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ULiNOISO LEGISLATŪRA PRIPAŽINO 
PENSIJĄJENATVDE

Pensija bus mokama kaip
vyrams, taip moterims

Spėjama, kad krašto vyriau 
sybė duos žymią finansinę pa-

SPRING.FIELD, III., birž. 
12. — Pagaliau Illinois vals- 
tybės legislatūra po šešioli
kos metų sunkiųjų pastangų 
ir kovos pravedė senatvės pen 
sijos bilių. Andai žemesnieji

galbą šių pensijų mokėjimui. 
Manomu, kad ji skirs kas me 
tai vieną pusę reikalingų pen 
sijoms fondų.

rūmai pripažino biliij, o šian-‘ Senatvės pensijų bilius (įs- 
dien tai padarė senatas ir taitymas) nustato ne daugiau 
tai vienu balsu (vienbalsiai). ( kaip vieną dolerį pensijos kas 
Bilius pasiųstas stačiai guber dien vyrams ir moterimi, su-
natoriui. laukusiems 65 metų amžiaus,

Legislatūros žemesniųjų rū! gyvenusiems valstybėje per 
mų atstovas, Soderstrom iš, paskutinius 15 metų mažiau-

JAPONAI IMA TOLIAU SKALDYTI KINIJĄ iCHICAGflS UEni¥IAI

S“' VAIKIKIŲ MHiyKONlESTU
excelsior SPRINGS, VAKAR DALYVAVO KONTESTININKŲ

Streator, kurs daugiau kaip 
kiti dirbo už senatvės pensi
ją, šiandien įdavė legislatūrai 
kitą bilių, kad būtų skirta 5 
milijonai dol. per metus šioms 
pensijoms.

šia 10 metų ir kurie neturi 
daugiau kaip iki 5,000 dol. 
vertės turtų.

Kalbama, kad skirta pensi
ja, rasi, bus mokama su atei
nančių metų pradžia. -

MUSSOLINI SUSIARTINA 
SU HITLERIU

Japonai pasiryžo atplėšti nuo Kinijos keturias pro
vincijas, kurios čia, ant žemėlapio, stambiai apibrėžtos. 
Japonai- sako, kad tų provincijų gyventojai patys nori 
atskilti nuo Kinijos centro vyriausybės. Tad japonai 
“gelbės” jiems.

JAPONAI “IŠLAISVINS” 
ŽIEMIŲ KINIJĄ

iMo., birž. 12. — Prezidento 
• Roosevelto sūnus James va
kar čia sakė prakalbą jaunų
jų demokratų susirinkime.

Į Nukrypdamas nuo prakal
bos temos jis pažymėjo, kad 

' vidurinių vakairų valstybių 
, respublikonų įvykęs Spring- 
Jielde, III., suvažiavimas yra 
, ypatingas. Suvažiavimas pa
gadintas “žolės šaknimis.” 

“Kiekviena šaknis yra že-t
mėje,” sakė James Roosevel- 

,'tas. “Respublikonai mėgina

ANTROJI DALIS
Jei vakar tarp 3:30 ir 4:30 vai. p. p. pasukote savo ra

dijo instrumentus ant stoties WEI)C, tai bus tikra, kad pra
leidote laiką maloniai klausydamieg jaunų balselių dainuo
jant gražias lietuviškas daineles. Tie jaunieji dainininkai 
buvo jaunieji kontestininkai, rinktieji dainininkai, kurie at
stovauja savo parapijų mokyklas.

■Vakarykščioj “Draugo” radijo programoj dalyvavo 
trys mokyklos: Šv. Antano, Šv. Kryžiaus ir Aušros Vartų 
parapijų. Pereitą savaitę dalyvavo Šv. Jurgio, Gimimo Šv. 
Pan. Marijos ir Nekalto Prasidėjimo parapijų mokyklos.

Šiame konteste dalyvauja jaunuoliar-ės, ne senesni kaip 
10 metų amžiaus. Kiekviena jų dainuojama dainelė turi bū
ti dainuojama lietuvių kalba. Tas iš tikrųjų, yra girtinas

kasinėti žemę, kad ten radus darbas. Pratinant jaunuolius iŠ pat mažens pamylėti savi/ 
ką nors. Respublikonų parti-' tėvelių daineles ir tokiu būdu patraukti prie viso to> kas 
ja yra mirus ir palaidota, yra lietuviška. Brangūs klausytojai, neužmirškite, kad jūs 
tad Jie negali ką kitą rasti, šiame kontestd daug reikšmės turite. Nuo jūsų priklauso, 
kaip tik savo partijos lavo- kas iš tų visų jaunuolių bus laimingi, kurie gaus dovanas, 
ną. Mėgina atsikelti iš kapų I Tad, kad galėtumėte teisingai balsuoti, kas trečiadienis kląu- 
ir, slėpdamies už krašto kon- Į sykite per radiją šių kontestininkų dainelių.

ROMA, birž. 12. — Iškelia- 
mi aikštėn nepaprasti įvykiai. 
Sužinoma, kad premjeras Mus 
solinis išsižada Stresos konfe
rencijos sprendimų prieš Hit
lerį ir šiandien Italija prade
da susiartinti su Vokietija. 
Turimos konferencijos, atnau
jinami širdingi santykiai.

Kas čia darosi, stačiai ne
suprantama. Italijos susiarti
nimais su Vokietija padarys 
didelį perversmą Europos po
litikoje. Matyt, šiame reikalo 
svarbiausias vaidmuo yra Et
iopija. Italija nieku būdu ne
nori duoti ten pirmybės An
glijai.

DUODA VĖJO VYRIAUSIA
JAM TEISMUI

LENKIJA SIEKIA PAIMTI 
SAVO ŽINION DANCIGĄ

DANCIGAS, birž. 12. — 
Naciams apvaldžius šį laisvą
jį miestą, sugriuvo miesto fi
nansai. Hitleris negali duoti 
reikalingos pagalbos, nes jis 
pats, tp, reikalingas.

Pagalbon siūlosi lenkai. Jie 
žada paskolą, bet podraug 
stato ir kietas sąlygas. Jei tos 
sąlygos būtų pripažintos, Dan, 
cigo miestas patektų lenkų ži 
nipn ir naciai būtų visiškai 
parblokšti.

stitucijos, skelbia klastotus
klausimus — dirba šiaudinį

... ..... . .. ..žmogų, kurį galėtų paskiautiko pasipriešinimo ir greitai' ...
Japonų kariuomenė užėmė iš ten grįžo, laukdama, ką ap- j Pas an^ par*
Tientsino miestą. Kita japonų ie tai sakys ir kokį sprendimą 
kariuomenės koliumna veržia- paduos pasaulis. Nepasireiš- 
si Peipingo (Pekino) liukon. kė jokia reakcija. Kad taip,

-------------- tai japonų kariuomenės va- vę ir šaukias pagalbos, pa-
TIENTSIN, Kinija, birž. dovybė neutraiinėje Kinijos reiškia J. Rooseveltas, yra 

12. — Čia vienas japonas vai- zonoje pradėjo statyti visą ei-! aišku, kad jie neišmoksta ryš-

ŠANCHAJUS, birž. 12.

dininkas atvirai pasisako, kad 
japonai yra pasiryžę koope 
ruoti su žiemių Kinijos gyven 
tojais, kad jiems palengvinus 
pasireiškusiam tarp jų sąjū
dyje siekti draugingesnių ry
šių su japonais, nors prisiei-.

Kad respublikonai susime
ta aplink A. Lincolno švento-

lę reikalavimų kinų centro Uau galvoti, 
vyriausybei. Kinams sutin- •

1 kant pildyti tuos reikalavi
mus, japonai statė vis naujės ( 
nius ir griežtesnius ir paga
liau pareikalavo, kad atsista
tydintų patsai Kinijos dikta-

MAŽINS PERSONALIUS 
MOKESČIUS

Vakar dainavo:
* Šv. Antano parapija

1. Robertas Račkauskas, 9 metų .................... Ėsk, karvyte.
1420 So. 48th Ct., Cicero, III.

2. Eugenija Ma&mkiūtė, 9 m. — Aš atsikėliau ankstų rytelį
1516 So. 49th Avė., Cicero, III.

Aušros Vartų parapija
3. Abdonas Brazaitis, 8 metų ...................... .. Tupi gaidys.

2225 So. Irving gait.
4. Valerija Remeikis, 9 metų — Kad galėčiau būt paukštyčiu. 

2242 Coulter gat.

Šv. Kryžiaus parapija
5. Jonas Čibiras, 8 metų ................ ....... Pamylėjau vakar.

4549 So. Hermitage gat. ,
i 6. Elenora Elenytė, 10 metų.............Kaip gi gražus-gražus.

4607 So. Paulina gat.* * ♦
Gerb. kun'. J. Mačiulionis, M.I.C., “Draugo” administra-

Cooko apskrities turtų įkai
tų šią Kinijos dalį visiškai* torius gen. Čiang Kai-šekas.' notojag j g Cjark p0

*  a Nesuspėta atsakyti į šį reika- jj^08 įr r£Uj0? kad jo ofiso torius, ragino visus lietuvius biznierius garsintis katalikiš-
štabo klerkai, priešingai jo kuose laikraščiuose. Taip ir turėtų būti. Visiems laikraš- 
įsakymui, yra padidinę per- čiams yra svarbu gauti pagarsinimai, nes pagarsinimai pa- 
sonalius rribkesčius apie 40 i,aiko laikraštį, o ypatingai lietuvišką laikraštį. Be to ši pa- 
nuošimčių už 1934 metus. Pa 8taba yra reikalinga šiuo laiku. Kai kurie mūsų biznierių 
gamintos sąskaitos turėjo jau sako> ka<l garsintis lietuviškuose laikraščiuose nėra prasmės, 
būt įduotos patikrinimo boar- nes iS lietuvių gaunu viliai mažai biznio., Kasžin, ar tie biz- 
dui ir iš ten pasiųstos apskri- nierrai kartais nepagalvoja, kad tai ir yra to priežastis, kad 
ties klerko ofisan. < Pe nesigarsina lietuvių laikraščiuose.

atkirsti nuo centro vyriausy
bės Nankinge.

Tai niekas daugiau, kaip 
tik atviras japonų sprendimas

lavimą, japonų kariuomenės 
vadovybė dabar atvirai pasi
sako, kad ji siekia nuo Kini-

Lenkai paduoda tokias są-, suskaldyti Kiniją savo nau- jos atskelti keturias provinci-
dai. Japonai žino, kad nei Ki 
nija, nei kitos kurios valsty-

lygas:
Dancifto guldeno valiutos 

vienata turi būt pakeista len
kų zlotu.

Lenkai paima savo žinion
DAVENPOBT, Ia., birž. 12. muitil*’ uosto P°lici'» ir ’S 

dalies kontroliuoja teismus.
500 valdininkų Dancige pa

keičiami lenkais.
Vargiai naciai pripažins 

šias lenkt) sąlygas.

bės negali suturėti jų žygių 
Kinijoje. Tad naudojasi pro
ga. Šiuos savo pragaištingus 
Kinijai žygius japonai pradė
jo išlengvo ir nepaprastai 
gudriai.

Japonų kariuomenė iš neu- 
tralinės zonos įsiveržė Kini
jos teritorijon, neva norėda
ma išnaikinti banditus. Nesu-

jas, kad jas prijungus Mand- 
žiukan. Šios provincijos yra; 
Hopei, Šantung, Šansi ir Ča- 
kar. Paskiau japonai užgrobs 
dar daugiau Kinijos teritori
jų.

Reikia įsidomėti: Kinų tau 
ta sudaro daugiau kaip 400 
milijonų žmonių, o japonų — 
apie 70 milijonų. Japonai ap
siginklavę nuo galvos iki ko
jų, o kinai yra beginkliai.

HOPKINS BUVO 
CHICAGOJ PASAULIS REIKALINGAS ££ "r ‘asaTO 

TAIKOS - ROOSEVELTAS

— Towa darbo federacijos pre 
zidentas J. C. Lewis atida
rant federacijos suvažiavimą 
pareiškė, kad vyriausias kraš
to teismas esąs “juridinis 
despotizmas.” Jis sakė, kad 
visoje krašto konstitucijoje 
nėra nė mažiausiojo nurody
mo, kad šis teismas būtų au-= 
torizuotas griauti kongreso
pravestus aktus. Į Krašto šelpimo administra-'

Lewis apgailėjo, kad vyriau torius H. L. Hopkins vakar
gybė skiria menkus atlygini- sakė prakalbą Chicagoj. Tarp . . ...
mus bedarbiams už viešuoslu® kitko jis pareiškė, kad bedar- ‘j. ^r° ~
darbus. Jbiams šelpimo mažinimas, ar

------------------ įba siaurinimas yra negalimas

WEST POINT, N. Y., birž. 
12. — Prez. Rooseveltas Sian

Prezidentas pažymėjo, kad 
gretimi J. Valstybių kaimy
nai taip pat ramiai gyvena ir 
jiems nė nesisapnuoja užsi
imti agresyvumo žygiais.

