
r ii m

DRAUGAS
VIENATINIS TAUTINAS IR 
TIKYBINĖS MINTIES LIE
TUVIŲ DIENRAŠTIS AME
RIKOJE.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
“Draugas,” 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS TREČIADIENIS, BIRŽELIO-JUNE 12 D., 1935 3c A COPY

No. 138 3c A COPY entered as second-class matter march 3i, 1916, at cHicAao. Illinois UNDER the act of march s, 1879 Telefonas: Canal 7790

DĖL ETIOPUOS ITALIJA PASIRYŽUS 
APLEIST! TAUTU SĄJUNGĄ

MUSSOLINI PAREIŠKIA, JIS IGNORUOS 
PROTESTUS

BE ITALIJOS ANGLIJA 
SUSIRŪPINUS IR JAPO

NU ŽYGIAIS

ROMA, birž. 11. — Iš Tta- į 
lijos užsienio reikalų ministe
rijos oficialiai paskelbta, kad 
jei Ku ropos valstybės mėgins 
kištis į premjero Mussolinio
programą Etiopijos (Abisini-! -----------
jos) klausimu, arini ims dik- LONDONAS, birž. 11. — 
tuoti, kų Italija gali ir ko ne- De Italijos žygiu Afrikoje 
gali daryti, Italija tuojau iš- Anglijos vyriausyliė daug su
eis iš T. Sąjungos, Tuo būdu, i si rūpinusi ir japonu žygiais 
girdi bus užraukta T. Są.jun- Kinijoj..
gos įtaka į pasaulio reikalus. I Japonai nusprendė pasinau- 
Italijos vyriausybė tačiau ti- (loti Europos taikos nepasto- 
kisi, sakoma tos ministerijos į vumu ir padarė planus to- 
pranešime, kad nė viena vai- liau pulti ir skaldyti Kiniją, 
stybė nesikiš į šiuos italų fa- ! Nori užimti naujus žieminės 
šistų žygius. Kinijos plotus ir juos prijung

Toliau pažymima, kad Ita- ti Alandžiukan, kad ši valsty- 
lija ignoruos visus užsienio riu’ ištikrųjų būtų iinjierija vi- 
jirotestus, o yjnič Anglijos, j sa to žodžio prasme, 
kuri daugiausia dirba, kaili Anglijai ne gaila Kinijos, 
pakenkus italų reikalams Af-j Bet ji bijo netekti ten savo 
likoje ir pačiai daug kuo jin- plačių interesų, kurie gali kliu 
sinaudojus. t i japonams.

FORDO PAŽIŪROS DARBI- NRA SKALDYMAS NE- 
NINKŲ KLAUSIMŲ BAIDO VYRIAUSYBĖS
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METAI-VOL XIX

RESPUBLIKONAI TIES A. LINCOLNO PAMINKLU

Vidurinių vakarų valstybių respublikonai suvažiavę į Springfield, III., sake 
prakalbas ties A. Lincolno paminklu. Buvusia respublikonų partijos žemės ūkio 
sekretorius A. M. llyile pareiškė, kad demokratų partija “gręsia Lincolno tau
tos pamatams.” (Acme Photo.)

SOVIETAI MANDAGIAU 
KALBA SU JAPONAIS

RESPUBLIKONAI BE 
PASIGAILĖJIMO PUO

LA DEMOKRATUS
— -r—

ŠIANDIEN PER RADIJĄ GIRDĖSIME 
KITU VAIKU DAINAS

Šį kartą konteste dalyvauja Au
šros Vartų, Šv. Antano ir Šv. 
Kryžiaus parapijų mokyklų 
berniukai ir mergaitės

savaitę per “Drau Pasiklausykite ir pats išgir- 
go" radijo programų prasidė site, kad tai yra tiesa. Be to, 
jo jaunų Amerikos lietuvių, 1 neužmirškite, kad pats klau- 
būsimų artistų, kontestas. sytojai liks teisėjais ir nu- 
Šiuo kontestų susidomėjo Vi- spręs, kurie iš tų vaikučių 
si Chicagos lietuviai, o ypa- laimės dovanas, kurie yra pe
tingai tų vaikučių tėveliai., liausi dainininkai. Šiandien 
Yra ir kuo susidomėti, nes re i tarp 3:30 ir 4:30 vai. p. p. jwiI
tai gauname progos išgirsti sukite savo radijus ant sto- 

i jaunus amerikiečius dainuo- ties AVEDC (1210 kil.), ir pa- 
jant, savo gražiais, skambiais siklausykite gražių dainelių, 
balseliais lietuviškas liaudies 1 Šios dienos “Dr.” radijo 
daineles, kurias jiems padai- programos kalbėtojai bus gy- 
navo jų tėveliai. dvtojas daktaras Jovaiša ir

Šis kontestas yra pirmas Ed. Krause (Kriaučiūnas), 
tos rūšies kontestas, kuris Abu kalintojai suteiks jums 
duoda mūsų Amerikos lietu- visiems gražių, įdomių ir svar 
vių būsimai kartai progų jia- bių žinių. Pasiklausykite! 
sirodyti savo vokališkais gabu AVEDC — 1210 kil. — tarp 
mais. Tie gabumai ne maži. 3:30 ir 4:30 vai. p. p. Rep.

Pereitą
u”

IIAMILTON, N. Y., birž. MONTREATJS, birž. 11.—
11. — Colgate universitetas U. S. darbo departamento se- 
suteikė teisių daktarato gar- kretorė Perkins kalbėjo čia 
lies laijisnį automobilių ga- National Conference of So- 
mintojui II. 'Fordui. eial Work (Socialiu darbo na

Prie šios progos Fordas eionaĮi-. konferencija) masi- 
||albėdamas tarp kitko pareis niAnt susirinkime. .Ji pažymė
lė: • jo, kad J. Valstybių vyriausio

“Vienas dalykas turi būt jo teismo sprendimas, kurs 
palaikomas ir vykdomas gero sugriovė NRA kai kurias da
vės siekimui. Įmonės privalo lis, nenubaidė vyriausybės 
didinti atlyginimą darbinin- nuo tolesnio vykdymo krašto 
kams. Jei tas nebus daroma, atstatymo programos. Kiti ,j<uopa pel^jo 
įmonininkai pasijus išstumti darbininkų apsaugos reikale 
iš saivo įmonių. Mūsų sistema biliai yra kongrese ir jie bus 
parc-mta dideliu atlyginimu, pravesti, sakė sekretorė, 
kad darbininkai galėtų dau-

SWEITZER TRAUKIAMAS 
TIESON

MASKVA, birž. 11. — So- 
, vietų vyriausybė šiandien 
I daug užimta Europos reika- 
; Iais, tad Azijos rytuose kieku 
galima vengia naujų nesutiki
mų su japonais ir švelniai at- rjja traukia tieson pašalinti 
sinesa į kiekvienų japonų ten apskrities iždininką Svveitze- 
daronią netaktą. Stačiai bijo rj jgj susektų apskrities kler •, 
japonus užkabinti, kad tik is- ko ofiso fonduose trūkumų, 
vengus kivirčų, o gal dar ir yisas reikalas įduotas grand į 
ko blogesnio. jury ir vakar jau išklausinėti

Štai, šio birželio mėn. 3 d. ;ke]į liudininkai. Matyt, bus 
! japonų ir mandžiukų kareivių pašauktas liudyti ir pats 

sovietų sieną Sweitzeris. -Gal jis bus kalti- 
netoli Šeremiečevo, nužygiavo nainas už viešųjų fondų išeik- 
apie vieną mylią sovietų te- yojimus.
ritorijon ir tenai ėmė šauily- Teismas reikalauja, kad ban

SPRINGFIELD, III., birž. 
11. — Pasinaudodami vvriau-

PRIEŠ VAIKU DARBA TURI BŪT 
KOVOJAMA

AVASHINGTON, birž. 11. ši agitacija turi vykti pasti- 
— 1930 metų cenzas rodo, kad rų valstybių legislatūrosc, kil

tais metais šiame krašte dir-- dangi vaikų dari*, klausimu
i siojo teismo sprendimu čia bo 700,000 vaikų, jaunesnių konstitucinis priedas nerado 
suvažiavę vidurinių vakarų kaip 10 metų amžiaus. NRA reikalingo pritarimo. Vaiką i5

I Cooko apskrities proknrato "■spublikonai jau ko,lai pašalino iš darbo apie naudotojai, kurie iš vaiki) dar
... , . v i- . kad duoda, tai duoda vėjo de 100,000 vaiku ir daugelis en-'bo padaro sau didelio pelną

mokratų partijai ir jaicuun tuziastų pareiškė, kati jau,'dominuoja daugumos valsty- 
prezidentui Rooseveltui. štai, va yra išspręsta “vaikų bių legislatūrose. Jie sulaiko

Respublikonai pasako daug darbo problema.” Iš tikrųjų ' reikalingų įstatymų pravedi- 
tiesos, tačiau daug ir nebūtų gį gi problema buvo paliesiu įmą.
dalykų. Stambiojo kapitalo tik paviršutiniai, 
spauda džiūgauja, kad rešpub

Apie pusė nulijono vaikulikonai karštai gina 
1 liūs ir tuos visus, kuriuos 
prezidento Roosevelto admi
nistracija per porą metų var
žė, kad neišnaudotų darbinin-

Vis gi negalės taip būti il
gai. Piliečių balsais siunčiami

turtuo- dirba lauku darbus - ūlouo- Batūras atstovai turės 
klausyti tų, kurie duoda jiem* 
mandatus.

giau visko pirkti.’

SIUNČIA SVETIMŠALIUS 
Į GIMTINĮ KRAŠTU '

Illinois Emergency Relief 
komisija apie 70 šelpiamųjų 
svetimšalių siunčia į jų gim-į

SENATAS PRAVEDĖ 
“UTILITIES” BILIŲ

ti į sovietų pasienio du sar- kaj kuriuose Sweitzeris laikė 1^’ .
irvbininkns Vienas sarirvbi- • e , • , ■ NkA nor» ir ^supuolė su

,gi miliukus. viiuas suigym viešuosius fondus ir turi savo
. . krašto konstitucija, kaip inter

1.......— r-—r----- --------- personalius indėlius, pristatv- , . ...------------ L0U..V0 . * pretuoja vyriausiasis teismas,
AVASHINGTON, birž 1L vilkUs’ Mandžiuko pU8ė„. <U a‘t<18' tačiau daug ką gera padarė

. —Senatas pravedė Utilities Maskvos laikraštis Pravda Sneitzerio advokatas Levin bedarbiams ir vargšams. Už 
(viešosios naudos kompanijų) tru a- prane;a apįe gį įVy- por> pareiškia, kad jis šian-įtą demokratų atliktą gerada

ri,ilių ir pasiuntė žemesniems1

įlinkas paspruko šauktis pa

se, ir dirba ilgas dienos va
landas. Paprastai, ūkininkas 
nusamdo šeimos galvą dirbti 
medvilnės, tabako, ar cukri
nių burokų ūkyje. Nusamdy
tas žmogus darban pastato vi

IEŠKOMA PENKIŲ 
DAUGIAU

SALT LAKE CITY, Utah,
sus senuos narius ir už tai birž. 11. — Vaikiuko George 
gauna bendrą menką ntlygi- į AA’eyerliaeuserio- du grobėjai 
oimų* jau yra kalėjime. Vyriausybės

Kaip didžiosios cukraus, ar agentai ieško dar kitų penkių, 
tabako pramonės, taip ukmin Suimtiesiems bus reikalauja- 
kai moka išsimeluoti vaikų ma mirties bausmė, 
darbo klausiniu. Pramonės pa

dien, ar rytoj kreipsis teis- rybę darbininkams respubli-
I teiktas protestas. Reikalauja- ,nan’ ka(l at^vus Pantam konai daugiausia ir puola pre 

iždininkui ofisą. Matyt, lau-į ridentą Rooseveltą.
šaukia “gel- 

konstituciją1” Tuo
vimas, kad ten nepasikartotų rDa* tarpu teisilx* vra ta, kad de-

RŪKAI PAKENKĖ TRAN- r,-,gjec “incidentai” Savo keliu Sweitzeris tvir- į mokratai negriauja konstitu-
SPORTACIJAI Nereikia nė aiškinti, kad tina’ ka<1 grąžins rastus cijos, tik ieško priemonių,

Tiršti rūkui buvo užgulę1 japonui neturėtų džiaugtis fonduose trukumus, kaip tik kad suvaržius kapitalo galių 
ant Chicago ir apylinkių už- kiu sovietų Rusijos susmuki-|b“ teisinga trukti-Į ir pagerinus darbi,rinkau,t (

toks yra pačių tėvų noras. 
Jie moką atlyginimą tik tė
vams. Toks išsisukinėjimas 
girdimas visose plantacijose.

rūmams
Prez Rooseveltas reikalau-

kį. Pažymi, kad japonams į- 
teiktas protestas. Reikalau 
ma, kad pašautas sargybinin- Jšviso jau surasta 106,700 

dol., kurie išmokėta grobė
jams. Kitus pinigus turi kiti 
grobėjai.

prastai išsisukinėja pare’kš- 
damos, kad jos nieko bendra 
neturinčios su vaikų darbu, 
kadangi iš ūkininkų perkan
čios tik ūkio produktus. O 

| ūkininkai sako, kati jie nesam- 
darbininkių,n* vaik'f’tik Seiml’

mu. Sis japonų b'nndymas pa- j “d suma- Ji’ ram,a’ ka<1 . buitį, kad išgriovus
e-. 1« —. l'l 1 a 1 1 Iii 1 1 I.,- o . 1. -. — X — - . 1 -   

tinto kraštus, knd nereikėtų >• kn'1 5ios ko'"'“nijos k«« kas> arU j(, lavonas, hflt|) j5. kiautu, kaip su Sweitzeriu ap- Respublikonai 
jų čia šelpti ilgiau. Sako, vi. | k™»to vynaueybc kontrolėje. į (iu„taa ir rei5kian,as pagula. «Wirbs apskrities proknrato- hėti krašto kons
si siunčiamieji patys sutikę 
npleisti šį kraštą, kur negali
ma gauti darbų ir pasidaryti 
gyvenimo. Ko/nisija apmokės 
jų kelionės kaštus.

