių tyru oru, sėskit į didelį 
trokų ir tiesiai į Marijonų ūkį, 
kur rasite daug piknikierių iš 
visų parapijų.

WEST SIDE ŽINELĖS

S. Leavitt St., išveštas į Oak 
Forest ligoninę. Apaštalystės 
Maldos uolūs nariai ligonį 
prirengė prie velykinės išpa
žinties, namuose. Kun. Ado
mas atlankė ir suteikė Šv. 
Sakramentus.

Šiandien 10 vai. šliūbas su 
šv. Mišiomis Ant. Povilauskio 
su Adelina Kovalskaite, o 5 
vai. popiet J. Petraičio su M. 
Žibaite ir J. Kaminsko su E. 
Kazlauskaite.

Birželio 2 d. vakare Rūtos 
darže bus linksmas piknikė- 
lis katalikiškos spaudos pla-‘ 
tintojų. Rengimo komisijoj: 
yra: St. Staniulis, F. Gubi- 
sta, V. Shemetulslris, P. Va- 
rakulis, Pr. Gudas, K. Šerpe- 
tis, J. Lisauskas, AL Misiū
nas, J. Žvirblis, A. Švilpaus- 
•kienė, Br. Vladas ir kiti. Tai-

sarinio pikniko (gegužės 12 
d.) darbininkams, piknikui su
keikusiems dovanas biznie
riams bus pagaminta skani 
vakarirenė ir pasitarta apie 
metinį “Draugo” piknikų 
liepos 21 d., Birutės darže.

Pas biznierių J. Mažeikų, 
2320 S. Leavitt St., mirė A- 
domas Babičius, northsidie- 
tis. Pašarvotas Lacbavieiaus 
'koplyčioj. Laidotuvės bus iš 
Šv. Mykolo bažnyčios gegu
žės 27 d. Velionis buvo Ma- 
rijonų kolegijos garbės na
rys.

LIETUVAITĖ “GEGUŽĖS 
KARALAITĖ”

pgi visiems “Draugo” pava- “Gegužės Karalaite” Peoples

darbininkių Peoples Gas Ll
ght and Coke Co. Kontestas 
tęsėsi per du mėnesius. Kaipo 
“karalaitei”, jai buvo duota 
karūna, bukietas gėlių ir E- 
Iectrolux gas refrigeratorius.

K.

Budrikas pasižymi pigesnėmis 
kainomis. Kaimynas

1360 kilocykles, lygiai 11 va
landų prieš piet. Programe da
lyvaus žymūs dainininkai-ės. 
Be to, bus įdomių kalbų, pra
nešimų ir gražios muzikos.

Rep. J. B.

Kaip ir kas sekmadienį, ry-) PASIDALINSIU su vedusia
toj Progress Furniture Co. 
krautuvė, 3224 So. Halsted St.,

RADIO

pora didelį 5 kambarių bunga- 
jow. Duosiu karšto vandens

. . ... ... ... šilumą, gazų ir elektrų. Gražirengiasi palinksminti rado' apylink(- prieinania k*aina> 
klausytojas gerai priruoštu 8638 so jUSTINE ST

dan. 5 pasaž. su bullt-ln trunk. 
Tamsiai mėlynas, 5 ratai. Kaip 
naujas lr garantuotas ........... $745

Fleetwood Se-
danette, 5 pasaž. Kitoniškos mados 
karas, labai nepaprastas .... $495

FRANKLIN — 1928, 2 pasaž. coupe, 
pilkas, gražiam stovy ............ $150

BUDRIKO PROGRAMAS 
NEDĖLIOJĘ 5 VAL.

