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MUSSOLINI UŽTAISO 
KARO MAŠINĄ

Kareiviai, municija ir karo
medžiaga siunčiama Afrikon

ROMA, biri 17. - Italijos CARDENAS ĮSIVYRAUJA
diktatorius Mussolini spar- *
čiai dirbai, ka<l pilnai užtai
sius karo mašiną, prieš Etio
piją, Afrikoje.

Afrikon siunčiama kariuo
menė, municija, ginklai ir įvai 
ii karo medžiaga. Spėjama, 
kad prieš Etiopiją bus

MEKSIKOJE
MENICO CITY, birž. 17. - 

Milžiniškos kataliką demon

stracijos vakar čia įvykdytos 

ir ramiai baigėsi tik ačiū

Pa*. tarptautinės organizacijos

siųsta iki 250,000 kareivių., “Rotary” suvažiavimui. Atsi 
Premjeras Mussolini užtikri- žvelgus į šį suvažiavimą, vy
ną, kad dėl to kareivių skai-, riausybė nedrįso panaudoti 
čiaus nebus susilpnintas italų j policijos prieš demonstruo- 
frontas Europoje. jančius katalikus.

Diktatorius Mussolini, va- Didžiausios katalikų minios 
kar sakydamas prakalbą 7,000 j nužygiavo aikštėn prezidento

- v — IŠ OMAHOS GATVIŲ PASALINTI VISI 
GATVĖKARIAI

Gubernatorius įsakė, kad abi 
pusės pasiduotų arbitražui

PASIBAIGĖ STREIKAS 
FREEPORTE, ILL.

FREEPORT, Tik, birž. 1'

karo veteranų Kolizejume, 
tarp kitko pareiškė, kad gar
si Romos praeitis buvo pa
siekta ginklais ir įstatymų iš 
mintimi. Tad reikia tikėti,

rūmų priešakyje ir ten pasa
kytos karštos prakalbos. Rei
kalauta religinės laisvės, baž 
nyčių atidarymo. Smerktas 
socialistiskas švietimas ir ki-

kad ir Italijos garsus ryto- i fj vyriausybės prieškrikščio- 
jus bus atsiekta tokiomis pat niški žygiai. Denuncijuotas ir

(Acme Photo.)_____  ______
Hitlerio dešinė ranka pas Bulgarijos karalių. Prūsijos premieras Goeringas (de- 

tšinėj) apleidžia Bulgarijos sostinę Sofia po slaptos konferencijos su Bulgarijos ka
ralium Borisu. Karalius Borisas (kairėj) palydi Goeringą į aerodromą.

KONGRESAS PRATĘSIA RESPUBLIKONAI KOVOJA SOCIALĖS GEROVĖS VEIK 
FEDERALINIUS MO- PRIEŠ SOCIALĖS APDRAU LA PER DAUG MATE- 

KESČIUS i DOS BILIŲ

OMAHA, Neb., birž. 17. — 
Nebraska valstybės guberna
toriaus Cochran įsakymu, ka 
riuomenė pašalino iš miesto 
gatvių visus gatvėkarius, ku- 

— Pasibaigė Stover Manufac i1 **e buvo operuojami kareivių 
turing and Engine kompani- ' sargyboje, kadangi kompanija 
jos fabriko darbininkų strei- kol kas nenori pasiduoti ar
kas. Streikininkai sukėlė riau hitražui. Streikuojantieji gat- 
šes pereitą penktadienį. Kele- vakarių darbininkai sutiko su 
tas asmeny sužeista ir neuž- arbitražu. -Gatvėse nebus gat 
ilgo prisiųsta 200 milicininkų vėkarių iki kompanija palinks 
kompanijos savasčių apsau-1 Prie gubernatoriaus įsakymo. 
gaj Mieste pradėjo veikti karo

Streikas nutrauktas guber- teismas. Nusikaltę karo tvar- 
natoriaus Hornerio pastango- kai asmenys baudžiami ka- 
mis, kurs specialiai čia buvo, Įėjimu.
atvykęs. Sutarta padidinti
darbininkams atlyginimą 5 OMAHA, Neb., birž. 17.

Nebraskos gubernatorius Co-

priemonėmis — tik ginklais.

NACIAI IR TOLIAU 
VARŽO KATALIKUS

AMSTERDAMAS, birž. 17. 
— Naciu autoritetai Vokieti-

U. S. ambasadorius Daniels.
Pasibaigus prakalboms, ka

talikų minios tvarkingai nu
žygiavo Buena Vista stoties 
link ir iš tenai žmonės iškrikoĮ 
šaukdami: “Tegyvuoja Kris- r&lteiai, taip

«. ... nnlrfnp??iin ' ntus Karalius 1
Savo keliu, Meksikos vy-

AVASHINGTON, birž. 17. 
— Kongreso žemesnieji rū
mai pravedė bilių, kuriuo pra 
tęsiami dar porai metų fede- 

vadinami “ne
pakenčiami” mokesčiai.

Šiuos mokesčius

AVASHINGTON, birž. 17. 
— Kongresas ima svarstyti 
prez. Roosevelto suplanuotą 
socialės apdraudos bilių.

Respublikonai atstovai su
kelia griežtą kovą prieš šį 1xi 
lių. Šen. Hastings, resp. iš 

sudaro Del., pareiškia, kad šis sočia

nuoš., kas galios iki 1936 m.,
1 d. Tačiau pn-

spraga š. m. rugsėjo diktatoriaus autoritetą strei 
w i mėn. 1 d., kada galės būt kei. ko ištiktam šiame mieste, pa- 

čiamas atlyginimo didumae, skelbė įsakymą, kad gatvėka-
... . jei tas bus reikalinga. Maši-i1^ kompanija ir streikuojan-

dos katalikų ligoninių sąjun- Į nistų ip molderių unijos ne. tieji gatvekarių darbininkai 
pripažintos. tarpusavius nesusipratimus iš

Šiandien ištraukiama ka-' ntų arbitra2° keliu. . 
riuomenė.

RIJALISTIŠKA 1 gegužes men. 
' likta

ST. LOUIS, Mo., birž. 17. 
- J. A. Valstybių ir Kana-

gos prezidentas kun. A. M. 
Schvvitalla, S.J., tomis dieno 
mis grįžo iš Europos. Jis lan 
kėši Romoje ir buvo Švento
jo Tėvo audiencijoje.

t v iv* * x * rp-
r toliau taiko prieš ka- i sausybėje įvyksta žymus per skirti mokesčiai už kramtomą lės apsaugos bilius yra pavo-I 0 z vea ^ls e
s įvairios rūšies varžy-p erwnas- Nacionalės revoliu-1 gUmą, gazoliną, teatrų lanky- jingas kraštui ir “priešin-j ^as Pareiye Jam> ’a< _ spa

rnus ir jų tiems darbams nė-i®^aa® partijos vyriausiojo va-'mą ir kt., įėmus 3 centų r ar- gas konstitucijai. Girdi, kas • .. .
Vokieti jos centro vy!^° ’r Meksikos diktatoriaus j tą už laiškus. tai matė, kad krašto centro | a z ra_ per ( au& ma erijalis-

_ . , i vvriaaisvhė turėtų rūpintis bePer metus siu mokesčių . ,. . ,, . ..... darbiais, arba pasenusiaissurenkama apie puse bilijono,.
dolerių.

joje ir 
talikus

ra galo
riausybė tai visa ignoruoja 
Jokių katalikų skundų nepri
pažįsta.

Pastaromis dienomis
katalikų kunigai, vienas iš 
Hauenfordo, kitas iš Maven, 
Rhinelande, nubausti kalėji
mu neva už nacių režimo kri
tikavimą. Nubausti kalėjimu 
ir keletos katalikiškų laikraš
čių redaktoriai. Šiuos pasta
ruosius bausmė patiko užz
skelbimą priešingų nacių tvai
kai raštų. Kai kurie laikraš- 

keiai visiškai uždaryti,

Calleso žvaigždė jau visai 
užgeso. Prezidentas Cardenas 

i užima jo vietą. Šis pastara*- 
dn | sis sudaro sau naują kabine

tą, kuriame Calles neturės 
įtakos.

pidžiosios krašto įmonės 
kovoja prieš šiuos mokesčius.

Prez. Cardenas taip pat di-i.Tos išgalvojo ir “nepakenčia-
dis katalikų priešas. mųjų” vardą.

CHICAGO KARDINOLAS PIRKO 
NAMUS SEMINARISTAMS 

ROMOJE
Užbaigiant mokslo metus 

gos Arkivyskupas, pranešė, 
Savo keliu, Hitlerio jauni- MarY of the Lake seminarijo

mo organizacijos vadas Bal- je birželio m. 11 d. Jo Emin.
dur von Schirach ir toliau Kardinolaa Mundelein, Chiea 
puola katalikų jaunimo orga-|£os arkivyskupAs, pranešė, 
nizacijų vadus, kad jie drau-Įkad pirko namus Romoje.
džia katalikų jaunimui jung
tis su nacių jaunimu.