Komisijos generalinis sekta 1I’racit» ™k,i' Zymiai 8ntruk 
torius Reynolds pareiškia, i 
kad ikišiol šelpiama apie 78,- 
000 svetimšalių. Anot jo, šis'su 12 atskri<l«s “
skaičius svetimšalių nėra pil- įNew Yorko "'K“'8,0 rasti air-
nas. Artimiausiuoju laiku bus Ta<' "»«'<•><>» i

šalia Calumet ežero. Nė vie
nas asmuo nesužeistas, o lėk
tuvas mažai sugadytas.

baigtas šelpiamųjų bedarbių 
cenzas, o tada bus žinoma 
svetimšaliu tikras skaičius.

stūmės mandžiukus j smarkos | tk°n*‘ 414',2!) doL ‘ruk»"«>i į išnaudojimų.
Vienas keleivinis lėktuvas' nius žygius prieš sovietus, yra P<“r ir 1936 "tetais įvyks preziden

SPRINGFIELD, III., birž. 
11. — Respublikonų suvažia
vimas nusprendė prieš nege
rovę kovoti “konstituciniai,” 
tai gi ne taip, kaip demokra
tai.

sprendžia diplomatai.

SERGA APSKRITIES 
ŠERIFAS -

to rinkimai. Tad kaip demo
kratų, taip respublikonų par
tijos rengias šion kas ketvir-

m .v .. , ti metai pnsiknrtojančion at-Trvs plėšikai uzpereitą nak , / .. , , , .
3259 So kak*,on kampanijon, kad lai

mėjus? |iirinyls; krašto valdy
me.

PAŠAUTAS VAISTININ
KAS KULIS

Anot Reynolds, valstybės ' būtų deportuoti. xTik tuo ke- 
viešosios gerovės departamen- liu, esą, būtų galima nusikra- 
tas turi pareigos rūpintis, lyti esamomis nereikalingomis 
kad šelpiamieji svetimšaliai sunkybėmis.

Cooko apskrities šerifas J. 
Toman iš naujo įėjo ligoninėn 
gydytis. Šį kartą jis yra šv. 
Antano ligoninėje. Prieš po
rą dienų jis išėjo iš ligoninės 
AVnukegane.

LONDONAS, birž. 11. — 
Anglijos socialistų vadai šau- 

Kada dabar NRA kodai pa kja darbininkus, kad pasitai- 
naikinti, vaikų darbo naikini- kjUR karui jie negelbėtų vy-

tį puolė vaistinę,
Halsted gat. Skaudžiai apdau 
žė vaistinės savininką Justi
ną 'Kulį ir dar į koją pašovė.

Piktadariai paspruko su 100 
dol. grobiu, o pašautasis pa
imtas į St. Paul ligoninę.

Berwj n Beach viešbutyje 
rasta nušauta “naktinių klu 
bų” dainininkė Mrs 
AYnable.

me padaryta pažanga suko- 
neveikta ir šis piktas iš nnu- 
0 grąžintas. Džiūgauja vaikų 

išnaudotojai.

riausvbės.

ORAS
šio pikto išgriovimui kol 

Cecilija'kas nėra kitokios priemonės, 
kaip tik nuolatinė agitacija.

CHICAGO IR 
KftS. — Šiandien 
šilčiau, i

APYLIN- 
giedra ir



it D R A U G A S ”
(šviną kasdien, lšbkyrua sekmudleniua 

PKENVMEKA1O8 KAINA: J. Ainerlkoa vulat) bene: 
Metama — $6 00. l’usel metų —• $3 60; Yrimu un-iipaianu 
— $2.00; Vienam mėneaiul — 7Gc. Kltoae valstybėse 
toreiiumeratu: Metama — $7.00; Pusei metų — $4.00. 
Kopija — OSc.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. 11(1 6 vai. popiet. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams lr korespondentuma raštų Tegrąžina, 

jei neprašoma tai padaryti ir nepriaiunčiama tam Uks
ini pašto ženklų.

Skelbimai -ekančiai dienai 
5 vaL popiet.

X

DRAUGAS

Liet. Karinome ir Visranene Vnšįa
Gegužės 26 d. Lietuvoje su- ju nužymėta nesibaigiantys ke 

ruoštoji kariuomenės su visuo- liai, semiant stiprybe iš pra-

Trečiadienis, birželio 12, 193B

< paaukojo ginklo fondui ir sų- l iniukus, rūpinasi, kad jos na- 
jungos vardu nutarė nupirkti riui tam tikromis sųlygomis 
už 1000 litų vidaus paskolos ,būtų įskaitomi savanoriais, re- 
lakštų. Į naujų — savanorių - nku ir studijuoja medžiagų a- 
k liroj ų sųjungos centro valdy- įpie buvusias visas Lietuvos o- 
bų išrinkti: ats. pulk. Gužus, kupaeijas, dalyvauja visoje 
finansų vieeministėris Indri- eilėje visuomeninių iškilmių, 

priimami iki Jei ji paruošta, jei ji st ipriai palaiko kuriuo- mįngui. Didžiausios iškilmės dienų Tavo gynėjai iš gilu-Į s*l"*nus, J* Kalnėnas, K. j stengiasi, kad tam tikros į- 
meiię ir savo vyriausybės žygius, tokia vai-( ĮjuV<> Kaune. Juu gegužės 25 i mos šaukiamės, o Lietuvos že- ^UdUlevičius, Motiejūnas - Va staigos susii lipintų moksklo-

gerai apginkluota, prirengta. Visu Musoli
nio valdžia juk ne kuo kitu remiasi, kaip 
tik kardu. Bet kažin, kokiu jo jėga visoje 
italų tautoje. Iš kariuomenės, kad ir geriau
sia apginkluotos ir paruoštos, dar negalima
spręsti apie valstybės stiprumų. Kuro metu i11(?ne susiartinimo šventė vi- eities. 
didžiausių atsparų ir jėgų sudaro visuomenę. sulu krašte praėjo labai iškil-! Senų amžių ir atmenamų
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stybė ištikro yra stipri. Ar būtų gulima 1;į 
pasakyti apie J talijų, neapsiimanie spręsti. 
Vienų dalykų tik žinome, kad iš paviršuti
nės išvaizdos negalima spręsti apie kieno

d. vakare miesto gatvėse ru-' me. 
dio garsiakalbiai iš valstybės 
radiofono skelbė trumpas pro 

jpagandinio turinio kalbas, or-
nors gerumų ar stiprumų. Daug yra gražių kestrų muzikų, chorų dainas

DIENOS KLAUSIMAI

obuolių su išpuvusiais viduriais.
Bet, kaip ten nebūtų, mūsų manymu,

Mussolini per daug drųsiai šokinėja ir jicr 
daug pučiasi. Vienų kartų tikrai gali apsi
gauti ir visai savo tautai nelaimę užtraukti.

BAGIAI - TEBESIRŪPINA” KLAIPĖDA
RESPUBLIKONAI RENGIASI

Ulevičius ir A. Steikūnas. Sava- !se prieškarinio paruošimo 
Laisvės Varpams gaudžiant Į nor*ai organizuotai nuvyko į klausimu. Sąjunga nori, kad 

į-. Vytauto Didžiojo muziejaus'mokyklose būtų įvestiir skambant gedulingo mar-
šo garsams, savanoriai - kūrė'- 
jai, šauliai, žydui, atsargos ku-

Didžiojo 
sodelį, kuriame pagerbė dėJ 
Lietuvos laisvės žuvusius su-

ir literatūros kūrinius. Mies-'riai ir studentų korporacijos ,vo ginklo draugus. Vakare 
to gatvėmis pražygiavo kelios ant Nežinomojo Kareivio ku-! savanorius aplankė Valstybės t.t

nauji
vadovėliai kuriuose būtų dau
giau kalbama apie narsumų, 
tėvynės meilę, pasiryžimų ir

Vokietijos naciai dar vis tebepuola Lie
tuvą. Jie tai daro ne tik savo spaudoj ir įvai
riuose susirinkimuose, bet ir pati vyriausybė 
stengiasi paveikti į santarvininkus, kad jie 
juos užstotų ginče dėl Klaipėdos krašto.

Pastaruoju laiku naciai ypatingu būdu 
susirūpino Klaipėdos rinkimais, kurie įvyks 
būsimųjį rudenį. Prie rinkimų jie išanksto, 
matyt, rengiasi. Be abejonės, vokiečiui gink
luoja visokia agitacine amunicija savo sekė
jus pačiam Klaipėdos krašte ir iš kitos pu
sės veda plačių propagandų pasaulio spau
doj, norėdami prirengti sau palankių pasau
liu opinijų ir nustatyti jų prieš Lietuvų. Kad 
taip yra, abejoti netenka.

Štai, vokiečiai jau skelbia, kad pradėta 
importuoti iš Lietuvos į Klaipėdą lietuviai, 
kurie padėtų persverti rinkimus Lietuvos 
naudai. Juk tai tikras skandalas, dėl kurio 
naciai jau šaukiasi pasaulio diplomatų pa
galbos.

Tačiau, reikia gerokai paabejoti, ar ri
mti politikai patikės vokiečių melams. Jie 

> aiškiai žino, bent turėtų žinoti, kad Klaipė
dos krašto gyventojų dauguma yra lietuviai. 
Nieks neginčija, kad ten nėra vokiečių. Jų 
yta, tik sulyginamai nedaug. Dėl to Lietu- 
Vos vyriausybei nėra- reikalo importuoti į 
Klaipėdą lietuvių, nes ten jų ir taip yra už
tektinai.

Lietuvos vyriausybė tik turi prižiūrėti, 
kad Vokietijos naciai nesikištų į Lietuvos 
vidaus reikalus, kad jie netrukdytų pravesti 
linkimus teisėtai, be papirkimų ir visokių 
šelmysčių, kurių vokietininkai pirmiau buvu
siuose rinkimuose daug pridarydavo. Niekam 
nėra paslaptis, kad Vokietijos agentai rinki
muose papirkdavo balsuotojus, ar tai duo
dami ūkininkams paskolas, ar tai išpirkda- 
mi iš jų gyvulius aukštomis kainomis, ar 
šiaip jau visokiais bauginimais ir provoka
cijomis.

Reiktų viskų, ka?

pėstininkų kuopos, prajojo ka ]>o padėjo vainikų ir gėlių. 
Valerijos būrys. Žmonių nuo-1 Reikšmingų kalbų pasakė ka- 
taikų kėlė kariškos žygiuojam 1 riuomenės vadas gen. št. pulk. 
čių kuopų dainos ir pulkų or- j Raštikis, kurių susirinkusi tū- 
kestrų garsai. Tiršti būriai
žmonių vaikščiojo gatvėmis ir 
džiaugėsi visų reginių kariš
kos dvasios pakilimu.

Sekmadienį miestas buvo vė 
liavomis, bažnyčiose ir visuo
se kituosi; maldos namuose tū
kstančiai žmonių prašė Aukš-

lllinois valstybės sostinėj susirinko res
publikonų atstovai iš 10 valstybių, kad Lin- 
kolno mirties sukaktuvių proga išsitarti pa
rtijos ateities klausimais, nes kitais metais 
jau įvyksta prezidento rinkimai.

Respublikonų partija keliais pastarais 
metais buvo jau beveik visai susmukus. 1932 
m. linkimai jai uždavė didelį smūgį. Taip 
atsitiko dėl to, kad respublikonai, turėdami 
valdžių savo rankose, jokių žygių nedarė, 
kad išvesti kraštų iš ekonominio krizio, ku
ris jį užklupo jiems valdant.

Tiesa, nė demokratų partija užėmusi val
džių, rojaus krašte neįsteigė. Tačiau, ariu . Bazilika žmonių. Pamaldų me nės 
prez. Roosevelto energijai, Jungtinės Valsty
bės išgelbėtos iš panikos, kuri galėjo kilti 
dėl bankų užsidarinėjimo ir dėl kitų ekono
minių dalykų. Jo įvestoji NRA (krašto ge
rovės gaivinimo planas), gal būt neveikė 
taip, kaip tikėtasi, bet vis dėlto padėtį pa
gerino.

Respublikonų lyderiai atakuoja prez 
Roosevelto planus, bet jų vietoj kitokių, ge
resnių nepasiūlo, lr kol to jie nepadarys, 
vargu ir 1936 metų rinkimuose turės pasise
kimo. Kritikuoti ir kitų klaidas nurodinėti 
respublikonams neužteks, kad laimėti. Reiks

kstantinė organizuota ir neor
ganizuota visuomenė išklausė 
su dideliu rimtumu bei atsi
dėjimu. Jo kalbų palydėjo tau 
tos himnas.

Pulkų, policijos ir ugniage
sių orkestrams grojant mar
šus, pro aukštųjų kariuomenės

Prezidentas A. Smetona, vy
riausybės nariui ir kariuome
nės vadovybė.