Clark tuojau įsaikė, kad vi
sos šių mokesčių sąskaitos bū 
tų iš naujo perdirbtos, nepai
sant to, kad su tuo darbu bus 
užtrukta.

Turtų įkainotojas reiškia 
nepasitenkinimo ypač tuo, 
kad, priešingai jo įsakymui, 
klerkai savarankiai didina pa 
čių turtų savininkų nustaty
tus įkainavimus.

Pavyzdžiui, vienas žmogus 
grąžino blanką su pažymėji
mu, kad jis turi laikrodėlį

Dr. A. Jovaiša davė daiug patarimų per vasaros atosto
gas, ypatingai vaikų tėveliams, kurie kaip tik vasaros me
tu turi vargo prižiūrint savo vaikus. Tie, kurie pasiklausė, 
iš tikrųjų, galės pasinaudoti patarimais.

Trečias kalbėtojas buvo žymus lietuvis sportininkas Ed. 
Krause (Kriaučiūnas). Jis pareiškė, kad visi sportininkai, 
kurie mano važiuoti į lietuvišką olimpiką šį rudenį, tvirtai 
nusistatė grįžti laimėtojais. Rep.

KINAI ATMETA JAPONŲ 
REIKALAVIMUS

NUŽUDYTAS JAUNAS 
DARBININKAS

GAISRAS EKSKURSINIAM , ir todėl niekas neprivalo kal- 
LAIVE I tinti vyriausybės už dideles

---------- , šelpimo išlaidas. Jei vyriausy
Vakar pasireiškė gaisras at’bė mažintų šelpimą, tada kra- 

plaukusiam į Chicagą ekskur-Įšto įmokės turėtų sustoti vai
siniam laive Chicora iš Buf-ikusios, arba jos pačios turė- 
falo, N. Y. Padaryta apie' tų šelpti bedarbius.
5,000 dol. nuostolių.

dalijo diplomus baigusiems 
akademiją jauniems karinin
kams. Taip pat prie progos 
pasakė prakalbą.

Prezidentas kalbėjo, kad pa 
saulis šiandien yra daugiau
sia reikalingas pastovios tai
kos ir Amerika visomis gali
momis priemonėmis dirba už 

įtaiką. Amerika išlaiko nedi-

Du negrai plėšikai nužudė 
Walterį Gili, 22 m. amž., tru
ko vežėją, už tai, kad pas jį 
nerado pinigų.

Mirtinai sužalotas jaunuo-

NANKINGAS, birž. 12. —
Paskelbta, kad Kinijos cen
tro vyriausybė atmeta daugu 

vertės 10 dol. Ši vertė padi-Smą japonų statomų reikalavi- 
Prezidentaa sveikino baigų- dinta iki 100 dol. Kitas žmo-j mų ir rengiasi ginklais pra

sius akademiją jaunuolius ir gus grąžino blanką su notaro Sintis japonų įsiveržimui Ki- H" turėjo pajėgų nueiti į 
jiems nurodė, kad jie turi bū- liudymu pasisakydamas, kad nijon. jC\Y.O. namus ir ten pranešti
ti ne vien geri kareiviai, bet jis neturi jokių personalių sa- i • kunigui V. J. Moran apie ui.
ir didingi krašto piliečiai. Ra'vasčių ir jo nesamos savas- , HAVANA, Kuba, birž. 12. puolimą patilty. Gili mirė Il
gino juos sugyventi su visais tys įkainotos 1150 dol. Dar ki- — Kubos vyriausybė nuspreu goninėje. Policija ieško pik-

Chicagoj nagrinėjama dar 
viena S. Insullio byla.

AVAjSHINGTON, birž. 13. • dėlę kariuomenę ir ji neturi 
— Prez. Rooseveltas grįžo iŠ į nė mažiausio agresyvumo, pa 
Hyde Parko, N.»Y. lyginus tai su kitais kraštais, PLATINKITE “DRAUGĄ” nieko neturėtų.

draugingai, būti tolerantais, tas padavė savo personalių dė salai grąžinti konstitucinę 
saugotis nereikalingo agresy- savasčių vertę 50 dol. Jam valdžią.
vumo, o tada jausis patenkin padryta 151 dol. Ir taip be ------------------ :
ti savo tarnyba ir vyriausy- galo. Viskas stačiai iš galvos BERLYNAS-,, birž. 12. — 
bė jais didžiuosis. dirbama, nepaisant to, kad Nacių policija suėmė vokiečių

----  tas, ar kitas žmogus visiškai masonų viršininką dr. O.
Bordes.

tadarių.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien giedra; 
kiek vėsiau.
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PKKNUMEKATUS KAINA: J. Amerikos valstybėse:
Metams — >6.00. Pusei metų — >S60; Trims mėiiesiauiF
— >2.0u; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — >7.00; Pusei metų — >4.00. 
Kopija — 01c.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. 11*1 6 vai. popiet. 
Skelbimų kalnoa prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams lr korespondentams raAtų re*rųžtna.

Jei neprašomu tai padaryti lr neprtsiunčiama tam tiks
lui pakto ženklų.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vak popiet.
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DIENOS KLAUSIMAI

LIETUVA IR JOS IŠEIVIAI

Pastaruoju laiku Lietuvos spauda daug 
rašo apie Amerikos ir kitų kraštų lietuvius. 
Tai mus tikrai džiugina. Ligšiol Lietuva sa
vo išeivija nedaug tesirūpino. Taip buvo ne 
dėl to, kad jai būt nerūpėję išeivijos gerovė 
ir jos tautinis likimas, bet dėl to> kad jos 
rankos buvo užimtos savos valstybės steigi
mu, jos gynimu ir stiprinimu. Ir pati išeivi
ja nelaukė, kad jaunutė Lietuvos valstybė 
bet kokių pagalbų jai galėtų teikti.

Apie Lietuvų ir jos išeivijų “Mūsų Ry- 
tojus” Nr. 41 įdėjo tokį redakcijos straips- 
•j, kurį matome reikalo ištisai perspausdinti:

K “Esama nuomonių, kad lietuviai neturi 
,g*kankaino atsparumo ištautinimui. Tačiau 
kai prisimeni, kokios milžiniškos jėgos, ypač 
devynioliktųjį šimtmetį, mūsų tautų silpni
no ir naikino, tai galima padaryti ir links
mesnių išvadų. Politinę ir ekonominę nepri
klausomybę praradusių Lietuvų trys kaimy
nai žiauriai ir atkakliai marino, tarytum bi
jodami naujo jos prisikėlimo. Rusai rusino, 
pravoslavino, atėjūnams lietuvių žemes dali
no... Vokiečiai vokietino, liuteronino... Len
kai, patys svetimųjų jungų vilkdami, nema
žesniu uolumu lenkino.

Prieš didįjį karų keliasdešimts metų lie
tuvių tautos gyvasiųs jėgas smarkiai alino 
dar pasireiškęs naujas galingas veiksnys — 
emigracija. Jaunuosius, sveikuosius, drųsiuo- 
sius Lietuvos žmones, nepakeičiančius tėvy
nėje persekiojimų ir skurdo, masino laisvoji, 
doleringoji Amerika. Praslinko' keli dešimt
mečiai, ir pasijutome, kad jau beveik treč
dalį savo tautos turime užjūriuose.

Nors jau kaimynai buvo pradėję rinkti 
“mirštančios tautos” grąžiusias dainas, nors 
ir ištikrųjų maža beliko vilties ilgiau išsi-

staraisiais laikais daugiau imta rūpintis tam
presnių ryšių palaikymu su užsienių lietu
viais ir jiems kui kurios paramos tiekimu. 
Tikėsimės, kad šitų kryptimi pastangos bus 
didinamos. Taip pat dabar juntamas ir iš
eivijos žymiai didesnis susidomėjimas ir su
sirūpinimas jos tėvynės gyvenimu ir opiai
siais reikalais. Tai vis labui malonūs reiški
niui.

Šie metui Lietuvos ir užsienio lietuvių 
i santykių sustiprinimui ir išplėtimui bus le- 
• įiiiaiui. Tas pareis nuo pasaulio lietuvių kon

greso, įvykstančio Kaune rugpjūčio 11-17 die- 
< nomis, didesnio ar mažesnio pasisekimo. Už

sienių lietuviai visur kongreso šaukimo su
manymui gyvai ir vieningai pritarė. Tiktai 
kai kur yra kilę nedidelių nuomonių skirtu- 

j mų dėl kongreso programos bei uždavinių; 
tuos nuomonių skirtumus nesunku bus sude
rinti. Užsieniuose mūsų broliai kongresui jau 
ruošiasi ir jis tikrai įvyks paskirtu laiku — 
rugpiūčio 11-17 d. Mūsų visuomenės organi
zacijos ir paskiri asmens, kas tiktai kuo ga
lės ir turės progos, privalės pasistengti bro
lius užsieniečius nuoširdžiausiai priimt, jiems

s Lukas D.RO A. RAKAUSKO KAIBA PER RADIO

Vyskupas M. Valančius - 
-Lietuvių Tautos Auklėtojas

(Straipsnis 00 metų sukaktu- sų, kas tik buvo lietuviška, 
vėnis nuo vysk. M. Valan

čiaus mirties paminėti)
Tačiau tada, kada lenkys

tės bangos vis plėtėsi tolyn ir'ži muzika, žavinčios lietuviš- 
Dužnut. kai bažnyčiai ir valstybei platyn po visų Lietuvos šalį, jį0S Jainos, turiningos kalbos, 

žiaui-ūa prieaui griauna painatua, ! pamažu, iš lėto pradėjo busti naudingi mūsų biznių paskel- 
ir kilti iš po lenkų slogučio bimai, svarbios žinios išgirs-

J (Pasakyta ‘Draugo’ radio progranie birž. 5 d. tarp 4-5 v. p.p.) 
Malonios, įdomios dienraš- ne vien tik įdomūs išgirsti,

'čio “Draugo” radio valau- bet taipgi atneštų sveikatos 
'dos! Jos nešu į kiekvieno šios srity teigiamos naudos kiek- 
ivalandos dalininko pastogę a-
1 pavietų, kultūringumų, religi
nį ir tautinį susipratimų. Gni-

Kal tikybai Ir tautybei 

K aaa duabę ir rengia karatus, 

Alairanda garbingų tautus vyrų, 

Kurie lu-ua priešus sutruindu ir nu

veikia

Ne su ginklais ar jėga durtuvų, 

Bet Ok savo protu - išmintim gilia, 

lr palieka nuveikę didžius darbus. 

Kurie, kol tauta gyvuos,

lietuvio siela ir triuškinti len-

bus maičių valstiečiai dar neliu- 
ivo visai nuo civilizuotojo pa- 
, šaulio atskirti ir, esant tarp 

Lietuvių tautos gyvenime, j Žemaičių bajorų ir valstiečių 
įdomesnius dalykus parodyti ir paaiškinti,' l»baigoj šešiolikto ir pradžioj j skirtumui tik privilegijose ir 
su mūsų netolimos praeities ir dabarties gy- i septyniolikto šimtmečio po “laisvėse”, bet kultūros žvil- 
venimu supažindinti, brangius svečius nuo ! Kristaus gimimo, kultūrinis gsniu bemaž esant lygiais,, su- 
išnandotoju ir piktavalių žmonių apsaugoti. , klestėjimas buvo galima pi i- laikė ir nugalėjo lenkystės ba- 
auo šitokio mūsų elgesio daug pareis patiesianti mažam laiveliui, planingas, ir apgynė nuo prapul

vienam šios valandos klausy
tojui.

Šia proga kviečiu kiekvienų 
iš tamstų kas trečiadienį pasi
klausyti ir pasisemti iš medi
cinos srities' žinių, kurių A- 
merikos Lietuvių Medicinos 
Mokslo Akademija nepagailės.

Baigdamas noriu priminti,
tos bet kurioje iki šiol duo- 

komanijos bangos, o žemaičiai toju “Draugo” radio valan-
pastate tvenkinį lenkų ^^^’.doje verta visa tai pamylėti,i kad sekančio trečiadienio 
tūros ’ įtakai ir pakėlė didelį visa ilgėtis ir laukti kito “Draugo” radio valandoje tu 
pasipriešinimų, kuris tik dėka trečiadienio kad vėl atsisėdus rosite progos išgirsti dr. Alek- 
patriarclialiskienis bajorų ir jų |prįe sav0 ar kaimyno radijiu
pavaldinių, vadinamų valstie-būti įspūdingos, širdį ža- 

į minimi |^aį8’ santykiams, kuriais Že-|Vinčios dvasinės puotos dali
ninku.

Dienraščio “Draugo” radio 
valandos, nešdamos mūsų žin
gsniams šviesų ir tiesų jaučia 
pareigos neptuniršti savo ma
lonių klausytojų sveikatos rei
kalų.. Žmogaus laimė ant že
mės slepiasi ne dideliuose tu-

kongreso pasisekimas, kuris bus labai reikš- į an*aa,u audringa jūra, km 
mingas ir mūsų tėvynei Lietuvai ir jos sū-1 'ra ^gailestingai bangų
niuns, gyvenantiems įvairiuose pasaulio kraš
tuose”.