Ryt lygiai 5 vai. popiet iš 
stoties WAAF, 920 k., pasi
klausykite puikaus lietuviško 
radio programo, kuris susidės 
iš gražių dainų ir muzikos.
Šis programas yra duodamas . buick — 1934. Model 41. ciub se- Cadillac — 1931
vietoje buvusių 1 vai. popiet 
iš WCFL stoties. Pakeitimas 
yra padarytas laike vasaros 
sezono. Leidėjai — Jos. F. 
Budriko radio ir rakandų krau

Margarita Bulinskaitė, 100- tuv&?> 3417 S- ITalsted st. ir 
37 So. May St., buvo išrinkta Budrik Furniture Mart, 3345

CHEVROLET — 1933. 4 duru Se
dan, juodas, 5 drat. ratai, tobu’as 
karas, vėlaus modelio ........... $415

GRAHAM - PAIGE — 1932. 4 durų 
sedan, žalias, 5 mediniai ratai, ex- 
tras. gražus Išrodymas, gerai bė
gančiam stovy ....................... $295

CADILLAC *28 — V-8 5 Sedan, Mė
lynas. 6 drat. ratai, trunk rack. 
whlpcord trim. Puikus karas, ku
ris dar ilgai tarnaus .......... $195

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
— Vietinis Kolegijos Rėmėjų 
skyrius ruošiasi prie išvažia
vimo j TT. Marijonų ūkį.

Trokas lauks prie mokyklos 
8 vai. ryto. Kas norės važiuo
ti, ateikit: nuveš ir parveš va
dovaujant P. Valuckiui.

MELROSE PARK. — Mel- 
roseparkiečiai vadovybėj p. 
Žvirblio organizuojasi smar
kiai. Turės savo trokų, kuris 
nuveš ir parveš norinčius vy
kti į TT. Marijonų ūkį, ku
riame Kol. rėmėjų rėmėjų ruo 
šiamas gegužės 26 d. išvažia
vimas. ’iWRJW

| Ryt, 5 vai. vak. parapijos 
I darže komitetų piknikas. Re
ngimo komisija: Ig. Kryže
vičius, L. Jusevičius viskų ge
rai sutvarkė; muzikantus tu
ri iš Telšių, po vadovyste V. 
Radzevičiaus, kurie palinks
mins visus atsilankiusius.

Biznierius St. Butkus, 2318

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKTŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą, kuris 
erti priežastimi galvos skaudfljlmo, 
f/alglino, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karfit). atitaiso 
trumparegystę lr tollregystę. Prlren-

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

S. ITalsted st., per 6 metus, 
be sustojimo, 2 syk į savaitę 
linksmina klausytojus įvairiau

BUTCK — 1931, Model 67, 5 pasaž. 
Sedan, juodas, labai gražiai išrodo 
Ir atsakantis karas ............... $375

BUICK — 1934, Model 57. B pasaž. 
Sedan, Juodas. 5 ratai. Pulkus ka
ras. vėlaus modelio, vartotas tik 
kelis mėnesius Garantuotas $895

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Phone 

PROspect 1028
Res. and Office 

2358 Ro. Leavitt Rt.
• GANaI 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSTCIAN 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 lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

CHEVROLET — 1933, 2 pasaž. Bus
iness Coupe, 5 drat. ratai, geri ta
jerai, žema mileage. Nerasite ge
resni business coupe...............$395

PONTIAC — 1934, 5 pasaž. Sedan, 
Juodas, 5 drat. ratai, seat covers. 
vėlaus modelio, kaip naujas, ga
rantuotas ................................ $695

Tel. CAJfal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6606 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
6 Iki t v. vakaro

Tel. OANal 0111

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandosv,Nuo-‘9 Iki 12 ryto
Nuo •» Iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUN AS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenne
Vai.; 2—4 lr 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St

Tel. OANal 0402

FORD — 1931, Rumble seat coupe, 
juodas, 5 drat, ratai, tobulas ma
žas coupe....................................$225

BUTCK '31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, ge.rl tajeriai, 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Bulck geram stovy .... $375

LASALLE — 1930. B pasaž. Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, fils La Šalie 
puikiai ifirodo ir yra pirmos rūšies 
visame ........................................ $375