Atsargos karininkų suvažia
vimas įvyko gegužės 2t> d. Ja 
me dalyvavo apie 50 ats. ka
rininkų — sųjungos skyrių at
stovų. Suvažiavimui vadovavo 
ats. gen. Plechavičius, ats. 
pulk. Giedraitis ir ats. pulk 
Sližys. Atsargos karininkus 
aplankė kariuomenės vadas

čiausiųjį laiminti Lietuvos ka-'vadovybę pražygiavo pėstini-1 gen. št pulk. Raštikis, kuris 
riuomenės žygius. Pamaldose nkai, pralėkė artilerija, tau-1 juos pasveikino \ alstybės Pre 
Kauno Arcliikatedroje Bazili- 'kai, moderniški šarvuoti auto- 'zidento ir karo vadovybės va
lioje dalyvavo Valstybės Prė- 'mobiliai, prajojo kavalerija, rdu. Iš sųjungos pirmininko 
zidentas Antanas Smetona, v\ i Padebesiais skraidė lėktuvui ats. pulk. Merkio padaryto pra 
riausybės nariai, aukštoji ka- eskadrilės. Toliau žygiavo ka
riuomenės vadovybė ir pilna ,1’iškos organizacijos, visuome- 

sųjungos bei draugijos, 
tu pasakytuose pamoksluose'niokvklos ir studentų korpo- 
iškelti didvyriški žuvusių ka-1 racijos. Tai buvo įspūdinga 
rių darbui, ginant laisvę, vi- kai iuomenės ir visuomenės ei- 
suomenė paraginta daugiau pa sena, kuri išsitiesė per visų 
žinti savo drausmingiausią da Kauną. Eisena truko apie 2'^

valandos.
Vakarinę programos dali la-

turėti konkretesni planų, negu prez. Roose- j

]į — kariuomenę.
Po pamaldų organizacijo'

susirinko ties Vytauto Didžio 
jo muziejum. Duonelaičio ga
tvėje išsirikiavo visų ginklo 
rūšių kariuomenės dalys, įvai
rios visuomenės organizacijos, 

i studentų korporacijos, ginina-

velto NRA 
rankas 
dar nepasiūlė.

zijos, pradžios mokyklos. Da
kai! vėl paimti valdžių į savo jyVaV0 įr žydų organizacijos 

Kol kas tokio plano respublikonai į bei aukštesnės mokyklos. Tū

NESANTAIKA ARGENTINOS 
LIETUVIUOSE

Argentinos lietuvių kolonija yra jauna, 
bet jau gana gausinga. Toji kolonija jau tu
ri keletą organizacijų, Argentinos Lietuvių 
Namus, leidžia laikraštį. Tik visa nelaimė 
tame, kad ten didelė nesantaika įsigyveno. 
Tai laisvamanių kaltė. Jie, vietoje rūpintis 
išeivijos medžiagine gerove ir lietuvybės pa- 

j laikymu, Vida kovų prieš religijų. Dėl jų
tik galima, padaryti, ' šmeižtų ir melų Argentinoje sunku begyve-

kad užkirsti kelių tokiems žemiems Vokie
tijos nacių darbams Klaipėdos krašte.

Saujelės vokiečių, gyvenančių Klaipėdos 
krašte, nieks neskriaudžia. Jie ne tik turi 
lygias teises su visais gyventojais, bet ir 
privilegijas. Vokiečiai ten perdaug buvo lais
vi dirbti priešvalstybinį darbų. Tas juos ir 
jiaskatino prie išdavikiškų darbų, kurie pa
aiškėjo garsioje vokietininkų byloje. Busi
mieji linkimai toms vokiečių komedijoms, iš- 
statančioms į pavojų Europos taikų, turėtų 
padaryti galų.

z

MUSSOLINIO DRĄSA

Italijos diktatorius Mussolini yra pasi- 
rengęs į karų su Abisinija. Jis yra pasiuntęs 
Afrikon daug kariuomenės ir dar savo ka
riškas jėgas ten stiprina. Vienu kartu italai 
įtarė, kad Abisiniją ginkluoja vokiečiai, kitu 
kartu, kad Didžioji Britanija. Bet kaip ten 
ištikrųjų yra, nelengva būtų pasakyti.

Prancūzija ir Anglija yra perspėjusios 
Italiją, kad ji nepultų Abisinijos. Tas Itali
jos diktatoriui hepatinka. Ypač jis yra įšir
dęs prieš Angliją, kuri rinitai yra susirūpi
nusi Italijos Abisinijos konfliktu

Musso'ini yra drąsus. Kažin ar jis tai
sys kad ir griežtesnių p?ripėjimų. Jis šian
dien jaučiasi esąs galingas. Jo kariuomenė

nti lietuviui kunigui. Pastebima, kad lietu
viškosios katalikybės išeivijoje būtiniausieji 
uždaviniai yra, kad būtų teikiamas tikybi
nis patarnavimas lietuvių kolonijoms Ccrdo- 
boj, Rosario, l>u Platoj, Urugvajuje, kad ba
lų jungiama išblaškytoji išeivija. Būtų. di
džiausia skriauda katalikiškiems bei tautiš
kiems interesams išeivijoj, jeigu net šitie 
tikybiniai uždaviniai liktų pamesti.

Viename susirinkime Argentinos katali
kai prašo Lietuvos vyriausybės, kad jos pa
siuntinybė remtų katalikiškuosius uždavinius 
lygiai ir nuoširdžiai, kaip ir kitus lietuviš
kuosius uždavinius. Iš šio prašymo reikia 
suprasti, kad ligšiol ir Lietuvos Pasiuntiny
bė Argentinoje nekreipia dėmesio į aktua
liuosius lietuvių katalikų reikalus. Taip, ro
dos, neturėtų būti. Lietuvos pasiuntinybės r.r 
konsulatai turi siekti, kad lietuvių tarpe bū
tų susitarimas, bet ne nesantaika.

REIKŠMINGAS PAREIŠKIMAS

Suvažiavime atsat-gos kari
ninkų s (jungos pirmininku 
vienbalsiai išrinktas Imv. vie
nas pirmųjų krašto apsaugos 
ministeriu, Kauno burmistras 
ats. pulk. A. Merkys. Tsh

bai sutrukdė gausus lietus. Ta 
čiau žmonių būriai lankė Kau
no įgulos kareivines, o radio, 
kino - teatrai ir kitos viešos 
žmonių vietos saVo programų 
derino &u tos dienos dvasia 
bei nuotaika.

nešinio matyti, kad atsargos 
karininkai dirba didelį orga 
nizavimosi darbų. Iškeltas ats. 
karininkų apmokymo klaust 
mas, kuriam gyvai pritarė ka 
riuomenės vadovybė. Sąjunga 
organizuoja mokytojus ats. ka

— Jugoslavijoj Bečkereku 
dar iš didžiojo karo laikų be
laisvių yra užsilikęs lietuvis 
Antanas Višniauskas, kilimo 
nuo Utenos, kuris dabar ats: 
dūręs labai sunkioj padėty ir 
prašosi padėti jam grįžti į 
Lietuvų.

Jis 1918 metais jau mė
gino grįžti Lietuvon, bet Len
kijoj pakliuvo į kalėjimų, iš 
kurio pasprukęs su austrų be
laisviais ir atsidūrė Jugosla
vijoj-

BIZMEP1AI, GARSINKITE^ 
DRAUGE’'

kstantinės minios žmonių pri
pildė Vienybės aikštę. Organi
zacijų ir studentų korporaci
jų vėliavos apsupo Nežinomo
jo kareivio kapų. Čia iškilmės 
pradėjo šventei ruošti komite
to pirmininkas Kalino burmi
stras ats. pulk. Merkys. Dai 

1 kalbas pasakė savanorių - Kū
rėjų sųjungos pirmininkas ats. 
pulk. Gužas ir moterų karinio 
parengimo komisijos atstovi 
dr. Anibraziejūtė - Steponai
tienė.

Aklas karo invalidas Pr. 
Daunys iš aklųjų rašto per
skaitė šitokių žuvusiųjų už 
tėvynę maldą:

Lietuvos žemp, kuri alsuoji 
gyvybe nuo tol, kiek šviečia 
saulė, kiek marios rūstauja.

Žeme, su kūpančiais lau
kais, su medžio kryžiais klū-

LIETUVOS SAVANORIŲ
IR ATSARGOS KARI- 

riINKy SUVAŽIA
VIMAS

Be kariuomenės ir šaulių są
jungos, Lietuvoje yra dar dvi 
karinio pobūdžio organizacijos 
— tai savanorių - kūrėjų są 
junga ir atsargos karininkų 
sąjunga. Kariuomenės ir vi
suomenės susiartinimo šventėm 
metu šios organizacijos sušau
kė metinius savo skyrių at
stovų suvažiavimus.

Gegužės 25 d., šventės iš
vakarėse Kaune buvo metinis 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų - 
savanorių suvažiavimas. Jame 
dalyvavo iŠ 30 sųjungos sky-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS cilistų drūkamės pisorius, lais 
----------- niuotas pilotas.)

Girdėjote navyną t Anų Ale kadangi atletiškų kami- 
dien' stubų pardavimo name tetų sudaro ne atletai, jie tų 
buvo mitingas tokio .kamife-' kvalifikacijų neįvertino ir, vie 
to, kuris nori išlėktinti bent' toj atletiškų karūnų, jiems pa- 
iuzinų atletų į senų krajų, kad siūlė būti kamiteto reporte- 
ten parodytų amerikoniškų i riais. Nepanešdami didelio iii 
štukų. Į tą mitingą taip pat sulto abu išrūnijo nei gud bai 
pribuvo ilgas poetas ir trum- nepasakę.
pas pisorius iš ricilistų drū- llgam poetui ir pisoriui iš
kurnės. Aš jau matau, kas j lunijus, išrūnijo ir kamitetas 
jums užėjo ant inislės: manot ir kitoj vietoj lėktino atletus 

i tie obivatėliai norėjo kamite- prie silkės uodegos, visokio 
lėtus rūnyti taip, kaip rūnijo1 šlapumo ir svit Adelain iki 

'antrą skrajų per mares? Ale antrų gaidžių.
no. Šį sykį, sako, jų rokundal
buvo kitokia: ne kamitetą už- 
vajevoti jie pribuvo, ale pa
tys norėjo įsiskvyzinti į atle
tų sąrašą ir dargi tokiomis

Lietuvoje prie demarkacijos 
linijos susibarė lietuvis savo 
žemėj su lenku, okupuotos Lie 
tuvos pusėj. Lenkas, norėdą-

sąlygoinis, kad jų ekspensus nias Iii tuvį, taip sakant, nu- 
per mares seno kra.jaus gu- nukinti, išdidžiai sako:

j rių apie 150 atstovų. Savano-' vermanas iš savo kišenės ap-
pančiais, iškelta Tavo gynėjų Iriai - kūrėjai suvažiavime ap- 
knpais, gyviesiems palaimos 1 svarstė aktualius savo gyve-i

Čekoslovakijos užsienių reikalų niinis- 
teris Benešąs, sveikindamas atvykusius į 
Praba Lietuvos laikraštininkus, padarė rei
kšmingų yan-iškimų, kad Baltijos santarve, 
mažoji santarvė, ir Balknr?) santarvė sudaro 
tris blokus, kurie budi sergėdami mažųjų 
valstybių saugumą ir gindami naujos Eu-

teikinnti.
Maldaujame Aukščiausių, i 

dant nekiltų ant Tavęs pikto 
svetima ranka, idant neužge
stų Tavo sūnų ir dukterų mei
lė, idant jie nepavargtų nea
pykantoje, kaip anuo metu, 
kai svetimieji Tave tyrais nu
mynė, kai vaitojo gynėjų kau 
lai klaikioje nevalioje.

Maldaujame mes, kurių tė
vų ir brolių kaulais nusėti ka
lnai ir kryžkelės, kurių kraii

ininio klausimus, drauge pa
žymėdami, kad akivaizdoje va 

į karų kaimynų grąsinimų ir 
ginklu žvangininio, savanoriai 
-kūrėjai užmiršta visas save

mokėtų. Atletiškas kvalifika
cijas jie buvo ant stalo padėję 
tokias: ilgas poetas gali pa
rodyti, kaip Amerike skvizi- 
natna čainiškns aliejus, o šo
kime į aukštį — gali peršokti 
net aukščiausią kartį, gi pi-

privilegijas. Vėl savanoriuose 8Orius šiomis dienomis, ačiū 
atgimsta 1918-1920 m. tėvy- antT-aln skridimui per mares,
nės-gynimo dvasia. Šiam savo ... , , . - • ZI.. . išdavė lakūno egzaminus (Danutarimui įgvvendinti, savano i . . , . „ , ,

. . i i • Ibar, ingu kartais \ aitkus sūriai savo kukliomis lėšomis | «
parėmė svarbiausias tautos 
bei valstybės pastangas: iš sų

simislytų neskristi Lituanikoj 
į Kauną, tai trinbelio nebūtų;

jungos turimu lėšų 1000 litų tų žygį galėtų atlikti tas ci-

ropos sutvirtėjimą prieš tas pajėgas, kurios 
siekin sugrąžinti politinio ir ekonominio 
viešpatavimo sistemą. Tie trys blokai galin
gai prisidedą prie Europos taikos palaiky
mo.

— Jūs, lietuviai, karnai. 
Visur jūs esat pažeminti, ne 
taip kaip mes, lenkai. Net nu
mirus lenkus Į dangų šv. Pet
ras įleidžia iškilmingai su an
gelų kapelija.

Lietuvis jam atsako; — As 
žinau dedko lenkus iškilmingai 
į d angį j įleidžia, o lietuvius 
paprastomis ceremonijomis. 
Lietuvių, mat, labai daug į 
dangų eina. Jeigu kiekvie
nam kapelija griežtų, Dievo 
muzikantai labai nuvargtų, 
trintos susidėvėtų. Dėl to jie
ms ir negriežia. O kadangi

Aišku, kad taip. Jei mažosios valstybės Į lenkų tik kada nekada vienas 
nebus surištos tampriais ryšiais, jei jos ne-1 į dangų patenka, tai, kad triu- 
turės bendro fronto apsigynimui, didžiulės bos neužrūdytų, joms pravu- 
valstbės progai pasitaikius jas vėl stengtus lyti lenkams ir griežia kape- 
pavergtt Uja.
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KompJ. Žilevičiaus Pagerbimo 
Bankietas Plikiai Pavyko

Gegužės 26 d. puošniame Vi rengimo komiteto vardu įtei- 
etoria viešbuty New Yorke, j- kė puikių rožių bukietų Brun- 
vyko bankietas komp. J. Ži- ūlzienė. Kalbėjo p. Tisliava, p. 
leviėiui pagerbti, kuris buvo ' Vitaitis, p. A. Stanšauskas. Re 
surištas su įteikimu jam I). L. į ilgimo komiteto pinu. Brun- 
K. Gedimino ordino. Apie 6 dza padėkojo komiteto na
vai. publika pradėjo skaitlin-! riams, kuris taip uoliai dar- 
gai rinktis ir netrukus pripil- bavosi, kad šis pokylis visais 
dė erdvę svetainę. Publika bu- atvejais pavyktų.
vo rinktinė, nemaža ir jauni-5 Giedant Lietuvos himnų, gra 
mo. Visi vakariniais rūbais pa žioj nuotaikoj bankietas užsi-
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sipuošę. Nuotaika jauki.
Po 8 vai., publikai susėdus

prie stalų, orkestrui maršų 
grojant, draugų bei artimųjų 

Žilevičius

baigė. Svečiai lx?i viešnios šo
ko ligi vėlumai prie geros or- 
kestros lietuvio vedamos.

