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LIETUVA ATSIKERTA 
VOKIETIJAI

TAIP PAT SUVARŽO
PERĖJIMUS PER SIENĄ

TILŽE, R. Prūsija, birž. 7. tuos nelemtuosius suvaržy-
Lietuva pagaliau nuspren- mus. Kadangi to nesulaukta, 

dė atsimokėti Vokietijos na- tad pereiti} trečiadienį Lietu- 
eianis jų pačiu metodu. va smogė Vokietijai tokiu pat

ETIOPIJA (ABISINIJA) PASIRENGUSI NEPASIDUOTI ITALIJAI

I Acme Phota. I

=:
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Nubaudus Klaipėdos krašto 
nacius už sankalbį prieš Lie
tuvos valstybę, Vokietija tuo 
jau suvaržė žmonėms pirmiau 
buvusį laisvų perėjimą per 
ltvtų Prūsijos Lietuvos sie
nų, kad Prūsijos gyventojai

smūgiu — paskelbė taip pat 
pasienio uždarymų. Per sie
nų perėjimas ten ir atgal bus 
leidžiamas tik nepaprastuose Į 
atsitikimuose. Klaipėdos kraš 
to vokiečių 79 vaikai, kurie 
lankė Tilžėje mokyklas ir kas

Čia vaizduojamas Etiopijos moderniškos kariuomenės pulkas, paroduojan- 
tis Addis Ababa sostinėje. Etiopija yra sudarius naujovinę kariuomenę su euro
piečių karininkų pagalba. Ji turi dar daug ir senovės kariuomenės. Tai pa
kankamai stiprios pajėgos prieš italus.

negalėtų Lietuvoje pigiau įsi-, dien laisvai pereidavo sienų, 
gyti jokių valgomųjų produk- dabar negali to daryti, 
tų. Tuo būdu Vokietija pa- Turintieji paprastas vizas 
naikino pasieniu vedamų smul keleiviai yra nevaržomi, bet 
kiųjų prekybų. šiaip visiems kitiems žmo-

Lietuva tuo reikalu nieko nėms siena uždaryta. Pirmiau 
nedarė, ji užėmė lūkuriuoja- Tilžės gyventojai be jokių

LAVALIS SUDARI KOALICINI 
HINISTERIŲ KABINĖTA

RYTOJ KARDINOLAS 
MUNDELEIN CELE- 
6RU0JA KATEDROJE

GAILESTJNGU mo sekmadienis

CHICAGOS ARKIVYSKUPIJOJE»
Rytoj yra Sekminės ir po- Rytoj visose bažnyčiose 

draug gailestingumo. sekma- tam tikslui bus renkamos au-
dienis Chicagos arkivyskupi- jk°8 ir Kardinolas reiškia, vil-

rr,., . .. .. . . . . 'ties, kad tikintieji gausiai pajoję. Tikintieji apie tai patv- , f
rems si Baznvcios šventų dar

rė pereitų sekmadieni bažnv-!, ta-j-- • _ •,f 1 ♦ Į bų. Didžiausia ir mažiausia
ciose. Jo Eminencija Kardi- į au|{a fous aukštai įkainota, 
nolas Mundelein, Chicagos Ar |jej ji bus širdinga ir iš geros
kivyskupas, atsišaukė į tikin- valios duodama, 
čiuosius, kad jie, kas kiek iš- j Jo Eminencija pareiškia, 
gali, paremtų 'arkivyskupijos j kad iš tikinčiųjų laukiama ry 
gailestingąsias įstaigas, kaip
tai našlaičių ir senelių prie
glaudas ir kitus vykdomus 
labdaringuosius darbus.

toj gausi parama, kad išven
gus kai kurių įstaigų uždary
mo. Gailestingumo darbas ir 
toliau turi būt vvkdomas.

PARYŽIUS, birž. 7. — 
Buvęs užsienio reikalų mini

mų pozicijų, turėdama vilties, varžymų galėjo eiti Lietuvon ! s^or^8 šiandien anksti
kad, rasi, Vokietija atšauks ir grįžti atgal.

POLITINĖS KOVOS PRIE
ŽASTIS PRANCŪZIJOJE

CHIGAGOJ ĮVEDAMI StfEITZER PAŠALINTAS 
BENDRI TRANSFERIAI j NUSPRENDĖ KOVOTI

ITALIJA IR VĖL PUOLA į ROOSEVELTAS REIKA- 
ANGLIJĄ j LA'JJA NAUJO BOARDO

KOMA, birž. 7. — Fašistų j AVASHINGTON, birž. 7.— 
spauda pagilino savo puoli- Prez. Rooseveltns kreipės kon
mus prieš Angliją dėl Afri 
kos. Spauda tvirtina, kad J ta 
lijos užsimotiems žygiams pr-

gresan su specialiu praneši- J 
mu. Siūlo kongresui, kad jis

Rytoj, Sekminių dienų, Jo! 
Emin. Kardinolas Mundelein, 
Chicagos Arkivyskupas, cele- 
bruos iškilmingas šv. Mišias

Illinois prekybos komisija Cooko apskrities komisio- 
įveda Chicagoj bendrus trans | r.ierių boardas pašalino R. M. 

‘fenus gatvėkariams ir viršų- Sveitzerį iš apskrities iždi- 
> „ . . tiniams geležinkeliams. Tas įlinko pozicijos. Susirinkę de

rių kabinetų ir gauti parla- Daugumai nėra žinoma, nė V’ ° & .* * l<”niS|turi būt įvykdyta už 60 die-i mokratų vadai išrinko laiki-
mento kairiųjų atstovų užtik-1 nesuprantama, kodėl Francu- Parnalfl°nils Kardinolas pa- nų. nu įždįnjnku Chicagos muni-

mines savo 50 metų Pirmo- Komigija nusprenf^, kad cipalinių teismų klerkų J. G.
__  __ T .. ____  _____ Ri°.s . omunlj°s ir 40 me.ų va.;jnėjimas gatvėkariais pasi Gili. Naujas iždininkas tačiau
nesiseka sudaryti pastovaus Primlcljų sukaktuves. .lieka 7 centai, o viršutiniais negali eiti pareigų iki kol jis

Mišios prasidės 12:00. o : geležinkeliais — 10 centų, negaus iš apsaugos kompani-
procesija į katedrų — 11 :40. Skirtumas bus tik tas, kad jų reikalingo laido (3,000,000

----------------------viršutinių geležinkelių trans- dol. kaucijos). Kol šis užsta-

rytų paskelbė, kad jam pavy
ko sudaryti koalicinį ministe- PARYŽIUS, birž. 7. -

rinimų, kad nebus kovojama zijoje vyriausybės griūva vie 
prieš naujų kabinetų. uos po kitų ir kodėl niekam

Kabinetas sudarytas pagrin 
du, kad išgelbėjus frankų nuo ministerių kabineto.
žlugimo. j Pirmiausia reikia žinoti,

Respublikos prezidentas pa kad Prancūzijos ministerių 
tvirtino nfttijų kabinetų. Šian kabineto (Prancūzijos vvriau-

• k •• * v * r 'sudarytų susisiekimu (trans- . .. . . .įes Etiopiją Anglija štato di- portacijoaj kontrolei federali- (ien vakare nau-la premjero 8ybės) pastovumas ir stipru-
deles kliūtis. Sako, Anglija 
pristato Etiopijai ginklų ir nį boardą (komisiją). Šio i

PARKŲ BOARDAS BUS 
PAŠAUKTAS TEISMAN

už tai apturi

! feriu bus galima nemokamai tas bus gautas, gal praeis 
važiuoti gatvėkariais, o su savaitė.

' gatvėkarių transferiu reikės Apskrities boardas pašali- 
primokėti tris centus norint no iždininką Sweitzcrį, ka- 

distrikto važiuoti viršutiniu geležinke- dangi boardui taip patarė ap-

Lavalio. vyriausybė susirinks mas priklauso nuo parlamen- 
posėdin, sudarys programų ir to daugumos. Jei vyriausybės
premjeras Lavalis tuojau darbai, arba žygiai nepatin- - - .
kreipsis parlamentan, kad ga' ka parlamento daugumai, ši i boardas, kuriam pirmininkau- [ Hu. sknties prokuroras Courtney.
vus pasitikėjimo. I įvykdo parlamento balsavima.! Ja R- J- Dunham, trečiu kar Tačiau tik 51-oj viršutinių |PažaIintas už negrąžinimų ap

Prem. Lavalis podraug pa
silieka ir užsienio reikalų mi-
Misteriu. ' ! reiškia joja nepasitikėjimę, ir ,OJę,,r n I u- •• , • .1 bet boardas nrokurorn Court

ministerių kabinetas turi er- sl° birz. m. 19 d. Soldier fie- Kompanijos kovoja prieš Det noaroas, prokuroro vourr 
ti šalin. Taip Prancūzijoje M sjadijume, Grant parke, 'šių tvarkų.
griaujami ministerių kabinę- gį kartų parkų boardas ap-1 
tai> re tai pranešė^ kun. Coughli- į

Pastarieji du kabinetai su- no advokatui Ettelsonui, kurs 
griauta dėl franko vertės puo nusprendė kreiptis teisman 
limo. Prancūzų valstybės han 8100 reikalu, kad gavus “im

r. j i boardo kontrolei turi paduisvarbiųjų sau! r
ta visokia transportacija že
myne ir jūrose.

----------
POTVYNIŲ AUKOS IR 

. NUOSTOLIAI
KANSAS CITY, Mo., birž. 

7. — Randama, kad Missouri,
ginklais, bet ro'savo gudrybę? Uolorado, Nebroska ir Kan- 

sas valstybės baisiai skau-

koncesijų. Randama, kad jei 
įalijos. kariuomenė įsiveržtų 
tiopifon, jsffH't&i' Susidurtų 

Anglijos pajėgų pasiprie
šinimu ir Italija būtų priver- 7T e t e
sta kariauti su Anglija. 

,Fašistų laikraščiai tvirtina,
kad Anglija pati nori pasi
glemžti Etiopiją. Tik ne su

VOKIEČIAI VĖL SIAUTĖJA 
PRIEŠ LIETUVA

Chicagos parkų

įvykdo parlamento balsavimų. Ja R- J- Dunham, trečiu kar 
Kaip tik dauguma atstovų pa tu paskelbė, kad jis atsisako geležinkelių stotyje bus pri- sknties klerko ofisan tmk- 
sisako prieš vyriausybę, kas leisti’ kun. C. E. Coughlinui imami gatvėkarių transferiai stancių fondų. Sweitzeris ža

ls Detroito šaukti susirinkimų' su 3 centais. d®j° gražinti, prašė palaukti,

IŠSILAISVINO DRAMBLYS, džiai nnk<;,'tĖi,) 11110 potvynių. 
ŽUVO MERGAITE 1 Apskaičiuojama, kad apie 

. . ' 180 asmenų žuvo, o medžia-
CROOKSTON, Minn., birž. *iniai nuostoliai siekia

7. — Treniruotas dramblys milijonų dol. nuostolių.
išsilaisvino ir puolėsi į sėdin
čius žiūrovus. Viena 9 m. 
amž. mergaitė žuvo po dranib 
lio kojomis ir daugiau kaip 
20 asmenų sužeista sulūžus 
suolams.

ŽUVĘ APIE 60,000 
ASMENŲ

SIMLA, Indija, birž. 7. — 
Vėliausiomis žiniomis iš nu-

iiiey patariamas, atsisakė il
giau laukti.

Apskrities iždininko ofisiu 
iš dalies uždaryti. Pašeri.’ai 
juos saugoja.

1 Sweitzer nusprendė kovoti. 
Jis ir jo advokatas pareiškia,

TILŽE, — Vyr. Tribūno
lui patvirtinus nuteistųjų hit- . ___  _________ r________t
lerininkų bausmę, vokiečių kas nori apsaugoti frankų junction prieš boardo užsi- kentėjusios nuo žemės drobė- koalas neturėjo teisės

50 spauda vėl sukėlė, triukšmų nuo devaliuacijos (visiško su- spyriinų. jimo srities, žuvę apie 60,000 paSajjnti & kadangi jis yra
prieš Lietuvą. Kadangi dabar smukimo), o parlamento kai- (įsmenų. Sugriauta daugiau konstitucinis viršininkas, tai
Vokietijoj laisvos spaudos nė- rieji atstovai stovi už fran- MOKYTOJOS^ PASTIRAU- kaip 100 miestelių ir kaimų. yra, piliečių balsais išrinktas.
ra, tai rašoma kas iš viršaus 
įsakoma. Visi laikraščiai vėl 
pripildyti šauksmų ir grasi- 

ROSTON, Mass., birž. 7.— nimų Lietuvai ir jos teisin-

TRIMS ĮVYKDYTA MIR
TIES BAUSME

KIA IŠ TARNYBOS

J Trims bankų plėšikams žudi- gurno organams. Tilžėj sukur
. . kam s įvykdyta mirties baus- styti hitlerininkai išdaužė Lie

Areštuotas dramblio treni- „ , , . , ...me su elektra Massachusetts tuvos konsulato langus ir įsi 
valstybės kalėjime. veržę į rašytojo dr. Vydūno

Nubaustieji yra du broliai 
Murton ir Irving Millen ir jų 
sėbras Abrabam Faber. Jie 
nužudė policmonų pereitais

ruotojas. Jis teisinasi, kad 
dramblys pasibaidė sunies.

PATIKRINS IŽDININKO 
SĄSKAITAS

Cooko apskrities komisio- metais puldami bankų Need- 
nierių boardas nusprendė pa ham, Mass.
tikrinti apskrities iždininko --------------------
sąskaitas už Sweitzerio iždi- Į 
ninkavimo laikotarpį. Spėja
ma, kad gal ir šiame ofise

PAKARTI MOTINA IR 
SŪNUS

bus rasta kokių trūkumų.

GOERINGAS SERBIJOJE
BELGRADAS, birž. 7. — 

čia atvyko Vokietijos oro 
ministeris gen. Goering. At
vežė dovanų jaunajam Jugo
slavijos karaliui.

ko žlugimų, kad tuo keliu už
davus smūgį finansininkams 
ir kapitalistams. Valstybės Chicagos viešųjų mokyklų’
liankas nori, kad finansų mi- ;^aug mokytojų pasitraukia 
nisterio vietų užimtų koks 18 mokytojavimo, kad nepra-1
dešinysis, arba centrinis vy
ras, kuris turėtų didžiosios 
krašto įmonės pasitikėjimų, 

butų ir jį gerokai nuteriojo. To negana. Parlamentas pri
valo pripažinti vyriausybei 
diktatoriškų valdžių, taip kad 
ji galėtų drųsiai vykdyti ne
pakenčiamų tarp prancūzų 
griežtų ekonomikų, kad tuo 
būdu subalansavus valstybės

i Neaplenkė ir kitų lietuvių bu 
tų bei langų. Į konsulatų pro 
stiklų įmetė akmenį ir sužei
dė konsulato tarnaitę. Išdau
žus kitų langų buvo sužeista 
stiklo skeveldrų konsulo žmo-

QE0R0ET0WN, Del, birž. 
7. — Pakarta Mrs. M. H. 
Carrv, 55 m. amž., ir jos siT- 
nus Howard, 27 m. amž. •

Prieš penkerius metus ši 
moteriškė su sūnum nužudė 
savo brolį, kad gavus jo po
mirtinę.

na. konsulatų * saugojo tik , sųmatų. Kairieji parlamento 
trys policininkai. Lietuvių atstovai, kurie suda-ro daugu- 
veikėjų Mačiulaičio ir dr. Vyjmų, nenori vyriausybei pri 
dūno butai
karo laukų.

■ Labiausia nukentėjęs Quetta į i5rir|rtlM
miestas.