Nacių pagonizmo skleidimo 
vadas Al Rosenliergas paga
liau randa, kari ir šv. Tomo 
Akviniečio veikalai esą “pr- 
iešvokiški” ir turi būt užgin
ti Vokietijoje.

namus
Tuose namuose gyvens St.

kas teises. Ateityje gi Romon 
bus siunčiami auklėtiniai stu
dijuoti muziką ir kitus baž
nytinius objektus.

Štai šiems visiems siunčia
miems, Romon Chicagos semi
naristams ir buvo reikalingos 
aatalpos, kur jie galėtų gy-

Mary of the T^ake seminarijo-' venti taip, kaip gyveno arki-
je mokslus baigusieji auklėti-, vyskupijos seminarijoje. Tam 
niai, siunčiami Romon studi- j tikslui nupirkti namai, kurte 
juoti gilesnius mokslus. Taip randasi gražioj rezidencinėj

cliran, kurs turi militarinio

Tuo tarpu šiame mieste,
___  _ ____ ypač So. Omaha dalyje, kur

KOVOJA PRIEŠ VALSTY per tris paras.v?’ko kruvin08, 
BĖS BILIŲ

žmonėmis.
nosi.

arba
Tegul jie sau

Tuip galvoja ir kiti kon
greso atstovai respublikonai.

O šen. Long iš Louisiana 
dirba už tai, kad pravestą ir 
prezidento pasirašytą NRA 
pakeitus jo paties sumanymu 
— turtų paskirstymo progra
ma.

PLANUOJA KONSTITUCI
JAI PRIEDĄ

NENORI NAUJOSIOS 
SANTVARKOS PLANO

riaušes, kur buvo deginami 
gatvėkariai, darbininkai apri
mo atvykus kariuomenei ir pa 
skelbus karo tvarką.

Kariuomenės vadas genera- 
lis adjutantas Paul paskelbė

SPRINGFIELD, Ilk, birž.
17. — Chicagos prekybos są
junga kovoja prieš bilių, ku- 

fiziniu žmonių stoviu, o visai riuo norima pripažinti valsty
mažai dvasiniais reikalais. Į bei teisę nustatyti mažiausią atsišaukimą, kuriuo tarp kit- 

Tokia veikla, sakė Popie-' atlyginimą už darbą mote- ]<0 pažymi, kad valstybės ka
ro įstatymai jam duoda ne-

tiška, kad daug rūpinamasi

žius, turi savo vertę, tačiau rims ir nepilnamečiams, 
tik laikinąją ir paviršutinę.
O dirbančios ligoninėse sese-

ribotas karo teises veikti pr-
AVASHINGTON, birž. 17. įpg tuos,, kurie ardo nustaty- 

rys vienuolės turi pakanka- j— Kalbama, kad buvęs NRA tvarką, arba kitaip kaip 
mai jėgos, kad pakeitus tą viršininkas D. R. Ricbberg kliudo karo įstatymų vykdy- 
tvarką. Kiekviena fizinė pa- bus paskirtas federaliniu muį.
galba turi eiti greta su dva- apygardos teisėju Chicagoj. Toliau pareiškia, kati . jis 
sine pagalba. Fiziniai susti p- čia neatstovauja nei gatvėka-
rintas žmogus turi jaustis ir A.L.R.K.F, PITTSBURGHO rių kompanijos, nei streikuo-

AD2VDITIC2 CCIUCI 12 3ančių darbininkų, taip pat
ArOKnlIlLO uLIIuLLIv nerengia jokių konferencijų, 

---------- ; tačiau visados yra linkęs iš-

dvasiškai stiprus. Ši stipry
bė turi Iriit užgrudenama ben
drai su fizine stiprybe. Ligo
ninę apleidžiąs žmogus turi Katalikų Federacijos Pitts klausyti tų, kurie norėtų bent/ 
jaustis sveiku ne tik kūnu, bufgho Apskrities seimelis, kokių derybų.AVASHINGTON, birž.

— Šen. Norris, resp. iš Neb., 
palnuoja krašto konstitucijai 
priedą, kad vyriausiasis teis
mas galėtų griauti kongreso 
aktus tik dviejų trečdalių vi
sų teisėjų sprendimu ir tas 
sprendimas turi įvykti ne vė c,’a PrieS 
liau kaip po 6 mėnesių po ak 
to paskelbimo.

bet ir dvasia. j įvykęs birželio 16 d. Šv. Ka-, Gen. adj. Paul sako, kad
zimiero parap. svetainėj, pra kariuomenė nebus ištraukta 

I ėjo didžiausiu pasisekimu. Sei iš nuėsto, iki nebus atšauktas 
'męly dalyvavo J. E. vysku- streikas. Ir jis mano, kad 
pas Teopilius Matulionis,'streiko atšaukimui priemonė 

Dviem frontais vedama ak-! pjttsburgho ir apielinkėg dva *yra arbitražas. Kol kas nėra 
pašalintą ( noko eĮog vadaj, pr, a. Rakauskas,'galimybės tai padaryti kito- 

apskrities iždininką Sweitze-
R.

AKCIJA PRIEŠ SWEIT- 
ZERI

z
miesto daly. Namuose bus vie 
tos gyventi dvylikai seminari
stų, bus koplyčia, refektorius, 
bendrasis) kambarys ir apar
tamentai kardinolui, pasitai
kius Jo Eminencijai nuvykti 
Romon.

St. Mary of the Lake se
minarijoje Jo Eminencija iš
dalino laipsnius 80 auklėtinių

Federacijos pirm. ir p. Ele- mis priemonėmis.
na Rakauskienė iš Chicago,' --------------
Šv. Pranciškaus Akademikių

pat Jo Eminencija pranešė, 
kad tų namų Romoje rekto
rium paskyrė kun. F. Hillen- 
brandą, M.A., kurs kelinti me 
tai yra arkivyskupijos semi- 

-narijos libraru ir istorijos ir 
arkeologijps profesorium.

Jo Eminencija kas metai 
siunčia Romon keletą semina- 

čia

DOVANOS UŽ GRAŽIAU
SIUS NAMUS

Auditoriai pradėjo tikrinti

LONDONAS, birž. 17. —
BuvęR premjerais Llovd Geor 
ge sudarė Anglijai “naujo-f rijos auklėtinių, įgijusių
sios santvarkos” planą, kad 
vyriausybė panaudotų milži
niškas sumas krašto atstaty
mui.

Anglijos ministerių kabinę 
tas atmetė Lloyd George su- 
maaiymą.

teologijos daktarato laipsnius, j ir pripažino dovanas pažan- 
Tas yra jiems atpildas už jų giausiems klasėse. Tarp įgi-
šaunias pastangas mokde. Ro 
mon gi jie siunčiami toliau 
įsigilinti į mokslus. Be to 
siunčia keletą baigiusiųjų se
minariją studijuoti kanoniš-

jusiųjų laipsnius yra du lie
tuviai auklėtiniai. J. Stanke
vičius įgijo šv. teologijos ba
kalauratą, o S. Valuckis — 
meno bakalauratą.

KAUNAS. — Grąžindama• _
ir tobulindama Kauno miesto 
statybą, miesto savivaldybė 
nutarė už gražiausius ir pato 
giausiai pastatytus namus 
Kaune duoti tam tikras pen
sijas. Tuo norima paraginti 
naujų namų savininkus, kad 
jie statomiems namams duotų 
visus patogumus ir gražintų 
pačią jų išvaizdą.

iždo sąskaitas, o apskrities I orkPatras, gražiuose kostiu- 
prokuroras stato grand ju- rnuoaP> daugybė atstovių 
ry” daugiau liūdytojų.