Tokių jaukių ir puikių pa
rengimų seniai jau buvo new-

Keliaujantis Vanduo linai susigeria į žemę, o kita?. jungiasi, sunkėja. Bet kadan- šiais. Tokiu pat būdu ant me-
subėga į pelkes, ežerus, upes 
ir jūras. Iš čia vėl garuoja,

gi arčiau žemės oras šiltesnis, džm atsiranda šerkšnas. Tru-
tai jis tas ledo adatėles tirp-

asmenų lydimas p 
su šeima pasirodo svetainėje, yorkiečiai turėję. Publika bu- 
Publika sustoja ir ilgais ap- vo labai patenkinta šiuo pa- 
lodismentais palydi garbės sve rengimu. Nuotaika visų buvo

IŠ KUR IR KAIP ATSIRAN
DA RASA, LIETUS, ŠER

KŠNAS IR SNIEGAS

naktį oras atvėsta, vandens vėl kyla į orų, vėl tenai su- do, todėl jos aptirpusios pa-
putį nuo žemės pakilę van
dens garai ūmai vėl sušąla ir

čia į jam skirtų vietų.
Rengimo komiteto pirm. J. 

Brundza atidaro vakarų tru
mpai paaiškindamas tikslų ir 
vakaro vedėju pakviečia kun. 
J. Simonaitį. Pavalgius pradė
ta skaityti gauti sveikinimai, 
telegramais ir laiškais.

Baigus skaityti, prasidėjo 
koncertinė dalis. Pirmutinė 
dainininkė Z. Vitaitienė pa
dainavo “Nuliūdimo valanda” 
ir priede “Ubagėlis”. Jai pi
anu akomp. jos jaunutė duk
relė. Toliau vakaro vedėjas 
pakvietė jau gerai mums ži
nomų dain. baritonų A. Banį,

srnagi.
Iš dvasiškių buvo sekanti 

kunigai: J. Šeštokas, J. Si
monaitis, K. Paulionis, J. Ki
nta, J. Balkūnas, P. Lekešis. 
Kadangi J. K. vyskupas T. 
Matulionis lankėsi tuo laiku 
vakarinėse valstijose ir nega
lėjo dalyvauti šiame pokyly
je, tai p. Žilevičių atlankė as
meniškai gegužės 31 d. J. E. 
pasipažįsta su p. Žilevičium iš 
Petrogrado buvimo laikų.

šis bankietas pasiliks atsi- 
lankusių ilgoj atinintyj.

Gauti sveikinimai

Jei vanduo būtų toks tin
ginys, kaip koks nors darbo 
vengiąs žmogus, tai mums, čia ir nukristi lietaus pavidale, 
gyvenantiems žemėje būtų la-1 Rytų, saulutei pradėjus kai
liai riesta. Jei visi krituliai, 
iškritę ant žemės lietaus ar 
sniego pavidalu, čia ir pasili
ktų, tai per vienus metus jie 
apsemtu visų žemės paviršių 
metro gilumo vandens sluoks
niu. Bet vanduo nėra tingi
nys; jis nuolatos juda, kruta, 
sklaidėsi ir keičia savo padė
ti. Iš upių, ežerų, jūrų ir van-

garai pamaži ima tirštėti ir tir5taia Ir vėl krinta atgal j virsta apvaliais, šlapiais ledo j ledinių adatėlių pavidale kri- 
leidžiasi žemyn rūko pavyda-! žemę.-Ir taip be paliovos. Jei rutuliukais, kurie dažnai pa- ,nta ant žemės ir medžių. Tai- 
le. Bet oras dar yra pakan- vanduo neišgaruotų, žemė bū- daro daug žalos mūsų pašė- ' gi, vanduo niekada nestovi ra 
karnai šiltas, todėl jie nesus- tų visada šlapia ir patyžusi ir l;ams ir daržovėms. Tokius j mus, bet amžinai ir nuolatos 
pėja pavirsti sunkiais lašais niekas negalėtų joje augti; su- kritulius mes vadiname kru- keliauja nuo žemės į erdves 

pūtų visi visų augalų daigai ša, ledkryčiu. Vasarų tokie le- ir iš erdvių vėl krinta atgal y 
ir šaknys, niekas negalėtų pri diniai debesys plaukioja labai žemę. (“M. L.”).
bręsti ir nunokti. Bet jei iš- aukštai ir atrodo baltais gar- _____________

buriuotais ėriukais.
tinti orų, tie smulkūs lašeliai 
vėl ima smulkėti ir garuoja, 
kyla aukštyn į erdves.

Juk visi debesys yra ne kas 
kitas, kaip smulkučiai ore 
plaukioją vandens lašeliai. Ku 
rie debesėliai šviesesni, tuose 
yra mažiau vandens garų, ku
rie juodi ir atrodo labai sun

garavęs vanduo negrįžtų į 
žemę lietaus ar rasos pavida
le, taip pat būtų blogai: žemė 
išdžiūtų, sukietėtų kaip ak-

šaltis dailininkas
O kas taip gražiai išrašo 

mūsų grįčių langus žiemos me 
muo arba pavirstų lekiančiu tu? Ogi kambariuose esamie- 
smėliu. O tokioje dykumoje jį vandens garai. Šiltas kam-
taip pat niekas negalėtų au- bario oras turi labai daug va- atsirado daug norinčių susira- 
gti. Bet Aukščiausiojo taip su- ndens garų. Bet langų stiklai šinėti; daugiausia gimnazijų

Koresponduoti su užsienio 
lietuviais nori labai daug

Akademiniam DULR pradė
jus propaguoti susirašinėjimų 
laiškais su užsienio lietuviais,

kuris padainavo ištraukų iš
“Vytauto” kantatos ir “šė- skupas Matulionis ir kun. Ko-

denynų vanduo nuolatos ga
ruoja ir smulkučių lašelių pa
vidale kyla į orų. Tų mažyčių ■ šaltesnis vėjas, šaltesnė oro 

Telegramomis sveikino: Vy- skaidrių lašelių mes negalime . srovė, tie vandeningi debesys

liūs tuose labai daile iau tra- lr^yta’ kad vanduo nuolatos šaldomi laukujo oro. Kai šil- auklėtinių, studentų ir moky- 
’ e e • ____ , , . ........... . . __

na stambiais lašeliais pavir
tusių garų. Ir jei pūstelėja

juda, kruta ir eina savo pa- tas kambario oras prisiliečia tojų. Kad susirašinėjimas pa
reigas. O jam padeda saulė, pjįe šalto stiklo, vandens sti- sėkmingai eitų, Akademinis 
kuri pavasarį ir vasarų pri- klo mažų lašelių pavidale. Jei DULR skyrius išdirbo tam ti- 
verčia vandenį smarkiau kilti lauke didelis šaltis, tie laše- kras taisykles. Taigi, jaunimas

riau žirgelį”. Galingas balsas 
pripildė erdvę svetainę. Išėjo 
puikiai. Akompanavo pianistė 
Rotikevičaitė. Po to dainavo 
AL Strumskienė “Mano dei

nčius, kun. J. Aleksiūnas ir 
kun. A. Drasdys, N. Jersey 
Lietuvių Profesionalų Sųjun
ga, A. L. R. K. Vargonininkų 
Sųjungos Centro Pirmininkas

matyti, bet galime juos paju
sti. Kai ore jų prisirenka la-

dar labiau atšąla, pasunkėjai’ orQ ir nusausinti tl5rvas ir , iini virsta ledo adatėlėmis ir did eles problemas gali spręsti
ir jau krinta į žemę lietaus

bai daug, oras pasidaro drėg- lašų pavidale. Užtat karštą, 
nas. Bet ir ore vandens garų 
negali patilpti neribotas kie
kis, taip pat, kaip vandenyje

kelius, o rudens metu vėl dau (papuošia langus vingriais ra lengvu būdu. 
giau grąžina jo į žemę.

Lediniai debesys
Žiema kada oras dar smar

mantas”. Akomp. P. Vairo- Brazaitis, A. L. R. K. Var
gonininkų Sųjungos Centrodaitė. daina dar neseniai

parašyta ir yra viena sunkės- Sekretorius N. Kulys, Chica
gos Vargonininkų Provincijos 
Pirmininkas Daukša, Rapolas 
Juška, Boston, Mass., Šv. Jur
gio parapijos choras, Brook-

nių. Paskutinė dainininkė bu
vo A. Stočkiūtė, vorcesterietė, 
kuri dainavimo balsų lavina 
pas įžymius New Yorko daini
ninkus. Ji New Yorko publi
kai dar nebuvo girdėta, kad 
jos pasirodymas buvo nauja- 
nybė. Dainavo “Ratai”. Už
sirekomendavo save labai ge
rai. Turi gražų, jau gerai pra- 
lavintų balsų. Su scena gerai 
apsipažinus. Matomai, kad pa
skutines pastangas deda dai
nos menui. Pianu akomp. Ro
tikevičaitė. Visi dainininkai- 
kės dainavo išimtinai vien p. 
Žilevičiaus kompozicijas. Ko
ncertinė dalis puikiai atlikta, 
buvo matoma visų rimtas pri
sirengimas.

negali ištirpti neribotas kie-Į ruoja j erdves. O kai vakare 
kis cukraus arba druskos. Kai Į oras atvėsta, smulkučiai laše- 
ore vandens garų prisirenka liai vėl krinta iš oro ir žiban- 
labai daug, oras tampa paka-črinis rasos karoliais apdengia

saulėtų dienų žemėje niekados 
nėra rasos, nes visas žemės Į 
paviršiuje esąs vanduo išga- įk’au a’s{l’a> vandens garai, 

tirštėdanri ir krisdami iš oro, 
pavirsta jau ne vandens laše-

nkamai jais prisotintas, ir va
ndens garai, tie mažyčiai van
dens lašeliai, jungdamiesi vie-

žolę ir medžius. O kodėl kar
tais ir giedrių dienų staiga

bais, bet mažytėmis ledinėmis 
adatėlėmis, plonyčiais ledo liri 
štolėliais. Žiemą) ir visi debe
sys susidaro iš tokių ledinių

prapliumpa lietus? Todėl, kad a(’ab"lių. Tos adatėlės tokios
lyn, N. Y., A. S. Pocius, Chi- nas sn J1“” \r su;

Vakaro vedėjas savo ilgoj, 
nuoseklioj ir įspūdingoj kal
boj gražiai nušvietė p. Žilevi
čiaus darbuotę muzikos srity
je. Jo kalbų papildė Lietuvos 
generalinis konsulas P. Žadei- 
kis ir įteikė skirtų Lietuvos 
valdžios p. Žilevičiui I). L. K. 
Gedimino ordinų. Orkestrui 
grojant tautos himnų, publi
kai pritarė. Momentas susida
rė labai jaudinantis ir įspū
dingas. Perstatomas kalbėti 
pats garbės svečias, kuris po 
to viso taip tapo sujaudintas, 
kad, anot jo, visai jis nesitikė
jus to, kas jam šiandie yra 
padaryta. Dėkoja rengėjams, 
svečiams, kad taip puikiai jam 
šios nelauktos vaišės sureng
tos ko jis niekuomet nesitikė
jo ir nelaukė.

Nuo Elizabetbo parap. mo
kyklos va i kiurių ir choro įtei
kta bukietai. P. Žilevičienei

cago, Ilk, Juozas Ambraziejus, 
Brooklyn, N. Y., Greičių šei
ma, Cleveland, Ohio, 'Jonas ir 
Marijona Čižauskai, Balti- 
more, Md., Mrs. and Mr. Hay- 
varonsky, New York, N. Y., 
Lietuvos Dainos Ansamblis, 
pirm. J. Antanavičius, E. Ka
tilienė, Elizabeth, N. J.

Laiškais: Kunigi] Vienybės 
Centro — Kun. J. Simonaitis, 
vice-pirm., Rytinių Valstijų 
Kun. Vienybės Provincija, ku
nigas J. Simonaitis, pirm., Ku
nigas K. Vasys, "VVbrcester, 
Mass., Lietuvių Profesionalų 
Draugija, Brooklyn, N. Y. ,Dr. 
A. Petrikas, sekretorius, Al
bina ir dr. Jonas Poškai, Chi
cago, III., A. Aleksis.

nkėdami, turi kristi atgal j 
žemę.

Vanduo padangėje
Bet ir ore ne visada telpa 

vienodas vandens gani kiekis. 
Šaltame ore jie greičiau atau-

erdvėse plaukiantys debesėliai 
patenka į šaltesnio oro srove? 
ir pasidaro tirštesni. Vandens 
burbuliukai susijungia, pasi
daro sunkūs, dideli ir nebe
gali išsilaikyti ore. Didelėje 
aukštumoje jie vis tik dar y-

šta, jungdamiesi sunkėja ir vi- Ta labai maži, bet krisdami 
rsta lašais. Šiltame ore jie au-1 žemyn jie ataušina ir apatinį 
kščiau pakyla, lengviau išsi- oro sluoksnį, suima iš jo van-
sklaido ir plaukioja erdvėse 
visiškai nematomi. Todėl ta-

dens garus, darosi vis didesni, 
o kol pasiekia žemę, pasidaro

da padangėje mes nematome gana dideliais lietaus lašais.
debesų. Bet kaip tik oras pra
deda atvėsti, vandens garai 
tuoj pradeda tirštėti, sunkėti 
ir kristi žemyn. Pavyzdžiui 
karštomis vasaros dienomis iš 
upių, ežerų ir jūrų vanduo la
bai smarkiai garuoja. Bet kai

Liūtys ir sausros

Nukritęs į žemę vanduo da-

mažytės ir lengvutės, kad le
ngvai išsilaiko ore. Bet pate
kusios į kitokias oro sroves 
jos susijungia į taisvklingas. 
labai gražių formų snieguoles, 
susijungusios pasidaro sunke
snės, ir krinta žemyn, apden
giamos žemę balto sniego už 
dangalu. Bet ir vasaros metu 
erdvėse yra sniego debesų. Au 
kščiausiuose oro sluoksniuose, 
kur labai šalta, plaukioja ne 
mažyčiai vandens burbuliukai, 
bet plonytės ledo adatėlės. Ka 
rtais oro srovių spaudžiamos 
jos krinta žemyn, krisdamos

Skolina pinigus ant pirmų 
morgičiu, atmokėjimui morgi-

—SIMANO PAUmiMTO/7 čių, pataisymui namų ir pas-

rEDERALSAVINGS bdvfmii naujų namų, lengvais 
and loan association mėnesi niais išmokėjimais. I’ra-

OF CHICAGO dėkite taupyti savo uždirbtus
pinigus šioje Eederalinėj įstaigoj. Galima pradėti tau

pyti nuo 50c į mėnesį ir aukščiau. Nereikia mokėti Įs

tojimui. Jūsų pinigai vyra apdrausti iki $5000.00 per 

Eederal Savings and Loan Insurance Corporation, Wa- 

sliington, D. C.