PAILGINA NRA

valdininkus gali pašalinti tik 
legislatūFa, bet nė kas kitas,

.. , WASHINGTON, birž. ..
radus dalesnių sau pens.jų. Kongr„o žeme8nieji rCmai

Ikišiol atsitarnavusioms mo pravedė pataisytų be kodų 
kytojoms mokama per metus NRA įstatymų. Pasiųsta se- 
2,500 dol. pensijos. Legisla- natui.
tūra turi sumanymų nuo šios Atsistatydino NRA boardo 
pensijos nukirsti 1,000 dol. pirmininkas Rich-bergas.

MacDONALD PASITRAUKS;
BALDWINAS PREMJERAS

LONDONAS, birž. 7. — nisterių kabinete padarytos 
Anglijos premjeras Mac Don -, nežymios atmainos, 
aidas šiandien, pasitraukė iš MacDonaldo niekas nepri-i^- ir Broadimy, Harvey, 

tnj, rastas gunion įvyniota* ir pa 
slėptas nužudyto nežinomo 
vyro lavonas.

<. - SUSEKTAS SOCIALISTŲ 
SANKALBIS

GUAYAQUIL, Ekvadorius, 
birž. 7. — Susektas socialistų 
revoliucinis sankalbis Porto 
Viejo garnizone. Be kitų su
imta 4 karininkai.

RASTAS NUŽUDYTO 
VYRO LAVONAS

Beck Coal Co. kieme, 151

buvo panašūs į' pažinti diktatoriškos valdžios.! premjero vietos. Jo vietų ūžė vertė atsistatydinti.I I I
Į Jie nori franko griuvimo, kad mė konservatorių vadas, iki. padarė dėl sirguliavimo. 
ltuo pasinaudojus ir padarius šiol buvęs ministerių tarybos Sakoma, kad MacDonaldas 

pirmininkas, S. Baldwinas. šį kartų labai pageidavęs bū- 
A&kiau tarius, MacDonal- ti užsienio reikalų sekreto- 

das pasikeitė vietomis su rium. Tačiau konservatorių 
Baldwinu, kadangi dabar Mac partija pasipriešino jo no-

Šiame vokiečių “patnoti- . . , ,. .... .. ,, , , . . ibet koki politini perversmųniame” žygy dalyvavę apie;
2,000 žmonių.

Dėl neleistinių žygių Tilžė
je Lietuvos vyriausybė parei
škė Vokietijai protestų.

SANTA ANA, Cal., blirž. 
7, — Vakar čia atjaustas
trumpas, bet smarkus žemės 
drebėjimas.

Donaldas yra ministerių ta
rybos pirmininku. Pačiam mi-

Jis

rams, kadangi MacDonaldas 
nėra šios partijos žmogus.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Numatoma giedra 
ir šilčiau.
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RU3AI LAUKIA IŠVADUOTOJŲ

Chicagos politinius ratelius stipriai su
krėtė rastas pinigų trūkumas aukšto valdi
ninko valdomam departamente. Kalbame a 
pie R. Sweitzerį. Negrąžinus išeikvotų pini
gų, iš užimamos vielos jis prievarta pašalin
tas. 'Tačiau tas padėties nedaug tepataiso. 
Juoda dėme pasitiks ne tik pašalintojo žmo
gaus gyvenime, bet visoj partijoj. Tai atsi
lieps kituose rinkimuose.

Visų partijų paliečia tie gandai, kurie 
skleidžiami, kad to pono išeikvoti valdžios 
pinigai nebuvo naudojami vien tik asmeniš- 
Kiems reikalams, bet ir parėmimui kai kurių 
kandidatų rinkimų metu. Vadinas, Sweitzo 
lio valdomas ofisas buvo melžiamoj: politi
kierių karvutė. Nors dabar tik gandus apie Į 
tai icgirdime, bet su laiku gali jie pasitvir
tinti.

Iš Pranai Katorgumki tano Kartais jie paleidžiami lai
svėn, guli ten put kur nors 

uis sudaryti žmoniškesnes sų-1 įsikurti ir pradėti savaranki- 
Nuolat mes girdime: toks valandomis. Auštant — juo- Kam. jie leidžia nuteis- škų gyvenimų. Bet į tėvynę

ir toks už tokį ir tokį nusi dos kavos gurkšnis. Šeštų va- tuosius bado kančioms. Visu iš Gviuuos retam bepuvyksta.

kad ir prancūzai, humaniški 
žmonės, galėjo katorgininku-

kaltinių nuteistas sunkiųjų landų — patikrinimas; iki j 
darbų kalėjimam Kokie kiai-i dešimtos valandcs — darbas; 

sunkiųjų darbųkūs žodžiai: 
kalėjimas.

Girdime taip pat, kad Pra-

Visuomenė

tai, kas anksčiau parašyta, 
gryna tiesa. Ir • ji visoj Pra
ncūzijoj gerai žinoma. 

Bausmių vartojimas esąs 
.. neišvengiamas 

Prieš kelis metus Gvianej 
lankėsi vienas prancūzų lai'.-, • 
raštininkas, Albertas Londras. 
Jis savo knygoje nupiešė Gvi-

paskui pusryčiai; ir 1 vai. po
ilsis; vėl darbas iki 5 vai. Va
karienė. Šeštų valandų kali- 

nenzijoj už kokį nors sunkų ' niai jau uždaryti kamerose, 
i nusikaltimų nusikaltėliai tei- Kalėjimas užmiega.
| smo sprendimu išsiunčiami 8 vai. darbo dienos prisilai- 
Gvianon. Ten prancūzai siu koma net Gvianoj. Bet ten di
rčia tuos, kuriuos teismas rbdamas netinginiausi. Tingi- an;} tokiomis spalvomis, kad 
nerado pakankamai kaltus, niaujančiam pirmiausia — su- V164 Prancūziją šiurpas nu- 
kad galėtų pasiųsti giljotinom į lašinamas maistas. Paskui į krėtė. Bet pasirodė, kad čia 

! Prancūzų nusikaltėliai tose to- laukia jo dar didesnės baus- n^k° negalima padėti. Kiek- 
liinose salose atlieka savo bau mes, kaip dvigubi pančiai,
sinę. prakirsta lova, tamsus karce-

Prancūzijoj nuo kaltinamų- ris.
turėtų padaryti spaudimo, I jų suolo ir teismo sprendimo Kartų per savaitę katorgi-

— DULK gautomis žiniomis 
' iš Buenos Aires į Pasaulio lio- 
tuvių I Kongresų atvyks Lie
tuvių Centro pirmininkas Jo
nas Vizgirda.

Jonas Vizgirda yra Argen
tinos Lietuvių Balso laikraš
čio artimas bendradarbis.

— DULK iš Sao Paulo ga 
vo žinių, kad tenais nusižudė 

mūsų akimis žiūrint iauna& gabu« Poeta« Vincas

Anų kart jau minėjome apie tai, kad bu
vęs Amerikos komunistas Andrew Smitli pla
čiai rašo savo pergyventus įspūdžius Sovietų 
Rusijoj. Jo raštus deda Chicago American. 
Jie tikrai įdomūs. Juo8 verta perskaityti 
kiekvienam darbininkui, nes juos nuolat klai
dina pasamdyti komunistų agentai.

Lietuvių komunistų spauda labai dažnai 
rašo apie tai, kad Sovietų Rusijoj gyvenan
tieji žmonės savo laisvu noru gintų bolše
vikų kraštų, jei jį kas užpultų. A. Smith, A- 
merikos komunistas, visai kų kitų patyrė. 
Jis rašo, kad Rusijos žmonės laukia karo. 
Jie net jfeponų nebijo, bile tik juos išvaduo
tų iš kruvinos bolševikų vergovės. "Sovietų 
Rusijoj darbininkai tyliai meldžiasi, kad at
sitikime karo būtų nugalėta Sovietų vald
žia”. Taip ražo amerikietis komunistas. Vie
nas Rusijos \larbininkas pasakęs, kad jei ka
ras kiltų Mi Japonija, būtų tikra palaimų. 
Užklausus kodėl, jis atsakęs:

“Kas iž tokio gyvenimo? Mes taip to
ji liail nebgalim eiti. Kabųtų daug go

riau. Gal būt japonai iffhs užvaldytų”.

kad klausimas būtų nuodugniai ištirtas; kad 
būtų padaryta smulkmeniška revizija ne vie
nam kuriam, bet visuose apskrities departa-4
mentuose. Leidžiami gandai pakerta valdžios 
autoritetų. Jiems turi būti padalytas galas 
Nusikaltę valdininkai už eikvojimų žmonių 
sudėtų pinigų turi būti patraukti atsakomy
bėn. Chicaga nors kartų turėtų apsivalyti. 
Ir kuo greičiau tai bus padaryta, tuo bu.? 
sveikiau.

JĖL KATALIKŲ PERSEKIOJIMO

iki Gvianos atliekama tokia ninkui duodama konservinių 
procedūra: po teismo pasinei-, lašinių, du kart — konservi- 
ktasis gauna areštantiškus rū-' nės mėsos, porų kartų trupu-
bus. Jis turi kartais amžinai'ii šviežios mėsos. Penktadie-

i

atsisveikinti su madišku gra- niais žuvis. Šiaip truputis zir
ziu savo kostiniu, apikakle. 1 nių, kąsnelis duonos ir visa.

Kalėjimo skutėjas nuogai Nuskusta galva — didžiausia 
nuskuta galvų, ūsus, barzdų. kliūtis pabėgtiIlsus
Per pietus jis nebegauna mė 
sos, nebegauna vyno: katorgi
ninkui tų dalykų nebeduoda. 
Jis negali net rūkyti.

Naktį katorgininkų pri kau

Du kart per savaitę skuti- 
kas skuta katorgininko gal- 
š ':.. Tai daroma ne higieniš- 
l.tis sumetimais, bet pabėgi
mui įspėti. Juk 500 kini. ap-

vienas
žiaurus katorgininkų sargo el
gesys pateisinamas. Daugu
mas katorgininkų žmogžudžių 
nesusivaldo nuo kruvino dar
bo net katorgoj. Jie ir ten pro 
gai pasitaikius žudo, plėšia.
Jie užmuša savo draugus, sa- i straipsni; 
rgus, kurie turėjo neatsargu- !mo 
mo užsižiopsoti. Jei alkis, po
žemis, geležinė lenta juos ne
valdytų, jie kasdien žudytų 
ir darytų visokius piktus da
rbus.

Žinoma, ne visi tokie nepa-

Atkočaitis - Gytis.

A. a. V. Atkočaičio nemaža 
sklandžių eilių tilpo Lietuvy 
ir kituose P. Amerikos lietu
vių laikraščiuose, be to jis ra
šė apysakėles ir šiaip jau 

'š lietuvių gyveni-

Po v ta;s pasirašydavo G. 
Faustas, V. Vaisiartas, V. Gy
tis ir kitais t ardais. Nusižu
dymo priežastis šeimyninė ne
santaika.

lį- žydų spauda vis plačiau pradeda ra
šyti apie Katalikų Bažnyčios persekiojimų 
Meksikoj. Kai kurie jų laikraščiai gana grie
žtoj formoj reiškia pasipiktinimų Meksikos 
bedievių nežmoniškais darbais. Yra ir pro
testonų laikraščių, keliančių balsų prieš ka-' 
talikų persekiojimų. Vienas protestonų vei
kėjas yra pareiškęs, kad jei Meksika kada 
bus paversta ateistiniu kraštu, tai atsitiks 
ne žmonių valia ir noru. To krašto žmonės 
tebėra religingi. Tik saujalė bedievių* įsi-

ais2į brovusių į valdžią, žiauriais - 
' ir tikinčiųjų kankinimais juos nori paversti 

Kodėl taip Sovietų Rusijos darbininkai tokiais, kokiais jie patys yra.
yta nusistatę, kodėl jie laukia atmainos, pa
sako vieno darbininko skundas:

“Aš esu aukštesnės kategorijos dar
bininkas, turiu didelę šeimų ir aš U-gau- 
nu algos tris rublius į mėnesį. Prieš re
voliuciją uždirbdavau 100 rublių. Aš 
esu geras mechanikas. Alės turėjome gra
žų apartamentą. Dabar gyvename bara- ; 
kuose. !

“Pažiūrėk į mano drabužius. Aš netu- 1 
riu batų. Namuose nėra duonos. Aš ka
riavau revoliucijoj bolševikų pusėj ir 
štai ką aš laimėjau. Dykaduoniai gerai 
verčiasi. Mes darbininkai pūvame ii bo
do. Ak, kad taip būtų karas! Mes žino
tum prieš ką kariauti!”

Užklausus, ar tas darbininkas nebijo taip 
griežtai kalbėti prieš bolševikų valdžią, jis 
atsakęs: t •

“Tesuima jie mane tuojau, aš nebe
galiu iškęsti. Man vis tas pats. Kalėjime 
daug tokių kaip aš. Jie nusikratė daug 
tokių darbininkų kaip aš. Čia buvo aukš-’

Jei žydai ir protestonai piktinasi Mek
sikos bedievių darbais, tai visų kraštų ka
talikai turėtų iš visų savo jėgų gelbėti per
sekiojamiems to krašto katalikams. Mum* 
rodos, kad ligšiol katalikai neužtektinai vie
ningai ir sisteniatingai kovojo prieš Meksi
kos bedievių žiaurumus.

REIKIA BUDĖTI

Užėjus depresijai, atsirado visokiausių 
sumanymų suvaržyti ateivių teises. Vieni 
siūlo atimti pašalpas, neduoti darbų, kiti 
liepia nepiliečius deportuoti. Dėl to ir kon
grese ir atskirose valstybių legislatūrose 
atsiranda sumanymų išleisti įstatymus, su
lig kurių būtų susiaurinta nepiliečiams tei
sės.

sto prie lovos ir kiekvienu su- knk Kajennų visi žino, kati 
ji.dėjimu jį žadina retežio žva skuata galva žmogus — bėg- 
ngėjimas. - < . lys. yra buvę atsitikimų, kad

Dienos vienodos, nuobod- pabėgėlis iš (bdanos pasiekęs 
žios. Žmonai leidžiama du kart. p.i-aziliją ar Venecuelų, tik 
per savaitę pasmerktąjį lan- dgĮ &avo trumpų plaukų pate
kai. Nuo ryto iki vėlybos na-' k(lav0 į poiį^ nagU8 ir bu. 
kties dirbtuvėse reikia dar- , vo gražinamas atgal Gvianon.

taisomi nusidėjėliai, sužvėrėję | —Tolino (Italijoj) lietuviai 
sutvėrimai. |jau atsiuntė DULR siuntinį

Yra tikrai dėl savo piktada- spaudos parodai, kas Tol ina 
rystėn besigailinčių ir baus- lietuvius atstovaus Pasaulio 
nif kantria? -{liekančių. Tie- dėtuvių Kongrese, dar žinių 
n.- požemių matyt netenka negauta.

buotis. Maistas pablogėjo. Iki 
teismo kaltinamasis buvo žmo-. i
gus. Dabar žmogus mirė ir 
liko tik tam tikru numeriu 

-pažymėtas katorgininkas. Nie
kas- jo nei vardu nei pavarde 
nebevadlna. Taip sėdi pasmer
ktasis, kol susidaro tam tik
ras skaičius pasmerktųjų Gvi- 
anon.

iš visų Prancūzijos miestų 
katorgininkai suvežami į Re- 
jo salą. Rejo kalėjime pasme- 
"klieji pradeda jausti kator
gos žiaurumą. Čia jau geleži
ne drausmė.