CHICAGOS NEGRAI PRIEŠ 
MUSSOLINI

Chicagos negrų dalis turė-

KELIŲ TIESIMUI NAUDOS 
KINIEČIUS

I LONDONAS, birž. 17. — 
atstovų ir svečių. Seimeliui j Italų kolonijai Somalilandui 
vadovavo kun. Misius, rašt. ( Afrikoje yra reikalingi kieti 

keliai. Italų vyriausybė pla
nuoja partraukti apie 25,000

ir

p. Paleckis. Išnešta svarbios 
rezoliucijos, kurių tekstas bns 
paskelbta vėliaus. Pasiųsta 

jo masinį susirinkimą sekma- sveikinimai Šv. Tėvui ir J. E. 
dienį. Padaryta protesto re- vysk. Boyle. Seimelio nuotai- 
zoliucija prieš Italijos dikta- ka kogražiausia.
torių Mussolinį, kurs kėsina ' Tai pirmas toks nepapras- 
si prieš Etiopiją. Nutarta re tas įvykis, kurio įspūdžiai il- 
zoliucijos nuorašą pasiųsti gai užsiliks visuose dalyviuo- 
Mussoliniui. K se.

kiniečių tų kelių tiesimui.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Tš dalies debesuota 
ir vėsu.
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“DRAUGAS”
1 teina kasdien. Išskyrus sekmadienius 

PKMNUMKUATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse:
Metams — >6.UO. Pusei metu — >S 50; Trims mėnesiams 
— >2.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse 
prenumerata.: Metams — >7.00; Pusei metų — >4.40. 
KopUa — tie.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. lipi ( vai, popiet. 
Rheikimų kainos prislundlamoa pareikalavust
Bendradarbiams lr korespondentams raštų retrųtlna. 

Jei neprašoma tai padaryti lr neprtsiunčiama tam tlks-šeskių,
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vaL. popieti

"DRAUGAS”
LITHUANIAN WAJLX FKUfiND

Publlsbed Daily. Eaoegt Sunday. 
8UB8CR1PT1ON8: One Tear — SU Months

— >2.44; Three Months — >2.00; One Montn — 75c. 
Bųrope — One Year — >7. to; SU Months — >4.00;

ln "DRAUGAM" briMs best resulta 
Advsrtlstn* ratea on application.

nepadaryta — tai praeities dalykas, jos uebe- 
sugrųžinsime. Bet kas darytinai

“Aišku, kad reikia auklėti kodaugiausia 
j lietuvių inteligentų, kad jie ne tik būtų mums 

nesvetimi, bet ir paliktų mūsų išeivijos va
dais. Tam jau turime įstaigų, — Mariauapo- 
ūo Kolegijų, Tliompsoue. Teu mokosi virs 
60 lietuvių studentų ir jie visi auklėjami lie
tuvių dvasioj. Kurie baigs tų Kolegijų, tie 
lietuviškai mokės ne tik prakalbėti, bet ir 
rašyti. Jau dabar jie pratinami rašyti straips
nius, kuriais užpildo ne vienų katalikiškų lai
kraštį. Tai būsimoji katalikų pajėga. Tuo bū
du, ačiū Tėvų Marijonų pasišventimui ir he- 
ioiškoms pastangoms, mūsų išeivijos gyvavi
mas dar ilgam bus užtikrintas, jei tik jų ve

sekiojo ne tik švietimo, bet tuntų, kurių jis mokėjo nuo 
ir blaivinimo srityj varomus visokių teršiančių jų šiukšlių 
darbus, vysk. M. Valančiui pu I valyti ir būti ten, kur buvo 
vyko savo vyskupystę blaivia paleistuvystės, išdavikystės ir 
padal yti ir, iš pusės milijono aiškus išsigimėlių darbas, gne 

. suaugusių žmonių, 388,000 blai žtu ir nepalenkiamu lietuvių 
Įvybės draugijom įrašyti. Jam tautos valdytoju.

Taip gi jis, matydamas, kad 'gerai pasidurbavus, degtinės

st. Lukas.

Vyskupas M. Valančius - 
-Lietuvių Tautos Auklėtojas

(Pabaiga)
Vysk. M. Valančius, kaip 

“Antano Tretininko”, taip ir 
“Palangos Juzėj” stengėsi ne 
tik vaikus, bet ii* suaugusius 
žmones mokyti ir auklėti, ka
lbėdamas jiems įvairiais, gra
žiais ir gyvais pasakojimais,; 
teikdamas visur gražių vaiz-

Jo viso gyvenimo idealus 
buvo išauklėti, ištobulinti vi
sus žmonelius, sužadinti ir iš
laikyti jų tautinę sųmonę, į- 
kvėpti jiems savo tėvynės 
meilę, kad pamylėtų savo kra
štų, būdų, papročius, kalbų ir

' hSK^ŠTtSSy Avė- Ciuo»go Kolegij, lipamai pareui- »»
sime

DIENOS KLAUSIMAI

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS SVARBA

Lietuvių katalikų laikraščiai dažnai kelia 
lietuviškos mokyklos svarbumo klausimų. Už
sibaigus mokslo metams Marianapolio Kole
gijoj, Thompson, Conn., ir Šv. Kazimiero aka
demijoj “Amerika” daro tokių pastabų:

4‘Šiemet Marianapolio Kolegijos Higli
School skyrių baigė 20 mokinių ir Šv.
Kailinėm Akademijų 49 mokinės. Mus 
džiugina toks gausus mūsiškių įstaigų 
išleidžiamų mokinių skaičius. Tai dabar
ties žemčiūgai taip brangūs ir reikalingi 
mūsų ateičiai. Negalime įkainuoti šių 
dviejų įstaigų vertės šiandienų. Įkainuos 
ateitis”.
“Darbininkas” iškelia labai svarbų klau

simų. Jis rašo, kad mums trūksta pasaulionių 
inteligentų. Teisybė. Sutikdami su ta nuo
mone, čia ištisai perspausdiname “Darb.” 
straipsnį: i ,

“Analizuodami mūsų katalikiškų veiklų 
Amerikoje visados prieiname išvadų, kavi

žmonės vargsta ir gyvena sku- į vartojimas per du metu nukri- 
rde, nurodė, kad materiale ge-( to net 70 nuoš. Vaisiai jo dar- 
rovė galima pasiekti išmiatiu-, bo, blaivinimo srityj, buvo 
gai ūkininkaujant arba kokį gausūs ir žadėjo žmonėms švie 
nors amatų pasigriebus, ką sesnį rytojų.
mes matome iš “Padangos Ju- Tų pasiekti galėjo tik su-
zės”, kur vienoj vietoj para- manus, darbštus, energingas |vįS}> ktu tik buvo sava lietu- 
šyta: “Taip besidarbuodamas ir tvirtos valios asmuo, kuris 1 iška, if pajarytį įį jų vienų, 
Juzė susirinkęs grašio, vedęs (sugebėjo tokiose blogose sųly- gražių.ir narinoI1įngų asmeny- 
pačių, ūkį pirkties įstengęs ir gose dirbti ir veikti, kur kiek- bę _ lietuvi^ tautjJ> kurioje 

vienų valandų gręsė iš priešų bfltų aveikame kūne _ 8veika 
pavojus. , sieU

Vysk. M. Valančius buvo tos 
rūšies žmogus, kuris nepadare 
nė vieno žingsnio gerai neap
galvojęs ir nepennatęs savo 
padarinių gerų ar blogų pusių 

apsireiškimus ir kaip kada pa ir jų vaisiaus.
sielgti, tiesiog smigte smigo j Jei vysk. M. Valančiaus vy- 
žmonių širdis ir neliko be at- J skupystėj girtuoklystė nyko, 
balsio. Jo darbas žmonių tar- j slaptosios mokyklos dygo, jo

dar parvažiavęs gražiais ra
tais ir trimis bėrais arkliais”. 
Jis, norėdamas apie tai įtikin
ti liaudį, labai gyvai ir vaiz
dingai rašė, jog kiekvienas ju

čiais - kryžiokais, kurie že
maičiams daug skriaudų pri
darė, bet šie vėliau juos uu- 

Lietuvos kariuomenės su visuomene su- galėjo, ir skiepijo, remdama- 
siartinimo šventės proga, kariuomenės vadas,1 sis istoriniais argumentais, . 
tarp kitko, pažymėjo: i IMovU itali. «W-'

4, „. . . ities vilti, tr ragino lietuvius i. * ... . . . . ; .“iki šiol mums niekas negarantavo ir» . - • ---------- -------- — ------ -----1 ginti savo, tėvynę, kaip sennui
lietuviai gynė nuo kryžiokų, 
nuo rusų valdžios pasikėsini
mų.