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

Seredomia ir Subatomia nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro

2242 West 23rd Place
PHONE CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

VINCO GREIČIO EILES 
GERB. KOMP. JUOZUI 

ŽILEVIČIUI!

Kas braido po rasų 
Rytais, prieš aušrinę 
Pakrančiais Dubysos, 
Kas klausos paukštelių 
Dainos sutartinės?
Kas sėdi prie miško 
Ir klausos ošimo 
Pušų šimtamečių,
Kų debesis remia.
Kas ritmų jų gaudo 
Ir jųjų ūžimų?
Kas rytui, prieš aušrų 
Į mėlynų dangų 
Kel’ žvilgsnį berybėn 
Akių pirmutinį

Ir siunčia Aukščiausiam 
Širdingųjų maldų?
Tai DAINIUS su LYRA 
Ir širdžia jautriąja, 
Ištroškęs tyrųjų 
Dainų sidabrinių.
Tai jojo sielužė 
Liūdna sielvartauja...
Jo rankos net dreba,
Kad stygų užgavus 
Ir gilių, ir jautrių,
Galingų ir stiprių;
Kad garsų dainužės 
Naujos kur pagavus.
Jis naktį nemiega,
Nė dienų nerimsta:
Vis eina, vis ieško 
Akordų žavingų...
Dainoje užgimęs 
Gyvena ir miršta.

Laumė

EMIL DENEMARK iŠ

z -

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848-60 OGDEN 
AVENUE
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lę ir truputį padainuoti. Šie 
pakvietimų maloniai priėmė I 
ir nieko nelaukdami visi trys | 
Lietuvos jaunuoliai pasuko' 

_____________________________________________________ kalnelio link, nuo kurio« iš
AMFRIKflNkKA^ PllfMI-*llikus?” — kus tui būt’ ' vienos pusės matėsi “linksma- 
AnlLnikUlilvnAu riMil ekskursija /... “Truputį pana-sis piknikas’’, o iš kitos pu

sės, pakalnėje snaudė miestas. 
Viktutė nieko nelaukdama už-

JAUNIMAS
Clūcagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

fflSCONSIN’O LCTUVIŲ ŽINIOS SUCHISLIFE—

USIR LEMI su į ekskursijų, bet tikriau tai 
yra gegužinė. Sako, kad čia 
“piknikai” yra dar daug ge
resni negu Lietuvoj geguži- 
žinės” — aiškino Nastutė. “O, 
kaip gerai, juk jau taip se
niai lietuviškai linksminomės,

Viktutė nenorams keldama 

savo sutaršytų, geltonplaukę 

galvų nuo minkštos pagalvės,

pro mieguistas* pusiau pra- įai pašoksim, tai {Mulainuo- 
vertas akis maldaujančiai žiū
rėjo į jų žadinančių Nastutę.
Auksiniai saulutės spinduliai 
įspindį į Viktutės lovų tartum 
tyčia liūliavo jos mieguistų 
kūnelį... Bet sesutė nenuilsda
ma kartojo: “Kelkis, Viktu
tė, jau mamytė pusryčius pa
ruošė. Juk šiandien šventadie
nis neužilgo reiks ir į bažny-

— trepsėdama vietoje 
Viktutė.

Po keliu minučių atvažiavo 
Vytukas. Su šypsančiu veidu 
žiūrėjo jis j skubančias puoš-

sini
džiaugėsi

čių eiti. Žiūrėk, koks gražus 
rytas ir kaip tau negėda taip truputį paskubino. Nastutė ir 
ilgai miegoti?..” Viktutė su- į Vytukas visų kelių kaž kų ty- 
sigėdusi jaunesnės sesutės žo- jįaį niūniavo, o tuo tarpu Vi
džių, lyg norėdama pasiteisi- ]<tutė svajojo tik apie tų gra
nt’; pakėlė dar kartų galvųlinksmąjį “piknikų”, 
ir apsidairiusi sau jx> nosia, Na, štai, ir “piknikas” per- 
sušnabždėjo: “Dovanok, Nas-1 traukė Viktutės mintis Vytu-
tute, aš maniau, kad šiandien 
lyja...” Nastutė pamačiusi su
sigėdusią sesutę norėdama jų 
lyg išteisinti susišypsojo ir iš
eidama per rluris patvirtino: 
“Aš taip ir maniau kad tu 
sapnuoji lietų...”

Ši diena, tur būt, buvo iš 
gražių - gražiausia... Visur vie 
špatavo šventadieniška nuotai
ka. Medžiai, gėlės ir krūme
liai, tartum džiaugdamiesi sa
vo gražumu, maudėsi saulutės 
spinduliuose... Ir žmonės šia
ndien atrodė laimingesni negu 
visuomet... Visų veiduose ma
tėsi kaž-koks pavasariškas 
džiaugsmas - šypsnys...

Viktutė ir Nastutė linksmos, 
šnekučiuodamos skubėjo baž
nyčios link. Kunigas jau buvo 
išėjęs laikyti šv. Mišių, žmo
nės susikaupę maldai ir pati 
bažnyčia buvo pripildyta var
gonų meliodijos. Viktutė su

traukė: “Plaukia Nemunėlis

MOKYKLOS UŽBAIGIMAS
KEN0S11A, W1S. — Dide

lės iškilmės įvyko birželio 9 
d. — buvo Šv. Petro parap. 
mokyklos užbaigimas. Klebo-

tykiai ir ramiai”... abu jai pri1 Jias kun. M. Urbonavičius 3 
tarė. Taip viena po kitos, lie-1Į vai. popiet bažnyčioje gradu- 
tuviškos dainos plaukė per a- autams išdalino žiedus, o va- 
merikoniškus kalnelius ir šiai-. kare — diplomus.
telius... Nuotaika visų trijų 
tuoj pagerėjo, nes matyt lie
tuviška daina pajėgė juos nu. 
nešti į tolimų tėvynę, Lietu
vą...

Nenorėdami sugadinti paki- fesoriaus
3. Laivakortętrs mergytes ir ir kaž-kų sau lusios nuotaikos, visi trys nu- 

vienas mąstė. Jis ne vienų ka-1 tarė j piknikų negrįžti, todėl 
rtų jau buvo matęs “pikui- ! užtraukę paskutinę dainelę: 
kų”, todėl ir į šių kelionę re-Į “Sudiev giruže, sudiev gra- 
agavo visiškai šaltai, bet ma-, žioji’’... leidosi namų link. Šį 
tvdamas mergaičių troškimą kartų Viktutė jau nesvajojo

apie linksmąjį piknikų, bet 
vežėsi nuotaikų tikrai lietu
viškos gegužinės...

Nemuno duktė

Iš ŠALIES ŽIŪRINT

11. Dialogas.
12. Sviedinėlių drilius.
13. Su Diev — dainų.
14. Atsisveikinimo kalba —į

Ona Bitautaitė. į
15. Life is a Song — daina.
16. Kalba ir išdalinimas di

plomų.
17. Lietuvos himnas. 
Ateinantį sekmadienį, para

pijos salėje bus bunco lošimas
Parengimas buvo gražus, seselių naudai. Visi parapijo- 

Žmonių buvo pilna salė. Pro- j nai prašomi atsilankyti. Bus 
gramas buvo toks: !ir kitokių įvairenybių.

1. Kalba — Olga Gedwill. į -----------
2. Atsilankymas žymaus pro , Gaila, kad praeitų sekma

dienį nepergeriausiai pavyko 
Antanų balius, nors ir daug 
darbo ir pastangų buvo įdėta.)

buvo kitas progra- 
susilaikė vaka-1

rui.
Linkime Antanams ilgiau 

šių metų.

perkant —
dialogas.

4. Atsisveikinimo daina — 
graduantai.

5. Nursių drilius.
6. Pabaiga gero pikniko.
7. Škotiškas šokis — atliko 

6 skyrius.
8. Mažų vaikų orkestrą.
9. Daktaro Mikanto ofisas 

— komedija.
10. Mergaičių šokis.

Kadangi
mas, žmones

Ateinantį sekmadienį bus 
‘Birutės’ susirinkimas tuoj p<J 
šv. Mišių. Visi nariai prašo
mi atsilankyti. Stotis S.K.S.

kas, parodydamas į pamiškę, 
kur stovėjo' keletas automobi
lių ir girdėjosi armonikos ver
kimas.

Išlipusi iš automobiliaus Vi
ktutė akimis ieškojo šokančio 
jaunimo, bet deja:.. — jų ne
buvo... Prie medžio atsirėmęs 
muzikantas tingiai tampė ar
moniką, o šokimo vietoje krai 
nėši kelios moterėlės.

— Ar tai čia tas “pikni-
kas

Vos trys savaitės beliko iki
Liepos Ktevirtosios... Juk ži
note kas įvyks tų dienų... Lie
tuvos Vyčių Chicagos apskr. 
piknikas — Chicagos kat. jau 
nimo šventė... Apskritys šįmet 
mini 20 metų gyvavimo suka
ktuves, kas bus iškilmingai 
minima Liepos Ketvirtųjų, Vy 
tauto darže... Jūsų laukia ten 
tų dienų didžiulė sporto ir dai

;nų šventė... Sporte dalyvumų
lyg nenorėdama tikę-:. . .ims per 12 Vyčių kuopų (vi- 

ti savo akimis paklausė vik-i , -, ... , v v . v Chicagos kuopos ir kaitule. Liūdnas sesėhs uzvies-
patavo jos veidų ir baisus ap
sivylimas kankino širdį... Vy
tukas matydamas liūdna drau
gę ir atspėjęs jos mintis, ste
ngėsi'jų įtikinti, kad esanti 
tik pradžia, kaip privažiuos 
(langiaus jaunimo būsianti nuo ! 
taika visai tokia kaip Lietu- 

: v°j gegužinės...
Ir tiesa pradėjus temti pri-

myninės kaip — Detroitas, Ke 
nosim, Rockfordas, Kewanee 
ir \Vestville)... Paskutinės ži
nios, sako, kad ir Springfiel- 
do (Illinois’o sostinės) lietu
viai su vyčiais prieky rengia
si dalyvauti Vytauto darže — 
Liejies Ketvirtųjų... Dainų Šn? 
ntėje žymiausių vietų užima 
L. V. “Dainos” choras, kuris 
yra skaitomas geriausiu lietu-sesute atsiklaupė savo megia- važiavo daugiau žmonių, bet . , x. ...• ..... .v , ... . . ... . vių choru siapus Atlantomiausioj vietoj, iš kur aiškiai piknikas nepaliko įspūdžio Vi- i _____

matėsi saulės nušviesta Šv. 
Panos Marijos statula. Nastu
tė skaitė mišių maldas kartais 
pažvelgdama i altorių, o Vik
tutė visų laikų buvo įsmeigusi 
akis į nušviestų Šv. Marijos 
veidų. Nors visų gegužės mė
nesį Viktutė lankė Šv. Panelę 
Marijų, bet nei vienų kartų 
nebuvo sužavėta taip, kaip

ktutės nuotaikoj... Ji vis lau- Pagaliau ir Chicaga turi 
kė tos valandos, kada galės : savo studentų kuopų... Suor- 
jaustis taip lietuviškoj gegu- ganizuota ji buvo prieš kele- 
žinėį, laukė, kada jaunieji dai- tų savaičių... Auga nariais ir 
nuodanii žais ratelius, šoks, veikimu...
linksmai būreliuose juokaus ir I 
1.1. Bet veltui... vietoj links- Į 
mų žaidimų, dainų visų pik
nikų užviešpatavo senesnių mo 
terėlių čiauškėjimai, o šokimo

šiandien... Kaip norėtų Vik- I vietoj kraipėsi, tartum svo- 
tutė, kad dar ilgai, ilgai būtų , čios, beveik, vienos tetulės... 
tas gražusis Šv. Panelės Ma- Buvo ir jaunuolių, bet jie nut
rijos mėnuo... , tyt norėjo pavaduoti senelius,

Papenėjusios savo jaunas todėl visų laikų ar tai sėdėjoj 
sielas karštos maldos penu, ' medžių pavėsiuose, ar tingia į
abi sesutės vėl skubėjo namų
link.

gūrinėjo miškelyje ir kalnuo 
se. Vienu žodžiu matėsi nuo
taika tik prie bufeto, kur su
kinėjosi tetulės ir diedukai...

“Ar žinai, Viktutė, juk šia
ndien žadėjo atvažiuoti Vytu
kas, sakė, kad važiuosim pa
žiūrėti sodaliečių “pikniko”, knike jauniems “nėra” kas
linksniai rankomis pliaukštel- veikti, pakvietė sesutę ir Vy
dama kalbėjo Nastutė.. “Pik- tukų išsirinkti patogia viete-

Viktutė matydama, kad pi-j

Sa

JOHN P. EWALD 
LOANSand INSURANCE

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

840 Wcst 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪD A VO JIMO B-VES
i; \s i i\i'..ii-;

Iš Vyčių darbuotės Chicago- 
je: Marąuette Vyčių 112 kuo
pa per paskutinius kelis me
tus, nešiojo- titulų didžiausios 
Vyčių kuopos Amerikoj... Bet

Liepos

štai kelios savaitės atgal tų Įlyvaus. Negali nei tu atsilikti
titulų iš Marąuette atėmė Bri- j ______________
ghton Parko 36 kuopa... Per
keletą mėnesių ši kuopa iš ke
leto desėtkų narių išaugo į 
šimtų ir keletą desėtkų... Jos 
kuojKis nariai, kuopos auginių 
kredituoja dideliam jaunimo 
draugui, Brighton Parko pa
rap. kleb. kun. A. Briškai... 
kuris dabartiniu metu vieši 
Lietuvoje...