Pesmerktieji išvežami į nu
sikaltėlių salą

Pagaliau katorgininkų par 
tija suformuota. Katorginin
kams išduodamos veršinukės 
su būtiniausiais daiktais. Nuo 
šios dienos tie daiktai — vie
nintelis katorgininko turtas. 
Sukaustyti po tris pasmerk
ti-.;' paskutinį kartą žygiuoja 
gatvėmis j tam tikrą laivą, 
vardu “Martiūjera”, kuris

Jis nuveikęs badą, moskitų 
debesis, perplaukęs ant kokios 
lentos upes, išsisukęs iš “bė
glių medžiotojų”, kiauras die 
nas ir naktis klajojęs pelkė 
se, kovojęs su plėšriais žvėr. 
mis nuėjo tūkstančius kilome
Irų. o ap:° plaukus nepagal PO SVIETĄ PASIDAIRIUS zalezninkus, biblistus ir kito- 
vojįo. Vėi kalėjimas, Gviana ii kius ^s^us barzda šiandie taip
bausmė už pabėgimą. ^saulines parodos Čikagoj cicilikiskai atsiduoda.

O bausmė baisi. Sugautas čėsais, vienas lietuviškų cici-j ----------
bėglys įtraukiamas į nepatai- listU pravadyras nusiskuto Vakar Kuko bildinge, Čika- 
souiųjų skaičių. Katorgoj jų 
daug. Jiems nebėra ko bijoti, 
kentėti jie paprato. Nepatai
somųjų skyrius yra tamsian 
požemy. Tamsybėj, jie gal; 
keikti, rėkti, ką nori daryti 
Niekas jų negirdi.

Pradžiai nusikaltėlis gauna^
60 dienų požemio. Jei jis iš- 
drys jžeisti sargą, -bausmę pa 
dvigubina. Pasitaiko, kad nu
sikaltėlis patekęs į požemį gy
vas ii jo nebeišeina. i

sau barzdą. Kokia rokunda goj, išgirdau alasą. O kur tik 
jis tai padarė, nei jo artimi, koks alasas, ten ir aš kad ir 
tavorščiai negalėjo ištlumočj- neprašytas pribūnu. Alasavo- 
ti. Kiti šnekėjo, būk norėjęs jo galutinai Kuko ponai apie 
patikti karalaitei ir jos švi-Kuko iždą ir iždininką. Alaso
tai, ba ir jis turėjo trijų 
žvaigždžių činą.

Cicilistiškos dienos komite-

užvedjėjams tik tik nepabrau
kiau storai savo vožnu delnu 
ir nepasakiau: ponai, alasavo-

Dėl to reikia budėti. Ateiviai, piliečiai 
ir nepiliečiai, taip pat jų vaikai turėtų pa
sipriešinti politikų pasikėsinimui įstatymų 
keliu ir kitokiais būdais atimti ateivių lai-!'U.°? 1 Gviąną. 

ta4-’, liesas vyras, jį išvežė; nieks nežino,-'gvę. Tai yra ir nežmoniška ir priešinasi' ,af aivy a ^rginin ai su 
konstitucijos nuostatams. Ypač organizacijų 
ir draugijų vadai turėtų stovėti sargyboje.
Kada iškįla reikalas, jie turi veikti organi
zuotai.

kas su juo atsitiko. Teima jie visus”.

Praėjus mėnesiui, tas darbininkas dingo. 
Ką su juo padarė, klausimas yra aiškus. Nu
žudė.

A. Smith pabrėžia, kad patrijotizmas Ru
sijoj yra miręs. Badas ir teroras užmušė 
krašto meilę. Dėl to ir kalbama, kad jei kils 
karas, Rusijos žmonės džiaugsis.

* Amerikietis komunistas rašo ir apie tai, 
kad šiandien Rusijoj nėra lygybės ir teisy
bės. Darbintukų tarpe yra klasės. Yra privi
legijuotų klasė. Kuomet vieni skursta, badu 
miršta, kalėjimuose pūva, komisarai palo- 
cinoee pertekliuje gyvena ir lėbauja.

Būt labai sveika, jei visi komunizmu už
krėsti žmonės nuvyktų į bolševikų įsteigtą 
“rojų”, pagyventų ten keletą metų, kaip A. 
Smith padarė, jų akys atsidarytų. Tada jie 
suprastų, kad ne į rojų, bet į pragarą pa
tekt?, i | ' ■ . i

lAteiviy laisvės suvaržymo pavojų yra. 
Budėkime.

peilis dr. Graičiūnas kas kart kibiau 
susiartina su socialistų laikraščiais. Sočia i 
listai tuo, matyt, džiaugiasi. Jie užleidžia 
jam vietos ilgiems straipsniams, kuriuose 
jis lieja savo neapykantą prieš viską ir vi
sus Graičiūnas viską peikia, viską niekina.
Tokiais raštais socialistai yra patenkinti.
Jiems visi geri, kas tik griauna ir šmeižia.
Graičiūnas nieko nėra pastatęs, taigi netu
ri ko griauti. Dėl to jis susidėjo su sočia* 
lietais, kad bendrai griauti kitų nuveiktus
darbus. Tas turėtų patenkinti jo senatvėj — pragaras be šviesop ir oro. 
atsiradusį norą ardyti.

tui ekspensai dėl to buvo ma- j iat, ale ir jūs, beeinu, ne ki-
ži, tik 25c. barberiui, ale pa- taip kvepiat.
čiam lietuviškam cicilizmui—. ,| Pagailo man to seno zmo-dideli, ba po to tasai pravadv ,. ... »• . ' gaus ne dėl to, kad jam Kukoras tuojau virto pasistu: pra , „ , . . x , ,, . -| .... y. . .lizde siort, ate dėl to, kad ne

žinoma. sunku suprasti, kaip' dėjo skrajus P^stų unarui . maišo drujjkog> koĮ po.
žmogus gali dn mėnesiu iš , ’ unytl, .Lle‘“v" nel ; litikėj pažino draugus, ku-
gyventi tamsybėje. Kamera n0 PamirsH lr kitokius cici-

grūdami į stiprius medinius 
i narvus, pačioj laivo apačioj 
i įtaisytus. Vietoj kalėjimo sar
gų, čia jau katorgininkų pri
žiūrėtojai, ypač kietos širdies 
žmonės. Jie nežino, kas yrn 
pasigailėjimas. Tarpusaviai pa 
sikalbėjimai pasmerktiesiems 
draudžiami. Ištisas dienas sė
di jie savo narvuose atogrą- 
ž’i kaitros troškinami. Tik
'.ieną kartą per dieną jie ga
li pasivaikščioti. Maišto jie 
pakelti negali: narvai pakan
kamai stiprūs, o jei ir pavy
ktų iš naivų išsilaužti, kapi
tonas gali vienu mostu pale: 
sil karšto garo šliaukąs ir mr.; į 
ši i n inkus nušutinti.

G pačios Gvianos kalėjimas

taip įtaisyta, kad net oras 
sunkiai įeina. Nei lovos, nei, 
kėdės, neį stalo; nėra net Šiau
lių. Ant akmeninių grindų rei. 
kia valgyti, miegoti... To ma
ža, nusikaltėlio kojos prikau
stytos prie geležinės lentos ir 
jis legali net iš vietos paju
dėti. Diena nieku nesiskiria

i lizrnui nekošer tinksus išda
rinėti.

Kiti jo tavorščiai pradėjo 
spėlioti, kame priežastis to
kio staigaus atsivertimo, to
kio patrijotiznio buožinei Lie
tuvai. Pradėjo tyrinėti. Ir

pažino
riems, sako, jis buvo elpinęs.

Šeimininkės, kepdamos duo
ną ar keikąus turi neplauti 
rankų taip kaip Kastė Suodi- 
naitienė daro.

Pradėjus Suodinaitienei
surado, kad gyvių spietis, ku i minkyti tešlą jos duktė Mei-
ris nuo laiko, kai tik barzda

visas gyvenimas suskirstytaB

nuo nakties. Vieną kartą per prade jo augti, jame Markso 
24 vai. atsidaro mažytis lan- v’er9 palaikė, sykiu su na
gelis ir jiusikal(ėlis gauna bo- kirpta barzda buvo į jėlą iš- 
nkutę vandens ir ketvirtį ki- j laitas. Ale tie gyviai, kurie, 
logramo duonos. Tai papras- kaip žinome, Pr’e žmogaus
tas nepataisomojo dienos vai-, ^mP®> pateko į drėgną vietą 
gįs ir, saulės spindulių neužmuŠ-

Kad nemirtų badu, kartą *i, gyveno, kol nepasitaikė 
per 4 dienas jam duoda lie
sos sriubos lėkštę. Tokiam ka 
rštv, koks yra Gvianoj, duo 
durnojo vandens nepakanka fct°.
troškuliui numalšinti. Į Iš to dabar ir suprasite ro

Visa tai atrodo nežmoniŠ- kundą, dėl ko .toji vėjo ueŠio
ka, neįmanoma. Panašu į šių-J ta po katalikus, “tautiečius, 
rpulingą prasimanymą. Rodos, laisvamanius, sandarieČius, ne

mutė pamačiusi sako:
— Mainytė minkai

rankų nenusiplovus.
— Durnelė tu, — atsakė

motina, — juk ne pyragą min
kau, bet juodą duoną.

tešlą

— Žinai ką, brangusis, — 
sako žmona vyrui. — Šiandie 

Šančius susimesti į kitą barz- buvo atėjęs draugijos varg
ią; į liarzdą, kuri dažnai OI- šams šelpti atstovas, kad ką 
sted bulvaru su lazdele vaik- nors padovanočiau.

— Na, ir ką dovanojai?
— Dovanojau eilę tavo dra

bužių, kurių jau penki metai 
” kai nenešioji, ir savo dfeses, 

kurias pirkau mėnuo atgal.

f
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Paskolos Namų Pataisymams 
Arba Permainoms RENGIA AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ STUDENTŲV1

IR PROFESIJONALŲ SĄJUNGAt i»

Sekantieji praktiški klausi
mai ir atsakymai užinteresuos 
visus namų savininkus, kurie 
tik pageidauja pasiskolinti pi
nigų savo namo pataisymams 
yba permainoms.

Kas gali prašyti!

Kiekvienas nuosavybės savi 
ninkas, asmuo, bendrovė arba 
korporacija, su regulerėmis pa 
jamomis nuo algų, nuošimčių, 
biznio, arba kito užtikrinto 
šaltinio. Nėra reikalo būti de- 
pozitorium finansinėje įstaigo
je, prie kurios kreipiesi.

Kur reikia paduoti prašymų?
Kreiptis prie bile finansinės 

įstaigos užgirtos Federal TTou- 
sing Administration, arba prie 
kontraktoriaus, statymo aprū
pinimų pardavėjo arba išren- 
gimų išdirbėjo.

Kiek galima prašyti?

karna mėnesiniais mokesčiais. 
Mokestis ilgesniam laikui ne
gu 1 metui taip pat skaitoma.

Kaip turi mokėti notų?

Specialus pranešimas ,
Lietuvos vyriausybė šutei- kursija. 

kia vizų dykai tiktai šios eks- ! Ekskursijos vadai:

try to re-establish some ef- monui Gildea.. Kiti irgi buvo niinus lietuvių katalikų susi- 
fective way of protecting the svarbūs nutarimai. Tų rezoliu- rinkimo delegatams, kuriems 
working people, both their vijų*čia ištisai nededame, tik aš, Šv. Tėvo vardu, siunčiu 
wages and hours and their paminėsime trumpai: 1. Vald- Dievo palaimų.
right to organize into Unions. žios alga mainų džiova ser- ‘ Arkivyskupas Cicognani”.

V ' k’ t’kt ‘ r v nee<1 °f Strong Unions gantiems. 2. Skautų organiza- Jo Eminencija Kardinolas
įsi vy imti tai su . la eks-j UBder wise ieadership is par- vimas lietuvių parapijose. 3. Dougherty šiaip pasveikino:

j ticularly important in this pe-1 Komitetų steigimas, kad pa- “Ačiū už malonų atsikrei- 
^HH'.riod now fncing us. gelbėtų lietuviams tapti šios pimų. Siunčiu savo linkėjimus

šalies piliečiais. 4. Panaikini- ir laiminimų
“Kardinolas Dougherty”.

stas prieš katalikų persekioji - 
6. Protestas

prieš Vokietijos pagonijų.

kursijos dalyviams. Inforina- gos dvasios vadas,'kun. .fonas
i cijų reikalais kreipkitės da- Balkūnas, Maspeth, L. I., N. . Knowledge of Catholic So- “<wpatslions” 5 Prote

Padarydamas regularius, ly bar į ekskursijos bendrųjį ve- Y. * Teaching, particularly the į 4______________ _____
gius, mėnesinius mokesčius dejų: J. čį Morkūnas, 41 Wil- Sąjungos pirmininkas Jonas &reat Encvclical, “Reconsrruc .

tang the Sočiai Order”, is es-Aleks,k<>J-(sezoniniai mokesčiai ūkinin- lį^ Drive, Rochester, N. Y. C. Morkūnas, Rochester, N. Y. 
kams) kol nota pilnai bus iš- j į pirmų ir oficialių jaunimo Laivu plaukiant bus konce- 
mokėta. j ekskursijų į Lietuvų 1935 m. rtai, baliai, žaidimai, judamie-

kviečiami visi Amerikos lie- ji paveikslai, šokiai, sportas, 
tuviai. Ekskursija išplauks iš pasilinksminimas

Air savininkas bile kokios 
nuosavybės gali prašyti 

paskolos?
Aplikacijos dėl kredito bus

Korespondentas

pecially necessary now in tliis Log Angeleg apskrityje yra
period of grave danger. Baigus seimų gauta sveiki- daugiau automobilių, negu vi-

Šių rezoliucijų nutarta jia- ninio telegramai nuo Šv. Tė- soje Vokietijoje.
siųsti prezidentui, senatorių- vo Delegato Amerikai, J. E. -----------

New Yorko liepos 3 d., Švedų Lietuvoje dalyvausime: Lie.ms, gubernatoriui, mainų uni- armvyskupo A. G. Cicognani, Ratas kuris sukasi 
Amerikos laivu “Gripsholm”. tuvos Studentų ir Sendraugių jos pirmininkui prez. Lewis. kuris šiaip rašė: rūdija.

Nepraleiskite šios progos! Ateitininkų 25 metų Jubilie- Darbininkų Federacijos pirmi “Kun. Dr. Končius. Malo-
svarstomos, kad pagerinti vie Lietuva laukia jūs. Studento jiniame Kongrese, Pasaulio 
nos šeimynos, dviejų šeimynų Į moksio baigimo dovanos atos- Lietuvių Kongrese, Parodose, 
ir kitų rezidencijų, apartme- j fOgOS tepraeina Lietuvoje. Olimpiadose, ekskursijose, 
ntų, krautuvių, ofisinių triobų,_____________________ :______
fabrikų, sankrovų ir ūkio trio-
bų.

Kur reikia mokėti 
mokesčius?

Katalikų Akcijos Seimelis
PRIIMTA EILE SVARBIŲ REZOLIUCIJŲ

ne-

ninkui, Mr. Grecn ir kongres- nėkite perduoti mano sveiki} PLATINKITE ‘DRAUGĄ’

dabar

IR GALITE PIRKTI
Regulariai dalinai mokes

čiai turi būti mokami asme- Virš 350 delegatų iš Scliuyl- the miners will be able to live
........................ . , kili, Northumberland, Colum- from their industry in a wa>‘

Nuo $100 iki $2,000 patai- n*ai finansinės įstaigos lzni° bai, Luzerne ir Readingo apy- fitting to human beings.
soms kiekvienai nuosavybei. 
Tas priguli nuo pajamų.