GRIGAIČIO ŽODYNAS

Vargu būtų galima surasti kitų laikraš
čio redaktorių, kuris keliuose savo straips
nio sakiniuose pajėgtų taip pasikolioti, kaip 
kad socialistų dienraščio redaktorius Grigai
tis. Jį jau galima vadinti ne tik “diplomuo
tu šmeižiku”, bet ir koliojiniosi specialistu.

Vakar dienos “N-nų” laidoje, trumpame 
straipsnelyje, užvardintame “Griežia danti
mis”, randame šiuos Grigaičio žodyno “per

ties savo brangiausiąjį turtų rtuose, bet sveikatoje. O svei-
kalbų, kurių kaip jie va-

mėtomas, skandinamas ir vėl.dino “Žemaitių lijžuvį”.
keliamas ir nešamas tolyn, ne 
ten kur jis turi plaukti, bet 
kur jį bangos neša.

Lietuvių visuomenė tuo lai-

Pamažu, atbudus lietuvių

katos jokiais pasaulio turtais 
nepasipirksi. Jei taip būtų, 
tik piniguočiams ji būtų pri-

sielai ir iSkilus prieš |enkys.! einama. Gamtos Rėdytojas pa.
tę pasipriešinimui, pradėjo vy
stytis ir tautinis lietuvių at-

ku irgi galima prilyginti tam gijimas, kuriam kertinį akino
irklininkui, valdančiam mažų nį pastatė gerb. kun, Ksav.
audringoj jūroj laivelį, kuris Bagažu, lenkiškai vadinamas
pavargęs, netekęs jėgų ir nu
stojęs išsigelbėti vilties, galų

Boliusz, ir savo veikalu “U 
poczųtkak narodu i języka li-

andrų Jovaišų, Šv. Kryžiaus 
ligoninės medicinos departa
mento pirmininkų.

tvarkė taip, kad prie sveika- . 
tos šaltinio pūslėtomis ranko
mis darbininkas ir piniguočius 
turi lygių teisę.

{VAIRIOS žinios

— Lėktuvas “Lituanica”, 
kuriuo Darius ir Girėnas įvy
kdė didįjį žygį per Atlanto 
vandenynų, ligšiol buvo remo
ntuojamus Lietuvos karo avi
acijos dirbtuvėse. Šiomis die
nomis remonto darbai jau bu
vo baigti. Dabar “Lituanica” 
jau yra nugabenta į Vytauto 
Didžiojo muziejų ir padėta ka 
ro aviacijos skyriuje. Prie jos

i bus i>adėti ir kiti “Lituani- 
■ cos” palaikai, žemėlaipiai, la-
Į kūnų užrašai, rasti }>as akū- 

“Draugas”, įvesdamas sa-Jnus daiktai ir t.t. “Lituani- 
vo radio valandoje sveikatos 1 cos” palaikams sutvarkyti y- 
skyrių, to skyriaus vadovybę ' ra sudaryta speciali komisija

gale pasiduoda likimui ir plau, tewskiego” praskynė kelių to pavedė Amerikos Lietuvių Me iš Lietuvos karo aviacijos ka- 
kia ten, kur jo laivelį bangos limesniems lietuvių tautės vi dicinos Mokslo Akademijai, rininkų: majoro Mačiuikos,
neša, bet vėliau, kiek pailsė
jęs, nusiminimui praslinkus,

suomenės veikėjų tyrinėto j Kaipo jos pirmininkas, jaučiu 1 maj. Jablonskio ir leitenante
jams. Jis savo gražia, turini-1 pareigos pareikšti, kad Ame- 

sukaupęs visas savo jėgas, pa-' nga ir garsia iškalba patrau- rikos Lietuvių Medicinos Mo
lus . juodoji klerikalų klika , apsvaigęs gn,ęg irklus, drųsiai vėl spi- kė daugelį savo pusėn bajorų kslo Akademija, giliai vertin-
sapalioja , idiotiškais jo plepalais ,. kle- įr jrjas prieš bangas, no- ir sukėlė stiprų pasipriešini- dama savo tautiečių sveikatų kaime staiga kilo didžiulis
įikuliskas gaivalas ir t.t. Kažin ar ir Bim- rjngjas vįskjj. užlieti ir jūrų mų lenkų madai, norinčiai jų ir nuo jos priklausančių ge- gaisras Kazio Varno ūkyje,
ba su Andruliu išdrįstų stoti su Grigaičiu į gejnigintt paskandinti, ir plan- brangiausių nuosavų turtų — rovę, rūpinsis, kad jos narių kuris baigėsi žiauriomis dvie
pasikohojmib kontestų? i kia palnažu artyn į kraštų, į į žemaitybę paveržti.

Tame pačiame rašinyje Grigaitis nori įšsjgelbėjimo uostų — krantų, J Vėliau, pamažu pradėjo ri- 
įkalbėti savo skaitytojams, kad “klerikališ-1 kur jam jokios jūros audros nktis ir grupuotis apie Žemai- 
kas gaivalas” priėjęs prie “desperatiško ' įr bangos nėra baisios. 'čių vyskupų Giedraitį bajorai,
stovio”, nes sųryšyje su antruoju transat- Trumpai peržvelgę ir api-’ Pristatę sau tikslu savo tėvų 
lantiniu ski idiniu jo intrigos ir atakos nu- brėžę tuolaikinį lietuvių kul-' lietuvių kalbų gaivinti, seno- 

•ėjo niekais”. ‘ tūrinį gyvenimų ir visuomenę, vės garsių savo praeitį pažin-
Ne, ponai socialistai, mūsų atakos nenu- £įek Dek čia sustokime ir pa- ti, senovės lietuvių tautos tva

rinius rinkti ir visų lietuvių 
tautų iš miego žadinti — kel
ti ir neleisti lenkų įtakai savo 
tėvų šalyj plįsti.

Be visų tų lietuvių rašyto.

ėjo niekais. Skridimų jūs žadėjot įvykdyti žiūrėkime, kaip tuomet lietu-
_________ ___________ ________ ______ ___ _____ pernai, bet jis ir šiemet dar nėra įvykdytas, vįų visuomenė buvo sutvarky-
laikyti gyvųjų tarpe, tačiau likimo kitaip nors tam visuomenė aidėjo tiek pi- ta kokių ji įtakų turėjo į kul-

nigų, kad keli lėktuvai būt buvę galima j- 
rengti.. Jums nepatinka priminimas, kad vi
suomenė nekaltins jūsų dėl skridimo orga-

buvo lemta: ilgaamžė lietuvių tauta ne tik
tai atgijo, prisikėlė, bet ir atstatė savo ne
priklausomų valstybę. Kai atėjo išsivadavi- ... 
mo bei laisvės atgavimo valanda, šimtmečių ! n’zavini0’ t)ct ^tins dėl neįvykdymo jo lai- 
vergijos ir <Įidž. karo nukantintai Lietuvai I ^U’ ^°8' su'lojimo ir dėl to, kad jūsų
dar teko atlaikyti ugnies, kardo ir kraujo 
bandymų ir įgyti nepriklausomo gyveninio 
teisę. Čia tai ir pasireiškė mūsų gausingos 
išeivijos didelė reikšmė ir jos senajaj tėvy
nei galinga parama. Galima sakyti, kad Ne
priklausomoji Lietuva yra lietuvių tautos ka
mieno ir jos sūnų išeivių kūrinys. Kaip val
stybės atstatymas, taip ir jos išlaikymas, pa
žanga bei klestėjimas daug pereina nuo šitų 
dviejų pajėgų glaudaus bendradarbiavimo.
Taip pat ir išeivijos išsilaikymui bei ilgaam
žystei turi ir turės didelės įtakos jos seno
sios tėvynės laisvė.

Jau pats nepriklausomos Lietuvos buvi
mas teikia jos išeiviams reikšmingų morali
nę atramų ir pasitenkinimų. Juk svetimam 
krašte išeiviui yra didelis skirtumas, ar bū
ti vergaujančios tautos užguitu sūnumi, arba 
garbingos respublikos tėvynainiu. O ir kitos 
dar paramos gali suteikti savo išeiviams lais
va, šviesi, kultūringa, ekonomiškai sutvirt^ 
jusi Lietuva. Tai, mūsų tautos didžiosioms 
dalims, nors ir vandenynais, perskirtoms, yra 
naudinga ir būtinai reikalinga dvasiniai dar 
labiau susiartinti ir vispusiškai bendradar
biauti.

Tenka prųmžinti, kad ir Lietuvos vy
riai-sybė, if* visuomenė iki šiol permažai dė
mesio ir rūpesčių skyrė išeivijai. Tiktai pa

tūros kilimų ir jos klestėji
mų.

Mikėno.
— Gegužės 16 d., Biržų ap

skr. Salačių valsč., Kiemenių

daktarų pamokymai būtų jų žmonių aukomis

Lietuvių visuomenė tada su-' jų> rašiusių lenkų, kalba apie _Ą__AS IR US j
sidėjo iš trijų luomų: ponų di- Į Lietuvos praeitį, atsirado dau ,Vakar Brūk, u t
dikų, bajorų ir paprast, žmo-gybė ketum, «sytoj,-psė«. i nuQ

organizuoja,nas skridimą., kainavo beveik'nilJ, vadinom, baudžiaunin- doklasikų, kurie pradėjo šį tų,iS uky mano
trigubai daugiau negu turėjo kainuoti. Po-,kais, kurie didikams ir bajo-/‘Žemaitiskm rąžyti, norMa-1v8Žiuoti |
nas Grigaitis gali koliotis pačiais biaunau- rams turėjo baudžiavų eiti. nu pasauliui parodyti, jog ir . . ... ... i — 1

Vienoje mokykloje mokyto
ja paklausė vaikų, kuo gali
ma žmogų užmušti.

Revolveriu! — sušuko

jams turėjo baudžiavų eiti mi pasauliui parodyti, jog ir i Klyvlendą^ ir padėti baisa- i Ir P°Periu ~ Paskiau
siais ir šlykščiausiais žodžiais, bet tas situa- Tas lietuvių visuomenės su- Žemaičių kalba yra taip pat vikamg fa(tuoti vaina Grorna Sla atslliePč Jo»ukas Matau- 
..jos nepataisys.______________-____________ tvarkymas ISliko net iki 1863 kultūringa ir tinkama net pra v[ižiuos fa-tuo_

metų, kuomet baudžiava buvo kilniems dalykafns reikšti. Ka t-g tokie vyraj kai Čikagos — ^a!P tai Paperiu! — 
panaikinta. dangi dauguma tų rąžytųjų dWt„riai,'am’algai,įeitų vor- i - Kibą

Primityvia muzikos įrankis. Primityvis 

Etiopijos muzikos į renkis, kuriuo gal būt 
buš šaukiama etiopieČiai į karų su italais.

Kadangi lietuvių visuomenė 'buvo bajorai, tai, patiekę vie 
susidarė iš trijų skirtingų luo- įnQ kitų užuojautos jausmų va
rnų, kurių visi reikalai buvo! lstiečiams - baudžiauninkams, 
labai skirtingi, tai ir kultūros' daugiau rūpinosi taisymu ir 
klestėjimas visuose luomuose 1 kėlimu savo bajoriškos litera- 
negalėjo tinkamai vystytis, o tūros, negu kad kultūros kė

keriai, keletas “tautiško” su- blūdiji. Paaiškink!
sivienymo pulkų, Martino Liuj — Ot, taip, — sako Matau- 
terio 8osaidė, visi aptemę va- Sėlis. — Pereitų savaitę mano 
karinių, rytinių, naktinių, auk! tėtis gavęs poperų ir perskai- 
sinių ir mėnesinių žvaigždžių tęs, kad 300 dol. taksų reikia 
klūbai, net DLK Gedimino iš už namų mokėti, apalpo ir vos

ypač baudžiauninkų luome, H,aa ^lstie^i’i terpe ir ^Račesterio ir DLK Kęstučio! mama jį atgaivino,
vieninteliam tautos žiede, ku-1 platinimu
riam apšvieta, mokslas ir kul
tūra, beveik, buvo neprieina
mi ir nepasiekiami tuo laiku 
dalykai.