PIERCE ARROW — 19 30, 5 pasaž. 
Sport Phaeton, pilkas, 6 mediniai 
ratai. Gražus sportiškas atdaras ka
ras, tobulam stovy ............... $495

CHRYSLER - 1931, 2 pasaž. Cnn- 
vertlble Coupe, Rumble seat, Tan, 
6 drat. ratai. Grąžtai Išrodantis 
coupe tobulam stovy .......... $395

FORD — 1930. 2 durų Sedan. že
mai apkalnuotas...................... $150

BUICK — 1934, Model 47, 6 pasaž. 
Sodan, kain naujas, mėlynas, 5 ge
ležiniai ratai, garantuotas .. $725

TOWN OF LAKE. —Mari
jonų K. ir S. Rėmėjų 8 sky
rius gegužės 26 d. vyksta į 
TT. Marijonų ūkį. Tam tiks-, 
lui paėmė trokų, kuris išva
žiuos tuoj po sumos nuo 46 ir 
Wog(1 St. Norintieji važiuoti 
troku galės nuvažiuoti ir par
važiuoti už 25c. Vaikams va- j 
žiuojant su tėvais — dykai. |

Skyrius taipgi turės savo;

elektra, parodančia mažiausias klai
das, Spectalfl atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
Nedglloj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

SPORTAS
DIDŽIŲJŲ LYGŲ

SVIEDINIO
REZULTATAI

Vakarykščių žaidimų rezult:.

AMERICAN LEAGUE.

Washington, 10 .. Chicago, 0 
St Louis, 6 .... New York, 3 
Cleveland, 12 .........Phila., 2

NATIONAL LEAGUE.

New York, 13 
Brooklyn, 5 .. 
Pittsburgh, 7

,. Chicago, 0 
St. Louis, 3 
.. Boston, 6

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. 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

Ofiso Tel.: PROspect 6378 
Rez. Tel.: HEMIoek 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:S0 Iki 8:SO 
Seredomls lr nedfillomis pagal sutart) 
Rez. 2010 W. 69tb St. Pagal sutart).

Tel. CANnl 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGĄ 8
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 lr 7—3 vak. 

Seredomls lr Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868 __

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla 0036 

Ofiso vai.: 3—4 lr «—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

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

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2666 W. 69th St.
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomls lr Nedėliomis pagal sutart)

PACKARD — 1930. Llght 8. 5 pa
saž. Sedan, tamsiai žalias, 6 ratai, 
ekstras, labai puikus karas .. $395

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

BUICK — VTSU MODELTU. Maty
kite mūsų didi ataką pertaisytų Ir 
garantuotų Bulck karų. Visų mo
deliu. visokiom kainom.

Tel. Ofiso BOUIevard 5011 
Res. VIOtory 1140

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-3:10

756 West 35th Street

DR. J. E. SIEDUNSKIS
Gvdytolas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDUNSKIS
Dantistas 

Gas X-Ray
4143 ARCHER AVF,-, Cor. Franclsco 
Tel. Office Laf. 3660: res Vlrg. 0669
Valandos: Nuo 1-5 lr 7-9 kasdieną. 
Rez. Ir Ofiso Tel. — BOUIevard 5031

DR. L. A. ZALESKA
GYDYTOJA ir CHIRURGU,
1720 West 47th Street

ĮV AIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
3 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 13 vai. ryte, nuo S Iki 4 
vai. po platų Ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro Nedėliomis nuo 10 Iki 13 

valandai dieną 
Telefonas MIDway 9000

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0004 

Rez.: Tel PLAza 3400 
Valandos:

Nuo 16-18 v. ryto; 8-8 lr 7-8 ▼. ▼. 
Nadėldienlaia nuo 16 Iki 13 diena

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 80. 49th CT.. CICERO. ILL.
Utar., Ketv., ir PBtn. 10—9 vai. 