KARIUOMENĘ VAEO

n? *
ateityje niekas svetimas negarantuos am
žiams mūsų krašto nepriklausomybės, nes 
tokių garantijų pirmiausia turime sudalyti 
mes patys. Jei mokėjome iškovoti savo Tėvy
nei laisvę ir nepriklausomybę, nesigailėdami 
net tūkstančių kruvinų aukų, tai dar geriau 
turime mokėti tokia brangia kaina atgautų labai daug išdavikų, kuriuos 
nepriklausomybę ir išsaugoti. laL&i aiškiai nupiešė savo pa-

44.. .. . . .. . . sakojime apie Bajorų šeškų,“šiandien mes turime ypatingai aiškiai . .° ir, kad iš tikrųjų yra išdaviko
nedoras ii’ biaurus darbas, jis 
stengėsi jį, kiek galima, pada
ryti biauresniu, kaip matome ► •
iš šio straipsnelio, kur sako-

.... . , . , . . ma, kad: “rusų žandaras, ži-
pasikėsinnnas prieš mūsų laisvę bei nepn-« . .. - .f, , . .... . I įlodamas Marę pranešus, dro-
kl.uso.nybt, ta. mes ginsimės, ginsimės iki;.. ir tor6;
paskutinių, nes tai yra visų mūsų žven- • keiku žeuiaičiai mel.
Siausta pareiga, kurios neispUdę susilauktu- spaviedojatiesi> ta.
me mūsų ainių baisiausio ir teisingai užtai’

ir griežtai užakcentuoti, kad karo uies ne- 
1 norime, kad mums ir į galvų neateina min- 
| lis kų nors pulti, bet greta to dar griežčiau 
• turime pasakyti, kad mes norime amžinai li- 

i kti laisvi savo Tėvynėje įr todėl, jei būtų '

rauto prakeikimo. Mes turime būti pasiren-
urna verkiant trūksta pasaulionių inteligen- 1 SV gintis, nes tas, kas ginasi, yra ir kitų 

lų. Ta saųjalė, kurių turiiueTyra susispietusi ( gerbiamas ir nežūsta.
prie laikraščių ir pernelyg apkrauta darbais. 

'Katalikiškajai akcijai pasauliečių vadų kaip 
ir neturime, o be vadų kokia gi akcijai Mūsų 
eiliniai katalikai sudaro labai gerų medžiagų 
ir dirba išsijuosę, bet jų veikla be planingos 
direktyvos toli nepasiekia. Rezultate turime 
būrius ir net puikus darbuotojų, uolių, pasi
šventusių, ištvermingų, bet be tikslios inteli
gentiškos vadovybės nepajėgiančių išeiti iš 
vielinio veikimo ribų. Tuo būdu mūsų katali
kiškoji akcija panaši į pripuolamų, atsitik
tinų būrių kovų, be strategiško sųryšio. Drų- 
sa, narsa, uolumas —« tai būtini eilinio karei
vio ypatumai, bet be vado - inteligento direk
tyvos tie gerų kareivių ypatumai tai tik įran
kiui be galvos: jie nelaimes kovos. Be vadų
— mes Amerikos lietuviai katalikai sveiki 
dingę.

“Bet kur jie dingo? Ar mūsų išeivija 
u tiek bergždžia, kud neįstengė prisiauk-
ti inteligentų? Taip, inteligentų ar bent

Jis savo veikale pastebėjo,
pe nešė didelius ir gausius vai 
sius ne tik bažnyčiai, bet ir

kad lietuvių tarpe atsiranda tėvynei, ir visai lietuvių tau
tai!

Vysk. M. Valančius, išvaręs 
pirmutines, ilgai dirvonavu- 
sioj auklėjimo srityj, vagas ir 
suradęs nemažai sau pagelbi- 
ninkų - artojų, turėjo dai- pra
dėti ir antram blaivinimo dir
vone varyti vagas, nes tais 
laikais, ypač Žemaitijoj, ga
lima sakyti, nebuvo nė vienų 
namų, kur būtų nebuvę “na
minio bravarėlio” arba kur 
prie kryžkelės kokios nors 
“karčemos”, kurios daugiau-čiau nė kokios artimo meilės 

neturite.... Niekas tarp jūsų 
negal nei palaidėti, kad mums 
nepraneštumete! Ar mes to 
reikalaujame? Vž stiklų arie
lkos parduodate savo brolius’..

“Dirbkime kiekvienas naudingų Tėvynei 
darbų, neužmirškime bendrų išorinio saugu
mo reikalų, o jei kada mūsų kraštui ir pra- Žydai, tat oriai apgina savuo

sius, tyli, o jūs neklausiami 
sakote. Tu, Mare, darodyk da
bar, kų pranešei — jei neda- 
rodysi uždarysiu tave kali- 

Taip ii- padarė. Nuve
dęs į Krekenavų dvi nedeli 
laikė uždarytų. Paskiau jos

dėtų grėsti kokie pavojai, jei kas nors pamė
gintų mus pulti, tai visi, kaip vienas, ne su 
rūtų šakelėmis, bet su ginklais rankose pa
stosime kelių visiems Lietuvos priešams ir,
būkime tikri, kad prie tokių sųlygų mūsų nej
Tėvynės laisvė ir nepriklausomybė tikrai bus 
užtikrintos”.

Prie šių reikšmingų žodžių komentarai “eks
laiminga išdavikė nesintis iš 
savo parapijos”....

Toliau, šalia šito pavyzdžio

nereikalingi. Jie patys už save kalba.

LIETUVAITĘ NEATSILIEKA

Kaune jau esųs susidaręs komitetas, ku
ris pradės kariškam darbui ruošti Lietuvos 
moteris. Jau daromi planai. Šį judėjimų] pra
dėjo karininkų šeinių moterų draugija ir Šau
lių Sųjungos moterų komitetas.

iš Lietuvos istorijos žinome, kad praei-
andidatų į inteligentus mes turime daug, tyje Lietuva turėjo daug moterų, kurio« pa-
ft jie lyg kaip ir ne mūsiškiai. Ne tai lietu- 

n« tai nelietuviai. Gal juose lietuviškos
(tusios ir nemaža, bet sunkiausia kliūtis jai 
įsireikšti vra ta, kad mūsų inteligentai ne- 

moka ar labai silpnai moka lietuviškai. Yra 
ir genj norų čia gimusių inteligentų. Jie no
rėtų su lietuviais veikti, kartais net pasi r o- 

-'do mūsų parengimuose, seimuose ir prakal
bose. Kartais net patys mėgina kalbėti, bet 
įppūdis susidaro nejaukus. Inteligentas nemo
kus kalbos sukelia tikrų gailestingų simpa
tijų. Pas jį daug minčių, plačių ir prakilnių, 
bet neturint tinkamo būdo joms išreikšti, jam 
Bėra galimybės parodyt savo išsilavinimų. 
Sumišęs ir nuraudęs, jis nori kogreičiausiai 
baigti ir klausytojai lengviau atsidūsta, jam 
užbaigus. Bet visiems be galo gaila lietuvio 
nemokančio lietuviškai. Mūsų širdyse kyla 
skaudūs klausimai: kas čia kaltas? Kas ne
padaryta? Kas darytina? Kaltininko tur būt 
nesurasime, nes nieks, nenori juom būti Grei
tinusia — visi dalipaį kalti, neišskiriant ir 
patį nemokantį lietuviškai inteligentų, nes 
yra juk ir tokių, kurie tokiose pat aplinky
bėse lietuviškai vis dėlto išmoko. Kas buvo

sižymėjo krašto gynimo darbe. Garsios lie
tuvės: Gražina, Živilė ir kitos pačios vado
vavo Lietuvos pilių gynimui. Jos išvijo prie
šus iš tėvynės.

“Tsb.” sako, kad:
“Anų karžygiškų moterų u vašia ir jų 

darbai, ima dabar atgimti: Lietuvos mo
terys jau pradėjo ruoštis kariškam dar
bui.

davė kitų iš XVIlI-to amž. 
lietuvių gyvenimo, būtent: 
“Kovos su Žuvėdais”... žmo
nės mokaut nebuvo tokie va- 
mbros - ilgaliežuviai, kaip šia
ndienų: “nei vienas neprane
šė žuvėdams, o atėjus paskir
tai nakčiai kožnas savo terio- 
nį papiovė”.

Vysk. M. Valančius, per sa
vo 74 metų gyvenimo amžių, 
nuveikęs labai daug gero ne 
tik Katalikų Bažnyčiai ir ti
kybai, liet ir savo tėvynei Lie
tuvai ir lietuvių tautai, po di
delių darbų ir vargų, gegužės 
mėn. 17 dienų 1873 metais, 
persiskyrė su šiuo pasauliu, 
palikęs pradėtus, ir daugybę 
nuveikti], didelius darbus sa
vo pasekėjams toliau tęsti, ir

siai rusų buvo įsteigtos tam, danguj ir žemėj.

išleisti raštai po visų šalį pli
to ir jis pats iki savo gyveni
mo amžiaus galo, bekovoda
mas su priešais - rusais, savo 
vietoj išsilaikė, tai tik dėka nužj° •***• sau užsitar
navo gabumams, sumanumui, “*uto “““tenio nuo Aukš- 
kad turėjo gryno, šalta prot» ūkusiojo pasiimtu 
ir kietų, tvirtų valių, palan-' šiemet gegužės mėn. 17 įtie
kiu dvasiškijų ir liaudį, kurių mg nuo to didžio, ir garbingo 
jis pats išsiauklėjo. Bažnyčios ir Lietuvos sūnaus

Vysk. M. Valančius per vi- — didvyrio vysk. M. Valau 
sų savo gyvenimų dirbo be pa- čiaus mirties yra lygiai 60 me- 
liovos savo bažnyčiai, tautai tų sukaktis, kurių iškilmingai 
ir tėvynei, švietė savo šalį, mo ruošias visa lietuvių tauta pa- 
kino, auklėjo ir kėlė žmones minėti ir pasidžiaugti bei pa- 
iš skurdo ir apsnūdimo, ir ro- sididžiuoti jo nuveiktais dar- 
dė jiems geresnį gyvenimų ir bais, kurie, jam palikus šį pa-

kad lietuvius pripratinus gir
tuokliauti ir su girtuoklystės 
pagalba juos greičiau nutau
tinti.