Lietuvių kultūros dirva bu
vo labai apleista ir laukė nau- 
jų artojų iš žemesniojo lietu
vių luomo, nes diduomenė, už
sikrėtusi aristokratomanija, ne 
tai kad nedaug domės tekrei- 
jh* j savo kultūros kėlimų, bet 
dar pasidavė lenkystei, kurios 
bangos, beveik, visų Didžiųjų 
Lietuv.*) užliejo ir skandino vi-

iš Ditroito armijos. Ar vainai,
Kiek vėliau, atsirado naujas kai suvažiuos tokios armijos, 

Lietuvių visuomenės veikėjui bus riestai, negaliu bečyti, ale 
sluogsnis, kilęs iš pačių vai- f kad balšavikų kišenėmis bus 
stiečių tarpo, kuriam buvo ir į gerai, tai šiur. Balšavikų pra- 
pirmutinė, iŠ valstiečių tarpo vadyrai pradės šnekėti savo 
kilusi, mūsų literatūroj kreg-> samagliorijas, pabers karčių 
ždė — kun. Ant. Strazdas, ku- ^pipirų ir visi faitoriai, pamir- 
ris savo kilnia ir jautria šir- žę vaiuų, ašarodami,' atidarys 
dimi vargdienių dainius nu- savo kišenes. Tokios rokun- 
jautė ir pranašavo, kad sun- dos, sakau, man nepakeliui, 
ki vargdienių baudžiava ir(' Cicilistai skrajais, o balša- 
svetima įtaka, slėgianti lietu- vikai faitais prieš vainų skvi- 
vių tautos sielų, prieis liepto zina iš "Visuomenės živnastj 
galų ir žus. |savo pilvams.

Visi, kurie dažnai atsidu- 
riat teisme, šnekėkit taip, 
kaip sykį teisėjui pašnekėjo 
Džiovas Šolderaitis. Teisėjas 
klausia Šolderaičio:

— Kaltinamasis, ar turi da 
kų pasiteisinimui pasakyti!

— Šviesiausias pons teisė
jau, — sako Šoideraitis, — 
prašuu dovanoti bausmę, ftian 
die švenčiu savo jubiliejų, 
nes esu teisiamas penkiasde
šimtų kartų.
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ŠV. TREJYBES MOKYKLOS MOKINE 
LAIMĖJO SILI AB AVIMO KONTESTĄ

Silinbavimo kontesto laimėtoja Onytė Slifkaitė ir gerb. 
kun. J. Ambotas, Šv. Trejybės lietuvių parap. klebonas, Hart
ford, Conn.

HARTFORD, CONN. — Lai kad galėjo nugalėti stipresnes
mės žvaigždutė sustojo netikė
tai tarp Hartfordo lietuvių ir 
gabumu Onytės Slifkaitės pali 
ko sidabrinę taurę, kuri švies 
mokyklos kambarėly per ilgus 
metais, kaipo sėkmė sunkaus 
darbo.

Onytė lig iš sapno pabudo,

katalikiškas ir, taip sakant, 
galingas viešąsias mokyklas.

Kontestas buvo gegužės 9 
d., Bushnell Memorial. Minia 
apie 3,000 susirinko paklausy
ti ir patvirtinti miesto silia- 
bavimo (čempionatus. Buvo at
stovauta dvidešimts viena mo

kuomet jai pranešė, jos laimę Į kykla, o tik devynios buvo 
ir dykai kelionę j AVashingto- katalikiškos. Pirm pradedant 
nų, o lietuviai sujudo iš džiau siliabavimų vargonai griežė 
gsirio. pritaikintas melodijas.

Garbė didž. gerb. klebonui ’ Ilgai tęsėsi kontestas. Mbki- 
kun. Ambotui ir gerb. sese- įniai įvairių mokyklų vis ne
rims Pranciškietėms, kurios ' pasidavė. Tik tada pasidavė, 
uoliai darbuojasi lietuvių tar- kaip klaidinga raidė pasipai- 
pe. Džiaugiasi sesuo M. Re-' niojo. Visų širdys smarkiai 
gina, vedėja Šv. Trejybės mo-1 pradėjo plakti, kuomet ketu- 
kyklos, sykiu su mokyklos vai Irių katalikiškų mokyklų at- 
kučiais iš netikėtos laimės, j stovės pasiliko ant estrados.

PYORRHEA

PITTSBURGH O LIETUVIU ŽINIOS
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Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 
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Įdomūs Pasikalbėjimai
STEBUKLAI ĮRODO KA

TALIKŲ BAŽNYČIOS 
ŠVENTUMĄ

Už pusvalandžio matėsi tik 
mūsų Onytė ir Mary Fitzge- 
rald, Immaculate Coneeption 
mokyklos, narsiai kovojant su 
painiais žodžiais, kaip: laby- 
rinth, “obsession”, “corrobo- 
rate”, “obeisance”, “strych- 
nine”, “satirize”. Žodis “rha- 
psody” buvo paduotas Mary
tei, o ji palengva pradėjo “r- 
a-p-s-o-d-y”. Profesorius išta
rė ’* klaida”. Onytei šypsena 
nutvėrė veidą! — gerai silia- 
bavo ir, pagal taisykles, seka
ntis žodis buvo “silhouette”.
Ir ta gražiai siliabavo.

Taurė suteikta mokyklai, o
Onytei kelionė į Washington i RAULAS: — Jonai, stebuk- 
ir savaitė viešėjimo Amerikos ' lai buvo tik Kristaus laikais, 
sostinėj. Hartford Times, vie- i bet dabar niekas jų nemato 
tos laikraštis teikia jai tų do-' 'JONAS: — Raulai, tiktai 
vanų: apmokėta kelionė į Wa- Į tas nemato, kurio akys yra aj> 
shingtonų su puikiausiais pa-' temdytos žemiškais dalykais, 
togumais kelionėj. Palydove, nes jie negali matyti tiesos, 
bei globėja kelionėj jai paski- Materialistas, bedievis (socia- 
rta Ona Kaskas, įžymi Hart-jlistas ir nezaliežninkas) nega- 
fordo solistė. l Iii ir nenori suprasti stebuk-

Klebonas, seserys ir parapi- Į lų. 
jonai suteikė Onytei naudingų RAULAS: — Jeigu ir dabar 
dovanų ir reikalingų dalyke- stebuklų įvyksta, tai kiekvie- 
lių, kad padarius jos kelionę nas turėtų pripažinti.
linksma. Praleidus pamokinan 
čių ir interesingų savaitę ir 
turėjus laimės pasimatyti su 
prez. Rooseveltu, Onytė grįžo 
gavus $50.00 ateičiai.

Lietuviai, atbuskim, nepasi-‘ jog tai yra stebuklai. I

Rašo DR. J. BLOŽIS tai bėga kraujas. Taigi, krau-
Žmonės yra daugiau prara

dę dantų nuo pyorrhea, negu 
nuo kokios kitos ligos. Nuo 
išpūvimo žmonės praranda 
daug dantų, vienok ne tiek 
daug, kiek nuo pyorrhea.

Pyorrhea yra ypatinga li
ga, nes, net gydytojo akimis 
žiūrint, dantys atrodo balti,

JONAS: — Tiesa, turi pri- 
ipažinti, ir pripažįsta. Liurde 
tiek daug įvyksta stebuklų, 
kad net žydai, masonai ir žy- 

Į miausi gydytojai pripažįsta,

duokim ir kitose lavinimos ša
kose. Ypatingai mokykimės ge 
rbti ir mylėti ir lietuviškų ka
lbų.

Linkime Onytei Slifkaitei 
tolimesnės laimės gyvenime ir 
kad nepamirštų savo geradajui pasirodžius iš dantų snie 

genų ne visuomet yra pyorr-j rių, kurie pag*eibėjo jai taip 
liea. Bet atsikartojantis diena į gražiai praleisti laikų toli nno
iš dienos bėgimas reiškia, kad 
reik klausti savo gydytojo pa 
tarimo.

Antras ženklas. Kuomet 
žmogus patėmija, kad jo sme
genys atšokę nuo dantų, da-

namų. S. A. G.l

RAULAS: — Kų tai reiš
kia?

JONAS: — Reiškia, kad 
ligonis būna išegzaminuotas į- 
vairių gydytojų — ne vieno, 
bet daugelio, ir visi pripažįsta, 
kad jo liga yra nepagydoma. 
O kuomet ligonis aplanko I.iu- 
rdų, meldžiasi prie Panelės Šv 
ir vartoja tų vandenį, kuris 
išeina iš po akmens, ant ku

v- linai dantų šaknys matos irražus, ir sveiki — beveik _ , . . .,.y,. dar atkartotinai pūliuoja, tainormaliski. . ...jau nėra abejonės apie pyorr-Ne vien pavojus yra nuo
pyorrhea, kad žmogus praras ,
dantis, bet ji ir kitokias ligas Py<>rrl‘ea t,k

- . . i • -t - tuomet, kuomet patėmyta praužviesia. Neg bėgdami pūliai' . ’ * ,
užkrečia vidurius, limphati. i Vėliau laba, sunku ar
kus, kraujų ir taip toliau, kas 
sudaro daug pavojaus svei
katai.

Ne vienas mūsų esame gir
dėję, kad žmogus, turėdamas 
blogus tonsilus, suardo svei
katų. Taigi, apie apleistų dan 
tų kakliukus smeginų link y- 
ra aštuoni syk daugiau vietos 
infekcijai, negu apie tonsilus.

Pyorrhea žodis yra paimtas 
iš grekų kalbos. Jis reiškia 
pūlių bėgimų iš snieginų apie 
dantis. Pirmas pyorrhea žen
klas, tai įgavimas karščio j 
snieginis apie dantis. Smege
nys pasidaro labai raudoni, 
patinę ir, biškį užgavus, leng
vai kraujas bėga. Nors, tiesa,

ba ir visai negalima pagydy
ti.

Su pyorrhea žmonės daug 
dantų praranda. Kadangi py
orrhea apimti dantys neskau
da ir gerai atrodo, tik kartais 
bijosi šalto ir šilto, bet nepa
kenčiamo skausmo nėra, to
kiu būdu žmonės ir laukia kol 
pūliuojanti dantys pagamina 
kitų ligų, kitoje kurioje kūno 
vietoje.

Pyorrhea yra sekančios prie 
žastis: senatvė, apsileidimas, 
netinkamai padaryti tilteliai, 
karūnos ir kiti įvairūs dantų 
užtaisymai.

Bet, jei mes dantų neaplei- 
sime, tai galime tikėtis, kad

iš dantų smegenų ir taip grei ir dantys mūsų neapleis.

EKSKURSIJOS I VILNIŲ 
IR AMERIKA

Kaip žinome, dabar per ad
ministracijos linijų iš nepr. 
Lietuvos į oknp. Vilniaus kra
štų nuvykti labai sunku gau
ti leidimų. Stambesniam žmo
nių skaičiui leidimai buvo ne
duodami. Bet šiemet du leidi
mai bus duoti ir ekskursi
joms. Birželio mėn. organizuo
jama didelė ekskursija van
dens keliu iš Vilniaus į Kau
nu. Ekskursantai plauks Ne
ries upe. Kaunan su šia eks
kursija atvyksta ir keli Vil
niaus krašto lietuvių veikėjai. 
Per Sekminių šventes iš nepr. 
Lietuvos į Vilniaus kraštų per 
administracijos linijų žinomas’ 
keliauninkas Matas Šalčius ir
gi organizuoja ekskursijų.

Lietuvos turizmo sųjunga 
dar šių vasarų organizuoja di
delę ekskursijų į Ameriką. Tai 
bene bus pirmas gausus lietu
vių kolonijų lankymas Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.

Visi sykiu giedojo giesmes 
prie šv. Sakramento, Grįžtant 
procesijai visi sustojo prie 
ligonių. Kunigas, kuris nešė 
Šv. Sakramentų, laimino kie- 

o

mo. Didelio žingeidumo apim
tas stovėjau prie pat ligonių. 
Kunigas priėjo prie mergaitės, 
vardu Irena Benete iš Torbes 
miestelio, kuri per dvyliką 

kvienų ligon,, o maldininkai!metų buvo paraližuota — ne
prašė Dievo jiems paslgailėji-1 (Tęsinys 4 pusi).

rio pasirodė Ji šv. Bemade 
tai, ligonis staiga pasveiksta 
Tie patys daktarai egzaminuo 
ja tų patį ligonį ir pripažįsta, 
kad jis. yra stebuklingai iš
gijęs.

RAULAS-. — Ar tai gali
mas daiktas, kad ligonis be 
vaistų pasveiktų, ypač kuris 
serga nepagydoma liga?

JONAS: — Galimas daik
tas, nes tai įvyksta,

RAULAS: — Ar yra kas | 
matęs tokius įvykius?

JONAS: — Taip, Raulai. Aš 
pats mačiau savo akimis tokį 
stebuklų. 1930 m., rugpiūčio 7 
d., buvau Liurde. Nuvažiavau 
anksti r>to. Skubiai apžiūrė
jau grotų, t. y. vietų, kurioje 
Šv. Panelė apsireiškė šv. Ber
nadetai. Mačiau. tūkstančius 
maldininkų iš Vokietijos, Ita
lijos, Ispanijos, Prancūzijos ir 
iš Amerikos. Mačiau didelį 
žmonių pamaldumų prie Pa
nelės Šv. Mačiau didelę dau 
gybę visokių ligonių ir visi 
troško atgauti sveikatų. Po
piet, trečių valandų maldinin
kai rinkosi į Šv. Ražančiaus^ 
koplyčių mišparams, o ligoniai 
buvo sugabenti ant ketvirtai- 
niško pleciaus prieš koplyčių 
Maldininkai atgiedojo mišpa
rus, rengėsi didelei procesijai, 
kurioj dalyvavo apie 800 ku
nigų ir apie 4000 maldininkų.