8147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., 8ered. lr Sugat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIoek 4848 
Res. Tel. GROvehlIl 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAROUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Dienomis Tel. LAFayette 570$ 
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 8057

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3051 W«rt 43rd Street

(Prie Arobar Ava. netoli Kedzie) 
Valandoe: nno 1 Iki S vai. vakaro 

Seredomls ir nedėllomofz pagal 
sutart]

BUICK *30 — Model 46S, 2 pasaž. 
coupe su rumble seat, French glue 
6 drat. ratai labai gražus coune 
tobulam stovy ........................ $295 _____

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais.
3848-60 Ogden Avė. - Chicago 

- Cravvford 41OO
KONTRAKTORIAI

ŽELVIS BUILDING CO. 
Kontraktoriai

Statom naujus lr talsom senus na
mus. Mūro. cemento, medžio Ir stog. 
de'ngystės. Lengvi tšmokesčlnl arba 
cash. Gaisro apkainavlmas — state- 
mental — ant namų Ir rakandų.

3358 S. TTTUANTCA AVĖ.
Tel. BOUIevard 6327

REIKALINGA DARBI
NINKAI

RETKALTNGA mergina prie 
namų darbo. Pašaukite:

GROvehill 0617

REAL ESTATE

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Telephone BOUIevard 2RO0

Joseph J.'Grish
ADVOKATAS ir PATARĖJAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 651S S. Rockwell St.

Phone REPublic 9723 CHTCAGO

Skolinam pinigus ant jūsų morgi 
čių, bonų, algos lr namų. Taipogi pe 
rkam, parduodam — mainom morgi- 
čius, bonus, namus, ūkės Ir biznius. 
Turim apdraudos departamentą. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Westem Avenne

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valahdos kasdien nuo 9 Iki B 
PAnedėlIo, Seredos lr Pėtnyčlos

vakarais 6 Iki 9
Telefonas OANal 1170

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPublic 0606

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFTSAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais —- 1 
Iki 3 popiet — 6 Iki 8:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p. )

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

INSURANCE
Notary publio

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM
PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
cash. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marąuette Park.

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

f 9
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NEUŽMIRŠKITE

GEG. 26 D.,
Marijonų Kol. Rėmėjų 

PIKNIKĄ
Tėvų Marijonų Ūkyje Hinsdale, 111.

! ATVAŽIUOKITE VISI PAKVĖPUOTI TYRO ORO GEGUŽĖS 26 D., 1935 M.
L i •
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.TEISIŲ SKYRIUS
Veda adv. Charles P. Kai, 
756 TV. 35th St., Chicago

KL. Gavau laišką nuo vie
no advokato, Ijaiške rašo: “ta 
vo namas foreklozuotas”. Aš 
nustebau ir nežinau, kaip ap
siginti. Man nedavė jokios ži
nios, nei negavau pranešime žinojau, kad namas foreklo-

iš teisino. Argi taip daryti y- 
* ra legališkai?
i ATS. Pranešimus greičiau- 
' šiai esate gavę, bet, dėt neap
sižiūrėjimo numetėt. Mano pa 
tarimas: m.ieiti pas advokatą, 
kuris turės “failiuoti appear- 

' ance”. Jis visą dalyką suži
nos ir teisingai apgins jusi} 
reikalus.

KL. Gyveiū lenam name 
per daug metų. Aną dieną su-

PEOPLES KRAUTUVĖS DABAR EINA
Dovanų 

LaimėjimoS?,000.00
Išpardavimas

SIŪLOMAj »
Didžiausios Prekių Vertybės

VISAME MIESTE

$100.00 vertės naujos mados 

Mohair Frize Parlor Setai

$57.50
Mohair dengti Parlor Setai

$54.50

zuotas. Aš randą visados mo
kėdavau kiekvieną 5 d. mėne
sio. Gavau pranešimą iš teis
mo, kad resyveris buvo pas- į 
kiltas, bet namas savininko i: 
manęs reikalauja, kad jan 
mokėt'a:: randą.