Beisbolo žaidimai, apskr. ly 
goję, tęsiami... West Sidės ko

“1h! Ha! Soma rara F10** la *

gos ir apylinkės parapijos cho j Ateitininkus. Domėsitės šiuos 
lai, vedami vedėjų - vargoni- jaunimo organizacijos vysty-

' įlinkų.
Gerai būtų, kad nepasitai 

! kytų didžiuliai parengimai tą
Chicagos Lietuvos Vyčiu 1 pačių dienų. Visiems reikia tu 

Diena — Liepos Ketvirtųjų, ■ rėti mintyje, kad rugp. 4 d. 
Vytauto darže. Visi Chicagos j įvyksta pirma Chicagos lie- 
ir apylinkių lietuviai joje da- tuvių Dainos Šventė, Vytauto

darže. Ieva Lukošiūtė

“DAINOS ŠVENTĖ” - 
RUGPIŪČIO 4 D., 
VYTAUTO PARKE

STUDENTŲ PASKAITA 
ŠIANDIEN AUŠROS 

VARTŲ PAR. SALĖJE
Šį vakarų 13 vai.,

Vartų parapijos salėje bus -J.
Visi Chicagos lietuviai pra

šomi rezervuoti rugp. 4 d., nes
Chicagos Provincijos L. Ii. K. . Poškos paskaita apie Lietu- 
parap. chorai rengia “Dainos 1 vos Ateitininkus jų 25 metų 
Šventę”, Vytauto darže. jubiliejaus proga.

Tų dienų Vytauto darže ska Kviečiame visus lietuvius
manda, kuri buvo pradėjus nf Įinbės mūsų dainos ir muzika.1 studentus-es, profesionalus pa
tu© keliu (pralaimėjimu), su Bus nepaprastas koncertas siklausyti paskaitos. Išgirsite 
stiprėjo ir grūmoja likti “juo lauke. Dainuos visos Chica- apie lietuvių tautos kėlėjus —
duoju arkliu” šiose lenktynė- Į--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —-—

se.

Ateinantį penktadienį, Vy
tauto darže įvyksta sporto pi
knikas, kuriuo rengiamos su
kelti pinigų padengimui spor
tininkų Lietuvon kelionės iš
laidas ir į kurį važiuoja visi 
Chicagos Vyčiai...

SVIESI ATEITIS

Snv. Va!. Įstaigos F. S. & L. Ine. 
Corp., Wasbington, D. C. Apdraustas 
Kiekvieno Žmogaus investmentaa iki 
$5,000.00.

Mokam dividendus 
lerj pagal uždarbį.

Duodam Paskolas 
Ant Morgičiy

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.deralSavings

LOAN . AStOCIATION 
OF CHICAGO

Jnms reikalaujant atiduodam 
sutaupytus pinigus. NĖRA Į 
STOJIMO MOKESČIŲ.

TAUPANT PINIGUS 

UŽTIKRINTOJ VIETOJ

kiekvieną

JUSTIN MACKIEWICH — PrealdanUa 
HELEN KUCHIN8KA8 — RaitlnlnkA

2324 SO. LEAVITT STREET TeL OANAL 1678

NAUJAS “STUDENTŲ 
ŽODIS”

Jau išėjo “Studentų Žodis”( 
už birželio mėn. Vėliausias Nr. 
Studentų o-jos organo prale
nkia visus iki šiol matytus lei
dinius. Kiekvienam jaunuoliui 
ei verta jis paskaityti.

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
Žmončs, kurie dėl senatvės arba kl- 

Ą ušroS I tokios priežasties jaučiasi silpni ir 
‘ ’ nesveikus, atgauna savo jėgas, svei

katą ir pasidaro stipresni ir gyvesni 
so to kaip jie vartoja NIIUA-TONE.

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

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinyčiose. Nepriimkite pamėgdžio-

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
jimų. Niekas kitas jums nepagelbės 
taip kaip NUGA-TONE.
— Idealų IAuosuotoją vidurių J5c Ir 
KOc

AKORDIONAI
Amerikos, Italijos ir Vokietijos išdirbysčių

Jūs pirksit© už mažinus pus Budrikę dėlto, kad Budri- 
kas importuoja tiesiog iš Europos.

Kaina pradinėms 12 basų už ... $29.00
Akordionas 80 basų už .............................. $58« oo
Akordionas ehromatiškas 120 basų už ... OO
Piano Akordionas 120 basų už ................ $89.00

25 lekcijos dykai 
Lc ng v us išmokėj i m a i

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

Telefonai: BOUIevard 4705—8167

TOOKOFF17LBS. 
OF MOLY FAT

HEEDED DOCTOR’S ADVKE
Mrs. Robert Hirkey, Roseville. 

Cal i f., wrltes: "My doctor prescribcd 
Kruschen Salts for me—he said they 
wouldn't hurt me In the least. I’ve 
lošt 17 lbs. in 6 weeks. Kruschen ia 
worth its weiKht In gold."

Mrs. Hickey pald no attentlon to ' 
gossipers who gald there was no 
safe way to reduce. She wlsely fol- 
YOT? b8r doctor * advice. Why don't

Get a Jar of Kruschen to-dajr (ląstą 
4 weeks and costs būt a trlflel 
SImply take half teaspoonful in cnp 
of hot water every mornitur Ali 
druKflsts. -

10 PIECE COSJViETIC 
SĖT $1.97

TMa Ir e Fanioun Vlvanl i*

vlluen|llM 5Tn T?"’'"’"- Totai .apecl‘l Prlce. )I »7 for alltsn piecei to Introducs tbts liną

Siunčiam• p«r p«At« COr» 
Pinigai grątinaasl. M 

n.patanklDtaa.

Bea Van 58O-3th Avaaue, N*w York
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Trečiadienis, birželio »12, 1935

$
D RAUGAS

AlffiRIKOS LIETUVIU OLIMPIKOS 
FONDAS

2608 W. 47th St., Chicago, Illinois 

$100 $25 $10 $5 $1
□ O O D

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

Noriu likti Olimpikos Rėmėju. Pinigus prisiusiu vėliau, 
pirmininkui n raštininkui a iždininkui a 

pi rėš liepos 1 d., 1935 m.

Vardas . ......................................................................................

Antrašas ................................................ ........................................

Miestas ..........................................................

Mano kandidatas į žymiausius Amerikos Lietuvių At

letų kontestų: vardas .........................................................

^1

ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJO DR-JOS 
XVI SEIMO PROTOKOLAS

Seime priimtos vienbalsiai 
šios rezoliucijos

Kadangi Sv. Kazimiero A- 
kademijos Rėmėjų draugijų 
pereitais metais dosniai rėmė 
gerb. klebonai ir dvasiškija ir 

kadangi parapijonys įvairiu 
se parapijose nenuilstamai di
lini remdami visus rėmėjų vei 
kimus bei sumanymus ir tuo 
būdu padėjo finansiniai ir so
cialiai atsiekti nepaprastų re
zultatų ir

kadangi gerb. klebonas kun. 
A. Baltutis nuoširdžiai užlei-

giau asmenų imtų dalyvumų 
tame šventame darbe ir pel
nytų tų priyilegijų, kurių turi 
ŠV. Kaz. Akad. Rlėmėjos.

Kadangi žinant mūsų gar
bingai veikėjai poniai Antani
nai Nausėdienei, kuri savo di
deliais darbais remia ir vado
vauja Šv. Kaz. Akad. Rėm. 
dr-ja suvirš 16 metų ir kartu 
už didelius nuopelnus visai 
lietuvių tautai, Lietuvos vai-

IŠKILMINGAI ŠVĘSIM 
ŠV. ANTANĄ -

Šį ketvirtadienį, Šv. Anta
no šventė. Mes, Ciceros kata
likai, savo parapijos globėjo 
šventę iškilmingai švęsime. Tų 
dienų įvyks ne vien Šv. An
tano šventė, bet ir Šv. Anta
no Novenos Misijos užbaigi
mas.

Ryto Mišios šv. bus: 5, 6, 7, 
8, 9, ir 10 valandų suma. Va
kare 7:30 iškilminga Novenos 
Misijų užbaiga, procesija, su
teikimas atlaidų ir adoracija 
Šv. Antano relikvijos.

Išpažinčių klausome trečia
dienio lytų, po piet nuo 3:30 
ir vakare. Rytų taip pat išpa
žinčių klausysime.

Rytų prieš sumų šventinsi
me Šv. Antano duonų.

Raginu visus Ciceros ir a 
pylinkės lietuvius 
Dievo malonėmis.

Jau penki žmonės per ste
buklingų Šv. Antano užtary
mų apturėjo Dievo malonių, 
kurių jie meldė. Melskime, o 
apturėsime.

Kun. H. J. Vaičūnas,
• klebonas

NORTH SIDE ŽINIOS prisidėjo: M. Plančiūnienė, R. i 
į Nausėdienė, E. Itauskinienė, 
A. Bacevičius. Visiems auke-: 
tojams širdingai ačiū.

Pikniko komisija
Sekmadienį mūsų gerb. kle

bonas paskelbė iš sakyklos a-

pie Sutvirtiriinio Sakramento' ------------
tvarkų. j Šv. Mykolo parapijos moky-

Birželio 12 d. mūsų bažny-j klos mokinių mokslo metų bai j 
ėjoj Sutvirtinimo Sakramentų ginio vakaras bus birželio 161 
teiks J. E. vyskiųias O’Brien, d., j>ar apijus svetainėje, 7:3b 
7:30 vai. vakare. f' , valandų vakare. Bus gražus

7 valamlų visi parapi jonai programas. Visi kviečiami at 
prašomi susirinkti, kad gra- i šliaukyti ir pasigerėti mūs vai 
žiai pasitikus ganytojų. [kūčių programa. Seserys - mo

Per kelis mėnesius vaiku
čiai buvo seserų ir klebono 
ruošiami tam sakramentui.

Visiems parapi jonams rei
kia ta vakarų atsilankyti į ba
žnyčių ir pasimelsti tų vaiku
čių intencija. Rep. P.

kvtojos dėjo daug pastangų, 
kol vaikučius kuo geriausia^ 
priruošė. Be to, atsilankę pa
remsiu! ir parapijos nukalus.

Parapijos komitetas svečius 
pavaišins šaltakoše ir skaniu 
gėrimu.

Renginio komisija

Katalikišku Mokyklų Vaikučiu Radio 
Dainį Kontestas

“Draugas” iu<»šia katalikiškų 
mokyklų vaikučių radio dainų 

kontestų. Kontestas tęsis per 

visų birželio mėnesį.

Kontesto sųlygos
L Stojantieji į kontestų ga

li turėti ne daugiau kaip 10 
metų.

2. Dainų gali dainuoti ne 

ilgiau 2 minutes.

3. Iš kiekvienos L. K. mo
kyklos imama tik po vienų

mergaitę ir vienų berniukų.
4. Daina tini būti lietuvių 

kalba dainuojama.
Balsavimas ir dovanos

Užsibaigus kontestui, bus 
išleista “Drauge” balsavimo 
blanka su kontestininko var
du, mokykla ir daina, kurių 
dainavo. Visi lietuviai galės 
balsuoti už 5 kontestininkus. 
Balsai bus priimami paštu ar
ba “Draugo” ofise. Gavusieji 
daugiausia balsų gaus dova
nas. Dovanų bus 5.

Korespondencijoj apie par. 
piknikų, geg. 26 d., aplenkta,

naudotis nes.vėlian buvo Pliduota k°- 
' misijai pavardės žmonių dar 
prisidėjusių aukomis: T. Šad- 
varas $1.00, A. Urbonavičienė 
$1.00, M. Januškienė $1.00, A.

GARUOKI! GIMINĖ VĖL 
PADIDĖJO

BRIDGEPORT. — 
sias sūnus žinomo Bridgepor- 

Martinkienė 50c, M. Januške- to pionieriaus ir veikėjo Juo- 
vičienė 50c. Kitokiomis dova-Įzo Garucko susilaukė šeimos.

daiktais Jurgis Garuekas ir jo jaunanomis ir valgomais

Jauniau-

PAS VARG, J. RAKAUSKA
Birželio 4 d. iškilmingai bai 

gėsi 40 vai. atlaidai Visų Šve-' 
ntųjų bažnyčioje. Atlaiduose
buvo daug svečių kunigų. Me

džią apdovanojo Gedimino or- kyklos vaikučiai sudarė grū
dinu,

Todėl šis 16 Šv. Kaz. Akad
. .. j.-*- .Rėm. Seimas sveikina ponių |kui, kuogražiausia puošė pa-da parap.jos avėtais sei Ant#nin, Nau,ėdie„ę ir linki I maldas giedojimu. Ypatinga,

1,11,1 7 .... ,, , 1 ja' Dievo palaimos ir pasise- gražiai girdo naujai parašytu
kadang, ‘•Draugas” pal.n . uiln0 darbuotis <|ar ,,a„. ,M ificat-

k,a, patarnavo rėmėjoms tat-. ge|j -i()S orKanizacijos
pimtamas jų žudąs ir garsi- ■ ]a|)Hi jr tautog
nimais remdamas jų darbuotę 1 ų

Todėl įnešta rezoliucija, kad

žiu procesijų. Choras, vado-' 
vaujant gabiam varg. Rakaus-

A.

moteris Bronisė (buvusi p-lėj nes. Garuckų šeimos nariai vi- 
Lenkaitė iš Granville, JII.) su si gražiai gyvena ir šeimas 
silaukė gražios dukrelės bir- augina.
želio 4 d., o Juozas Garuekas Sveikiname jaunuosius Ga- 
patapo “grandpa” jau septin- nieku- ir lai Dievas padeda 
to anūko. sveikiems pirmų kūdikį sulau-

J)ievas laimina gerus žmo- kus laimingai jį auginti.

a|a
VERONIKA 

JONUŠKIENĖ ,
(po tėvais Ramuškaltė)

mirė birželio 10 <1., 1035. 12
vai. dieną, sulaukus pusės am
žiaus.