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknyge Ir Pamaldi Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusi., gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija. x

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

Slį VASARA LIETUVOJ ĮVYKSTA:
•

1. Ateitininkų jubiliejinis kongresas:
2. Viso pasaulio lietuvių kongresas;
3. Viso pasaulio lietuvių laikraštininkų konferencija;
4. Sporto Olimpijada.
Dėl to šiemet verta važiuoti į Lietuvų. Važiuokime 

su Studentų ir Profesionalų ekskursija LIEPOS 3 D. 
“GRIPSHOLM” laivu, arba su kitomis ekskursijomis. 
Važiuokite bile kada, bile linijos laivu.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes visų linijų visais laivais.

Taip pat išrūpina visus kelionei reikalingus doku 
mentus.

Kelionės į Lietuvų reikalais kreipkitės į

Ekskursija iš transatlantinių 
garlaivių linijų gavo gana žy
mių nuolaidų ir papiginimų.

Tsb. Susidarė labai ilga procesija. J

EMIL DENEMARK'H
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Pittsburgho Žinios
ĮDOMŪS PASIKALBĖJIMAI

ir garbingų svečių: J. E. vys
kupas T. Matulionis ir gerb. 
kun. Jurgutis, Pittsburgho ap
skričio Federacijos iždininkas. 
Žmonių privažiavo daug; dau
giausia vienuolyno rėmėjų iš 
apylinkių parapijų. S.

HOMESTEADO ŽINUTĖS
Bažnytėlė jau naujai išdažy

ta. Gražumas jos dabar neap
sakomas.

(Tęsinys nuo 3 pusi.) 
galėjo nei pavalgyti, nei atsi
gerti, nei lovoj apsiversti be 
kito žmogaus pagalbos. Kuni
gui peržegnojus fev. Sakrame
ntu, mergaitė pakilo iš lovos 
ir pradėjo vaikščioti. Pasidarė 
sumišimas tarpe visų regin
čių. Gydytojai paėmė ligonę 
ir nusivedė į ligoninę egzanii-
nacijai. Daug gydytoj, tyrė , 4 * ““t?*1“ Vai,
mergaitę visokiais būdais ir kuc,a' l‘aksm'a»s hcnnywood 
visi pripažino, kad Irena Be- l““'1“'- mokyklos piknike, 
nete sveika. Kaulai, ne aš vie-I
nas mačiau t, stebuklę, bet Birželio 16 J- “‘“‘lankys 
virš keturi tūkstančiai. Mer-.J-E- vyskupas T. Matulionis, 
gaitė guiėjo ant patalo per '181 laaklaa‘e-
dvyliką metų — sutrauktomis 
rankomis ir kojomis, o staiga Girdėjau, kad susitarusios
kėlės ir ėjo. Ar tai nestebuk ,kelios v>kina kort°-

( mis lošimo pramogėles, kurių
KAULAS: - Gal- tiktai ’ P1'1"* skilia «Wtoui “»«« 

vien katalikai gydytojai pri-,Kryžiaus keli« (Stacijų). Iš-
pažino, kad ligonė pasveiko. 'dažius >■•*>*««> P81“!“!'1'1“1 

JONAS: - Ne, Kaulai, ne. nepasitenkina senais paveiks-
tiesa. Liurde yra labai daugjlais- Weve PaJ5k J<jms ‘au,e 
daktarų ir žydų, masonų įr j užmanyme, 
visai netikinčių. Yra ir kata-
likų. l|et kuomet įvyksta to
kie stebuklai, nei žydas, nei 
masonas negali užginčyti, ir 
net nemėgina, nes jie egzami
nuoja ligonius, kaip tik būna 
atvežami. Ir kuomet pamato, 
pasveikusį, visi dideliai ste
bisi. Štai, Katalikų Bažnyčioj 
yra stebuklai. Jokia kita ba
žnyčia jų neturi. Todėl, tik
tai viena Katalikų Bažnyčia 
yra šventa.

Federacijos skyrius korto-

■ ii'B.'B » • ■ ■ ■ ■
i ■ ■■■■■■■■■■

Kinų kariuomenė apleidžia Peipinką. Peipingo miesto, Kinijoj vartai — Cliin 
Mein, pro kuriuos išeina kinų kariuomenė, kad patenkinus japonų reikalavimus. 
0 japonų reikalavimai — vis toliau ir toliau briautis į Kinijų ir jų skaldyti savo 
naudai.

ŠIS TAS Iš MEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS
Birželio 9 d. J. E. vyskupas 

Matulionis aplankė fev. Vin-
• , v . ,. v 'cento parapijų ir suteikė Sumiš losimų rengia birželio 30 i 1 1

Daiatarv*rt*in*’n0, Sakramentų. Savo 
pamoksle paaiškino Šv. Dva-

Red. pastaba. Koresponden
cijas prašome rašyti rašalu, 
ne paišeliu.

BRIDGEVILLE ŽINIOS

sios dovanas, kurios nužengia 
ant tų, kuriems suteikiamas 
Sutvirtinimo Sakramentas. Su 
teikęs lll asmenų Sutvirtini 
mo Sakramentų, vėl pasakė gra 
žų pamokslų ir priminė kra-

kia fantastiška, tokiais aiš- ' rgio parapijos, Clevelande, ku
kiais melais dažyta, kad visi rios aukojo pietų ir vakarie- 
žvirbliai, sutūpę ant “power- nės suruošimui mergaitėms lai 
liousio” stogo, piadėjo čirkšti ’ ke jų apsistojimo šioje para- 
ir kvatoti iš peėkurio durnos' pijoje.
galvos ir nesugebėjimo svietui Į 0 žmonėms, kurie davė to- 
;akis dumti. Kad kitų sykį sa
vęs pa juokaine išstačius, iš
tart ūme northsidiškiui “gero-
jui” neieškoti savo murzinos «
sielos atspindžio pas tuos, ku
riems cicilikiškos “cnatos” iš 
tolo dvokia.

kių puikių ir malonių nakvynę 
akademikėms, trūksta žodžių 
tinkamų išreikšt dėkingumų. 
Būkite užtikrinti, kad šitos 
mergaitės nepamirš savo bra
ngių geradarių.

Lai Dievas laimina mūsų
Kad eoeialistų surengta Vai gerbiamus klebonus, rėmėjus \ 

tkui ant Solio vakarienė davė 1 ir ypatingai šiuos parapijo-
$0.4)6 pelno? Uždirbti tiek pi
nigo ne bile kas gali... Tik 
ypatinga plačiosios visuome
nės užuojauta “Naujienų” bi
zniui tegalėjo duoti tokius 
“gerus” rezultatus... Žmonių 
mulkintojai pradeda prieiti 
liepto galų. Turistas

IŠ YOUNGSTOVVN, OHIO kurs taip apie mus rūpinasi,

Nors lietuviai čia neskaitli-I
ngi, bet turi keletu draugijų 
ir fev. Pranciškaus parapiją, 
kurioje klebonauja kun. feteig- 
manas. Jo rūpesčiu, kad ir 
sunkiais laikais, parapijos rei
kalai yra geram padėjime..

Praeitų savaitę pas mus bai
gės misijos ir 40 valandų at
laidai. Misijas vedė garsus pa-

kaitis. Žmonės per misijas ir 
atlaidus uoliai lankė bažny- 

j štus, kur nors labai persekio- čių ir godžiai klausėsi misija 
nieriaus pamokslų. Į 40 vai

PADĖKA
kad net tokį garbingų svečių, 
kaip J. E. vysk. Matulionis,
pas mus pakvietė.

AR ŽINAI?

ž.

Tariame kuoširdingiausių a 
čiū didžiai gerbiamiems kle
bonams: J. Cižauskui, fev. Ju
rgio parapijos, Detroit, Mich.; 
I. Boreišiui, fev. Antano para
pijos, Detroit, Mieli.; V. Sa- 
vage, fev. Petro parapijos, Be

nus:
DETROIT, MICH.: Evanau 

skus, Ūsorius, Bendoraitienę, 
Adams, Ruksženus, Giržiaus- 
kus, Žežius, Yasbučius, Beu- 
doraičius, Yurgelaičius, Ka.se- 
vičius, E. Sakalauskus, Nece- 
liūs, Lukoševičius, Bebokienę, 
Belskus.

CLEVELAND, OHIO: P, 
Chemius, O. Beržinskienę, L 
stoskus, Bartnick, Simakarius, 
Plitnikus, Žukus, Samus, Ve- 
nckauskus, Mardžius.

Šv. Pranciškaus Seserys

£
Philadelphia, Pa., turi tris 

dideles vaikams žaisti vietas 
(playgrounds), kuriose perei-

Kad tūlas North Side cici- 
likas, iš profesijos pečkuryg, 
kol dar tebebuvo kavalierius,

troit, Mich.; J. Lipk ui, Sv. Pe- tų vasarų įrengta lėlių “kny-
tro ir Povilo parapijos, Grand 
Kapids, Mieli.; V. Vilkutaiciui, 

pasižymėjo ypatingais gabu- Šv. Jurgio parapijos, Cleve-
niais “prisimeilinti” jaunom

mokslininkas Tėvų Marijonų savo “burdingbosienėm”. Da- 
Provincijolas gerb. kun. Ja

land, Ohio; A. Karužiškiui, 
Panelės Neperstojančios Pa-

gynai”. Čia atėję vaikučiai 
gali pasirinkti lėlę, o po savai
tės vėl jų grąžinti. Nereikia 
atskirų kortelių; užtenka mie
sto knygyno kortelės.

bar, tas Pittsburgho raudon- gelbos parapijos, Cleveland, 
snapių kapitonas ir Bngitom (Ohio, kurie visa širdimi pri- 
“gostinčių” dalintojas, pasi- įsidėjo progiamo, išpildyto Šv. 
šovė surasti mūsų apylinkėje Pranciškaus Akademijos stu-

Birželio (J d. pas mus buvo jami katalikai, bet fev. Dva- 
J. V. S. atvažiavęs vyskupas T. Matu-! šia priduoda stiprybės, kad 

j lionis, lydimas didelio būrio a- tvirtai laikosi Dievo ir Baž
PIRnČT 2HIITU O|nC Pylinkės kunigų. Jo Ekscelen- nyčios įsakymų.

RAO UinUCI OUUIn wiwa. cįja vakare suteikė Sutvirti- Bažnyčios altoriai buvo ar- nas, Vaišnoras. Bpt didžiausių
----------- i nimo Sakramentų 24 vaikams tistiškai gyvomis gėlėmis pa j garbę suteikė J. E. vysk. kan-

Prie Pittsburgho ir apylin- jr 5 suaugusiems ir pasakė Į puošti. Vis tai yra nuopelną? j kinys Matulionis ir pasakė į-

atlaidų užbaigų buvo atvyk*
į save panašų “didvyrį”. Ci- 
cilikiško keršto jausmais pri-

iš Pittsburgho: Jurgutis, Mi- pildytos širdies skatinamas, su 
sius, Pikulis, Skripkus, Kazė-

kės lietuvių katalikų seimelio, 
kuri rengia Lietuvių R. K. Fe
deracijos Pittsburgho apskri-

labai turiningų pamokslų, pri-! seserų Pranciškiečių. ' spūdingų pamokslų, kuriame
mindamas nelaimingos Rusi- į ---------- t smulkiai nupiešė dabartinį gy •
jos katalikų vargus. Savo kal-v Birželio 9 d., Šv. Vardo dr- i venimų Rusijoje, bolševikų 

“rojuje”. Jo pamokslas labai 
mus sustiprino tikėjime.

tys, visi rengiasi. Seimelis į-j boję įspėjo šioje šalyje gyve-jgijos nariai bendrai ėjo prie 
vyks Šv. Kazimiero svetainė- •nančius neklausyti bolševikų, šv. Komunijos. Šv. Sakramen- 
je. Jame dalyvaus J. E. vys-1 bedievių ir kitokių svieto li-
kupas Matulionis ir keletas į-Jgintojų apgaulingų kalbų ir

tas buvo išstatytas lig pabai
gai sumos.

žymių kalbėtojų. Pirmų sykį 
pas mus įvyks toks katalikų 
seimelis. Reiktų visiems kata
likams kuoskaitlingiausiai da
lyvauti.

pažadų. Ragino laikytis Kris
taus įsteigtos bažnyčios moks
lo. Šiandienų Rusijos žmonės 
pergyvena baisiausios vergijos 
laikus ir didžiai apgailestauja 
paklausę komunistų agitato-

Susivienymo R. K. A. 35 
kuopa laikė mėnesinį susirin 
kimų.