Kaip ilgai notos bėga?
Mėnesiais nuo vieno iki pe-, 

nkių metų. Bet notos laikas i
~ priguli nuo finansinės įstai7 

gos, kuri savo pasirinkimu ga
li reikalauti atmokėjimų pas
kolos į trumpesnį laikų, bet

vietoje, arba paštu, jeigu ki- j j jnkjy, atstovaudami 50,000 lie Reduction of hours through
taip sutikta, o nemo- j |uvj^ SUvažiavo j Šv. Pranei- out is one method. A genera'.
kami valdiškiems ofisams ar- Skaas Minpn,villp Pa. hour law wan|d help

Vietinis klebonas, kun. K. Kle ,1T .. T -.i. , . . We call npon all Lithuamanvinskas, atidarė susirinkimų . . , Tr,, . ...... . miners o be active in the L-malda ir nuoširdžiai pasvei-

ba organizacijoms.

Ar galima notų pilnai at
mokėti prieš laikui iš

sibaigiant?
Taip, bile kada. Bus tinka

mai atskaityta už gTeitų at
tas priguli nuo to, kiek pini
gų žmogus išgali mokėti kas sto bus suįoiektuotos 
mėnesį.

mokėjimų, jeigu lėšos iš ank-

Kokį užtikrinimų turi duoti?
a) Turi įrodyti, kad esi nuo 

savybės savininkas.

b) kad metinės pilnos notos 
pasirašytojų yra nors penkis 
sykius didesni už metinius mo 
keaeius, kuriuos turėsi ant 
notos užmokėti.

c) kad morgičius, jeigu jį 
turi, yra tokiame stovyje, jog 
ja finansinė įstaiga galį už- 
girti paskolų.

d) kad vartosi gautus pini-

Ar galima mokėti daugiau, 
kaip vienų mokestį vie

nu sykiu?

kino delegatus. Kun. dr. J. B. 
Končius sveikino visus dele
gatus vardu Centralinės Ka
talikų Akcijos Organizacijos 
ir aiškino katalikų veiklumo 
svarbų tarp darbininkų.

V. Lukošius iš Minersville 
buvo išrinktas pirmininku su
sirinkimui ir M. Leskauskiūtė

Taip, kiek tik nori. Bet jei i iš Mount Carmel raštininke, 
mėnesinė mokestis yra $10, tai
galima padvigubinti tų sumų 
arba patrigubinti; kitais žo-
džiais, didesni mokesčiai pri
valo būti $20, $30, $40 ir t.t. 
ne sumos kaip $18, $25, arba 
panašios nelygios sumos.

Dr. Toole, Superintendent 
viešų mokyklų kalbėjo apie 
reikalingumų jaunimo koo
peracijos, be skirtumo tauty
bės. Kun. A. J. A Iauskas iš 
Maizeville kalbėjo, kaip suor- 

' ganizuoti ir vesti Šv. Vardo
Kas atsitiks, jeigu mokesčiai draugijų vyrams ir Sodaiicijų 

laiku nebūtų sumokėti? merginoms. (Jo paskaita tilps

nion and try to make its po- 
licy and leadersbip suit the 
needs of the miners and the 
industry, in harmony with the 
general good of the countrv 
and in accord witb Catholi j 
principles.

•;->w . ’The destruction of the NRA 
leaves many of our working 
people witbout the proteetion 
of law for their wagės and 
hours. remember wel) the 
verv low wages paid in the 
factories before the NRA be 
gan to operate. Even the new 
NRA wages have not beer. 
enough and the old wages 
were disgremeful.

We ask our govemment to

M

Į MĖNESI

UŽ TAIP MAŽAI KAIP

Neatidčliok. Pra- V 
dėk taupyti suRo- 
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 sųlvgas, tuo dau
giau sutaupysi. Ateik ir pamatyk 
Norge.

Roosevelt Fumiture Co.,
(S. P. Jovarauskas ir S. P. Bertulis, snv.)

2310 W. Roosevelt Rd.
Phone: SEEIey 8760. Chicago. III.

Nereik mokesčiu užsivilkti »P«udoj)- Kongresmonas Gil- 
gus vien tik nuosavybės pa-1 JeiffU mokestis daugiau ka5p dea Ulbėjo apie darbininkų

i- - padėti Vvriausiam Teismui15 dienų užsivilkęs, tai reikės1 * • .
v .... -. . . ... Ipanaikinus NRA. Jis uztiknužmokėti finansines įstaigos 1 ....

ta įsom s.
Koki parašai reikalingi 

ant notos?
Parašas nuosavybės savinin

ko ir (išskiriant specialius at
sitikimus) jeigu savininkas v- 
ra asmenis ir vedęs, tai irgi 
parašų žmonos arba vyro. Ne
reik kitų pasirašytojų arba 
užtkrintojų, tik jeigu reikali
nga palengvinti davimų pas
kolos, kuri kitaip nebūtų iš
duota.
Kiek kainuoja tokia kreditas?

Finansinė įstaiga negali ko- 
lektuoti kaipo palūkanų (in- 
terest) arba atitraukimų nuo 
sumos (discount), arba bile 
kokį mokestį kaipo pilnus ka
štus virš sumos, kuri lygios 
vertės $5.00 dėl kiekvieno $100 
ant vieno meto notoe, iŠmo-

išlaidas, dalinai ratoje nedau- 
'giau kaip penkis centus už 
dolerį dėl kiekvieno užsivilk
to mokesčio. Jeigu žmogus 
perdaug mokesčių praleidžia, 
tai finansinė įstaiga ims tin
kamus žingsnius rinkimui pil
nos sumos.

Pirm negu sutiksi priimti 
paskolų iš anksto susipažink 
su viskuom. FLIS

Dabartinis mūsų preziden
tas Franklin D. Roosevelt la
bai gerai moka kalbėti pran
cūziškai ir vokiškai.

Florida yra paukščių rojus. 
Ten yra 407 rūšių įvairių įvai 
riaušių paukščių.

no susirinkusius, kad Kongre
sas su prezidentu viskų darys 
darbininkų būviui pagerinti 
Užsienio Lietuviams Remti or
gijos pirm. adv. Skipitis kal
bėjo apie reikalingumų suda
ryti tampresnių ryšių tarp Lie 
tuvos ir čionai gyvenančių lie
tuvių.

Rezoliucijų tarpe svarbiau
sioji buvo mainierių reikale; 
ji skamba sekančiai:

One of the greatest problems 
of the anthracite workers is 
how to obtain steady employ- 
ment and steady wages throug 
bout the year. Many minės o- 
perate almost continually. O- 
thers operate only a small part 
of the time. We ask for aome 
arrangement through which

EMIL DENEMARK Bi
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

5848 60 OGDEN 
AVENUE
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V K A U G A S Šeštadienis, birželio 8 d., 1935

TEISIŲ SKYRIUS
Veda adv. Charles P. Kai, 
756 W. 35tli St., Chicago

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS

KL. Mano motina mirė ir 
paliko testamentą, kuris ski
ria-pusę turto muno seseriai, 
% mano tėvui ir ketvirtą da
lį man. Aš spėju, kad kas nors 
buvo klaidingai, kad mano se
seriai paliko daugiau. Kaip 
būt galima panaikinti tą tes
tamentą?

ATS. “lf this will was pio- 
perly executed and no fraud 
or misrepresentation or undue 
influence was practiced ou 
your mother, 1 should sav 
that the will will stand, būt 
your fatlier lias a right to re- 
nounce provisions of the vili 
and get one-tliird instead of

Šiomis dienomis mūsą baž
nyčioje yra Šv. Antano Novo- 
na. Žmonių rytais ir vakarais 
lankosi nemažai. Misijonierius 
gerb. tėvas Aukšti kulnis sa
ko gražius ir turiningus pa
mokslus.
Šio sekmadienio vakare 7:30 

vai. bus sakoma ypatingas pa
mokslas apie Šv. Antaną. No
velių baigsis kitą ketvirtadie
nį per Šv. Antaną.

4. Big Bass Fiddle (Hop- 
kins) — Genevieve Vuišhoras.

5. Daina “Kada noriu ver
kiu’’ — Eugene Marcinkus.

' 6. The Cloek (Ricliter) —
Florence Kimša.

Pertrauka. Galvoju sau, kad
tie “artistai’’ iki šiol gan ma
ži, iš trečio, ketvirto skyriaus.

Pertraukoje gerb. klebonas, 
kun. II. J. Vaičūnas, pasakė 
gražią kalbą. Pagyrė vaike-

Jau tik viena savaitė beli- j liūs už jų gabumą, nors dar j (Harkei) 
ko velykinės išpažinties laiko, ne visi pasirodė; pagyrė tė- ' 1S’ 

vėlius, kad supranta muzikosVisi prieikite! Dabar novenos 
laiku visi turite gerą progą.

Kun. H. J. Vaičūnas
vertę ir t.t.

Vėl tęsiasi koncertas.
7. The Ballet Scene (Wil- 

I son) — Alice Geštautas.
8. Airy Fairies (Spaulding)

Birželio 3 d., pasivaikščio
damas praeinu pro šv. Anta
no parapijos svetainę. Girdisi O’ A Little W altz (Gaynor) —

one-fourth of the real estate. llldelis ‘riukžniaa, lankų plo-' Hellen Pollex
_______ jimas. Pradaręs duris matau 9- Little 5 aller Dog (ho\el

KL. Mano brolis mirė prieš il,,t 8cenos stovi vienas iž S“’ : 'lainuoja Eleanoi
8 mėnesius. Teismas mane pa-\ besni« PAPUOS mokyklos ino Kundrotas, akomp. Liihan Ju-
skyrė administratorimn. Kada i k,ni«> žlno,l,a’ v5'ras- Svetal-1 , „ . ,.
jis mirė, gyveno pas vienų sa- į nC'Jl' 8us«d«8 8an būre-! 10- Į«™“z ‘'*°Use at the
vo gerų draugų ir as žinau,1'8 ž’,K>ni«- Klausiu, kame da-j ”ce ~ ' Za‘
kad jis paliko dėžę ir joj daug '>'kas' kad tai pia-1 karas.
brangių dalvkų, popierų ir t.t. ",ok""U koncertas, sureng-' O . busan ~
m . • : las seserų, mokytoju, kad pa-11 hmlotte Spitlis.Tas jo draugas griežtai uzgt j ji .
na ir neduodu. ?.r jis turi tei i Kuliams ir publikai • ]2. Mareli in C. (Straebbog)
sę užlaikyti! gabumus talentuotų mokinių,Raymond Matulonis, Ralph. r • a a • kurie pas seseris niokosi pia-' Matui Daniel Kelnšas ATS. Jeigu tamsta esi pa- ...... 1 auaim, uumei jvtipsas.
skirtas administratorium, pa
sisamdyk advokatą ir jis už- 
ves vadinamą “issue of a ci- 
tation against those people to 
come into Court and sliow 
cause why tliey should not 
deliver the said property” 
Jei jis neišpildys teismo rei
kalavimo, tada teismas galės 
jį nubaust kalėjimu. ,

KL. Užsisakiau eilę drabu
žių pas kaimyną siuvėją. Su
tikau užmokėt $35.00. Daviau 
jam $10 ant rankų. Jis pa

nų skambinti, ir kad tas “vy
ras” ant scenos'yra vakaro 
vedėjas, Paulius Marcinkus. 
Jis ką tik pabaigė įžanginę 
kalbą ir perstatė pirmą “ar
tistę”. Paduoda programą, ku 
ris toks ilgas, kad aš net pa
klausiau, ar viskas bus šį va
karą. Gavęs atsakymą “taip”, 
pagalvojau sau: pasėdėsiu ke
letą minutų ir keliausiu svei- i 

• kas, kol dar nesutemo. Žiūriu 1 
programą: i

1. Little Selections (Willi- I 
ams) — Angelina Gendusa

13. Charming Cinderella (E- 
ndres) — Patricia Pocius.

14. Indian Festival — Ralph 
Matui.

15. Music of the Waves 
(Spaulding) - {Aniceta Bukau 
skas.

. . . J- Iop Corn (Harding)nueravo ir porą kartų bandė .. ,' VVilliuiu Kačinskas, 
pritaikinti, kada pasiuvo, as | 3.... . . . TA | Dollv’s Lullaby (Stone)
užmokėjau visus pinigus, Par-' ,». v . , . , . — Grace V\ astak.
sinesus namo visi pradėjo kn-
tiknoti ii pats jaučiausi, kad , j<ontraktą ir aš padėjau pas jj 
drabužis nėra tinkamai pasiū-1 dei)Ozit.,/$500. Už kelių dienų 
tas. Kaip aš galiu atgaut savo nuįjau pais savo advokatą, kad 
pinigus? j įįg peržiūrėtų popieras. Ad-

ATS. Pagal paduotus fak-; vokatas -klausia, ar aš turiu 
tus, turiu pasakyti, kad pini-1 kopiją kontrakto. Atsakiau,
gų nebus galima atgauti, “be- 
cause the tailor fulfilled the 
contract by making you a sun

ne.‘ Jis man patarė eiti pas 
realestatininką ir reikalauti 
kopijos. Bet tas man neduoda

and you aceepted delivery par- Į Ką aš turiu daryti ? 
ticularlv after you were fit-! ATS. The making of a con-
ted twice’

KL. Ieškodamas pirkti na
muką,. užėjau pas vieną real
estatininką ir prašiau, kad

tract by a real eslate man is 
practice at Lau, and no reale 
estate man, unless ne is a li- 
censed attorney, can practice 
La\v. You can have a warrant

jis man paieškotų tinkamą' issued against the real estate 
nuosavybę. Už kelių dienų jis. man for tbe unauthorized pra- 
surado ir man patiko. PadarėU-tice of Law.

Gerkit ir Reikalaukit

16. Elf and the Fairy (Ben- 
tley) — Virginia Balnis.

17. The Little Navajo (Li- 
toff) — Daniel Kelpšas.

18. Wedding of the PainteO 
Doll (Novelty nuniber): dai 
nuoja Eleunor Kandrotus ii 
Joanna Anglickis, akom p. Lil- 
lian Juknis.

19. Camel Train (Daines) 
— Kalmond Matulonis.

20. Lavender and Lace (VVi 
lliams) — Nary Helen Mon- 
deika.

21. Šwinging in Fairyland 
- Loretta Paulai-

22. Beautiful Star of Haven 
(Druinheller) — Florence Ju 
revičius.

23. In Schubert’s Days (Kn 
ntzlin) — Marie Petraitis.

24. School Flag (Spaulding) 
— Frances Bernotas, Florence 
Jurevičius, Loretta Paulaitis, 
Josephine Paterebas.

25. The Juggler (Keru) — 
Frances Bernotas.

26.

33. Little Colonel (Novėl- n 
ty): Colonel — Patricia Po
cius, Soldiers — Second and 
third grūde boys.

34. Hungury (Koelling) — 
Steplianie Bilevičius.

35. Elėgy in C sliarp Minui 
(Nollet) — Lil lian Jukins.

Geriausią linkėjimų pianis
tams, gal ateities “Paderevs- 
kiams”.

“Draugo’’ Rašėjas

Pirmus metinis šokių vaka
ras Grant Parkholme Men’s 
Civic klubo įvyks šeštadienį, 
birželio 8 d., Liberty Hali.

Rengiamoji komisija žada 
visiems atsilankusienis smagų 
laiką. Rap

I LABDARIŲ ŪKĮ

AMERIKOS LIETUVIU OLIMPIKOS 
FONDAS

2608 W. 47th St., Chicago, Illinois
#100 #25 #10 #5 #1□ □ □ O o

%

Gerbiamieji:
Prisiunčiu............................................................. Fondui

Noriu likti Dlimpikos Rėmėju. Pinigus prisiusiu, vėliau, 
pirmininkui □ raštininkui □ iždininkui U

pireš liepos 1 d., 193.) m.