Vysk. M. Valančius, maty
damas lietuvių tautų skęstant 
alcholiolio jūroj ir grimstant 
į jos dugnų, kur gręsė jai ne 
išvengiama pražūtis, pirmuti
nis pradėjo jų gelbėti ir, turė
damas didelį genialį protų ir 
gabumus, sugebėjo greitai į 
žmonių būdų ir jų psichologi
jų įsigilinti ir greitu laiku su
rasti tinkamų, išsigelbėjimui 
iš tos ftlchoholio jūros, virvę 
— blaivybės idėjų, kurių jis 
labai platino ir tam tikslui pa
rašė kelias knygutes, iš kurių 
vienoj “Apėj brostvas su ista-1 
tymais s Domininko’* įsakė | 
kunigams, kad jie savo baž
nyčiose per pamokslus bartų 
girtuoklius, aiškintų žmonėms 
girtuoklystės kenksmingumus

šaulį, nežuvo ir buvo kitų jo 
pasekėjų tęsiami ir už kelių 
dešimčių metų galų gale did
žiai garbingu vainiku — Lie
tuvos nepriklausomybe ir tau-

Jis, pradėjęs savo darbus 
nuo A.B.C.D... ir baigęs mil
žiniškuoju, visados buvo kie
tu cementu, jungiančiu skyla
nčias atskiras lietuvių tautos i tos laisv .• atgavimu apvaini-
dalbj į vienų didelį vienatų — kuoti.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Eidamas anų dien gatve su 
bitikau Jurgį Niurnaitį rūkan

Žinodamas vysk. M. Y alau-j jr prisiekdintų nevartoti ai 
chofiolio. Blaivybės idėja grei
tu laiku pasiekė ne tik nenio-

čius žmonių tamsumų, kurie, 
paskendę burtuose ir prieta
ruose, lengvai duodavos visuo- 
kienis valkatoms save apgau
ti ir išnaudoti, davė visų ei
lę pasakojimų apie įvairius 
visokio plauko dykaduonius,

Kam dar nėra įsipykęs an- tį cigaretų. 
t rojo »k rajaus per mares ko- — Na, Džiordž, sakau jum-^K 
mitetas, pasakykit, kad jis pa Kas tai? (Visados rūkei pyp-^^ 
skubintų tų žygį, ba vienas kę, o dabar cigaretų trauki, 

kanadietis sportas gali sar- — Matai, drauge, šiais kli
matų p&daryti. Tas sportas zės laikais pypkė brangiau at- 
rengias ne aroplanu per ma- beina rūkyti, negu cigaretas.
res skristi, 1x4 pėsčias rūnv-

kančio, bet ir nemokančio skai Nesijuokit! Jis žada rūny- 
tyti žmogaus ųusį. ,U šiuiP: PrirįS P° savo koj°*

Toliau vysk. M. Valančius mis vandenin^ kurpes, ku- 
visuose savo pasakojimuose,
kur tik buvo kalbama apieį

— Ar tik nemeluoji?! Man 
rodos, pypkę rūkyti pigiau 
atseina, — sakau jam.

— Matai, — sako jis, — ci-
jj-jo vidury tuščios. Kurpių gilu 8aiet° ašigalių kito paprašy

ti, arba kitas gali man pasiū-

1 rios yra dviejų metrų ilgumo,

Gal kai kam atrodys keista, kad kurįe) atėję į kaimus, visoiuis (kokius nors priepuolius ir pa- ltnas bus 20 centimetrų, o plo-“1’ ttroa K1^ ™an 
is ruošiasi kariauti. Taiti. Jos rnn-H.j.--__ ? _ j__  • titt npntiniptrai. Pasiims ° PJPkcs niekadosmoterys ruošiasi kariauti. Taip. Jos ruo- i būdais mulkina, apgaudinėja 

šiasi. lr ruošiasi gana rimtai. Kituose įr vilioja iš žmonių turtų. Jia 
Europos kraštuose — Sovietų Rusijoje, j sakė, katį žydas prie žmogaus 
Vokietijoje, Italijoje ir t.t., moterys jau 'ateinųs niekuomet jam gero
seniai ruošiasi krašto gynimui. Žinoma, (neatneša, bet tik nori kų nors
karo metu jų vaidmuo taip pat būtų di
delis. Moterys gali eiti sanitarių, ūkiškas 
ir kitas pareigas fronte. Čia nuo tokių 

pareigų jos atleidžia vyrus, kurie gali 
su ginklu rankoje ginti šalį”.
&įs moterų pasiryžimas ruoštis kariškam 

darbui, yra atsakymas vokiečių grųsinimams 
pulti Lietuvų. Tas reiškia, kad pavojui išti
kus visi Lietuvos žmonės, neišskyrus nė mo
terų, eis ginti tėvynę.

iš žmogaus pelnyti, pavogti 
ar apgauti. Maskoliai — “ly
giai nieko nežada gero gaspa- 
doriui\ i

Todėl vysk. M. Valančius, 
geisdamas žmonėms gerovės, 
nurodė jų kenksmingumų ir, 
pasiremdamas Kristaus žod
žiais sakė: “Gerbk, juos.., bet 
ištolo!”

sbpiktinimus, visur rasdavo ir , centimetrai. I asiiins
parodydavo priežastimi degti-. lazdas, kurių apatiniame 

gale bus po tuščių indų, kati
įaugusių žmonių knyge-13on,i« j vandeni atsb

lėj” nurodė, kaip pavojinga rPint’- I penkias \alandas jis 
yra savo žemėj įsikurti “kar- sako garsius 30 mailių pada- 
čemų”, ir sakė, kad tai jau
tikriausias kelias išeiti šunų Taigi, ko gera tag sportas, . , . . • i j •
lodinti, o jeigu mirtis uzklu-> be alaso ir didelių ekspensu , . . , ■ -
mpa — tai visados baisi nur- gali perrūnvti mares, ba vi-
tis — girtuoklio mirtis. sam sviete, gal, nėra tokių

Nežiūrint viso to, kad rusų kurpių, kurios kaštuotų neto- 
valdžia, užuot padėjus jain li 40 tūkstančių dol., kaip kad 
galimais būdais, visų laikų be ' kaštuoja mums tas antras
pertrūkio trukdė, ardė ir per-' skridimas.

nę
Pereitų sekmadienį suėjau 

są pažįstamu, kuris nesenai 
vedė žmonų. Pasisveikinęs sa
k&u,:

— Klausyk Juozai, pasakyk 
man, kodėl šįmet, krizės metu,

gu kad praeitais metais?

— Paprastas dalykas, — at 
sako jis man. — Bėdoj būda
mas žmogus ir už skustuvo 
griebiasi.
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AUDRA OKEANE
SUCH 1S LIFE—

(Pabaiga)

— Na, galvoju, kapitonas 
juokauja, reiškia — pavojaus 
nėra!

išplėšė — ir jis išsklaidytas ir , 
šlapias, kaip paskenduolis. Ar- 
menilja? Tegu velniai paima , 
Armenilją, o kartu su juo ir 
Visus poetus...