Birželio 9 d., fev. Kazimiero 
bažnyčioje, J. E. vyskupas T. turtingo krašto gyventojai su- į 

silaukė bado, vietoje laisvės

Darbai čionai
rių. Vietoje žadėto rojaus, tos : ** J j » Žmones nusiminę.

susilpnėjo.
Cibukae

Girdėjau, kad tų pačių die 
nų J. E. lankėsi Clevelande 
pas vietinį vyskupų, kurs la
bai gražiai priėmė ir ilgai kal
bėjosi. Su vysk. Matulioniu 
Clevelande buvo kun. Karu
žiškis, kun. Kazėnas ir Šteig- 
manas.

Dėkingi savo dvasios vadui.

Matulionis suteikė Sutvirtini
mo »Sakramentų 204 asmenų.

Apeigos buvo labai įspūdi
ngos. J. E. taip dievotai viskų 
atliko, kad viens pažvelgimas 
į jį sukėlė didesnę meilę Die
vo kiekvieno širdyje. Trum
pas pamokslėlis apie Sutvir
tinimo Sakramentų buvo labai 
pamokinantis.

Ant galo J. E. visiems su
teikė vyskupiškų palaiminimų.

— bjauriausios vergijos, vie 
toje laimės — neišpasakytos 
dvasios ir kūno kančios.

Per kerštų ir nekaltų žino 
nių kraujų laimė ir gerbūvis 
nėra įmanomi šiame pasauly
je-

Šiemet šie mūsų parapijos 
vaikai baigė vidurinę mokyk
lą (high school): Ona Kaz-

Ilgai atsiminsime šię labai lauski™.Kukiais, Ane-
brangių ir įspūdingų dienų. lė Mickūniūtė ir J. Jakštas.

ŠVENTO KAZIMIERO MO- 
KYKLOS ŽINUTĖS

Birželio 9 d., 9-jo skyriaus 
mokiniai buvo išvykę į Šv. 
Pranciškaus vienuolynų daly
vauti taip vadinamoj “Field 
Day”. Jie, sykiu su vienuo
lyno akadeinikėmis atliko pro 
gramų, kuris susidėjo iš šokių 
ir gimnastikos. Mūsų vaiku
čiai du syk pasirodė, būtent, 
vėliavų driliuj ir gėlių šoky. 
Labai gražiai atliko savo dalį.

Susirinkusiųjų tarpe buvo

:i Au$Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turint] 

DIDĮ STIPRUMĄ m GREITU ; 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jaa eteineii 
•avo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

ANO LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JU8TIN MACKIEWICH 
HELEN KUCHIN8KAS

'2324 SO. LEAVITT STREET

SVIESI ATEITIS

t
TAUPANT PINIGUS 

UŽTIKRINTOJ VIETOJ

Suv. Vai. Įstaigos F. S. & L. Ine. 
Corp., Wasliington, D. C. Apdraustas 
Kiekvieno Žmogaus investmentas iki 
♦5,000.00.

Mokam dividendus už kiekvieną do
lerį pagal uždarbį.

Duodam Paskolas 
Ant Morgičiu

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.

Jums reikdlaujant atiduo-
|rEDERALoAVINGS

Presidentaa
RaBtinlnlcė

Tel. CANAL 1678

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sustiprina nervus, pa

taiso apetitą, stimuliuoja pilė nornia- 
llžko veikimo vir&klnimo organus, už
tikrina ramų miegą., ir pataiso abeiną 

gailėjo pinigo, kad parėmus Į ’V^.TONE jau yra vartojamas
per 45 metus, per tą laikotarpi jis 
įrodė esąs labai pagelbingas nitomenis 
ir liguistiems vyrams ir moterims. Ne 
praleiskit ne pamėginę NUGA-TONE. 
Parsiduoda visose vaistinyčlos'-. Gau
kite tikrą NUGA-TONE. nes joks ki
tas vaistas ne atneš tokių pa-sėkmių 

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

denčių, pavykiinui. Parapijo
nai šių klebonų taipogi nesi-

galvojo palaidūno sūnaus ti- 'fev. Pranciškaus vienuolynų, 
pų ir, primetęs jį savo prie- Seserys yra be galo dėkin-
šui danu rėkti per Chieagos j gos rėmėjams Šv. Jurgio pa- 
“Garbage Can”: “štai, mano lapijoj, Detroite, Mieli., kurie
frentas, štai, lygus man pauk
štis. Bet ta jo kalba išėjo to-

taip rūpinosi akademikių pa
vaišinimu. Draugijoms fev. Ju

Gerkit ir Reikalaukit

DABAR

Visokio* RAėies

4 DON’T
NEGLECT 
A COLD

k
VUom Alinėse 

Motnal Trijų 

žvaigi£žiq 

Kentncky 

Bearboa

ir

Lietuvi ėkee 

Degtinės

Šaltis krūtinėj gali pavirsti J su
nkią ligą. Tankiausiai malonus, 
tildantis Musterole greit atlei'džia 
SaltĮ. Musterole NĖRA tiktai 
mo8tis. Jis yra ‘oounter-irritjuit’, 
kuris gelbsti palengvinime skau
smo. Vartojamas milijonų per 25 
metus. Trijų rūšių. Rekomenduo
jamas daugeh'o gydytojų lr slau 
gių. Visose vaistinėse.

MutualLifluorCo.
4707 S. Halsted St

TeL TARDS MM

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus
Insurance — Ugnies, 

Stiklo Ir 1.t.
Vėsuloa, Automobilių,

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
KAsTINFJ!.

----- - '

TOLOSEFAT
Misa M. Katmr of Brmkiys. N. T. 

vrltaa: oaed Kra.ehen f.r th.
ya*t 4 asnih. m«4 h... ■«( .aiy Im* U 
ponnd. kat lel «o much k«tt.r ln ...r, nt. Brea for pM*le whe Sam't ear. ta 
ndo... KraMben U aondrrfal to kM* 
the »yete«n hmltby. I h.tnf a aan. 
ihneld know for fra Irl.d m m.n, 
thla<B kat anty Krwehoa .aawera4 aB 
SarpoM..” (M.J U, IMI).

TO leaa fat ŠAPELY and RAlurLMn- 
LT. take a half taaspoontul of Knuehm 
Balta lo a giaat of hot vatar in tha 
morning bafore br.akfaM—don t mlaa a 
morning—a bottle that latta 4 we«ka 
eotta būt a trlfle—(at Kruaehen Salta a* 
any drugatnre ln Amartca. U not joy- 
fully aattaSad aftar tha firat bottla— 
monay back.

COULD NOT DO HER

HOOSEWORK
WHEN etery.

thing you at
tempt ia a burden 
—wnen you are 
oervoua and irri- 
table—at your 
w«t’a end—try 
this mediciae. It 
■aay he iuat wltat 
you neea for enra 

energy. Mrs. Charles L. Gadonas of 
Trenton, New Jersey, sava, "After 
doing just a little work I had to lie 
down. My raother-to-laa recoa- 
mended the Vegetable Compound.- 
I can «ec a sronderful change

VK6CTAII.E C0MEGUNU



Rytoj A. L. O. Kom. Piknikas
Dalyvaus Žymiausi Lietuvių Sportininkai. 

Bus Gražus Programas

Rytoj, 4 vai. ix>piet prasi-1 popiet. Jei kas anksčiau nu
ties piknikas Vytauto darže ir vyks, nebus vieni. Ras jau
tęsis iki vėlumos. Visas pik
niko pelnas skiriamus atletų ( 
lėšoms padengti jiems vyks
tant į lietuvių olimpikų, kuri 

* bus šių vasarų Kaune. Visiems 
Chicagos lietuviams privalu 
dalyvauti šiame piknike, nes 
pagal įvairių pramogų paja
mas bus nuspręsta, kiek bus 
galima siųsti atletų į olimpi- 
kos žaidimus.

Piknike bus gražus progra
mas. Taigi, rytoj visi važiuo
kime į Am. Liet. Dlimpikos 
piknikų Vytauto darže.

Antradienio vakare, Pietke- 
r vičiaus ofise buvo A. L. O. 

komisijos susirinkimas, j kurį 
atsilankė daug biznierių ir at
letų. Iš sub-komisijų raportų 
buvo galima pastebėti, kad 
visos deda pastangų, kuodau- 
giausiai būtų pasiųsta atletų,
ir tai ne bile kokių, bet ge- Anglijos karalius Jurgis I] 
riaušių. buvo vokietis ir nemokėjo ne

Piknikas ryt prasidės 4 vari/žodžio angliškai.

vieni, 
pažįstamų.

Piknike kalbės adv. R. Sk 
pitis, Lietuvos konsulas Clii- 
eagoje Kalvaitis ir kiti.

9 vai. prasidės kumštynės 
ir ristynės, kurių dalyvaus ir 
sužinosim rytojaus “Drauge”. 
Bus paskelbtos visų atletų pa
vardės.

daug

ADV. RAPOLAS SKIPITIS 
KALBĖS PER RADIO

IS DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLO 
STATYMO K-TO SUSIRINKIMO

PADARYTAS SVARBIŲ NUTARIMŲ. PAMINKLO STA
TYMO DARBAS EINA VISU SMARKUMU

Komiteto susirinkimas jvy- skelbimų už $600. K. Sriubie- 
ko birž. 6 d., “Margučio” re- nė ir Fabijonaitis ir kiti sma-
dakeijoje. Dalyvavo visi ko
miteto nariai ir fondo globė
jai. Smulkų raportų, iš praė'- 
jusio pikniko patiekė Micke- 
liūnas. Pajamų viso* buvo 
$1,172.72. Fondui gryno pelno 
liko $668.34. Nutarta pareikš
ti padėkų komisijai, ypač ko
misijos pirm. adv. C. Kai, ku
ris daugiausiai pasidarbavo 
pikniko rengimu; visiems dar
bininkams, aukų rinkikėms, bi 
znieriains, aukojusiems bran
gias dovanas ir visai lietuvių 
visuomenei už skaitlingų atsi-

liečiu klubo V. Juknevičius ir 
A. Vaičekauskas.

Biznierius atstovavo J. Gri
gonis ir P. Paliulio darbini 
nkas J. Kazragis. V. itadzcvi 
čiaus vedama orkestrą visus 
jialinksmino. Darže tvarkos 
žiūrėje specialus poliemonas 
D. Kepšis. i

Visiems atsilankiusiems a- i 
čiū. Vėl pasimatysime liepos I

rkiai vejasi advokatų.
Susirinkime pranešta, kad 

pastangomis gauna- 
m a didelė dovana, kuri bus 14 <1. parap. piknike ir liepo.-
galima sunaudoti per pamink- i 23 d., Rūtos darže per valdi 
lo pamatų šventinimų, kas į- nes Antanų, Jonų, Vladislovų,
vyks liepos 7 d. Komisija už- 
girta ta pati, kuri surengė sė
kmingų piknikų su adv. C. Kai 
pryšaky.

Susirinkimas nutarė, kad vi 
si, kurie aukos $100, skaitysis 
Dariaus - Girėno paminklo gu
lbės rėmėjai. Jų vaidai tam 
tikroje bronzinėje lentoje bus

Petrų, Povilų. Rep.

AMERIKOS LIETUVIŲ OLIMPIKOS 
FONDAS

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

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

Noriu likti Olirapikos Rėmėju. Pinigus prisiusiu vėliau, 
pirmininkui □ raštininkui O iždininkui O

pires liepos 1 d., 1935 m.

%

_______ , lankymų.
Sį vakar,! 9:45 vai. iš sto* Nutarta atspausdinti laiš- išryti i to paminklo siemj.

ties W1IFC kaIMs svečias adv. (kus I*r sP»ud» kviesti V1‘ 
sus lietuvius biznierius pasi
skelbti ruošiamoj Dariaus - 
Girėno paminklo atidarymo iš
kilmių programo knygoj. Adv.
C. Kai pranešė, kad per vienų 
savaitę jam pasisekė surinkti

ltapolas Skipitis, atletas Edw. 
Kraus ir P. Šaltimieras.

Visiems bus įdomu pasiklau
syti tų kalbų.

Ieva Lukošiūtė

WEST SIDE ŽINELĖS

3-JŲ METŲ SUKAKTUVĖS

A A

1

S9

*

BOLESVOVAS LESZCZYNSKAS

Šiemet sueina trys metai, kai persiskyrė su šiuo 
pasaulį mūsų brangus sūnus Boleslovas. Jisai mi
rė birželio 14, 1932 metais. Ta mirtis ir šios sukak
tuvės yra ypač liūdnos todėl, kad prisėjo su mumis 
ir su šiuo pasauliu skirtis vienatiniam mūsų sūnui, 
vos sulaukusiam savo vyriškumo amžiaus.