Vardas

Antrašas

BRTDGEPORT. — Trokas į 
Labdaringos Są-gos išvažiavi
mą išeis nuo P. Gudo krautu

901 W. 33rd St., rytoj 9 lamhj popiet. Visos narės kvieves.
The Waltz You Saved vaL r>'to- Visi norintieji va-

Foi Me (King) — Helen Mi
liauskas.

27. VVhispering - lėle of Ca- 
pri — Lithuanian March ako- 
rdinu solo — John Šeputis.

28. Flowėr Song (Lange) — 
Josephine Paterebas.

29. Beautiful Blue Danube 
(Strauss) — Sophie Baltas.

30. Scarf Dance (Chami- 
nade) — Elsie Benvenuti. į

31. lioyal Trumpeters (Bro 
\vn) — Alice Einentas, Step 
hanie Bilevičius,

32. Bark, Hark ;ne Lark 
(Schubert - Williams) — A 
lice Einentas.

..

žiuoti prašomi susirinkti prie. 
Gudo krautuvės prieš minėtą 
laiką. Už nuvežimą ir parve
žimą tiktai 35c.

ŠV. ONOS DRAUGIJOS 
PIKNIKAS

Miestas

Mano kandidatas į žymiausius Aineirkos Lietuvių At

letų kontestą: vardas .........................................................
J

‘ atsivežti.

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJA.. — Šv. Onos draugi- ! 
ja rengia išvažiavimą į Mar-' 
quette park, birželio 9 d., 1 va i

2 Akimou’iczui Michal 
8 Juozapui Žolynui 

-11 Kasparui Vincui 
lt) Skrobutėnui Alfonsui 
901 Adomaičiui J.
932 Žilinskis Juliai

čiamos atsilankyti ir draugusf
Valdyba

AMER. LIET. KATALIKŲ STU
DENTŲ IR PROFESIJONALŲ 

SĄJUNGOS
EKSKURSIJA

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI 

CAGOS PAŠTE

PEOPLES KRAUTUVĖSE
GALITE PIRKTI SAU

Refrigeraton
be jokio įmokėjitno

ir išmokėti 
taip mažais 
mokesčiais, kad 
pareitų tik......

15

Peoples Krautuvėse galit pasirinkti visų gerųjų 
bysčių refrigeratorį:

FRIGIDAIRE, WE3TINGH0USE, CROSLEY, 
GRUN0W, NORGE, BPARTON, GIBSON ir Kt.

Nekuriu jų 
kainos nuo ’79 50

Imame senas ledaunes į mainus ant refrigeratorių, 
. didelė nuolaida.

M ANUI ACTU R IN3 C O M f* A N V

4179-83 ARCHER AVĖ. *** 2536-40 W. 63rd ST.
Coraer Maplewood Avė. Cornor Rlchmond Street

Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400
CHICAGO, ILL

ir aukščiau

SVIESI ATEITIS

•< •• *

TAUPANT PINIGUS 
UŽTIKRINTOJ VIETOJ

Snv. Va'.. Įstaigos F. S. & L. Ine. 
Coip., \Vasliington, D. C. Atraustas 
Kiekvieno Žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

Mokam dividendus 
lerį pagal uždarbį.

už kiekvieną do-

Duodam Paskolas 
Ant Morgičiu

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.

NDARD^Z?ederal Savings Jums reikalaujant atiduodam 
sutaupytos pinigus. NfcRA Į 
STOJIMO MOKESČIŲ.

,AND LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO ---------

JU8TIN MACKIEVVICH — Prezidentas 
HELEN KUCHINSKA8 — Raštininkė

2324 SO LEAVITT STREET Tel. CANAL 1678

SOKYS - DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 So. Halsted Street
Phone: YARds 5215 

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškas Bonus

Visokios Rūšies Insurance — Ignles, Vėsnkm, Automobilių, 
Stiklų ir 1.1.

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS: VARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BilOAVOJIMO B-VĖS
i: \si i\i Jh

SVEMĮ AMERIKOS LINIJA
ModernlSkuoju motorlaiviu

“ G R I P S H O L M”
Išplaukia iš New Yorko 

LIEPOS 3, 1935
Per Gothenburgą, Švediją

Keleiviai išplauks iš Stockholino 
nauju modernišku laivu "MAltlE- 
HOI.M”, per Baltijos Jūrą. j KUAI- 
I’ĖDĄ. Kelionės laikas 24 valandos.

Ekskursija užgirta 
I,I1<T. IiAIV. AGEXTV SĄJUNGOS 

AMERIKOJE
Ekskursijų lydės: Sąjungos centro 

pirmininkus, Jonas K. Morkūnas, Ro- 
chester, N. Y., Ir Sąjungos centro 
dvasios vadas kun. J. Balkonas, Mas- 
peth, N. Y.

Norj dalyV&utl šioje ekskursijoje, 
malonėkite kreiptis:

Rev. J. Vosylius. 2327 W. 23rd Pi., 
Chicago, Iii.
Mr. John C. Morkūnas, 41 tVillito Dr., 
Rochester, N. Y.
Marianapolis College, Thompson,

Conn.
arba j vletinj laivakorčių agentą

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

»

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI- [[ 
MU, kviečiame jos atsinešti 
savo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted SL

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sutvirtina visokius o- 

rganus žmogaus sistemoje, pataiso 
apetitą, sureguliuoja virškinimo apa
ratą ir vidurius. Sutelkia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai ir pa
daro Ją tvirtesne Pagelbsti ku.r kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge- 
rų vaistų pasirodys tiktai j keletą 
dienų po vartojimui

NUGA-1CNE parduodamas visose 
vaistlnyčiofe. Žiūrėkite kad gautumė
te tikrą NUGA-TONE, nepriimkite 
pavaduotąją.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Lluosuotoją vidurių 2f,c ir 
50c.

«■■■■■«■■■■■ *a
REUMATIZMAS- 

SAUSGELE I
Nesikankyklte savęs skaus- ■ 

mals, Reumatizmu, Sausgėla, a 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun- ™ 
glu — raumenų sunkumu: nes ( 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę Ir dažnai ant patalo pa- B 
guldo _

CAPHIOO COMPOUND mos ■ 
tts lengvai prašalina vi rėminė- | 
tas Ilgus: mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėko- B 
nes pasveikę. Kaina 50c. per _ 
paštą 65c, arba dvi už 11.05. —
Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA- g 
TO8" augalata gydytis, kaina 
60 centų. B
Justin Kulis ■
3M9 80. HAL8TBB BT. 1 

Chioėgo, DL ■

I fl ■ B B B
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ŠVČ. PAN. MAR. GIMIMO PARAPIJOS PIKNIKAS
JVYKS

SEKMADIENY, BIR2ELIO-JUNE 9 DIENA, 1935
Vytauto Darže prie 115 gatves ir Crawford Avė.

VIETINĖS ŽINIOS
IŠKILMINGAI PAGERBĖ 

KUN. A. BALTUTI
Sekmadienį, birželio 2 d., 

Gim. l’an. Švenč- parapijos 
svetainėje įvyko vienas did
žiausių bankietų, kuris buvo 
.surengtas parapijonų, kad pa
gerbus savo klebonų kun. Ale
ksandrų Baltutį jo 20 metų 
kunigystės ir 50 metų amžiaus 
sukaktuvėse.

Žmonių buvo pilna svetainė. 
Dalyvavo kun. Vaieūnas ir 
kun. Linkus. Skaitlingai atsi
lankė Marųuette Parko profe- 
sijonalai ir biznieriai. Gabio
sios šeimininkės (Akademijos 
rėmėjos) suruošė turtingų va
karienę. Sodalicijos mergaitės 
tarnavo prie stalų.

Kun. P. Katauskas buvo va
karo vedėjam. Pirmiausiai pa
rapijos mokyklos vaikai pri
taikintomis dainomis sveikino 
gerb. klebonų. Toliau mokyk
los mergaitės gražiai sulošė 
veikalėlį “Trys varpos”. Po 
to sekė mažyčių troškimai ge
rb. jubiliatui. Aldonos Vilimai 
tės pasveikinimas buvo gra
žiai išpildytas. Akademikių o- 
rkestra gražiai paįvairino pro

GRAŽIAI PATAISYTA 
KONSTITUCIJA

Marųuette Parkiečiai širdingai kviečia visus savo kaimynus ir draugus. Bus visokių įvaire
nybių, o ypač imtynės prūsų su Lietuviais už Klaipėdų. Žodžiu BUS V’LSKO.
Žinomas filmistas A. Peldžius ims pikniko .judamus paveikslus.

Nuoširdžiai kviečia visus
KLEBONAS IK KOMITETAI.

AMERIKOS LIETUVIŲ OLIMPIKOS 
KOMITETO DARBAI

PlkNIKE PAMATYSIME OLIMPIJADOS DALYVIUS

MARQUETTE PARK. - 
Birželio 3 <1. įvyko Šv. Tere- 
sėlės paskutinis vasaros sezo-' 
no susirinkimas, kuriame da

kad toji kelionė duos jų vai
keliams progos susipažinti su 
brangiąja tėvyne Lietuva. Jie 
ne tik pakels lietuvių vardų, 
bet ir patiems tėveliams bus

ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJŲ DR-JOS 
XVI SEIMO PROTOKOLAS

(Tęsinys)
Skyrių raportai

Iš sekančių skyrių išklau
syta raportai ir kuris kiek 
metų bėgyje padarė:

1 skyrius: akademijai —

Birželio (i d., Petkevičiaus 
ofise, 2608 W. 47th Street, su
sirinko A. L. Olinipikos ko
mitetas tartis busimojo pikni
ko' reikalais. Piknikas ruošia
mas birželio 14 d., Vytauto da
rže. Šis piknikas rengiamas

lyvavo skaitlingas būrys na- , , , ... .. ..
* ° J .j tam, kad sukėlus reikalingų

pinigų sportininkų kelionės lė 
šoms padengti.

Pirm. Bagdžiūnui atidarius 
susirinkimų, pradėta įvairių 
komisijų raportai. Pirminin
kas pranešė, kad trijų sporti-

nų.
Perskaičius pereito specia

laus susirinkimo protokolų, 
dėl mirties draugijos pirmos 
narės A. Baltutienės, prie kon
stitucijos pridėta kai kurie
dalykai, būtent, kad narei mi- i . , ,.. v . ninku keliones lesąs padengs
rus draugija užprašo reguiem

Mišias paaukojant $5.00, o mi 
rus bet kuriam nariui tų šei
mynų, kurios narės priklauso 
šiai draugijai, paaukoti $2.50 
Mišioms šv. Giltinas nutari
mas.

Po susirinkimo narės žaidė 
kauliukais, po to pavaišintos.

Alfa

DULK, kurios pirmininkas 
adv. Skipitis prižadėjo dova
noti $1000.00 iš draugijos ka
sos. Be abejonės, tų sportinin
kų tėveliai irgi prisidės prie 
šio darbo, nes jie pamatys,

MERGAIČIŲ DARBAS 
VISIEMS PATIKS

kuo pasidžiaugti.
.. , ... $463.10, Lietuvos seserims —Pramogų komisija savo ra- ...... ’

, .. - _ . . . .. . 1 $163.00, parapijos naudai —porte patiekė įvairių sportini- a .
, I $144.2o. 2 skvnus: akadeimnkų pavardes, kurie dalyvaus 1

būsimam piknike, kad paty
rus kiekvieno gabumus ir iš
rinkus pačius geriausius. Pi
knike bus rietynės, kumšty
nės ir kitos sporto imtynės. 

{Visiems dalyviams bus sure
ngtas kuolinksmiausiai prog
ramas.

Sekantis susirinkimas bus

rius: akademijai — $55.00. 2J 
skyrius: akademijai — $28o. 
25 skyrius: akademijai — 
$232.77. 26 skyrius: akademi
jai — $93.25. Iš Scranton, Pa., 
$23.00. 24 skyrius seimui —• 
$62.00.

Draugijų aukos
Town of Lake: Akademijos 

Rėmėjų 1 skyrius — $25.00,
jai - $654.25, Lietuvos sese-1 Sv Agotoa nle.
tiras - $33.06, parapijos nau- : ,.gaicil) s0(la|iciia _ $5nOj M„
dai $16,00. 3 skyrius: aka- kyijo, mergaičių ur-ja — $5, 
demiiai - $162.95, parapijos Ministrantų _ $500> A. 
naudai - $123.00. 4 skyrius: • nge|o garg0 (lr_ja _ $3-OU> K(, 

legijos Rėmėjų 8 skyrius —akademijai — $719.21, parapi 
jai — $117.27, Lietuvos sese
rims — $56.00. 5 skyrius aka
demijai — $241.25, parapijai 

$171.00. 6 skyrius: akade

$3.00, Moterų Sųjungos 21 kp. 
— $3.00.

z

Bridgeport: Akademijos Rė-

rgaičių sodalieija — $5.00, La
bdarių 5 kuopa — $5.00.

North Side: Akademijos Rė
mėjų 3 skyrius — $44.00, Šv. 
Ražančiaus dr-ja — $5.00, Šv. 
Cecilijos dr-ja — $3.00, Mer
gaičių sodalieija — $1.00.

Roseland: Akademijos Rė
mėjų 4 skyrius — $15.00, Lie
tuvos Vyčių 8 kuopa — $5.00, 
Šv. Onos dr-ja — $5.00, Treti
ninkų dr-ja — $5.00, Idealių 
Moterų klūbas — $5.00, Mer
gaičių sodalieija — $3.00, S. 
L. R. K. A. 33 kuopa — $3.00.

Dievo Apvaizdos parapija: 
Akademijos Rėmėjų 5 skyrius
— $20.00, Šv. M. Ražancavos
— $5.00, Tretininkų dr-ja — 
$4.00, Apaštalystės Maldos dr- 
ja — $5.00, Šv. Vardo dr-ja
— $5.00, Šv. Onos dr-ja.

(Daugiau bus)

antradienį, birželio 11 dienų, jmijai — $863.85, parapijai —'ni^jy - skyrius — $25.00, Šv.
Petronėlės dr-ja — $5.00, Me-

DAR APIE DARIAUS - GIRĖNO PAMINK 
LO FONDUI PIKNIKĄ

Kaip spaudoje buvo skelbia nuojant, visur buvo girdėti, 
ma, taip ir įvyko. Birželio ? 
d. Marąuette parke žmonių su- 
plūdimas buvo didelis.

Piknikas buvo įspūdingas ir 
malonus. Nors nuo ryto lijo, 
o apie 1 vai. ir smarkiai su 
griausmu palijo, bet 
neišgąsdino.