Praėjo ne daugiau, kaip j — Viena minutė — ir Tam- 
pusvalandis. 1 isa diena prisi-<p|a soksį paskui Armenilją! 
dengė juodu šydu. šimtas ?.ai-^Eik j kajutę ir
)nj kryžiavos atsivėrusioje* Lengvai pasakyti — eik... 
kalno įscioje. Kruvini acteku momentą aš beveik ir norė
davai muse lon į įkaitusius *jau, mane stipriai laiko 
skydus milžiniškais kardais, • g^pkag^ jjyg grįej)g užpakaly
ir miriadai ugnies purksmenų rftnkomis ir niekur nepaleid- 
tiško į staiga pasiutusią jūrą. 'žia _ 0 tik palpiktų? aS> lyg 
Siena už sienos bego ant mu- gįaįga gaVęS sparnus, išskris- 
są. .Tos mėtėsi viena ant an- *jau paskuį viesulą į tas juo- 
tros, visą kalną virtinė augo i(]ag (k,|)esis? į juodąją ją gel- 
po kitos, susidurdavo, iškelda- mp
mos lvg skraistes vaidenuok-• «. . . . , ....• . . . Staiga, visai man to nesiti-
liu, kur iškilo iš paslaptingi) , . , , ,• 1 . . kint, laikiancios mane rankos

‘Ridenu. Tr staiga aplinkui .v . ,... . v , • .1 issiskete, ir as strėlės greitu-
sustaugė taip, kad mes jau ne

Nerasčiau žodžių atvaizduoti 
apkurtinantį staugimą, į kurį 
susiliedavo milijonai Paskuti

girdėjome nei komandos, nei 
mašiną dundesio, nei nelygios I 
garlaivio eisenos. Kapitono 
žodžiai išsipildė: nuo pragaro 
grandinių nutrūkę velniai grie
bė menką indelį ir traukė jį 
į visas puses, l>e ritmo, be 
tvarkos, kaip skiedrą maiša
tyje. Susilaikyti ant denio bu
vo labai sunku. (Ant jo ritinė- 
josi kažkokios statinėlės, dė 
žės, nuo kuriu audra nudras
kė virves. Aš pririšau save 
prie stiebo. Jūra pilnomis sau
jomis mėtė į mane putas, bet 
jos ir viesulas buvo šilti. Ta
čiau, kai ne gūbrys, bet pati 
siena ritinosi per denį, mane 
sukrėsdavo šaltis. Aš sustin
gau. Kažkieno rankos ' plėšė 
mane nuo stiebio. Štai dar sie
na — ir virvė neišlaikys, o aš 
būsiu išmestas už kranto į 
maištingus verpetus... Vieną 
tokį momentą prieš laivo kraš
tą, į kurį aš žiūrėjau, paliko 
aukštyn pasirodžiusi man vi
sai juoda didė masė ir apkur
tinančiu trenksmu griuvo ant 
denio. Uždusdamas, aš paju
tau: kažkas griebė man už gal
vos ir mėgino, ar stipriai ji 
laikosi ant pečių. Aš vos pra-' 
vėriau apjakintas akis, kad 
pamatyčiau, kaip mūsų gar
laivis,mestas į viršų, sunkiai 
griuvo į kažką baisų, bedugnį, 
tūkstančiais įnirtusių nasrų 
rėkiantį į jį. Kapitonas, juo
kingai svyruodamas ant išžer- 
gfų koją, siūlė išvesti mane į 
kajutę, tačiau aš nenorėjau

t
rtis su baugios atogrąžų
Iros reginiu. Ugningos sau

lės rankos perplėšdavo ret
karčiais juodąjį mėlynį, kaip 
švinas sunkių ir lyg pačioj 1 
jūroj gulinčių debesų, atver
damos jų gelmėse pragaro la
boratorijas, kur šėtonas pur
puriniuose atspindžiuose kal
dino kažką nesuprantamą ir 
baisų.

— Ką sako šiuo atveju 
Tamstos Armenilją?

Vos aš atvėriau burną, kaip 
ją užpylė karčiai sūrus, šlykš
tus skystimas. Žalia masė dau- 
žtelėjo į stiebą; šis, kaip su
žeistas, sudejavo sąvaržuose, 
ir aš staiga pajutau, kad kar
tu su juo atsigulu gulsčias ir 
tuoj pat svirduliuoju į antrą 
pusę, jau veidu apačion...

— Armenilją? — vos at
merkiau akis. — Armenilja? 
Tikrai, kur gi jis? Ką tik bu
vo mano rankose, bet vilnis jį

’ , mu tiesai į atsidūrusio prieš Wh, ..ot prie* theatra ^ceordin<
lota tion?

to aras aa *«U as

Guaira, tik grįžti atgal į ar- LIOKAJUS kilo iš žodžio 
čiau esantį Okumare, kuri mes ' lokys, kadangi lokio patarna- 

n-, vimas žinomas. Liokajus irgi 
i vadinamas tarnu.

pravažiavome dar vakar
niojo Teismo archangelą tri- (durdienį. 
mitų. Ir dabar, po tiek metą, J Pagal visą krantą buvo ma
kada aš rašau šiuos atsimini-^omi audros pėdsakai. Aš ais-J Žmogus buvo be pavardės, 
mus, man rodosi, kad mane kįaį mačiau į žiūroną ant sėk- 'D siais laikais pavardė reika

linga. Kai teko žmogui toliau 
išvykti, reikėjo padaryti jam 
pavardę. Juk dėl viso ko ji

vėl trenkia žemėn balsai legi- iun,ą sudaužytus laivus ir 
jonų, švy turiu jaučią įkaitin- dilimas. Ties pat Okumare 
tais kardais pro praplėštas gulėjo ant šono dugnu į mus 
debesų gelmes. Aš neturėjau didelis brigas; atrodė, tarv 'reikalinga — jei paklaus kas.
ko pavydėti Lozoriui. Jis ma- tum Karaibų jūra išmetė šen Į Tam reikalui — jei paklaim 

' tė mirties viešpatavimą, aš - perkūnijos užmušta šmėklą...
Paskutiniojo Teismo siaubą.

.Verte Aleksandra Novickis nė
Tik iš ryto mūsų garlaivis,

kas — pavardė žmogui buvo 
ir sugalvota. Ji buvo tokia: 

— Jeipaklauskas.
svyruodamas, kaip girtas, ga-į unnniAnii
Įėjo pagaliau. prieiti ne La-, GARSINKI T ĖS DRAUGE PLATINKITE “DRAUGA"

mane atleto negro glėbį. Ka:
pitonas pagriebė mane iš an- į- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tros pusės. Abu jie vargais , kaip glaudžiai baltu pilvu pri- galiu tiksliai'įsivaizduoti, kaip 

sispaudė ryklys. Aš norėjau ilgai tęsės audra Karaibų jfl- 
pradarvti tą apvalų langą, ge- roję. Atsmenu tik, kati aš iš- 
ležine langine, bet tuo pačiu ėjau pagaliau ant denio: nors 
momentu mano galva buvo mane ir mėtė į visas puses, aš 
parblokšta, ir jos garbingą (vis dėlto negalėjau atitraukti 
■vietą užėmė kojos. j akių nuo tų savo tragišku gro-

Kada (buvo tokie tarpai) .žiu ir siaubu nuostabių, iš vi- 
garlaivis lyg truputį sustoda- J sur slekančių artyn tolių. Be- 
vo, aš matydavau tolumoj lyg į dugne viršuj mūsų juoda, žai

bų raižoma ugningais rašme- ( 
nimis; ir okeane gelmės —j 
viena klaiki žiauraus dievai-

negalais atvedė mane prie ge
rai uždarytų kajutės durų.
Žiūrint iš šalies, galima buvo 
manyti, kad mes atliekame 

i kažkokį neapsakomai sunkų ir 
painų šokį, kuriame neregėti 
choreografijos ir pozos pakei
tė vieną kitą. Baleto futflriz- 
inas, kurio- režisierium buvo
pats šėtonas iš juodų audros iš jūros verpetų išaugančius 
masių, kabančių viršuj mūsų. vandens viesulus. Įžūliai suk
Kapitonui pavyko atidaryti 
duris, tačiau negras kartu su 
manim nulėkė laiptais apa-

damies, jie įvijais lėkė kažkur. 
Kartais man pavykdavo už- ,'čio šventovė. Tai buvo tikra

čion, staiga tie laiptai apsi- ('aimanavimas ir vaitojimai, 
vertė, ir aš, suskaitęs juos. Vaidenosi: nepasiekiamose

migti; tačiau mane žadindavo (šventovė, tik šventovė neap
rėpiama, svyruojanti, rams
tanti savo judančius skliautus

gelmėse staugia ir raudoja 
visi, kurie, nuo dienos, kada

į nuolat keičiančius savo api
braižą bokštus. Ar tik ne nau-

kaip įsimylėjęs prie savo da^ 
mos, prisiglaudžiau vėl prie 
durų, rizikuodamas, kad ais
tringi durų pabučiavimai visai 

'nušluos nuo pasaulio pavir- 
šaus kilnius mano veido bruo
žus. Kaip iš pakliuvau paga
liau į kajutę, nežinau!