Liūdesio apimti raminamės ta mintimi, kad jo mir
tis buvo Dievo valia. Kaipo krikščionys katalikai 
privalome atsiduoti Dievo valia. Todėl mums liku
siems gyviems belieka pildyti tų, kų mūsų šventa 
Bažnyčia mokina, tai yra stengtis mūsų mylimiems 
įnirusiems pagelbėti. Tų pareiga mes atliekame taip, 
kaip šventoji Bažnyčia nurodo — maldomis, auko
mis, šv. Mišių užprašvniais. Ir dabar sulaukę trijų 
metų mirties sukaktuvių, rengiame iškilmingas pa
maldas, kurios įvyks penktadienį, birželio 14, 1935, 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioj, 7:30 vai. ryto. Bus 
atgiedotos ekzekvijos ir sykiu atlaikytos trejos šv. 
Mišios. į tas pamaldas Širdingai kviečiame atsilan
kyti visus gimines, draugus, pažįstamus ir kaimynus. 
Už malonų atsilankymų iš anksto tariame širdingų
ačiū.

Tų pat dienų įvyks šv. Mišios tų pat intencija 
Tėvų Marijonų koplyčioje.

Dabar šių mirties sukaktuvių ir šių bažnytinių iš
kilmių proga sakome:

Būkie pasveikinta mūsų Boleslovo siela, brangiau 
siu Kristaus krauju atpirkta! Tesuteikia tau ramy
bę Tas, kurs yra tikroji ramybė, Jėzus Kristus, gy
vojo Dievo Sūnus, kursai yra gimęs iš nekaltos Švč. 
Panos Marijos, idant mus visus išganytų, kurs yra 
mus atpirkęs savo brangiausiu krauju; tejialaimina 
tave į r teleidžia tau atsikelti teismo dienoje, teatlei
džia tau nusidėjimus, tesuvienija tave drauge su an
gelais ir su savimi ir leidžia karaliauti per nepa- 
buigtus amžius.

Motina Antanina 
Tėvas Stanislovas

Paminklo statybos darbas 
varoirtas visu smarkumu pir
myn. Taip pranešė fondo glo
bėjų pirm. L. Sun utis, pabrėž
damas, kad kontraktas pasi
rašytas apie $12,000.

V. Rėkus, Komiteto sekr.

BRIDGEPORT ŽINELĖS
A. 11. D. 2 skyr. susirinki

mas, įvykęs birž. 7 d. buvo 
labai gražus ir linksmas.

16 A. R. D. seimo delegatės 
Sekleckienė, Giržutaitienė, Pe 
traitienė, Puišienė ir kitos tei
kė gražų 16 seimo raportų ir 
papasakojo įspūdžius. Džiau
gėsi, kad jų pirm. A Nausė
dienė buvo gražiai pagerbta 
susirinkusių svečių ir apdo
vanota Lietuvos valdžios Ge- 

įdimino ordinu. Taip pat 2 A. 
R. 1). skyrius širdingai dėko
ja sesutėms už šaunias vaišes 
ir įspūdingų programų vakare,

Vardas

Antrašas

Miestas

Mano kandidatus į žymiausius Amerikos Lietuvių At

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

daitė ir kitos. Kur musų dūk- Nors Jungtinės Valst. suda- 
terys — ten ir mūsų širdys.' ro didelę šalį, tačiau Ameri- 
Už tai rėmėjos ir dirba taip koj yra dvi šalys, kurios yra

gražiai Šv. Kazimiero akade
mijai. Rap.

už jų didesnės. Tai Brazilija 

ir Kanada.
čiūnas, iš Moterų 55 kp. EI.
Aleknienė su dukterimi Ona 
ir Adele, J. Klikūnienė su du
kterimis, iš Katalikiškos Spau jkurio turiningumu ir grožiuDr-ja Aušros Vartų v. ir m 

laikė mėnesinį susirinkimų bi-jdog jg Sakalas, br. Vladas ir ' negalėjo atsidžiaugti.
iželio 9 d. Dr-ja nutarusi re
ngti piknikėlį “Rūtos” darže, 
liepos 7 d. Komitetas darbuo
jas, kad viskų gerai sutvar
kyti.

Pakeltas klausimas, kad dr- 
ja prisidėtų prie pastatymo 
paminklo Dariui ir Girėnui. 
Nutarta prisidėti ir programų 
knygoj įrašyti dr-jos vardų; 
pirmiau dr-ja yra aukojus $10.

Kvietimų į metinį parap. pi
knikų, kad duotų darbininkų 
prie baro, priimtas. Piknikas 
bus 14 d. liepos, Vytauto dar- 

, že. Kvietimas į “Draugo” pi- 
|knikų, liepos 21 d., irgi pri
imtas. Visi žadėjo remti. Taip 
pat priimtas kvietimas Liet. 
Vyčių į rengiamų 20 m. jubi
liejų, liepos 4 d., Vytauto da
rže. Dr-jos nariai sutiko re
mti, kiek galima, jaunimo pa I 
rengimų. Koresp.

“Draugo” Kampininkas, iš 
Labdarių 7 kp. P. Virginis ii 
L. Jusevičius, iš Gyvojo Ra- 
žančiaus B. Jenkevičienė, iš 
Tretininkų M. Birjotienė ir P. 
Šliogerienė, iš Ūkininko — A. 
Linkus ir V. Kolinskis. iš cho
ro J. Brazaitis ir J. šarkaus- 
kis, iš Sodai iei jos I. Daniūnai- 
tė ir I. Aitutytė, iŠ Vyčių E 
Rudytė, St. Kazanauskaitė, M. 

Brazauskaitė, iš Namu Savi
ninkų J. Knistautas ir Ig. Kry 
ževitius, iš Šv. Onos Em. Po
cienė ir M. Mažeikienė, iš Pi-

Dabar 2 sk. darbuotojos lau '1 
kia Centro susirinkimo, bir 
želio 16 d. Visos žada daly
vauti ir bendrai įspūdžiais pa
sidalinti su kitų A. R. D. sky
rių veikėjomis.

A. R. D. 2 sk. sveikina mū
sų skyriaus darbuotojas, ku
rių dukterys baigė su augštais 
pažymėjimais Šv. Kazimiero 
akademijų, būtent Charlotte 
Burba, duktė F. Burbienės ir 
Ona Mačiulytė, duktė Anas
tazijos Mačiulienės. Kitų rė
mėjų dukterys tebeeina aka- 
demijon jaunos Giržutytės, Gu

ANTANAS ŠVENTECKAS
Ali r ė birželio 11 d., 1935 m., 1:30 vai. popiet, sulau

kęs 49 metų amžiaus. Kilo iš Lietuvos, Kaimo rady
bos, 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 8 vai. bus 
atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

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

nas C A Nal 2515.

Birželio 9 d. Rūtos darže 
vietinių veikėjų surengta sma
gi pramoga prisirengimui prie 
parapijos metinio didžiulio pi
kniko, kuris įvyks liepos 14 
d., Vytauto darže. Iš draugi
jų atsilankė šie atstovai bei 
pirmininkai: iš Aušros Vartų 
vyrų ir moterų A. Bartkus ir 
Ig. Pranokus, iš moterų ir me 
rginų D. Gasparkienė ir Ad. 
Morozaitė, iš Akademijos rė
mėjų 10 skyriaus I. Bitinienė. 
su savo vyru Mykolu, iš Ma
rijonų Kol. rėmėjų 19 skyr.
I. Šaulienė ir J. Stumbris, iŠ 
Blaivininkų gerb. kleb. kun.
J. Mačiulionis ir Jokūbas Ka
marauskas, iš Susiv leiiymo 100 
kp. A. Radzevičius ir M. Bal-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

4OP2 Arp.hpr AvaJ. Lirien Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Litaanica Avė.
Phone YABds 1138

A. Masalskis 3307 Litaanica Avė.
Phone BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 61741. F. Radzius

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sulygo*

REPublic 8340
5340 00. KKDZĮ* AV*.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia- 
ino darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbčjais. *

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Viena* Mokas | rytus ntto 
dtditŲjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys toletooali

Rea. raiVSAOOliA MII 
BKLMOifl MU

omoat HILiLUDH SMB
Alfred RoaeUl, prea. Vtnoent RoaeUl, seor.

S. M. Skirias 718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

Pas. Syr ewitae 1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

LlZrip 1646 We*t 46th Street 
Phone BOUIevard 6203

įEEįte __ 
betaria ir Sons

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

2314 Weet 23rd Plaoe 
Phone CAN ai 2515 Cicero

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

YARds 1741-1742
J. F. EUDEIKIS



DRAUGAS Ketvirtadienis, birž. 13, 1935

VIETINĖS ŽINIOS
JAU ATVYKO DARIUS - GIRĖNAS POS

TAS 271 SIUNČIA AT
STOVUS j LIETUVA

Darius - Girėnas postas 271 
nutarė sykiu su atletais sių
sti du savo atstovus į Lietu
vę. .Jiems bus įteiktas bronzo 
medalionas (plaųue), kurį po
sto vardu padės Karo muzie
juje, kur šiuo laiku ilsisi kiti 
palaikai žuvusių lakūnų. Me
dalionas kainuos apie $150.00. 
Atstovais numatyti Jonas Ju-

, ška, 2419 W. 43rd St., ir My
kolas Biago, 4358 So. Califor
nia Avė. Rap.

Svarbus Atsišaukimas
Lietuvos Žurnalistų Sąjun- Spaudos atstovai drauge ga

ga kartu su Draugija Užsie-1 Ii būti ir kongreso atstovais 
nio Lietuviams Remti Viso I jei tik jie turi kokios nors lie- 
Pasaulio Lietuvių Kongreso ' tuviškos organizacijos įgalio- 
metu š. m. rugpiūčio mėn. 11-, jimą.
17 d. šaukia spaudos atstovų' Cja dar sykį pri]nenUj 
konferencijų. Labui svarbu. ’ ka() ir „,ažiausia lictuviįka 
kad ir Amerikos Lietuvių ; rganizacija gali siųsti WT(> at_ 
Spaudos atstovų kuoskaitlin-' st4)vą į viw [>a5au|i() U(,(u.
giausia minėtojo konferenci- Kongn>^ Organizacijos, 
joje dalyvautų.DULR. vardu |tl|rinfios ](Mlfl narjlJ

siųsti iiuo kiekvieno tūkstan-

Liepos 28 d. bus iškilmingas 
paminklo atidengimas. Visuo
menė turėtų nepamiršti, kad 
paminklo fondui dar trūksta 
pinigų.

— Dviejų lietuvių Šimkaus 
ir Karpio teismas, abiem pu
sėm sutikus, atidėtas birželiu 
27 dienai. '

Pranešimai BUDRIKO PROGRAMAS

Siuvėjų Lokalo 269 A. C. 
W. of A. susirinkimas įvyks 
birželio 14 d., Amalgamated 
centro name, 333 S. Ashland 
Blvd., 7:30 vai. vak. Nariai 
malonėkite , atsilankyti. Yra 
daug naujų reikalų svarsty
mui. F. Prūsis, sekr.

ŽINIŲ - ŽINELĖS
— Šiandien šv. Antano šve

ntė. Ciceroj atlaidai.
Adv. Rapolas Skipitis, DULI ~ Antanai Svenfia “’<> va‘ 

R pirmininkas, kuris vakar Padienį. Ta proga sveikiname 
atvyko į Chicagų viso pasau
lio lietuvių kongreso reika
lais. Rytoj vakare svečias kal-

kun. Antanų Martinkų, Šv. Ka 
zimiero parap. klebonų, Chica
go Heigiits, ir Šv. Kazimiero

bės lietuvių sportininkų pure-'kaPinili direktorių pirminin- 
ngime, kuris įvyksta Vytauto 1 
parke.

SVARBU NAMĮĮ SAVI
NINKAMS

— Chicagoje Antanų netrū
ksta. Štai dr. Rakauskas, ko- 
mpoz. Pocius, stud. Stulga, A. 
Bacevičius, A. Žvirblis, “Lai
vo” red. narys A. Sandys ir 
visa eilė kitų, Visiems geriau
sios sveikatos ir ilgiausių me- 
tų-

— Jau sugrįžo iš Mariana- 
polio kolegijos studentai — 
Bambalas ir Balčiūnas. Kiti 
grįžta kitų savaitę.

— Daugelio parapijų moky
klų mokiniai šių savaitę turi 

i piknikus parkuose.

Kurių namų savininkų mo- 
rgičiai baigiasi, arba jau pa
sibaigę, ir nori gaut naujų pa
skolą, ypač tiems, kurie turi 
nuo vieno iki keturių aukštų 
(from one to four flat build- 
ing), lai kuogreičiausia krei
piasi ir reikalauja aplikacijos
valdžios įstaigoj, t. y. Fede-i _ Chicagos vargonininkai 

-HR. Heme Loan Corporation, rengiasi vykti į Federacijos
Aplikacijos bus priimamos ti
ktai šį mėnesį. Su pabaiga šio 
mėnesio naujų aplikantų ne
priims. Charles P. Klai

LIET. KĘSTUČIO KLŪBO 
PIKNIKAS BIRŽELIO 16 D.

kviečiu Amerikos Lietuvių 
Spaudų: laikraščius, žurnalus, 
knygų leidėjus bei rašytojus1 
pasiųsti iįavo atstovus nuvy
kti į Kaunu š. m. rugpiūčio 
mėn. 11-17' d. į Spaudos At
stovų Konferencija.