Šokiams paruoštoji estrada

Rap $240.28. 7 skyrius: akademi
jai — $254.39, parapijai — 
$288.00. R skyrius: akademi
jai — $488.13, parapijai — 
$125.02, Lietuvos seserims — 
$81.00. 9 skyrius: akademijai
— $800.00, parapijos naudai
— $130.00. 10 skyrius: akade-

BIZNIER1AI, GARSINKITE 
••OBAIJOF’

Piknikas tęsėsi iki 10 vaL 
vakaro, nes taip malonios nuo
taikos, įspūdžių ir draugiškų mijai — $260.88, parapijai — 
pasikalbėjimų, matyt, niekas $165.00. 11 skyrius, So. Bos

MAHQLiKTTK park. —
Mūsų pirmutinis piknikas bus 
labai įdomus. Mergaičių so- 

gramų lietuviškais rinkiniais, dalicijos mergaitės bus šeimy- 
Ant galo scenoje pasirodė di- ninkėmis. -Gamins lietuviškus 
dziulis parapijos choras su ve valgius Vytauto darže, kur y-;pasirodė perinaža. Kadangi ša 

le pai ko California avė. bouledėjo varg. B. Janušausku. Cho jra gražus restoranas. Turės ir 
ras įspūdingai išpildė: “Pa- muzikų, kad smagiau būtų va- 
sveikinimo daina” (kuri buvo Įgyti.
specialiai parašyta -klebonui Mergaitės visus iš anksto 
pagerbti), “Vilniečių daina” kviečia atsilankyti ir paragau
ji- “Zing-zing”. tį jy gamintų valgių. Rap.
Kalbėjo: kun. Vaičiūnas, kun. -----------------

Linkus, L. Šimutis, Dargis, Le 
nkart, Nausėdienė, adv. Kai, 
grab. Paulavičius, F. Masca- 
rella ir kiti. Sveikinimus su
dėjo: par. komiteto narys Oš- 
keliūnas, -šv. Teresės dr-jos 
keli finas, » Šv. Teresės dr-jos i 
atstovė Pilipavičiene* šv. Kaz. 
Akad. Rėm. dr-jos — Prose- 
vičienė, Šv. Barboros dr-jos — 
B. Alkimavičienė, Tretininkų 
dr-jos — Stočkus, L. Vyčių — |

NORTH SIDE ŽINELĖS
Birželio 9 d. Dievo Motinos 

Aušros Vartų dr-ja rengia šei 
myniškų išvažiavimų Jeffer- 
son Park miškuose. Vieta per
taisyta, kad žmonės išvažiavę 
galėtų smagiai laikų praleisti, 

i Komisija kviečia visas dr- 
jas, svečius ir pažįstamus.Bus 
šokama, žaidžiama, ‘Vndoo’’ ba 
sehall’ (žais jaunieji su old- 
taimeriais) ir kitokių žaidimų,

varas gražus, švelniai asfal
tuotas, tat gatvė uždaryta ir 
panaudota Šokiams. Taip dar 
nėra buvę Chicagoje.

Chicagoje — žmonių skai
čiumi, įdomybėmis ir maloniu 
[lietuvių vieningumu bei suta
rimu, tokio pikniko dar nėra 
buvę. Kad aprašyti visus Į- i 
spūdžius, reiktų daug laiko ir-l 
popieros.

nenorėjo apleisti.
Piknikan įėjimas visiems bu 

žmonių vo dykai. Priede daug buvę 
dovanų, tarp kurių buvo ir 
gan brangių. Kas jas laimė
jo, paskelbs renginio komisi
ja-

Tų dienų buvo daug para
pijų ir organizacijų piknikų, 
bei parengimų, kurie aišku 
dėl šio pikniko nukentėjo. Bet, J

ton: akademijai — $103.75, 
Lietuvos seserims — $50.00. i 
12 skyrius: akademijai — 
$242.29. 15 skyrius, akademi
jai — $160.00. 19 skyrius: a- 
kadomijai — $59.00. 20. sky
rius: akademijai — $18.50. 21 
skyrius: akademijai — $130, 
jmrapijai — $80.00. 23 -skv-

DIDIS
JUNE BRIDE

Išpardavimas
Stebėtinai Gera Proga Visiems

Pirkti Namų Reikmenis

Muzika, dainos ir kalbėtojų 
kalbos aidėjo nuo daugelio me 
džių ir stulpų, kurie buvo nu
kabinėti laudspykeriais taip,
kad grojant, kalbant ir dai-' rko.

J. Juozaitis, Motinų dr-jos —
Trust, Mergaičių Sodalicijos . .
— E. Prosevičiūtė, Moterų S- e” ^niy ir

. j- _ . . ,,, Nuvažiuoti lengva. Imt Els-gos 67 kp. — Zagūniene, Cho- ...........................
ton Avė. gatvėkarį ir važiuoti 
iki Lawrence Avė. Su tuo pa-

ro — varg. B. Janušauskas, 
Šv. Kazimiero Karalaičio dr- 
jos — Stočkus, Šv. Vincento 
a Paulo dr-jos — V. Birgelis.

Baigiant programų visų my
limas jubiliatas nuoširdžiai 
dėkojo visiems įsirapijonams 
ir svečiams už įspūdingų at
mintį ir brangias dovanas.

Po vakarienės visi sustoję 
užtraukė “Happy Birthday 
To You”.

Keikia priminti, kad suren
gime šių iškilmių daugiausiai 
darbavosi parapijos komiteto 
nariai Oškeliūnas ir Venckus. 
Garbė jiems. Nors jų darbas 
buvo sunkus, bet kuo gražiau
siai atliktas.

Ieva Lukošiūtė

čiu transferu imti busų, ku
ris nuveš iki Central Avė. Ke
li blokai iki Indian Rd. ir vie
ta. Komisija

PAVYZDYSKITIEMS
Prisiunčiu money orderį $6 

už “Draugų” ištisiems me
tams.

Labai dėkoju už laikrašti; 
gaunu visus numerus ir visų 
skaitau, kaipo katalikiškų lai
kraštį, o kitokių šlamštų ne
noriu nei į rankas imti, nes 
jie yra katalikams pavojus, 
tai ir nenoriu tokių skaityti.

Su aukšta pagarba, 
Alex. Balutavičiua,

Duąuesne, Pa.

Tai D.-G. Paminklo Eondo 
reikia tikėtis, kad lietuviai ka Į Komiteto nuopelnai, 
talikai ateity mokės atsiteisti [ p. Šliogeris
skaitlingu dalyvavimu. ! p s Būtų nialonu> kad ir

Žmonės ta proga aplankė ir I kiti laikraščiai perspausdintų 
Dariaus - Girėno paminklui ! 
išpiltus pamatus. Visi džiau

ir
D A U G S U T A U P Y T I

gėsi, kad didingasis pamink
las, kokio Chicagoje dar nėra, 
neš lietuviams garbę. Pamink
lu domėjosi ir svetimtaučiai.

Visiems savo kostmeriams, ku
rie pirkote anglis pas mus pra
ėjusį sezonų, tariu širdingiausi 
ačiū!

Prie progos dalia r pranešu, kad 
jau laikas apsirūpinti anglimis, 
dėl ateinančios žiemos. Patogiau-

Buvo svočių net ir iš New.'Yo- Isias laikas yra dabar, kada anglys 
' sausos ir kainos nupigintos. Jei 
dabar pripildysite savo anglių a 
ruodus, sutaupysite daug pinigų

Angliakasiai žada streikuov.
tad nėra abejonės, kad anglys tu

$68.00 7-nių dalių Valgy
klų setai

$37.50
$55.00 Naujos Mados 

Gesiniai Pečiai

$29.95
$100.0*) 3-jų dalių modern. 
Miegamų Kambarių setai

$100.00 Mohair ar Frieze 
{Seklyčiom setai

$54.50
$10.0*) 45 svarų, baltos 

vatos mat rasai

$4.79

Skolina pinigus aut pirmų 
_ morgičiu, atmokėjimui morgi-

^IMANO DAUKANTO^ čių, pataisymui namų ir pas-
tEDERAL OAVINGS tat>',,,ui namų, lengvais
and loan association mėnesiniais išmokėjimais. Pra- 

or chicago dėkite taupyti savo uždirbtus 
pinigus šioje Federalinėj įstaigoj. Galima pradėti tau
pyti nuo 50c į mėnesį ir aukščiau. Nereikia mokėti įs
tojimui. Jūsų pinigai vyra apdrausti iki $5000.00 per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, \Va-
shington, D. C.

Raštinė atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
5 po pietų

Seredomis ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro

2242 West 23rd Place
PHONE CANAL 8687

B1N. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

z?

$59.50

rėš pabrangti.

Kviečiu visus savo senus ir ' 
naujus kostumerius daryti biznį 
su mumis.

Putenkinimas visiems Užtikrin
tas. I

GRANT WORKS COAL ! 
YARD

AD. BERNADISIUS, sav.
16th St. and 49th Ct. 

Cicero, 10.
Tel. CtčefO 311

$12.00 Garantuoti Kiln
umus hyvoin Kpringsai

$4.95
$25.00 5-kių dalių 

Breakfast setai

$12.95
$28.00 gražus nauji 

Lounging krėslai

$14.75
Springsiniai Ma

tracai

$30.00 gražus, naujos ma
dos, 9-12 Kaurai

$16.95
$30.00 Gerai padaryti 

Studio Couches

$15.95
$65.00 Naujos garantui'- ; $20.00 
tos Drabužių Plovvklės

$29.95 $8.95
VISOKIE R E F R I O E R A T O R I A I

Parsiduoda mažiausiomis kainomis
Lengvi išmokėjimai pritaikomi visiem pagal norų ir išgalę
Lankykite šių didžiausių krautuvę Bridgeporte dabar, 

nes turite geriausių progų sutaupyti daug pinigų.

3224 South Halsted Street 
j. W. Kaledinskas, Vedėjas

Pasiklaus) kitę inflny grakaue LlrtuvlSko Programo, rytoj.
11 vai. ryt* * stoties U'GE8, 18«0 kloryclea

UZUot,
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VIETINES ŽINIOS GERAI DARO
MARQUETTE PARK. —

VYKSIME Į VYTAUTO 
PARIG&

MARQUETTE PARK. — 
Birželio 9 d., Vytauto darže 
įvyks kas nors nepaprasto. 
Laukiama karo už Klaipėdą. 
Mat, “vokiečių” armijų orga
nizuoja generolas J. Grasins- 
burgas - Grasinskas, o lietu
vių armijų organizuoja gen. 
P. Venckus. Vienas ir kitas 
sakosi turį labai stiprias ka
riuomenės dalis. Gali įvykti 
baisi kova. Gransinsburgo ir 
Venckaus kariuomenių susi- 
grūmiiną; matys visi tie, kurie 
tų dienų atvyks į Gimimo Pa
nelės Šv. piknikų į Vytauto 
daržų. Bus tikrai įdomus pik
nikas!

Šiame piknike taipgi bua

so D. Vvtuvienei, E. Kazlaus
kienei, O. Daukšienei ir ki
toms komisijos narėms.

ntas, stacijų ir visų stovylų 
atnaujinimas kainuos apie 
3,000 dol,

---------- Į Biznieriai bučeriai, mėsos or-
Birž. 8 d. parap. svet. mei- 'dorių iSvežiotojaiK sužinoję. 

, gairių C. Y. O. klubas rengia ]<afĮ dienraščio “Draugo” me- 
šokių vakarėlį. Bus gera mu- tinis piknikas bus liepos 21 
zika. Jaunimus prašomas skai d., Birutės darže, savo drau-Gegužės 12 d. Duugbters of 

America klūlms (kitatautės) 
bendrai ėjo prie šv. Komuni
jos mūsų bažnyčioj. Pasitaikė
labai lvtingas rvtmetis, tačiau .

r . v moji sv. Komunija. Solo gieamerikonės moterys pavyzdm-1 T _ .x.

gai pasirodė.

tlingai dalyvauti.

Šio sekmadienio 8 vai. ry
to Mišiose bus vaikučių pir

dos dainininkė S. Lauraitienė,

giškų išvažiavimų su visais 
kostumeriais į Labdarių ūkį 
perkėlė į liepos -28 d. Rep.

Pranešimai
-K,

Gegužės 19 d. mergaičių so
dai iei ja buvo suruošus vaka
rų, parap. svet. Mergaitėms 
pasidarbavus, sėkmės buvo 
gražios.

Šv. Kazimiero parap. para- 
pijonai rengia didelę vardinių j 
vakarienę savo mylimam kleb. 1 
kun. Antanui C. Martinkui pa- į 

gerbti jo vardo dienoje. Kol į
baigtos kleb. kun. Al. Baltu- kas, visa tebėra paslaptyj. 
čio 50 m. amžiaus ir 20-ties Mat, norima padaryti “supry- 
metų kunigystės jubiliejaus iš zų”. Bankietas bus ketvirta-
kilmės.

Piknike susirems ne vien 
“vokiečiai” su lietuviais, bet i. . . . . e Iir biznieriai su profesijona- 
lais. Jie loš “soffc bąli”. Biz
nieriams vadovaus kun. P. Ka 
tauskas, o profesijonalams 
kun. F. Lukošius.

Būsimų “vainų” atvažiuos 
pažiūrėti net Raseinių Magdė 
ir Telšių Pliumpis. Zvalgaitis

dieuį birž. 13 d., parap. svet.

Gegužės 26 d. buvo vaiku
čių pirmoji šv. KonuAiija. Vai
kelių pirmoji Komunija visuo
met daro jaudinantį reginį.

Rep.

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS.F f

Be to, bus svarbus raportas, dų krautuvė, 34(17 S. Halsted, 
apie kurį visi privalote žinoti, st., taipgi Budrik Furniture 

St. Narkis, sekretorius • Mart, 3345 S. Halsted st. Pro- j 
.'gramas bus sekantis:

1. Lakštutės polka — or- — Radikalai padegė bažny-
kestras, 2. Varpelis — valcas; čių Surri miestely. Gesinant 
dainuoja Stasys Rimkus, 3. griuvo siena ir užmušė 5 as- 
Kur Nemunas ir Dauguva, meilia. Pilietinė sargyba ieš-

PROGRESS KRAUTUVE 
VĖL LINKSMINS KLAU

SYTOJUS GRAŽIU 
PROGRAMŲ

RADIKALAI SUDEGINO 
BAŽNYČIĄ

LERIDA, Ispanija, birž. 7.

CHICAGO HEIGHTS 
ŽINIOS

Birž. 2 d. mūsų bažnyčioj 
iškilminga procesija prasidė
jo šv. Misijos, kurias veda mi- 
sijonierius Vilius Kvecinskas, 
pasijonistas. Žmonės į misijas 
skaitlingai lankosi.

Gegužės 12 d. įvyko gražus 
balius, kuriame padaryta ne
maža pelno ir nupirkta para
pijos salei indai. Kreditas už 
gražų pasidarbavimų priklan-

Pereitų savaitę bažnyčios re 
montui aukojo: Šv. Kryžiaus 
dr-ja piknikėlio pelnų 68 dol.; 
po 10 dol.: J. Voitas ir Al. 
Sabel; po 5 dol.: V. Cicėnas, 
A. Malkevičius, F. Peters, V. 
Savičius, D. Pučkorius, S. Pu
čkorius, J. Drungilas ir P. 
Drungilas; po 2 dol.: Mikšio- 
nis, S. Raila ir B. Drungilai- 
tė. Pasirodo, kad bažnyčios 
dekoravimo fondan aukos žy
miai plaukia. Bažnyčios remo-

I GENUINE GOODRICH I 
|«IIHCE22^ ,

Kam pirkti 
pfjflNN pftfUngRN (tlrea). kuomet 
Kalite Kauti Ooodriili Cominnn* 
ders? Jie yra atlprūN, telRlngal 
padaryti. ApaauKokite aavo ta- 
Jerų InVMtment*. Pirkite Good
rich Certlfled Conimandera — Ir 
taupykite pini kum.
Kalno* <a I hfltl mainomo* be | 
praneAimo. ir dėl bite vahlftlo*

AKIŲ GYDYTOJAI:

VAITUSH, OPT.

I 
I 
I 
I 
I

........I
I
 taupykite pini kur.

Kalno- ra I hfttl mainomo* be I 
praneAlmo. Ir dėl bllr vhI.IžIo- ■

Goodrich J
Commanders |

PUGGINI BROS. AUTO 
SERVICE

AUTO REPAIRING AND 
FILLING STATION 

LEAVITT STREET OARAGE 
2226 So. Le&vitt St.

Pitone CANal «#54 
Chleago. III.

1.IETUVT8
OPTOMETRICALLT AKTO 

8PECIALI8TA8
Palengvins aklų j tempimą., kuria 

er‘,1 prptartimi galvos akaudfljlmo.
. alglino, akių aptemimo, nervuotu- 

I mo, skaudamą aklų k&rfit). atitaiso 
rumparegystę lr tollregystę. Priren

gia teisingai akintus. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spėriai# atvda atkreipiama J 
mokykloe valkus Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki I v 
NedSIloj nuo 10 Ik, 12. Daugely at
itikimų akys atltalsomoa be akinių.
Kainos pigiau kaip pirmlan.
4712 SO. ASHLAND AVE 

Phone Bonlevard 7689

PUOOIin BROS. AUTO SERVICE 
2219 So. West«rn Av#.