Kilo iš Panevėžio Apskr.. 
Panevėžio parap., Molainlų kai
mo.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Karolį, 3 sūnus: Joną ir 
marčią Adelę, Pėlrą ir Juo
zapą, broli Joną Kaimišką ir 
jo žmoną. 2 pusbroliu: Jurui 
ir Ignacą Vikirus ir ji, Šei
mynas, 3 fivogerkas ii daug 
kiti, giminią. Velionė priklau
sė prie Nekalto Prasidėjimo 
Draugijos ir prie Šv. Petronė
lės Draugijos.

Kūnas pašarvotas 241C W. 
45th St.

Laidotuvės jvyks penktadie
ni, birželio 14 d. Iš nam:: S 
vai, ryto bus atlydėta į Ne
kalto Prasidėjimo švenč. Pan. 
Mar. parap. bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už. 
velionio sielą. Po pamaldi, b is 
nulydėta i šv. Kazimiero ku 
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir paž.vs- 
tanius-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nulifld Vyras, Sūnūs, Mar
ti. Brolis, Brolienė. Pusbroliai, 
ftvogerkos Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S, P. 
Mažeika, Telef. YAltds 1138.

A A
PRANCIŠKUS PIPIRAS

mirė birželio U d,, 1936 m.
8:2D vai. vakaro, sulaukęs 24 
meti, amžiaus.

A. a. Pranciškus gimė CMl- 
eago. III.

Paliko dideliam nuliūdime 
motiną Barborą, po tėvais šim- 
kaitė, tėvą Simoną, seserį Ci
ną, 2 broiiu: Joną ir Po vilą, 
dėdę ir tėvą Mykolą ir Kell- 
cijoną slinkus ir daug gimi
nią.

Kūnas pašarvotas 10643 A- 
venue M.

laidotuvės jvyks ketvirtadie
nį, birželio 13 d. Iš namą 8 
vai. ryto ims atlydėtas j Šv. 
Juozapo par. bažnyčią, South 
Chicago, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldi, bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gipiines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotu- 
v ėse.

Nuliūdę Molina. Tėvas. Se
suo. Broliai, Dėtie, Teta ir 04- 
miiiė .k

lAiidotuvėms patarnauja lai
dotuvių Direktorius S. P. Ma
žeika. Telefonas YAltds 1138.

ANTANAS ŠVENTECKAS
Mirė birželio 11 d., 1935 m., 1:30 vai. popiet, sulau

kęs 49 metų amžiaus. Kilo iš Lietuvos, Kauno rėdy
tos, Telšių apskr. Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Valerijų, po tė
vais Norkiūtė, sūnų Bruno, 2 brolius: Bonifacų ir 
Stanislovų ir gimines; o Lietuvoj motinėlę.

Kūnas pašarvotas 2317 So. Kroli St. Laidotuvės į- 
vyks šeštadienį, birželio 15 d., iš namų S vai. bus 
atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po< pa
maldų bns nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
iv pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Broliai ir Giminės.
Laidotuvių direktoriai Lachawicz ir Sūnūs. Telefo

nas CANal 2515.

Buvo suvažiavę ir visi Chica
gos vargonininkai.

Po pamaldų varg. Rakaus- ' 
kas pakvietė vargonininkus į j 
parapijos svetainę vakarienei. ( 
Be vargonininkų, vakarienėj Į

Kadangi lietuviai Ameriko
je skaito už šventų pareigų 
paženklinti kokiu ypatingu bū
du Dariaus - Girėno gyvybės į dalyvavo dain. H. Bar t u.s h, j 
aukų tėvynei — būtent pasta- Idain. K. Pažarskis su žmona, I 
tyti jų atminimui paminklų, dain. Lauraitienė, Palioniai ii ' 

Pasižadėta, kad Šv. Kaz. A- į kiti. Pavalgius, varg. Daukša į
nuolynas ir akademija vis au , kad. Rėm. dr-ja nuoširdžiai pakvietė varg. Mondeikų toast , 
ga nariais, o jiems patalpa e-1 rems tų lietuvių šventų darbą masteriu. Kalbėjo kun. Paš 
šamuose vienuolyno namuose ! įvairiais būdais.

Kadangi žinant, jog šįmet 
įvyksta Pasaulinis Lietuvių

Šv. Kazimiero A. Rėmėjų or
ganizacija viršniinėtiems gera 
dariams išreikštų nuoširdžiau- 
sį dėkingumų už suteiktų rė
mėjoms paramų.

Kadangi Šv. Kazimiero vie-

tėra vis ta pati ir kadangi šį
met akademijai gavus pripa
žinimų žymiai didesni reika-| Kongresas Kaune, į kurį kvie- 
lai pasidarė, Ičiama visokios organizacijos

Todėl išnešta rezoliucija,' dalyvauti, todėl šis 16 Šv. Ka- 
kad šis seimas užgirtų ir už- zimiero Akad. Rėm. seimas Iš

kauskas, varg. k. Gaubis, dai- 
nink. H. Bartusb, varg. N. Ku
lys, stud. B. Balys, prof. A. 
Pocius ir pats varg. Rakaus
kas, kurs dėkojo visiems už 
vienybę.

Po vakarienės visi linksmai
rekorduotų naujai akademijai1 neša pageidavimų dėti visas pašoko, padainavo, pažaidė lie 
statybos fondų. 1 pastangas, kad mūsų garbin- j tuviškų ratelių ir visi smagiai

Kadangi rėmėjų ir akademi-
kių idėjos ir darbai yra per- 

brangūs, kad pasitenkinus 
kaip iki šiol vien žodžiais juos
tepa reiškiant.

Todėl išnešta rezoliucija, 
kad Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjos su akademikėmis išleis
tų laikraštėlį, teikiantį žinias 
apie Rėmėjų, Akademijos ir 
Sodaliečių veiklų ir reikalus,

ga organizacija būtų atstovam išsiskirstė.
jama tame Kongrese, kuria-1 Varg. Rakauskas yra jau-
me bus rišami aktualiausi už
sienių lietuvių šių dienų klau
simai.

Seimo draugijų dalyvavo 
92; atstovų — 331, aukų nau
jom statybos fondan seime su
dėta $1,023.00. Pažaislio sese
rims sudėta $12.50.

5:45 vai. |x>piet gerb. seimo

niausiąs Chicagos lietuvių pa
rapijų vargonininkas, bet jo 
darbas ir gabumai rodo gra
žių ateitį. Ibva Lukošiūtė

Dažnai girdime: “Aš tavo 
paveikslų į širdį įsidėjau.” 
Kur gi būtų galima paveik
slų deri, jeigu širdyje nebūtų 

kad taip jų kilnios idėjos pla-'| vedėja A. Nausėdienė uždarė i rėmelių! A. Vitkauskas.
čiau pasiektų lietuviškų visuo 
menę.

Kadangi priklausymas prie 
Šv. Kaz. Akad. Rėm. organi
zacijos yra dalyvavimas aukš
tos kultūros darbe, apšvieto- 
je ir Dievo malonėje ir dėl to 
yra dalyvavimas šventame da
rbe,

Todėl išnešta rezoliucija, 
kad Rėmėjos dėtų visas jms- 
tangas, kad ateinančiais me
tais prirašyti kuo daugiausia
narių. Kad kaip galint dau- ganinga

16 seimui, gerb. Motina Marija 
sukalbėjo maldų.

Seimo vedėja
A. E. Nausėdiene 

Seimo I raštininkė
V. A. Galnaitė 

Seimo IT raštininkė
M. L. Gurinskaitė

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė remti ir platinti kata
likiškų siuaudą. Katalikiška 
spauda nurodo žmogui išga-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ip

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340 
6840 00. EKDZIK AVK.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAM
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

1. Lhilevicius
S. P. Mažeika 
A. Masalskis 
A. Pute
I. F. Radaus

ROSE5L8EKEK*,NC- S- M. Skintas

Alfred RooellL

Speeinlistni iškalime ir išdirbimo 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
namių.
Mūsų SeimjTia specializuoja Sia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

MOONT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiąją varią

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai t

Rev. FGMAAOOTjA 
BELMOKT .3485

otru*, m Lieti de mmir 
Vlncent Roselll, aeer.

CIiiISjjĮlOM!
1.1. Zuį
I. F. Eudeikis_ _
LacMez ir Šonus

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė.
Phone YAltds 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 We8t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

2314 West 23rd Idace 
I’hone CANal 2515 Cicero 5927

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741-1742

J. P. EUDEIKIS
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VIETINES ŽINIOS
PASKAITA JUGO

SLAVAMS
Birželio G d., La Šalie vieš

butyje, Stasys Pieža, Chicago 
American reporteris jugoslavų

dai, kuri bus laike viso pasau
lio lietuvių kongreso Kaune.

— Liepos pradžioj dr. .1 
Simonaitis vyks pas savo bro
lį kun. J. Simonaitį į Eliza- 
betli. N. J. Aplankys ir kitus 
miestus rytuose. Užsuks ir j 
Murianapolio Kolegijų, Tho-universiteto klubo nariams da

vė paskaitų apie žurnalizmųL' nipson, Conn. Kelionėj išbus 
Suvirinkime teko dalyvauti ir ' pOra savaičių.
vienam lietuviui klausovui, 
art. Justui Kudirkai iš Brigli- 
ton Park.

Pieža pakviestas jugoslavų 
klube užbaigti paskaitų sezo
nų, anglų kalba nuodugniai 
dėstė žurnaliznių ir žurnalistų 
kvalifikacijas didžiojoj Ame
rikos spaudoj. *

Baigiasi senųjų žurnalistų 
era, sakė prelegentas, ir jų

— Buvęs “Draugo” viee 
administratorius Antųnas Pe- 
ldžius užvakar išvyko į Bos
tonų. Jis ten užims “Darbi
ninko” administratoriaus vie
tų.

LABDARIŲ DIRVA
WEST PULLMANO 
- NAUJIENOS -

PAVYKĘ DARBAI

Labdarių Sųjungos rinklia
va prie Šv. Kazimiero kapi- 

buvusi gegužės mėn. 30

Birž. 7 d., parap. svet. mū- 
darbavosi, kud tik daugiau pe-W darbščios moterėlės: Juče- 
Ino padalyti labdarybei. Ivieiene, Klainienė ir Mrs. la

iško surengė “Fisli party”.,1 
Praėjusį sekmadienį įvykdę . • • • , • , ' ,. 1 . _ , , Žinomų prisirinko pilna sve- ;

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

IŠWEDC (1210 kilocykles)

išvažiavimas į labdarių ūkį, į
mų, m,V«« nn-n. ov 8Uvažiav0 (,uug sveclŲ.
d. Vidutiniškai pavyko. Oalė- p|ai5iau api(. iSvaHavim0 
jo būti geriau, bet vėsus oras Beknles bus p,.aneSta v(-.,iuu.
ir lietus iš ryto tam darbui 
pakenkė. Bet skųstis nėra ko. 1 

Čia pranešama, kiek kurios 
kuopos rinkėjos surinko aukų: 
8 kp. — $91.33; 7 kp. — $46.

Labd.

KUOPA DĖKOJA

tuinė. Bažnyčios remontui pa
daryta pelno 49 dol.

Pereitų savaitę bažnyčios de 
■koravimo fondan aukojo se
kančiai: “Fisli party” pelnas 
49 dol.; S. Piktužis K) dol.; po 
5 dol.: J. Gurskis, Stef. Zu-

o Kp. — < Kp. — 5p-r(,.- labdaringos Sųjungos Cen- ,. . A ...
□g, m Vn __4UAO7* Vn ___ . w hipne, A. Žitkevičius, K. Sim-38, 10 kp. $4.).J7, 3 kp. t piknikas, Vytauto darže,;.. . . T z, •- n a-
<t;97 7S- 93 kn ___ <fc27 G5- kn • , . , . Ikiene ir J. Cesiunas; 1). Snr-zo Kp. o xp. gerai pavyko. 1 kuopa, kuru, ,911
— $23.02 ; 4 kp. — $5.44. Ku 
nigai laike pamaldų surinko jaį pe|no 
$86.58. Viso tų dienų kapinė

— Buvęs “Darbininko” re
daktorius Pranas Gudas išvy
ko į Naujųjų Angliju. Sugrįš pe surinkta $349.67. 
už savaitės laiko. Tų pa-Q Vainikų Dienų,

vietų šiandie užima kolegis- i _ 2inomo biznieriaus, “Kę- i tuoj po pamaldų, Vytauto da
tai. Kolegistams patartina su- stu*io»> ir “Lietuvos” spulkų irže įvyko labdarių piknikas, 
sidomėti žurnalistika, nes tai sekretorjaus Jono Evaldo du- ‘I piknikų suvažiavo gana 
plati dirva gabiam vyrui bei |Rt- Margareta baigė aukštos- |dauS žmonių. 3 kuopa prie ba-
moteriai.

Žurnalizmas nėra profesija, 
bet menas, niekuo nesiskiriųs 
nuo skulptūros, paišybos ir i kolegijoj, 
poezijos. Tam pašaukimui rei- j 
kia įgimto talento, reikia tam j dienos, kitos paskeli-
tikro entuziazmo. Ir žurnali- s^me žinių, kurios visiems bus 
tiniam mene daug vra pašauk- idoni’os- f08 žinios palies kai 
tų, bet maža išrinktų. Ypač a- 
meuikiečini, svetimos kilmės, 
kaip ir jūs, jugoslavai, stude
ntai, turi imtis įgimto žurna
listinio talento, reikia stengtis 
tapti žurnalistais ir 
Amerikoj savo tėvų 
menų bei kultūrų.

Piežos kalba

jniųjų mokyklų (High Scbool).
Kadangi ji pasižymėjo moks
le, dėl to laimėjo stipendijų

kuriuos žymius zmc-nes.

Pr»A nešimai

ro uždirbo $111.35; 10 kp. su 
šlėga ir ratais pelnė $18.35. 
Viso piknike gauta $133.45. 
Rinkliavos ir pikniko uždar
bis depozituota į bankų viso 
sumoje $483.12.