ATS. Jei gavai pranešimą 
iš teismo ir jame pažymi, kati 
resyveris paskirtas, patariu lu 
mokėt randos namo savimi 
kui, bet palaukt kol resyveiu, 
pareita aus. Kitaip resyverim i rengta. Atsilankiusieji bus Ii- 
vėl b .šit priversti mokėti. nksminami, vaišinami ir tiek 

--------- ; turės malonumo, kad vargiai
KL. \ }Tas ir aš esame a- įur įr kada nors turėjo. Bus 

merikos piliečiai. Aš rengiuo- , neĮ kelios dovanos, kurias su
si prie laukimo kūdikio. Mes, teįkg mūsų biznieriai. Tonis 
dažnai važiuojame į Lietuvą. dovanoms gauti tikietai bus 
Jeigu kūdilds gimtą Lietavo-! dalin<t;ni dykaį. Kiekvienas 
je, ar jis būtą Amerikos pi- turi pasistengti gaut', 
lietis? I Mielas lietuvi! Birželio 2 d.

ATS. Taip. ‘ Section 1993 pasistengk d dyvauta Chica 
in tb? Revised Statutes statės,
‘anj jnild liereafter bom out 
of the Paiits and jurisdietion 
of the l . S. vilose father or 1 
inother or both at tlie time ot 
the birt! of said child, is a 
citizen of the U. S., is decler- 
ed to be a citizen of the (J.
S.’ ”

DIDELIS DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLO NAUDAI 
PIKNIKAS

BIRŽELIO 2 D. VISI LIETUVIAI VAŽIUOS I 
MARQUETTE PARKĄ

Birželio 2 d. jau čia pat. Tą gos ir apylinkės lietuvių suei- 
dieną Dariaus - Girėno paini-Į goję, liptuviškoje gegužinėje, 
nklo komitetas didžiausiu at I Savo atsilankymu parems kil- 
sidėjimu rengiasi prie pikni nų patrijotinį darbą, paremsi 
ko paminklo naudai. Komisija j fondą, kuris stato paminklą 
praneša, kad viskas jau pri- Dariui - Girėnui

tai “Draugo” red. L. Šimu-1 nė pilnoje to žotlžio orasmėje
tis, “Margučio” red. A. Va-1 
nagaitis, adv. Dils, adv. Va-| 
siliauskas ir kiti.

Taigi 2 d. birž. lai būna lie
tuvią šventė, lietuvių geguži

V. Rėkus, komiteto sekret

BIZMLKIAI, GARSINKITE* 
“DRAUGE”

$30.00 naujos mados Kaurai 
9x12 pėdą dydžio po

$16.95

Tapestry dengti Parlor 
Setai

$37.50

KL. ;-.š ir manu vyras tu
rime namą ir lotą, kurie yra 
ant mudviejų užrašyti. Prieš 
kelias dienas vyras mirė. No
rėčiau žinoti, ar reikia man 
eiti per Probate court ir rei- 

, kalanti, kad aš gaučiau tikrą 
' turte galę?

ATS. Iš jūsų klausimu spė
ju, kad jūs nejudinamas tur 
tas buvo taip vadiname ‘joint, 
tenancy’. Jeigu taip, tai tanii- 

! sta esi tikra savininkė ir gan 
į namą parduoti be jokio vargo.’
Į Patartina betgi nueiti pas ad
vokatą, kad peržiūrėtų daly
ką.

pginti; net patarimo negalima 
duoti, kadangi visa gflė pri
klauso “agreemęnt coiitained 
in trust deed”. Reikėtų tą 
“trust deed” perstudijuoti ir 
tik tada galima bus pasakyti! 
apie jūsų bonso praeitį ir bon 
lioljei teises. Kreipkitės prie 
advokato.