Phone CANal #4*4
Chlcago, III.

. duetas, 4. Valcas, — orkest- ko piktadarių.
Rytoj 11 valandų prieš piet • r k , -„ .\ H iras, 5. Man sake motinėlė, p ------------------

ra-d-? a”1 8t°' ‘dainavo Menkeliūniūtė, 6. Gyvenimas trumpas vien
ties WGES turėsite P™go* ,'Kaukazo vaizdelis — “Metro dėl to, jog mes blogai .juo
praleisti smagių valandėlė be- 1 SonoVnpolio” orkestras, 7. Kaabek, naudojamės.________  beneka

PLATINKITE “DRAUGĄ”
įsiklausydami gražių dainų, ri-

---------- - I WEST SIDE. — Susivie- uktinės muzikos, įdomių kai-
Birž. 9 .1., parap. darže b.M -y™ 1«> l>« bei SV"W,’f P™eSi™»- «■

gražus Sv. Veronikos dr.j08'susirinkimas įvyks sekmadie- prog'ame dalyvaus geri raibo 
piknikas, kurio pelnas eis ba- »b birželio 9 d., 1 vai. popiet, da.mmnka. .r muzika, Ka.p 
žnvčios remontui. Visos dr-jos mokykloj. Visi nariai prašo- ir visuomet, bus patiekta daug | 
ir klubai rengia pramogėles mi atsilankyti. Vajus baigiasi garbių žinių ,š Progresą kran 
tam tiksiu, ir visos navyksta.' Šio mėnesio paskutinę dienų, tnves, ne, siomis dienomis e,-
Vienybėje galvbė. ‘ Rap. [Norintieji įsirašyti be įstoja- ,h,lla J'7

. . v. . . v. . , davimas visokių namams rei- •---------------- mojo mokesčio, kviečiami at- v. , . i. , ,. ,7 ,, , kmenų numazintom kainom, isilankyti. Valdyba 1 i
Rep. J. B. I

dainuoja .T. Babravičius.

NAUJA ŠEIMA
BRTGHTON PARK. — Dr- 

B.RTGHTON PARK. — Bir- gija Gvardijos Pirma Div. Šv. 
želio 1 d. Nekalto Prasidėji- , Kazimiero Karai, laikys prieš
ino Pan. Šv. bažnyčioj per šv. .pusmetinį susirinkimų birželio 
Mišias priėmė Moterystės Sa- i® d-’ ParaP- mokyklos kamba
kramentų žinoma veikėja M. 
Laurinskaitė su Antanu Pet 
kum. Bažnyčia buvo gražiai 
gėlėmis išrėdyta. Moterystės*

BVDR1K0 PROGRAMAS 
IŠ STOTIES WAAF,

5 V AL. POPIET

Ryt pasiklausykite puikaus
ryje, 2 valandų popiet. Visii. . ¥ . * U . iradio programo
nariai prašomi laiku pribūti, |WAAF 920 j^I. 
nes turime keletu svarbių rei-1

Sakramentu surišo kun. S. Jo-1 atsivesti naujų narių, 
nelis. Valdyba

Vestuvių puota įvyko jauno 
sios namuose, 4520 So. Wliip- 
ple St. Dalyvavo daug svečių.

Rap.

Ledų kalnai (icebergs) plau 
kioja 200 metų, paskui pra- 
deda tirpti.

KENOSHA, W I S.

AT L A S F U E L C O.
Vienintelis Lietuviškas Anglių Sandėlis Kenosboje

JUOZAS STEPONKUS, Savininkas
Užlaikome didžiausį pasirinkimų geriausios anglies. Pri- 
einamiausiomis kainomis, greitas ir mandagus patarna
vimas. Dabar geriausias laikas pirkti anglis dėl ateinan
čios žiemos, nes per gegužės mėnesį turime labai nuže
mintas kainas.
6200 — 26th Avenue — Phone 5790 Kenosha, Wis.

CLASSIFIED
stoties 

iki
, , , „ .5:30 popiet’, kurį duoda Jos.kalų aptart,. Taipogi prašome lF Budi..ko

AUTOMOBIEE8 AUTOMOBTTiES
iš
nuo 5

EMIL DENEMARK INC-

Teisybės Mylėtojų draugijos 
svarbus priešpusmetinis susi
rinkimas įvyks sekm., birželio 
9 d., Cbicagos Liet. Auditori
joj 12 vai. dienų. Visi nariai- 
ės būtinai privalo dalyvauti, 
nes bus svarstoma finansiniai 

konstituciniai klausimai.

PARDAVIMUI 40 akerlų Keros že
mės. pagerinimai. Akmeninis kelias, 
greitam pardavimui.

Boz 12, North .lutlson, Indiana

ir

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

PARSIDUODA:
Vienas akras žemės su budinkais lr 

‘road house’ su visais italsyma's Cook 
Paviete arti Indiana Stale Elne.

Geras investmentas Ir proga pada
rymui pinigų.

Atsišaukite;

JOHN P. EWALD 
840 West 33rd Street

Cbicago, Illinois 
arba pašaukite: YARds 2790

Vartotų Karų Bargenai
BUICK — 1935. 6 pasaž. Club Sedan '------

41. su trunk, juodas, garantuola- CHRYSLER — 1931, 2 paaaž Con-
mas kaip naujas ........................... 8875 vertlble Coupe. Rumble seat. Tau,

gerai Išrodantis coupe tobulam sto 
vy .......................................... ....... S39.*>BUICK — 1935, 5 pasaž Sedan 47. 

juodas, žema mlleage, garantuota-
mas kaip naujas ......................... 8845 CHEVROLET — 1933. 2 pasaž. Busl-

-------------- ness Coupe, mėlynas. 6 dmt. ratai,
BUICK — 1934, 5 pasaž. Sedan 57. tobulas kn.ras .............................. 83#r,

juodas vartotas tik kelis mėnesius, 
garantuojamas ........................... 88#5

BUICK.— 1934. 5 nasaž. Club Sedan 
41. su trunk, mėlynas, Išrodo kaln

DODGE — 1932, 5 pasaž. Sedan, Mn 
roon, 5 drat. ratai, atsakomlngas 
mažas sedan .............................. g't-43

naujas, garantuojamas.............. 8745 FORD — ,934 5 pasa2 Sedan ža
lias. 5 drat. ratai, vartotas tik be-BUICK — 1.93*. 5 pasaž Sedan 47, 

mėlynas, labai mažai vartotas, ge
ram stovy, garantuojamas . . 8725

lis mėnesius, viskas kaip nnuia 
garantuojamas ......................... 8495

Ofiso Phone 
PROspect 1O2R

Res. and Office 
2X5# So. Ueavltt St.

OANal 070#

OR. I. J, KOWARSKAS
’ PHYSICIAN and 8UROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8 

2 to 4 and 7 to 0 P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
OTDYTOJA8 lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Ave.
Ofiso Valandos 

Nuo 2 ,kl 4 ir nuo 4 Iki R vak.
NedAHomls pagal sutarti

Ofiso telef. BOUlevard 7820

Namų tel. PROspect l#3O

Tel. BOUlevard 7042

OR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTA8

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th 8treet

▼ai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
8eredoJ pagal sutarti

Valandos: Nuo 1-5 Ir 7-# kasdlenų. 
Rez. Ir Ofiso Tel. — BOUlevard 50X1

DR. L. A. ZALESKA
GYDYTOJA Ir CHIRURGE
1720 West 47th Street t.

Tel. GAlfal .0257
Res. PROspect 885#

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Bezldenclta 8800 S«t Artenlan Ave.

Valandos: 11 rvtd Iki 2 popiet 
* Iki 8 ». vakaro

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. EAFayette 7660

DR. F. C. WtNSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. OANal 8402

BUICK — 1933, 5 pasaž. Sedan 57. FORD — 1931. 2 duru Sedan. juo- 
juodas. 6 drat. ratai, tobulam sto- 5 drat. ratai, gerai operuoinn-
vy, garantuojamas ...................... 2845 čiam stovy .............................. .  . 8245

BUICK 1933. 5 pasaž Sedan 67, FORD — 1931, Town Sedan, juodas.
juodas. 6 drat. rtftal. tobulas viduj 
lr Išoriniai, garantuojamas . . 8745

5 drat. .ratai, duos daug patarna
vimo ................................................ 8275

I

Ofiso Tel.: PROspect 8376 
Rer. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas

Tel CANal 4122

DR. G. I. BLOŽIS
dentipTaS

2201 W. Cermak Road 
(Kampus Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartu

Tel CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomls Ir Nedaliomis pngal sutnrt) 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.
Telefonas REPublle 7868

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rez : Tel. HEMlock <284

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDTTOJA8 Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVE.
Ofleo valandos: 2-4 Ir t-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2654 W. OOtb St.
Valandos: 10-12 lr 1-0 vai. vak. 

Seredomls Ir Nedėliomle pagal sutarti

DR. P, ATKOČIŪNAS"
DBNTISTAS

1448 SO. 4»th CT.. CICERO. IIX 
Ūlai., Ketr., Ir P8tn. 18—9 vai. 

2147 PO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

BUICK — 1931. 5 pasaž. Sedan 67. 
juodas, mediniai ratai, atsakom,n- 
gas karas geram stovy .... 8875

FORD — 1931. 2 nasaž. Business 
Coupe, juodas, tobulam stovy 8245

rtttCK'’__  1980 5 nasaž Sedan 61 UORD — 1931, 2 nasaž Coupe. R””'
Maroon. 6 drkt ratai, pirmos rfl b,e Juodas^geram stovy 8221
Sies stovy ..................................... 82«.» FORr) — 1930. 4 durų Sedan Juo

das. 5 drat. ratai, geras kanas, že
ma kaina .............. ....................... 8151)

BUICK — 1930. 6 pasaž. Sedan 61. 
žalias, ( drat. ratai, labai pulkus 
karas ................................................ 8275

BUICK — 1930. 5 pasaž. Sedan 47. 
juodas, mėšliniai ratai, tobulas ma
žas sedan . . .................................... 8275

BUICK — 1928, 5 pasaž. Brougham 
47 - S. molynas, mediniai ratai, ge
ras karas žema kaina .............. 895

BUICK — 1928. 6 pasaž. Sedan 47. 
žalias, mediniai ratai, geram sto
vy ................................................................ 8125

25

FORD — 192 9. 2 duru Sedan. gersi 
operuojantis, apkalnuotas pardavi
mui ___ :...................................... 8115

FRANKLIN — 1928. 2 pasaž Coupe, 
pilkas, gera, operuojantis .. 8150

GRAMAM PAIGE — 1932 R pasaž 
Sedan. žalias. 5 mediniai ratai, 
ekstras, geras karas, žema kai
na ..................................................... 821)5

PONTTAC — 1934. R pasaž.. Sedan. 
Black, 5 drat. ratai. Išrodo kaln 
naujas, tobulam stovy ......... 8895

DR. T. DUNDULIS
25 METU PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASTTLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st 

2 ankštas
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 OANal 0523

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir «:S0 iki 8:80 
Seredomls lr nedaliomis pagal sutarti 
Rez. 9515 W. 49th St. Pagal sutarti.

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIHglnla 0036

Ofiso vai.: 2—4 lr 4—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutarti

Tel. Ofisu BOPIesarri 5#18—14
Bes. VIOtory 8848

OR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1; nuo 4:20-8:14

766 Wert 35th Street

DR. J. E SIEDLINSKIS
Gydytojas ,r Chirurgas

DR. V. E SIEDLINSKIS
Dantistas

Oas X-Ray
4145 ARCHER AVE., Oor. Franciam 
Tel. Office Laf. 2454; ree Vtrg. 0449

IVATROB DAKTARAI

DR. CHARLES ŠE6AL
OFISĄ*

4729 8o. Ashland Ave
1 laboe

CHICAGO. ILL.
OFISO VaJ-uUfJLHjh

Nuo 14 Iki 12 vai. ryte, nuo i iki 4 
vai. po pietų tr nuo 7 iki 4:44 vai 
vakaro. Nedėllomla nuo 14 Iki 12 

valandai dienų
VVIrfnnaa MTTHvav 4MMO

DR. MADRIGE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVE.
Tei. YARdto 04#4

Rez.: Tel PLAza MOO {

▼alandoa:
Nuo 14-12 v. ryto; 2-2 lr 7-8 v. v 1 
*f«utėia,enlsl» nttn 14 Ik) 11 dlee*

Office Tel. HEMlock 4843 
Res Te,. GROreblll 0pl7

6924 8. TALMAN AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak 
Ketv. Ir Nedėllomls susitarus

IDesumb Trl. LAFayette 57#» 
Naktimis Tel. OANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 3643 W. 47th Straet
Vai.: 2 Iki I popiet. 7 Iki • vak 

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LATajette IOB7

DR. A. RAMUS
.Ii-TTOJAk Ir CHIRURGAM

3001 Wwt 4Srd Street
K. rt» arokar Ave. netoli Nedalo 
*aiau<Me. nuo 1 Iki 2 vai. vwa«ru

■(•r-domte ir nedėllnmfs nagai

Te. i-jSFayette JUOi

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Ohirnrgaa

OriSAS IR RBZ.
2519 West 43rd Street

I Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — i 
tkl t popiet — • iki 1:10 vakare 
Nedėltnm)* nuo 11 rvtn tirt t np

BITTCK — 1927. 5 pasaž. Sedan 47. 1 
mėlynas, mediniai ratai, gerai o-1 
peruojančlam stovy .........................8«5

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karą mainai? ir balansa išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais

3448-60 Ogden Ave. - Chicago 
Crawford 4100

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telepbone BOITlevord 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4431 80. ASHLAND AVE.
Res. 0515 8 Rnckwell Pt.

Phone REPublle 9723 CHTCAOO

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATA8 

2201 W. Germak Road
(Wept 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name)
▼alandoa kasdien nuo • Ik, 8 
Panedėllo. Reredoe tr Pėtnyčlos

vakarais 4 Ik, 9 
Telefonas OANal 1175 

NAMAI: 6459 8. RockweU 81
Telefonas REPublle MOO

Bes. 1460 No Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Saite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

REAL ESTATE
Skollnum pinigus ant Jflsu morgl. 

člų, bonų, algos Ir namų. Taipogi pe 
rkam, parduodam — mainom morgl 
člns, bonus, nainm*. flkes Ir biznius 
Turim apdraudm. depertamenta V,e 
l»s Motoras.

J. NAMON COMPANY
6755 South WesteTn Avenue

IN8URANCE 
NOTARY PUBLIC

PERKAM LIETUVIŠKUS
BONUS

REAL ESTATE - SILNCIA V
PTNTOUS J IJETUV \

, I.AIVAKORCTV
AdENTPRA

tteLkaluiijmii IINI namų u» 
dEkh. 2 f, — 4 kamh., 2 fl 
5 kamh., BriKhtnn Park tr 
Marqm*ttp Tark
2608 WE8T 47th STREET 

Tel LAP&vette 1083
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Šeštadienis, birželio 8 d., 1935 D R A U O A S

W « ~ A

abdarin Są-gos Išvažiavimasos
d*KMAniPMY RIDENO lllhir Q n 1QQC ESI 11 Pasiekti Labdarių ūkį važiuoti Joliet keliu 4A iki Lemont Rd. Važiuoti Le
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VIETINES ŽINIOS
IŠKILMINGAS NOVENOS VISI I PARAP. PIKNIKĄ!