Ištisas valandas praleidau, ka, skyla ir spiegia musų gar- 
gulėdamas kabamoj lovoj, lai- l'laivis. Momentais rodėsi, kad 
kydamasis jos kaip vaiko lo- 'šlapios, žalios rankos isaugan- 
voj pakeltų kraštų. Kažkas Įčios iš dugno, plėšo nuo gar- 
uematomas veltui stengėsi iš'laivio lentą po lentos, 
manęs juos atimti, tačiau aš I įAš seniai atidaviau duoklę 
buvau tvirtas ir nenorėjau 'jūros ligai. Kartais ji grįžda- 
užleisti užimtos pozicijos. Į |vo, tačiau Neptūnas buvo pa-

Dievas atskyrė žemę nuo van- [jas Samsonas už tų painių to- 
denų, ir iki paskutinio čia pra- ;lių supa kolonas? Štai akimir- 
žuvusio laivelio rado sau to- ka — jos grius ir palaidos mi
šo gelmėse kapą. Sundžiasi, lijonus klaidžiojančių dabar 
verkia, ir, išgąsdintas kartu į po pasmerktąjį pasaulį gvvy- 
su jais nuožmiai girgžda, t ras- bių!

Bet baisus atogrąžų audros 
grožis pasidarė iš tiesų neap
sakomas, kada besileidžianti 
saulė tarytum atvėrė auksi
nius šios šventovės vartus ir 
uždegė ją nesuskaitomais švie
siais žiburiais. Purpuriškai 
kruvina pašvaistė apipylė le
kiančių debesų skliautus, rau-

v* •naujų nunaų

iliuminatorį žvilgterėdavo žali lankus — ne ilgam, 
beakiai, veidai, plekšterėdavo ' Atnaujindamas atmintyje sva liepsna užsidegė nelaimę 
ir ištiesdavo medūzos; kaž (šiuos ryškius nuotykius, aš ne- lemią viesulai, o siaučiąs po 

jų okeanas įsiliepsnojo tokiu 
ugningu įpykiu, jog man at
rodė, kad aš matau pasaulio 
pabaigą. Prieš mane buvo į 
liepsną įsikūnijęs Apokalipsis. j

"jV/fES NETVIRTINAME, kad Old Gold yra agentas Meiles Dievai- 

čio Cupid. Bet šis gaivinąs cigaretas, taip rūkytojai mums sako, 

atlieka savo dalį taip, kad kiekvienas jaučiasi kuogeriausiai. Kredi

tas šiam maloniam stimuliavimui priklauso dėl Old Gold nepapras

tai švelnaus ir minkšto tabako. Liuosą nuo visų kartumų . . . ir vi

suomet švieži.

Slį VASARĄ 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 Lietuvą. Važiuokime 

su Studentų ir Profesionalų ekskursija LTKtPOS 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 Lietuvą reikalais kreipkitės į

© P. Lorilltrd Co.. Ine.

tniuLino į a ... BET NIEKADOS NE ERZINA

EMIL DENEMARK iū
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Pranešimas Lietuvos Laisves Paskolas 
Benu Reikalu

THE GOOFUS FAMILY
1

“Vyriausybės Žinios” Lie->iligi šiol tuip ir. ateityje, ap- 
tuvos Laisvės Paskolos bonų mokės senąja tvarka. Šiuo Vy
riukui u paskelbė įstatymo pa- Įriausybės patvarkymu sutei- 
keitimų, kuriuo numatomu, j kiaura gera proga kiekvienam 
bonų turėtojams, kurie austa- 'Lietuvos Laisvės Paskolos tu- 
tytu terminu nepristato bonų rėtojui nesiskubinti prinokusį 
apmokėti, palūkanų mokėji-Jbonų iškeisti, bet tų iškeitimų 
mas pratęsiamus ligi dešini- į atidėti ilgesniam laikui (lig) 
ties metu. Palūkanų bus mo-'lO metų), imant palūkanas.

'T COME5 TO BBlSHT 
ideas.evBKyaeoy masto
TAKff A 6ACK SEAT 9CHIND

<50opos". uv. -Tne-
WiFC WEA«S fii&OUT 
Prpe x tost aooQKr:».

karna, kaip ir ligi šiol, 5 nuoš. 
kasmet. 1

Kitais žodžiais tariant, šiuo 
pakeitimu suteikiama bonų tu-

Lengva matyti, kad toksai 
patvarkymas yra abipusiai 
naudingas ir todėl pageidau
jama, kad bonų savininkai šia 

įėtojams galimybę, piadedant įpro„a pasinaudotų. Apie tai, 

kuriuo būdu bus mokamos pa
lūkanos akivaizdoje išsibaigu-

šių metų liepos mėn. 1 d., pa
gal norų, prinokusius bonus 
kuriam laikui pasilaikyti ir 
pasinaudoti mokamomis palū
kanomis, kurias Lietuvos Pa
siuntinybė \Vusliingtone, kaip

siu kuponų, bus pranešta kiek 
vėliau.

Lietuvos Pasiuntinybė

uis įstaigoms šelpti — 560,000 
litų. Be to, valdžia kasmet a- 
pie 4XX),000 litų dar išdalina 
įvairioms labdarybės organi
zacijoms. Nežiūrint, kad Lie
tuvoje socialė globa jau no

By H. T. Elmo

kia 112 tokių skyrių.
Šių metų pradžioj taupomo

siose valstybės kasose buvo 
43,120,552 litai sutaupytų Lie
tuvos gyventojų, pinigų. Apie 
40 nuoš. sutaupytų pinigų tu-

ĮUO IR KAIP I |CT||Vfl|C,se-^vivaldybė« turgs globoH:
in IVAIr LILIUTUJL negalinčius dėl senatvės dirb

ti ir invalidus, ligonis, gimdy-RŪPINASI SOCIALE 
GLOBA

ves moteris ir sergančius džio
va.

------------ Šiemet Lietuvoje taip pat
Sunkus socialūs globos klau pradėta smarkesnė kova su vė

simas Lietuvoje nėra vienas nėrinėmis ligomis. Yra priini- 
pask utinių jų. Juo rūpinasi va- tas net įstatymas kovai su to- 
ldžios ir savivaldybių įstaigos Į mis ligomis. Šioms ligonis gy- 
bei visuomenės labdaringos o- dyti valstybė ir savivaldybės 

% rganizacijos. Dabar yra šios statys ligonines ir ambulatori- 
socialės globos įstaigos: 8 kfl- jas. Venerikai Lietuvoje gy- 
dikių lopšeliai, kuriuose išlai- domi nemokamai. Kovai su 
koma 1,038 vaikai; 40 vaikų džiova veikia keletas sanato- 
prieglaudų, kurios globoja 3,- rijų. Džiovininkams gydyti vei 
083 vaikus; 150 senelių ir bie- kia valstybinė plaučių ligoni- 
dnuomenės prieglaudų, išlai- nė Jurbarke su 100 lovų, 4 
kančių 4,430 asmenų; aklųjų1 džiovininkų sanatorijos, kurių

mažai rūpinamasi, vis dėl to ri valstybės ir savivaldybės į- 
vargšų žmonių atsiranda pa- ’ įtaigos, 13 nuoš. valdininkai 
kankamai. Tačiau ateity so- , jr tarnautojai, 12,5 nuoš. ūki- 
cialę globų manoma dar dau- ninkai, 11 nuoš. pirkliai, pra- 
giau išplėsti ir gyvinti kovų
su žmonių ligomis vargu bei 
skurdu.

LIETUVOS GYVENTOJAI 
JAU MOKA TAUPYTI

nionininkai ir amatninkai, i 
nuoš. laisvų užsiėmimų asine

KOKIUS LAVONUS NAU-I,ausl1 ,',el ku■tvnivu inivnvv nnw , riais gimines ne pažįstami ne-
DOS LIETUVOS ME- ! sirūpina ir atsisako rūpintis.
niPIkinC Mnręi AQ l^gaHau medicinos mokslui 
UlulliUu IYIUūOLAO bus atiduodami lavonai tų žilio 

nių, kurie patys būdami gyvi 
duoda raštiška sutikimą, kad 
jų lavonai būtų atiduodami a- 
natomijos institutui.