Kuomet pasklydo po platųjį 
pasaulį liūdna žinia, kad mū
sų narsieji sakalai tragingai 
žuvo, tuomet kiekvienas lietu
vis prisiekė savo širdyje tą 
tragediją amžinai atminti ir 
pastatyti jiems menišką pa
minklą. Tam įvykdinti, reika
linga visų parama. Šio pikni
ko pelnas ir eis to paminklo 
statymui.

Pikniko komisiją sudaro: 
pirm. adv. C. Kai, sekr. Čai- 
kauskas, ižd. Mickeliūnas; na
riai: Kirienė, Račkienė, č'ižau 
skas, Simokaitis, Šliogeris ir 
Jurška. Komisijai padeda da
rbuotis ir visi komiteto na
riai, kurių taruc randasi žy

I

AlA
IGNACAS VALEIKIS
mirė gegužės 23 d., 1935, 1 

vai. po pietų, sulaukęs 63 mė
ty amžiaus.

Kilo iš Lietuvos, Raseinių 
Apskr., Kelniės parap., Mažo- 
nių kaimo. Amerikoje išgyveno 
apie 26 metus.

l’aliko dideliame nuliūdime 
moterj Teresę, po pirmu vyru 
šiuda, brolj Kazimierą, seser) 
Uršulę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3064 No. 
Central Park Ave.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį,. gegužės 27 d. Iš namų 9:30 
vai. bus atlydėtas į St. Stanis- 
laus Kostka parap. bažnnyčią, 
Bradley ir Noble gatv., kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. I’o pamaldų bus 
nulydėtas į sv. Adalberto kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Bio is, Se
suo ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
gorius P. Kovvaczik Telefonas 
SPAlding 6630.

ADOMAS BABIČIUS
Mirė gegužės 22 d., 1935 m., 

7:30 vai. vakaro, sulaukęs pu
sės amžiaus. Kilo iš Kėdainių 
apskričio, Grakių parapijos. 
Medininkų kaimo. Amerikoje iš 
gyveno 36 inetus.

l’aliko dideliame nuliūdime 
brolio sūnų Joną Mažeiką, a- 
nūką Adomą Mažeiką, gimilies 
ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas l^achavičių 
koplyčioj, 2314 W. 2 3rd Place. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
gegužės 27 d., 1935 m., iš ko
plyčios 8 vai. bus atlydėtas į 
Šv. Mykolo parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. I’o pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tanius-mas dalyvauti šiose lai- 
dotuvgse.

Nuliūdę: Brtrsfiiils, Anūkas 
ir Giminės.

Laidotuvių direktoriai La- 
chavvicz ir Sūnūs. Telefonas 
CANal 2515.

...........

Gerai padaryti Coil Lovom 
Springsai

$3.98
Vatiniai Matrasai po

$4.88

KLAUS. . Turiu vadinamą 
“gold bond” $1000. Ant vie
no namo yra užtraukta $15,00C ' 
ir yru Išleista “gold bond” 
Až ! -jau, kad nepražudyčiau 
savo $1000. Visokie agentai 
eina ir prašo, kad tuos bon-, 
sus padėčiau pas juos. Kaip 
aš galrn gelbėti tuos $1000?

ATS. Jūs teisės negalima a-

mių > įsuorneįiės veikėjų, kaip

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

1. F. Mis 
Lactawicz t Suims

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

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271

Ir neatsižvelgiant šią žemą kainą kiekvienas pirkėjas 
turės progos dalyvauti laimėjime daug dovanų vertės

IKI $275.00
Apie lai įauginu informacijų gausite krautuvėse

__ COMPA.N
4179-83 ARCHER AVE. 2536-40 W. 63rd ST.

Corner Maplewood Ave. Corner Hlchmond Street
Tek Lafayette 3171 Tel. Hemloek 8400

CHICAGO, ILL

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAI

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublie 8340
6340 SO. KKDZIB AVfc

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

BPF.CTALIS IŠPARDAVIMAS da
bar Iki Vainiku Dienos. 25% NUO
LAIDA ant visu Stock Paminklų. 
Mažų Ir Didelių. Nors turime di
deli "takų, patariame rinktis anks
ti Jei norite dėl Vainikų Dienos.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | ryins nito 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rei. PEN'HACOLA »O11 
BELMONT 3465

Office. HILI^IDK 8M5
Alfred RoselU, pro*. Vineent Uoseli!, aeer.