WEHT SIDE. — Piliečių UŽBAIGIMAS klubas nori turėti išvažiavi-
- ■ mų, bet tų dienų, liepos 14 d.,

Sekmadieni, birželio 9 d., Aušros .Vartų parapijos metį- 
5 vai. p. p., Aušros Vartų pa- piknikas, Vytauto darže, 
rupijos bažnyčioje įvyks iškil- Piliečių konstitucija sako, kad 
mingas užbaigimas Novenos nt‘i prieš tikėjimų, nei už ti- 
prie Šv. Teresės Vaikelio .Jė-, kojinių. Tokiu bintu nėra kam 

^kus. Novena tęsėsi visų sa- Paaiškinti, kad tų dienų visas
Wūtę. Pamaldos buvo laiko- Į turėtV būt P^apijos

mos rytais ir vakarais. Per I metiniam piknike, nes didžiu-

I*1

4.

inėjas pasidarbuoti jiarapijos 
piknike. Rėmėjos apsiėmė, o 
E. Ogintienė piknikui aukojo ! 
$2.00. Nutarta rengti išvažia- Į 
vinių į Marąuette park. Komi- Į 
sijon įėjo: pirm. E. Gedvilie 
nė, E. Ogentienė, E. Ogentai- 
tė, S. Šimkienė, P. Turskienė, 
B. Ogentas ir B. Kai vaite.

Po susirinkimo pirm. E. Ge
dvilienė rėmėjas pavaišino.

dingą parapijonka, “Draugo” 
skaitytoja ir rėmėja.

Piknikas Sv. Kryžiaus pa
rapijos įvyks liepos 7 d., Vy
tauto darže. Pikniko tikietai 
platinami, renkamos dovanos 
E. Gedvilienė, su pagelbinin- 
kėinis, renka piknikui iš biz
nierių ir parapijom/ valgomų
jų produktų. Visų prašoma pri 
sidėti.

Trokai visus nuveš ir jmr- 
veš už 25c. Pirmas t rokas iš
eis 9 vai. ryto nuo Sudeikių 
namo. Kitas 12 vai po sumos, 
nuo bažnyčios.

Komisija

Veikėja B. Pivarūnienė bir
želio pabaigoj rengiasi važiuo
ti į Lietuvų. Laimingos kelio
nės ten ir atgal.

visas pamaldas buvo sakomas 
pamokslas. <i Pamokslininkas 
visuomet gražiai pasiruošda
vo ir savo iškalba patraukda
vo klausytojų širdis. Atsilan
kius j pamaldas stebiesi, kad 
tiek daug žmonių jas lanko. 
Jaunuomenės daug ir, kas 
nepaprasto, visi sekė kiekvie
nų pamokslininko žodį. Už 
pažins, pamokinančius pu

ma narių yra katalikai ir dar 
Aušros Vartų parapijiečiai.

Ilep.

Sekmadieni, birželio 9 d., 
vakare Aušros Vartų parapi
jos draugijų atstovai pirmini 
nkai Rūtos darže turės pasi
tarimų apie parapijos metinį 
piknikų, kuiis jvyks liepos 14 
d., Vytauto parke. Po susj-

nm
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mokslus turime dėkoti jaunam [rinkim0 lras parengimas, j ku-

misijonieriui gerb. kun. prof. 
I’. Biskiui, Al. I. C., kuris 
neseniai įšventintas kunigu 
Romoje, kur baigė mokslus, 
gaudamas teologijos daktaro 
laipsnį. Dabar gerb. prof. ku
nigas Biskis eina mokytojo pa

rį kviečiu skaitlingai atsilan
kyti. Pelnas skiriamas įren
gimui naujų žaislų metiniam 
parapijos piknikui.

West Side gerai gyvuoja, 
šios draugijos: Aušros Vartų 
vyrų ir moterų, Aušros Var

reigas Tėvų Marijonų semi- 'tų merginų ir moterų, įAlto- 
narijoje. riaus Puošimo, Akademijos

Baigianties novenai visi ku- Rėmėjų 10 skvr., Marijonų 
pini gražiausių pamokymų ir! Kolegijos 19 skyrius, Blaivi-

Naujas Ccok County iždininkas. — Josepli L. Gili, 
klerkas munieipalio teismo, vakar tajx> paskirtas nau
ju Cook apskrities iždininku vieton prašalinto Robert 
M. Sweitzer.

..................... ...................... -I - I I
čių sodalicija, Aušros Vartų Tfl 11/M HC I AlfC flklCI ĖC 
parap. choras, Maldos Apaš- Ui LAKE ZINkLCO
talystės, Šv. Onos, Susivieny 
mo 100 kuopa. Gyvojo Raža 
nčiaus, Šv. Pranciškaus treti

Šv Kazimierų Akad. Rėmė
jų 1 skyriaus mėnesinis susi-

P. Varpucinskienė, gyven. 
4736 So. Donore St., niekuo
met neatsisako nuo gerų ir 
labdaringų darbų. Visados 
gausiai aukoja. Ji yra pavyz-

Labdarių Sų-gos 1 kp. stro
piai ruošias prie Centro išva
žiavimo, kuris įvyks birželio 
9 ti. Labdarių ūky.

VIEŠA PADfcKONfc

pasiryžimų neužmirškime į- 
vykdinti tai savo gyvenime. 
Rytoj, paskutinėj novenos die 
noj, visi atsilankykim ir iš
kilmingai jų baigkim. Pamal
dos bus 5 vai. su iškilmingu 
palaiminimu ir pamokslu, ku
rį pasakys novenos vedėjas, 
gerb. prof. kun. Pį Biskis, M. 
1. C.

Aušros Vartų parapijoj ;ve 
sta gražios pamaldos — no
vena prie Šv. Teresės. Turė
dami tokias pamaldas esamer
tikri, kad mūsų žmonės vi
suomet pasiliks gerais katali
kais. Klausytojas

įlinkų skyrius, Federacijos 
skyrius, Spaudos draugija, 
Labdaringos Sųjungos 7 kp., 
Moterų Sųjungos 55 kuopa, 
L. Vyčių 24 kuopa, Mergai-

. , ...... v. .... .... . rinkimas, birželio 3 d., buvoninku, Piliečių klubas, C kini ..... .. ...
, ’ . £(. • • , skaitlingas. Naujų narių įsi-nko dr-jH, Namu Savininkų I T _ , ... _ TV. . rase: L. Radavičiene. Is seimo

Visų tų draugijų atstovai, pi 
rmininkai prašomi nesivėluot' 

Krie.slyn

raportavo E. Ogentaitė, o pi- 
rinin. E. Gedvilienė kvietė rė-

JER0NIMAS STANKUS
Mirė birželio 7 d., 1935 m. 

1:30 vai. ryto, vos sulaukęs 2 
ir.etų amžiaus.

A. a. Jeronimas gimė birže
lio 11 d.. 1933 pu., Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimą motiną Oną, po 
tėvais Bendžinaitė, tėvą Vin
centą. 2 brolius Vincentą ir 
Vytautą ir duug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 1105 Indc- 
pendt-nce Blvd. Telefonas KED- 
zie 6764. Laidotuvės įvyks pir
madienį, birželio 10 d. Iš namų 
7:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
šv. Antano parap. bažnyčią, Ci
cero, kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Bro
liai ir Giminės.

I^ijdotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Telefonas YARds 
1741.

ALFONSAS
BURKEVIČE

Mirė birželio 6 d. 1935 m„ 
1:13 vai. ryto, sulaukęs 35 me
tų amžiaus. Kilo iš Ežerėnų 
apskričio, Rimšių parap., Ci- 
žūnų kaimo. Amerikoje išgy
veno 22 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimą moterį Eleną, po 
tėvais Vali kaitė, uošvį Silvestrą 
ir uošvienę Antaniną Ivaškevi
čius, švogerį Joną Vaitkų, 2 
švągcrkas: Sophie ir Stella. 2 
pusbrolius: Antaną tr Mykolą 
Klūkus, pusbrolį Nikodemą Ka- 
rlavtch, ir gimines; o Lietuvoj 
motinėlę Anielę, brolius ir se
seris.

Kūnas pašarvotas 4 400 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės į- 
vykB pirmadienį, birželio 10 d., 
iš namų 8 vai. ryto bus atly
dėtas į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią,, kurioj Jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, araugus-ges ir pažys- 
tanius-nias dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, l'ošvlal, 8vo- 
geri/, štogei'kios. Pusbroliai ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Telef. YARds 1741.

JI R 1.1S l’ETKl'S
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 12 d., 1935 m.. Ir tapo 
palaidotas gegužės 16 d., o da
bar ilsisi Šv. Kazimiero kapi
nėse.

Pirmiausiai dėkoju šv. Kry- 
ž.inus Ligoninės užvaizdorns se
selėms Onai ir Dletolai už mo
tinišką meilę ir gailestingą šir
dį. Ačiū Seselei Brigitai, kuri 
per 4 mėnesius savo jausminga 
širdimi malonia Šypsena, glo
bojo ligonį. Ačiū slaugėms už 
prielankumą. Dėkoju tau, bran
gioji Sesele Eugenija, kuri vi
sokiais dvasiniais būdais ir sa
vo maldomis mėginai aprūpinti 
Ir palydėti savi mylimą dėdę 
į amžiną tėvynę. Nerandu žo
džių kati) atidėkoti Motlnė'iai 
Marijai, kuri savo Jautria šir

dimi paguodė! mane Ir ligonį, 
leikiai dvasišką peną užprašy
dama šv. Mišias ir daleisdaina 
laikyti viešas maldas vienuoly
ne už ligonį, o Jam mirus ne
palikote mane našlaite, kasdien 
lunkėle karstą, siuntėt ina’das 
prie Aukščiausiojo ir palydėjo
te velionį į kapus. Ačiū šeše
ili Jeramei už nevystančių gė
lių bukletą.

Dėkoju dvasiškiams: gerb. 
klebonui kun. A Baltučiui, kun. 
I’. Katauskui Ir kun. F. Lu
košiui už gedulingas pamaldas. 
Taipgi geri), pralotul M. Kru
šni už atsilankymą į laidotuves 
ir pritaikintą pamokslą.

Ačiū laidotuvių direktoriui 8. 
P. Mažeikai už mandagų pa
tarnavimą. Dėkoju giminėms Ir 
dėaugams už aukas šv. Mišių 
Ir gėles. Ačiū visiems da'yva- 
v usiems šermenyse ir laidotu
vėse.

Tu, brangus mano gyvenimo' 
drauge, ilsėkis Viešpaties Ra- 
trnybėje.

Nuliūdusi moteris Teklė.

WESTSIDE ŽINIOS
Šiomis dienomis susirgo 

Mykolas Stankelis, 2320 West 
23 l’l. Jis yra plačiai pažį
stamas, daug pasidarbavęs 
Aušros Vartų parapijai, dr- 
gijose, ypatingai jaunimo Vy
čių 24 kuopai. Linkime Myko
lui" greit pasveikti, ir dar il
gus metus pasidarbuoti ka 

talikiškam veikime.
Kaimynas

LAIDO TUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JU0ZAPAL

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 30 KEDZIE AVĖ

AKORDIONAI
Amerikos, Italijos ir Vokietijos išdirbysčių

Jūs pirksite už mažiaus pas Budrikę dėlto, kad Budri- 
kas importuoja tiesiog iš Europos.

Kaina pradinėms 12 basų už...................... ^29.00
Akordionas 80 basų už .............................. ^88.00
Akordionas chromatiškas 120 basų už . *75.00
Piano Akordionas 120 basų už .. *80.00

2 5 lekcijos dykai 
Lcnyvūs išmokėjimai

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

Telefonai: BOUIevard 4705—8167

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

feS -4
V:

UdhrMJai sokiteBBėB roiiM pamišk
ių ir Gnboamlą

DidUauria pamlaklą dirbtuvė 
OhlcafoJ

Snvirf 50 metą prityrimo
o — - -

Pirkite tiesiai Ii dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

------ o- ■ ------  ■
Mes atlikome darbą daugeliui 
iymesnią Chicagos Lietusią.

Telefonas

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Are.

6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir išdirbimo 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
naraių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

Alfred

Vienas blokas J rytus nno 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys le.ležonali

Rez. PEMSAOOIiA MII 
BELMONT S4S5 

omoe, HiULsiDB aaaa 
Vlnoent Roanlll, secr.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Latkauicz ir Sūnus 2314 West 23rd Plaee 
Phone CANa! 2515 Cicero 59271

Liileričius

Masalskis

S. M. Skirias

I. F. Eudeikis

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 CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

♦ w
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Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose

(Acme Photo.)
Lokomotyvu paroda. — Chicago šiomis dienomis buvo taip vadinama “geležinkelio savaitė”. Senoviški ir 

naujoviški lokomotyvui huvo suvežti ir sustatyti parodai. Didelis skirtumas matos tarp seno lokomotyvo ir šali
mais. jo dvidešimto amžiaus technikos stebuklų.

(Acine Photo.)
Garbės laipsnis Hooveriui. — J Irake universitetas, 

Tarptautinė paroda. — San Diego, Calif., atidaryta Dės Moines, la., buv. J. A. V. prezidentui suteikia gar- 
tarptautinė paroda, panaši buvusiai Chicagoj Pasauli- bės laipsni. Kairėje universiteto prez. D. W. Morehou^e. 
nei parodai. Čia matome vienų tos parodos vaizdų.

4 (Acme Photo.) (Acme Photo.)

Namo. — Belgijos karalius Leopoldas su Pergyveno daug baimės. — Dvi dienas ir dvi naktis
savo žmona Astrida po vestuvių Švedijoj grj- tuodu vyru išbuvo ant malūno stogo, Arapalioe, Nebr., 
žta namo. P61* potvinį. Žemė aplink buvo apsemta. Pagalios, nu

tiesus virves, liko išgelbėti.

(Acme Photo.)

Annapolio jūrų akademijos 1935 m. laida. Baigiantieji mokslų Annapolis jūrų akademijų pas 
kutini sykį išėję paradui j istorinį laukų.

■ j" m i ..,,^4,1

Patvinys Kansas valstybėj. — Vaizdas iš oro patvinio, kuris pastaromis dieno
mis ištiko Kansas, Nebraska ir kitas gretimas valstybes, paėmęs daug žmonių au
kų ir padaręs didelius medžiaginius nuostolius. Atvaizdo kairėje toliau Kansas 
State kolegija. •

(Acme Photo.)
Burtų keliu skiriasi sklypus. — Nauji ko

lonistai Matanuska klony, Alaskoje, burtų 
keliu skiriasi sau žemės sklypus. M. W. Mc- 
Cormick ir Tawas, Mich., pirmas traukia 
“laimės” numerį.

(Acme Photo.)
Colonistai Alaskoje. — 500 šeimynų bus apgyvendintas Matanuska klonis, A- 
je. J. A. V. vyriausybės kempėje kolonistai dirbdinasi sunkias roges medžia(

Kolonistai
1 sakoje
gai pristatyti. Trokams nėra kelių.

(Acme Photo.)

cnT-------------- -
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• Atidarė naujų, busų linijų. — Neseniai Chicagos majoras Kelly atidarė nau
jų busų linijų, W. 47 gatve tarpe Kostner ir Kedzie Avės.

Šiomis die
nomis miręs 
anglų admiro
las Sir Charles 
MaddenK kurį 
Londono gat
vėse anglai 
dažnai paskai
tydavo kara
lium.

(Acme Photo.)
STUDENTŲ JŪREIVIŲ RIKIUOTĖS PERŽVALGA

North wes te rn universiteto (Cbicago) studentų - jūreivių dalies komendantas J. 
W. Goodhue su savo štabu, darydamas studentų rikiuotės peržvalgų, praeina pro 
vėliavas.(Acme Photo.)