Manančių vykti į minėtų ko 
nferencijų prašau ligi liepos 
mėn. 20 d. pranešti apie save 
tokių žinių:

1. Kada ir kur gimęs ir da
bartinis adresas.

2. Kokį laikraštį ar laikraš
čius atstovauji.

3. Kų esi parašęs ir kokioj 
periodinėj spaudoj bendradar
biauji.

Žinios reikalingos tam, kad 
iš anksto atspausdinus konfe
rencijos dalyvių sųrašus ir 
tuomi padėjus susipažinti iš 
visur susirinkusiems delega
tams.

čio po vienų atstovų. Nepilnas 
tūkstantis laikomas pilnu. Tuo 
būdu atstovai siunčiami:

Jei organizacija turi nuo 5 
ligi 1000 narių siunčiamas 1 
atstovas.

Jei organizacija turi nuo 
1000 ligi 2000 narių siunčiami
2 atstovai.

Jei organizacija turi nuo 
2000 ligi 3000 narių siunčiami
3 atstovai.

SVEIKINA
BRIDGEPORT. — Šv. Jur

gio parap. choras širdingai 
sveikina savo mylimų vedėjų, 
komp. Antanų S. Pocių vardu 
dienoje.

Linkime jums, Antanai, il
gaus i ų metų ir daug laimės.

Choristė

MIRĖ JANUŠKEVIČIENĖ

11 AVardo Lietuvių Demo
kratų organizacijos susirinki
mas įvyks birželio 13 d., Lie
tuvių Auditorijoj, 8 valandų 
vakare. Kviečiame visus lietu
vius atsilankyti ir pasiklausy
ti, kų lietuviai veikia politi
koje. Turime svarbių dalykų 
svarstymui. Be to, reikia ren

gtis prie organizacijos pikni
ko, kuris įvyks rugpiūčio 25 
d. P. Naujokas

Šį vakarų nuo 8 iki 8:45 ve
rta pasiklausyti puikaus radio 
programų iš stoties WHFC, 
duodamo pastangomis Jos. F. 
Budriko radio ir rakandų 
krautuvės, 3417 S. Halsted st., 
ir Budrik Furniture Mari, 
3345 S. Halsted st.

Apart gražių dainų ir mu
zikos, išgirsite kas dedasi Ma
kalų šeimynoje, kų planuoja 
Aldona ir Mykolas.

Reikia pastebėti, kad pra
eitų sekmadienį visam būriui 
būnant 30 mylių nuo Chica
gos teko gėrėtis Budriko pro
gramų iš stoties AVAAF nuo

t
5 iki 5:30 popiet. Tuo laiku, 
kaip teko patirti, kas sekma
dienį Budrikas teikia progra
mas. .Jie eis visų vasarų.

Muzikantas

kongresų, kuris bus rugpiūčio 
20, 21 ir 22 dd., Philadelphia,

Visu smarkumu rengiamasi 
prie Kęstučio pikniko'. Mat, 
pas kęstutiečius suplaukia tū
kstantinė publika. Ir šiuo kar
tu tikimosi turėti nemaža sve
čių. Pikniko dovana laiminga
jam bus $400.00 vertės rakan
du iš Peoples krautuvės ir 
$25.00 pinigais. Bus geras pro 
gramas. Dainuos 4 chorai. Ka
lbės geri kalbėtojai. Jaunuo
liai turės geros progos pikni
ke prie klūbo prisirašyti; nuo 
15 iki 25 metų įstojimas dy-k 
kai. Bus priimami ir augesnio 
amžiaus. Liepos darže,-Justice 
Park, vajininkai žada vesti 
tarp savęs lenktynes gavime 
naujų narių.

Kelrodis
Kas manote važiuoti gatvė- 

kariais parankiausia važiuoti 
63 gatve iki Oak Park Avė.; 
ten paimti Argo gatvėkarį iki. 
Archer Avė. Iš čia specialiais 
busais galima bus nuvažiuoti 
iki pikniko vietos tik už 10c.

Visi pikniko darbininkai ir 
kurie nori kartu troku važiuo
ti, privalo susirinkti prie 
Peoples Furniture krautuvės 
ant Archer Avė. 8:30 ryto.

Pikniko rengėjai

AKIŲ GYDYTOJAI:

VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETKIGALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų, kurta 
erti mj.teHtlml galvos akaud«jlmo.

• hlglino, aklų aptemimo, nervuotu- Į 'no. skaudamų aklų karfttj. atitaiso 
. trumparegyste Ir tollregystų. Priren

gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. HpectalB atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki S v 
NedėlloJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kalnas pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

r

CRANE

BRIDGEPORT. — Mirė dr- 
jos Šv. Petronėlės narė, Ve 

Visais reikalais, ypač atvy- jronika Januškevičienė, gyv
kus į Lietuvų, prašau kreip- 2416 W. 45th St.
tis į Draugijų Užsienio Lietu
viams Remti (DULR), Nepri
klausomybės aikštė 3 Nr., 
Kaunas, Lietuva.

R. Skipitis,
Draugijos Užsienio Liet.

Remti Pirmininkas
1935-VI-ll

Visos narės, gyvenančios 
Brighton Parke ir apylinkėje, 
prašomos susirinkti birželio 18 
d., 8 vai. ryto, prie velionės 
namo ir atiduoti paskutinį pa
tarnavimų.

O. Kliučinskaitė, rašt.

Pa. Philadelphiečiai jų laukia, — už suklastavimų testamen-
nes nori pasiklausyti jų gie- to vėl atidėtas iki birželio 19
dojimo bažnyčioj ir dainavimo dienos.
kongreso koncerte. i _ . . • . .Į — Dariaus ir Girėno pamm-1

— Septynių lietuvių teismas klo statyba vaboma pirmyn.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Ree. and Office
PROspect 1028 2350 Ko. Leavitt 8t.

OANal 0706

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

1 t« 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

Valandos: Nuo 1-5 Ir 7-9 kasdiena. 
Rez. Ir Ofl-o Tel. — BOUIevard 5631

DR. L. A. ZALESKA
GYDYTOJA Ir CHIRURGE

1720 West 47th Street
Tel. OANal 0267

Rea. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandoa

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

Ofiso telef. BOUIevard 7820

Namų tel. PROspect 1930

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1621 SOUTH HALOTED HTREET 
RerldencHa 6400 Ho. Artesian Avė.

Valandos- lt rvto Iki 8 popiet
6 Ik, 8 v vakaro

Tel CANal 6122

DR. G. 1. BLOZIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.)

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

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

Ofiso Tel.: PROspect 8378
Rez. Tel.: HEMloek 8141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojai ir Chirurgu

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir «:80 Iki 6:30 
Seredomis lr nedaliomis pagal sutartj 
Res. 2518 W. 69th Kt. Pagal sutartj.

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubllc 786 8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAU Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnia (,036

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

Tel. Oftao BOUlerard MII—14
Rea. VICtory $S4$

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1: nuo <:tO-l:80

756 West 35th Street .

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentlataa

Gas X-Ray
i 414$ ARCHER AVĖ., Oor. Franclsco 
' Tel. Office Laf. 1550: rea Virg. 0669

• Į VAI1O6 DAKTARAI:

25 METįJ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl vilio

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukitae
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone CANal 0523

DR. CHARLES SEGAL
omtAS

4729 Bu. Ashland Avė.
I lubos

CHICAOO. IUL.
OFISO VALANDOS:

Nno 1$ Iki 11 vai. ryte, nuo I iki 4 
vai. po pietų lr nuo 7 Iki 1:24 vai 

vakaro. Nedėliomis nuo 14 Iki 12 
valandai dienų

Vtelefnnaa MTDw*v

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Y ARds 0994 

Rcb.1 Tel PLAaa 1400 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; S-S Ir T-S v. v. 
Nedėldlenlala nno 10 Iki 19 diena

CLASSIFIED
AUTOMOBIUES AUTOMOBIIjES

EMIL DENEMARK INC-
— Vartotų Karų Bargenai

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BIZNIERIAI, GARSINKITCS 
“DRAITGF”

PARDAVIMUI
Aštuoniasdešimt akeriu ū-

L. LA POLE 
Poplar, Wis

*825
$825
*825
*705
$745
$745
$605
$605
$605
$605

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKDNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Tel. OANal 040$

Ofiao: Tel. LAFayette 4017
Res.: Tel. HEMiock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutart)

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8

1446 80. 49th CT., CICERO. II.L 
Utar., Ketv., ir P«tn. 10—9 vai. 

8147 80. HALSTED ST.. CHICAOO 
Paned.. Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMiock 4848 
Rea. Tel. GROvehIU 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRUROA8

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

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutartj

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RACKUS
OYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS 

3051 West 43rd Street
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomis ir nedėliomis pagal
sutart}

Tel. LAFayette 3051

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ 
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1. Iki 8 popiet — 6 Iki 8:80 vakaro. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

CADILLAC '32. 5 Sedan, 6 drat. ratai.....................................
BUICK '35, 5 Sedan, Trunk, garant..........................................
BUICK '34, 3 Sedan 57, kaip naujas .................................
BUICK '35, 5 Sedan, garant. ...................................................
CADILLAC ’30, 7 Sedan, V-16, Tobulas ............................
PONTIAC '35, 5 Sedan. DcLuxe modelis ............................
PONTIAC ’35. 5 Sedan. 6 cyllnd..............................................
BUICK '34, 5 Sedan, Trunk..............................................................................................

BUICK '33, 5 Sedan 67, kaip naujas .....................................
CADILLAC '31, 7 Sedan, 6 drat. ratai .................................
BUICK. '34, 5 Sedan, tobulas karas ............................................ $6.5
FORD '35, 5 Sedan DeLuxe ......................................................................................... Specialiai
PONTIAC '34, 5 Sedan De Luxe .....................................................
BUICK '33. 5 Sedan 57. pirmos rūšies............................................  $S»S
CADILLAC '31, 5 Sedan, 6 drat. ratai ..............................   $405
LA SALLE '31, 5 Sedan, labai puikus ........................................ $445
CADILLAC '30, 5 Sedanette, Fleetwood ....................................... »»95
P1ERCE '30, 5 Phaeton. Pilkas, Tobulas ................................... $395
PACKARD '31, 7 Sedan. Gusto m Built .................................... $395
I.A SALI,E '31, 5 Coupe, geram, stovy ......................................... $345
BUICK '30, 5 Sedan 67. C K .......................................................... $325
CHRYSLER '31, 2 Conv. Coupe. Rumble seat ...................... $295
LINCOLN '30. 5 Sedan, labai puikus karas ............................... $295
PACKARD '30, 5 Sedan, Light 8..................................................... $295
PACKARD '30. 2 Conv. Coupe. Gražus ............:......................... $295
CADILLAC '30, 7 Sedan, geram stovy ........................................ $29f>
BUICK ’30, 5 Sedan 61, švarus ..................................................... $225
CHEVROLET '31, 2 Coupe, 6 drat. ratai ............................... $225
CHRYSLER '29, 7 Sedan, 6 drat. ratai ................................... $195
FORD '31, 2 Coupe, geroj tvarkoj ...i!..............t.. $105
GRAHAM '32, 5 Sedan, bargenas ............................................ - $195
LA SALLE '29, 5 Sedan, želna kat n a ................................................$195
CADILLAC '28, 5 Coupe, geram stovy............................................. $195
OAKLAND '30, 5 Sedan, gražiam stovy ...................................... $175
PACKARD '28, 7 Sedan, Light 8........................................................... $175
FORD '30, 5 Sedan, pigia) .............................................................. $145
CADILLAC '28, 5 Sedan, bargenas ................................................... $125
CADILLAC '2 8, 7 Sedan, sugaukite .................................................. $125
NASH '29, 5 Sedan, žema kaina ...........................   $125
BUICK '28, 5 Brougham, eina O. K........................................ , ’ $ 95
BUJOK '28, 5 Sedan. žemai apkainuotas ....................... S 95
ESSEX '29, 5 Sedan, bargenas ................................................ S 85
BUICK '27. 5 Sedan, pigiai ......................................... $ 65
BI’ICK '27, 5 Sedan, kalnuotas parduot ................ .... S 50
STl DEBAKER *29, 5 Sedan ....................................... .. $ 35

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawfoi*d 4100

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telephone BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS ir PATARĖJAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 6515 8. R or k veli St.

Phone REPublic 9723 CHICAOO

JOHN B. BOROEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki I 
Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais t Iki 9 
Telefonas OANal 117$ 

NAMAI: 6459 8. RockweU St.
Telefonas REPubllc $400

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 9590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

REAL ESTATE
Skollnam pinigus ant Jūsų morgl- 

člų, bonų, algos lr namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgl- 
člns, bonus, namus, Okos lr biznius. 
Turim apdraudos departamentų. Vis
kas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Westem Avenue

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM
PINTGUS Į LTETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRĄ

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

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

/I