Centro valdyba taria nuo
širdų ačiū gerb. kunigams kle 
bonams už paskelbimų pikni
ko bažnyčioje, dienraščiui 
“Draugui” ir jo radijo vala
ndai, visoms aukų rinkėjoms.___ ... Marijonų Kolegijos ir Sem

skleisti' (Thicagos apsto, susirinkimas ‘larbin.nkams, kurie
krašto įvyks birž. 12 d., vakare, *£30 

1 vai., Aušros Vartų parap. mo

kiausiuose, kyklos kambaryj. Visų kolo-
kurių buvo virš 100, sukėlė, nijų skyrių atstovai-ės kvie

čiami kuoskaitlingiausiai da
lyvauti, nes artinasi Liepos 
Ketvirtoji, — apskr. išvažia-

MIRĖ

WEST S1|5e7Z Birželio 11 
d. mirė Antanas Svencenskis, 
2317 Kroli St. Rep.

ROSELANDO VYČIAI LAI
KYS “TREASURE HUNT”

ŠIRDINGA PADĖKA

kus 2 dol.

Birž. 9 d. mūsų bažnyčioj 
Daugiausiai pasidarbavo: J. per pirmas šv. Mišias buvo 

Stugienė, O. Vaznienė, M. Ma-1 vaikučių pirmoji šv. Komu- 
rtušienė, O. Sriubienė, R. Ur- nija. Malonu buvo matyti, 
bonienė, P. Dorša, J. Lesaus- kaip vaikučiai tvarkoje ir gra '

dirbo restorane, padarė neina-

D-rui J. ,T. Simonaičiui už 
pagydymų mūsų sūnaus Jono, 
kuriam buvo sulaužyta ranka.
Tr ligonis ir visa šeimyna dė
kojam; dėkojam ir poniai Si- i praleista 
monaitienei ir Šv. Kryžiaus Į tų. 
ligoninės seselėms, ypač sese
riai M. Adelei.

Roselando Vyčių 8 ta kuo
pa rengiasi prie didelio “Tn-a 
sure Dunt.” Šis įvykis įvyks 
birž. 17 d. vakare. Visi nariai 
tik laukia šios dienos. Komi
sija — L. Mikolaitč, V. Šiuri) 
liūtė, C. Riekus ir J. Smulkis, 
planuoja šių medžioklę.

Outdoor Frolic” gražiai 
Pariamia turėti ki-

Kazlauskų šeimyna
Middlebury, Tttd.

Vyčių pikniko komisija tu
rėjo susirinkimų Jurgio Smul 
kio manuose. Pasirodė, kad 
darbas stumiamas pirmyn.

didelio įspūdžio, nes po pas
kaitos paduota daugiau kaip 
50 klausimų apie žurnaliznių, 
į kuriuos prelegentas tinka- vimas. Tat svarbu, kad tut
inai atsakė. i karnai apkalbėjus ir prisiruo-

šus tam išvažiavimui, kad ji-
Susirinkimo pinu. perstatė 

Stasį Piežų, kaipo lietuvį, ku
ris studentus taip pat suinte
resavo ir Lietuva.

Visi Cbicagos dienraščiai a- 
irašė Piežos kalbų jugosla

vams, o City News Bureau tu
rėjo net ir savo atstovų. Rap.

ŽINiy - ŽINELĖS

kis.

Prie šaltos košės pasidarba
vo — R. Vaznaitė, C. Vaznai- 
tė, O. Aleksandravičiūtė ir O.

! Sudeikaitė.

Širdingai dėkojam visiems 
aukotojams, kurie prisidėjo 
prie pikniko: Vaičkienei, P.
Doršai, Tatarienei,-S. Balčiu- jr programas bus gra-
nienei, Jauzai, 0. Vaznienei,
J. Stugienei, R. Urbonienei,

taip uoliai ir su taip dideliu 
nuoširdumu ir pasišventimu

sai būtų sėkmingas visais at
žvilgiais. Valdyba

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

B. Samonui, V. Kareivai, C. 
Burui, Stankienei.

Rengimo Komisija

žiai seserų - mokytojų priren
gti ėjo prie Dievo Stalo. So
lo gražiai giedojo S. Laurai-- 
tienė.

' A“

Birž. 16 d., 7:30 vai. vak., 
parap. svet. įvyksta parapijos 
mokyklos metų užbaigimo pro 
gramas. Kaip kas me-t, taip

žus. Mokyklų šįmet baigia 6 
mergaitės ir 10 berniukų.

Rep.

PARDAVIMUI

ti aRSINKITPS “DRAUGE” 
“DRAUGE”

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone 
PltOspect 1028

Reti. and Office 
2359 Ko. Leavltt Bt.

OANal 0706

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHTSICIAN and SURdEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos 

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 8 iki 8 vak. 
Nedėllomls pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUlevard 7820 

Namų tel. PROspect 1980

Valandos: Nuo 1-5 Ir 7-9 kasdieną. 
Kez. Ir Ofiso Tel. —» BOUIevard 5031

Aštuoniasdešimt akerių Ti
kis, labai gera žemė, už vienų 
tūkstanti dolerių. Rašykite:

L. LA POLE 
_________ Poplar, Wis

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. LAFayette 7850

mnn■ nR- F- C- WINSKUNAS
UIll Ll Al LALLOI\A GYDYTOJAS Ir rHiBtinnAs
GYDYTOJA Ir UHJItURC.fi

1720 West 47th Street

CANal 0257
Bes. PROspect 8659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1891 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija MOO So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 7 popiet 
8 Iki 8 v. vakaro

Tel.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. OANal 0409

CLASSIFIED
AUTOMOBILES AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC.
v- Vartotų Karų Bargenai' “

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

lietuvis
OPTOMETRICALLY akitj 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų įtempimų., kurta 

erti prt'.žanttml galvos akaudSjlmo.
•Risimo, aklų aptemimo, nervuotu- 

>no. skaudamų aklų karftt). atitaiso 
„ i -»i •* t • x i 'eumparegyBtų Ir tollregystę. Pri ren-

caK°.jp> gavo laiškų 1S Lietu- . gla teisingai akinius. Visuose atsltl-
l__.i - i- ._ x 11 1- kiniuose egzaminavimas daromas sukad jo I Įlietų dukrele .elektra, parodančia mažiausias klai

das. HpedalB atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki t v 
Nedėlloj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 S0. ASHLAND AVĖ.

— Stasys Šimutis, kanadie
tis, kuris pernai lankėsi Clii-

vos, Kad jo 
Aldona pasimirus.

— Penktadienį, birželio 14 
d., visi vyksime į Vytauto pa
rkų, kuriame įvyks piknikas, 
kad paremti norinčius vykti į 

Lietuvą sportininkus. Tai gra
žus sumanymas, kurį reikia 
nuoširdžiai paremti.

— Vakar posėdžiavo LRK 
SA Cbicagos apskrities pikni
ko komisija. Šios organizaci
jos piknikas įvyksta šeštadie
nį, birželio 22 d. Vytauto pa
rke.

— Šiomis dienomis laukia
ma atvykstant į Cbicagų p. R. 
Skipičio, DULR pirmininko. 
Penktadienio vakare, Vytauto 
parke, svečias pasakys atsi
sveikinimo kailių.

— Dr. Al. Račkus vis dar 
teberenka medžiagų iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo paro-

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.)

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

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rei: Tel. HEMIock 8288

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 8-R vai. vak. 

Reildencljos Ofisas: 2856 W. 69th St.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

8eredom1s Ir Nedėllomls pagal sutartj

ag**-,
CADILLAC '32. 5 Sedan. 6 drat. ratai ..................................................
HUICK '35. 5 Sedan. Trunk, garant....................................................... »
BUICK '34. 5 Sedan 57, kaip nauja.** .......................................... ..
BI K'K *35. 5 Sedan, garant. ..................................................................
CADILLAC ’SO, 7 Sedan, V-16. Tobulas ........................................
PONTTAC '35. 5 Sedan. DeLu\e modelis ........................................
PONTIAC '35. 5 Sedan. C cyllnd................ ........................................
BUICK '34, 5 Sedan, Trunk........................................................................ j’'*”'.’
BUICK '33. 5 S*dan 67. kaip naujas ..................................................
CADILLAC '31, 7 Seflan. 6 drat. nitai .............................................
BUICK '34. 5 Sedan, tobulas karas ........ ................................. ..
KOKI) '35. 5 Sedan DeLuxc ............................................. ............... s|H*cialiai
PONTIAC '34. G Sedan De Luxe ............................................................
BUICK '33. 5 Sedan 57. pirmos rūšies.................................................. 8595
(’ADILLAC '31, 5 Sedan, 6 drat ratai ............................................... 9495
I.A SAI.LE '31, 5 Sedan, labai pulkus ............................................... 9445
CADILLAC ’30. 5 Seilanette. Fle<*twood .............................................. 8395
PIERCE '30. 5 I’haeton, Pilkas. Tobulas ......................................... 8395
PACKARD 'SI. 7 Sedan. cu„tom Built ........................................... 8395
LA SALLE '31. 5 Coupe, genam stovy ............................................... 8345
BUICK '30, 5 Sedan 67. C K .................................................................. 8325
CHRYSLER '31. 2 Conv. Coupe. Rumble seat ........................ 8295
LINCOLN '30. 5 Sedan. labai puikus karas .................................. 8295
PACKARD '30. 5 Sedan. Light 8............................................................ 8295
PACKARD '30, 2 Corv. Coupe. Gražus ............................................. 8295
CADILLAC '30. 7 Sedan, geram sto\v ............................................. 829f>
BUICK '30, 5 Sedan 61. švarus ............................................................ $225
CHEVROLET '31. 2 Coupe, 6 drat. ratai .................................. $225
CHRYSLER '29. 7 Sedai), 6 drat. ratu.1 ....................................... $195
KORI) '31, 2 Coupe, geroj tvailkoj ..................... .. .......................... $195
GRAHAM '32. 5 Sedan. bargenį* «^*i.......................... .......... .. $1«5
LA SALLE '29, 5 Sedan. želna kiūna ..................... >. i .. . 1 $195
CADILLAC '28. 5 Coupe, geram stovy....................................... ,... $195
OAKLAND '30. 5 Sodan, gražiam stovy ........................................... $175
PACKARD '28, 7 Sedan, I.lght 8.......................................................... $175
FORD '30. 5 Sedan. pigiai ............................................... ....................... $145
CADILLAC "!8. 5 Sedan, bargenas ......................................................... $125
CADILLAC '28, 7 S<»dan. sugauklte ......................................................... $125
NASH '29. 5 Sedan. žemn kaina ....................................................... $125
BI'ICK '28. G Rrougham, eina O. K............................................... .. S 95
RUICK '28. 5 Sedan. žemai apkalnuotas .................................. $ 95
ERSEX '29. 5 Sedan, bargenas .......................................................... 1 g #5
BUICK '27, 5 Sedan, pigiai .................................................................. ’ J g g.-,
Itt'IcK '27. 5 Sedan, kainuotas parduot ............................... S 50
STI'DEBAKER *29, 5 Sedan ............................................................ g 35

Phone Boulevard 7589

25 METĮĮ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių
czrz

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone OANal 0523

Ofiao Tel.: PROspect 8378 
Rez. Tel.: HEMIock 6141

DR. J. RUSSELL
LietnYia OydytojM ir OhirargH 

2500 W. 63rd St
Oftoo vsl.: 2 Iki 4 Ir «:SO Iki 8:80 
Seredomls Ir nedaliomis pagal sutartj 
Res. 2515 W. «9th Rt. Pagal sutartj.

Tel CANal 6122

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

Seredomls Ir Nedėllomls pagal sutnrt) 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublIc 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCUbm AVHNUE
Tel. VTRglnla 0036 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutartj

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 80. 49th CT., CICERO, ILL 
Utar.. Ketv.. Ir PBtn. 19—8 vai. 

1147 SO. HALSTED ST.. CHICAOO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

---  t •
Office Tel. HEMIock 4848
Rmi. Tel. GROvehlll 0617

6 924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 41OO

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telephone BOUIevard 28no

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 6R15 S. Rockwell St.

Phone REPuhllc 9723 CHICAGO

REAL ESTATE
Skollnam pinigus ant Jtlsų morgl- 

Clų, bonų, algos tr namų. Taipogi pe- 
rkam, parduodam — mainom morgl- 
ėlus. bonus, namus, tikės Ir biznius. 
Turim apdraudos departamentų. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

Tel. Ofleo BOUleeard 5911 
Kee. VKJtory 9848

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-9; nuo 9:90-9:99

756 WMt 35th Street

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dantistas 

Oas X-Ray
* 4148 ARCHER AVĖ., Ojr. Franciam 
1 Tel. Office Laf. 8650; res Vlrg. 0669

Dienomis Tel. LAFayette .6793 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47tli Street
Vai.: 2 Iki 5 popiet. 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutart)

17 11191 DAKTARAI

DR. CHARLES SEGALonaAN
4739 8o. Ashland Avė.

9 lubos
CHICAGO. ILL.

OVT0O VALANDOS:
Nuo 19 Iki 19 vai. ryte, nuo 9 Iki 4 

vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 9:99 vai. 
vakaro. Nedėllomls nuo 19 Iki 12 

valandai dienų 
Kelefrinsur MTOwav 9MaO

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAU Ir CHIRURGAS

4631 80. A8HLAND AVĖ. 
Tel. YARds 0994 

Rea.: Tel FLAza 9499 
Valandos:

Nuo 19-19 v. ryto; 1-9 Ir 7-8 v. v.

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vnl. vakaro 

Seredomila ir nedėllomls pagal
sutartj

Tel. LAFavette 3051

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OETSAS TR REZ 
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rvtnls — 1 
Iki 3 popiet — 6 Iki 8:30 vakare.

Nodėldlenlalz nnn 19 Iki 18 dtsn» I Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

CRANE

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki B 
Panedėllo, Seredoa tr PėtnyCIo. 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas OANal 1175

NAMAI: 6459 8. Rockwdl St.
Telefonas REPnblIo 9600

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINTGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRĄ

Reikalaujam 100 namų už 
casli. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marų net te Park.

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

J

UHJItURC.fi
caK%25c2%25b0.jp