I. Liulen
S. P. Mažefta
A. Masalskis
A. Petkus
I. F. Radaus
S. M. Skutas
Chas. Syrewicze

4092 Archer Ave.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Ave. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 Weet 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 50th Ave., Cicero 
Phone Cicero 294

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
" YARds 1741-1742
J.F.EUDEIKIS
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Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose

(Acme Photo.)
DIEVUI PADĖKOT MIŠIŲ AUKA

J. E. Milwaukee arkidiecezijos arkivvsk. Samuel A. Strich katedroje laiko iš 
kilmingas šv. Mišias, kad padėkojus Dievui už sulaukimą sidabrinio 25 m. kuni 
gystės jubiliejaus.

(Acme Photo.)
MIRĖ ŽYMI MOTERIS

P-lė Jane Addanis, žymi Chicago visuome
nės veikėja, 74 m. amžiaus, šiomis dienomis 
mirė po atliktos operacijos.

(Acme Photo.)

CHICAGO DANGORAIŽIŲ ŠVIESOS MATOMOS ANAPUS 
MICHIGAN EŽERO

Chicago dienraščio Tribūne dangoraižio bokštas iš kurio galima matyti visas Chi 
cago miestas. Tyrame ore Michigan vals. gyventojai, anapus Michigan ežero, ma 
to Chicago dangoraižių šviesas.

(Acme Photo.)
6,000 KATALIKŲ PAGERBĖ SAVO GANYTOJĄ

Ryšy su Milivaukee arkidiecezijos valdytojo J. E. arkivyskupo Samuelio A, 
Strich 25 m. kunigavimo sukaktim, 6,000 Milwaukee katalikų buvo susirinkę j Mil- 
\vaukee Auditoriją, kad pagerbus savo ganytoją.

(Acme Photo.)
PRANCŪZIJOS PASIDIDŽIAVIMAS

Havre uostas Prancūzijoj, kuriame matosi 
didžiausias pasauly prancūzų keleivinis laivas 
Normandie pasiruošęs pirmai kelionei per At
lantą. Į , i

(Acme Photo.)

CHICAGOS DVYNŲ KLŪBAS
Šiomis dienomis Chicago susiorganizavo dvynų klubas (Zephyr T\vin Club) 

Atvaizde klūbo valdyba.

(Acme Photo.)
STREAMLIJE PERVAŽAS

Tarpe Seattle ir Bremerton, Wash., neužilgo pradės plaukioti šis naujoviškas 
pervažas. Vienu sykiu galės paimti 2000 keleivių ir 110 automobilių.

(Actne Photo.)
BE ŠAUTUVO NEI Į MALDNAMĮ NEINA

Hade Snlassie, Etiopijos valdovas., sargų lydimas j maldnamj eina sn šautu
vu ant pečių. Italija, kaip žinome, tam Afrikos kraštui grąsina karu. Krašto val
dovas šaukias Tautų Sąjungos pagalbos. Tuo tarpu Etiopija, sakoma, perka kari» 
kus lėktuvus.

(Acme Photo.)
ADDAMS LAIDOTUVĖS

J A. Valstybių vidaus 
reikalų ministeris atvykęs 
j Chicago dalyvauti Jano 
Addams laidoluvėse.

(Acme Photo )

RUOŠIAMI KARUI SU ETIOPIJA
Italijos kariuomenė treniruoja jaunos mulus 

karui su Etiopija.

(Acme Photo.)
J. A. Valstybių žemdirbiai - ūkių pusininkai ir nuo- 

muotojai — suvažiavę j VVasbingtoną protestui prieš 
Naujos Santvarkos AAA. agrikultūroj.
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