Sunkiomis ligomis sergan- 
lavonai anatomi-

Lietuvos universiteto anato
mijos institutas visada turėda
vo vargo, kol medicinos moks
lui gaudavo negyvų žmonių la-

3

vonų. Žydai visai nenorėdavo
jų tautybės lavonų atiduoti, jo8 institutui nebus atiduoda- 

nys. Laupomosiose valstybės nes sakydavo, kad tai drau- nii. Taip pat nebus atiduoda- 
kasose žmonių sutaupos spar- džia jų tikyba. Tuo tarpu me- mas joks lavonas politinio nu

sikaltėlio, nors jis mirtų ir

ciu žmonių

institutas, globojantis 50 as
menų ir dvi nepilnamečių nu
sikaltėlių kolonijos. Motinoms 
ir vaikams globoti organiza
cijų sųjungos visoje Lietuvo
je išlaiko 15 sveikatos centrų, 
kuriuose duodami patarimai 
motinoms ir teikiama medici
nos pagalba naujagimiams bei

vienų išlaiko valstybė, vienų
— Raudonasis Kryžius, vienų
— Kauno miesto ligonių kasa 
ir vieną — draugija kovai su 
tuberkuliozu. Kasmet Lietuvo
je džiova miršta apie 3000

Tarp Lietuvos gyventojų 
taupumas jau gana išsiplėtęs. 
Sunkesniems laikams atėjus, 
žmonės siauriau gyvena, o at
liekamus pinigus taupo gali
moms dar sunkesnėms die
noms. Žmonėms taupyti pade
da ir pati valstybė. Kad pi
liečių sutaupęs nepatektų į 
įvairias, dažnai nepatikimas 
rankas, vyriausybė yra įstei
gusi taupomąsias valstybės ka
sas. Tose kasose padėti pini
gai negali žūti, nes jie yra ap-

LIS (Trečioji dalis A) .25 
Gegužės mėnesio giesmės. 
Žodžius ir melodijas parašė 
Seirijų Juozas — bariu. A- 
lėks. Kačanauskas.

— NAUJAS GIESMYNfc- 
LTS (Trečioji dalis B) 
Švenčiausio Sakramento gie
smės. Žodžius ir melodijas 
parašė Seirijų Juozas — ba
rniom Aleks. Kačanauskas, 
Siųskite savo užsakymus i 

“DRAUGO” Knygynas 

2334 So. Oakley Avenue, 

Chicago Illinois 

arba pas autuorių 

REV. J. ŽYDANAVIČIUS 

260 Main Street

čiai auga. Tai parodo šie skai
čiai: 1930 m. buvo sutaupyta 
5,07 milijonai litų, 1931 m. 
10,99 mil. lit., 1932 mt. — 24,-
79 mil. lt., 1933 m. — 34,21 
mil. lit., 1934 m. — 38,73 mil. 
lit. ir 1935 m. — 43,12 mil. lt.

Žinoma, tai dar ne visos Lie 
tuvos gyventojų sutaupos. Da
lis žmonių savo sutaupąs lai
ko bankuose, o kiti — net na
muose. Tačiau žmonės jau su
pranta, kad pinigus namuose 
laikyti yra netaupu ir neat
sargu. Per įvairias nelaimes 
daugelio metų sutaupos gali 
dingti. Todėl dabar visi atlie 
kainus pinigus deda į bankus 
arba taupomąsias valstybės 
kasas. Už įdėtus pinigus Lie- 

mokama 4-6 nuoš. me
lš viso, ap

skaičiuojama, kad šiuo metu 
Lietuvos gyventojai turi apie
80 milijonų litų sutaupą

drausti valstybės turtu. Tau-
žmonių, o sunkiau ar lengviau pomosios kasos Lietuvoje jau 'tuvo e
džiova sergančių priskaitoma , prigijo ir savo tinklų išplėtė I alūkanų
keliolika tūkstančių žmonių. į visame krašte. Beveik prie

kūdikiams ligi 6 metu am- Psichiškai nesveikiems (bepro kiekvieno didesnio pašto jau
žiaus. 1934 metais visuose svei čiams) gydyti veikia viena li- yra įsteigti valstybės taupo-
katos centruose apsilankė 6,- goninė Suvalkų Kalvarijoje su
861 motina ir 18,342 vaikai. aPie 500 lovų.
Gailestingosios seserys namuo- Beturčiams gydyti valstybė 
se motinas ir vaikus aplankė kasmet išleidžia apie 300,000 
26,207 kartus. ^tų. Socialei globai valstybė

. kasmet išleidžia vis daugiau
Netrukus Lietuvoje pradės .g|| (192fl m ,)UV0 

verkti naujas socialūs globos 950)0w0i 1932 tn. _ 2,600,000 
įstatymas. Jis įveria privalo- Q m e( _ 3il43i000 
me neturtingųjų žmoni,, glo- |Hu) Savivaldybf8 1926 ln. 
bojimų- Pagal naujųjį įstaty , Keme reikalam8 i5|eido lj5TOj. 
mų valstybė soeralę g'ol’a «Kt lt., o 1932 m. - jau 3,390,- 
teiks: vaikams, psichiškai ne- ’„x) u visuomeninės orga- 
sveikiems, susinusiems raup- „i8acijo8 80cialei globai 1926 
sais, maru, cholera ir dėmė-1 m ,itų_ 0 1932
(uja šiltine pasiutusių gyvulių >m _ lj3300TO ,itų 
apkrėstiesiems, nukentėjusie- mptais vaistybinėma
ms nuo gaivalinių nelaimių, | prieglaudoms išlaikyti numa
tai p pat beturčiams Lietuvos Įtyta išleisti 575,000 litų, lab- 
piliečiams svetimose valstybė- daringų organizacijų laikomo-

mųjų kasų skyriai. Dabar vei-

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR ■ Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vėsulos, Automobilių, 
Stiklų lr t. L

Senoji Tėvynė Jūs Laukia
Aplankykite savo

gimtinį kraštą

Gerkit ir Reikalaukit

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

Tat TARDfl WM

Viaųaų Alinis* 

Mntnal Trijų 
tvaigUtių 

Kentneky 
Bųnrbon

ir
Lieto v likau 

Dagtinių

Greičiausia Kelionė 
į Lietuvų

BREMEN
EUROPA

F.k>prcsbits traukinys laukia prie 
laivo Brantertiavenc Ir užtikrina 
(Mštogų uu vykimų | KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DIUTSCHLAND 
HAM1URG 
NEW YORK

ALBERT IALLIN
Patogus susisiekimas geležinke

liais iš Hamburgu 
•

Infnranacljų klauskite JMM Vielini 
Agentų arba

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

130 W. Randolph St., Chicago

dicinos mokslus eina ir nema
ža žydų, kurie naudojasi kitų 
tautybių žmonių lavonais.

Norėdamas palengvinti me
dicinos mokslui šį klausimų 
išspręsti ir nuolatinius ginčus 
galutinai pabaigti, Lietuvos 
ministerių kabinetas priėmė 
įstatymą, kuris nustato, kokių 
žmonių lavonus gali naudoti 
anatomijos institutas. Pagal jį 
anatomijos institutui bus ati
duoti lavonai šių žmonių: nu
sikaltėlių, mirusių prieš įvyk
dymų mirties bausmės; nusi
kaltėlių, kurie miršta kalėji
me, jeigu jiems bausmė buvo 
didesnė, kaip šešių metų sun
kiųjų (.laibų kalėjimas; nusi
kaltėlių, kurie ir nedaug nu-

kalėjime. Aukščiau išvardin
ti lavonai bus atiduodami tik 
kriminalinių nusikaltėlių. Tsb.

NAUJOS KNYGOS
KĄ TIK ATSPAUSDINTI 

TRYS NAUJI GIESMY- 
NĖLIAI

1 — NAUJAS GIESMYNA
MS — (Pirmoji Dalis) .59 
Adventinės ir Kalėdinės gie 
smės. Žodžius ir melodijas 
parašė — Seirijų Juozas v- 
liarni. Juozas Žilevičius.

— NAUJAS G1ESMYNĖ-

ATEITIS

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

kiekvieną do-

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.

Jums reikalaujant 
sutaupytus 
STOJIMO

atiduodam 
pinigus. NĖRA Į- 

MOKESČIŲ.

JUSTIN MACKIEWICH — Prezidentas 
HEI.EN KUCHIN8KAS — RaStlnlnkė

LEAVITT STREET Tel. CANAL

TAUPANT PINIGUS 
UŽTIKRINTOJ VIETOJ

Mokam dividendus 
lerį pagal uždarbį.

Duodam Paskolas 
Ant Morgičiu

1678

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33r<l Street. 

TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
UAsTIMLJL

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turint, 

DIDĮ STIPRUMĄ sn ORBITŲ 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir sava 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

i 9th Pi. and Halsted St

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu jūsų organai silpni lr lūs 
jaučiatės senu, priimkit NUGA-TONE
— tų pastebėtinų vaistų, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono moterų lr 
vyrų per paskutinius 45 metus, NU
GA-TONE priduoda naujos sveikatos 
lr sustiprina nusilpnėjusius organus.

NUGA-TONE yra vaistas, kuri kie
kvienas nusilpnėjęs arba liguistas as
muo turėtų vartoti. Jie padarys kiek
vienų sveiku tr tvirtu. Parsiduoda 
visose vaistinyčiose. Nepriimkite pa
vaduotojų, nes joks kitas vaistas ne- 
pavaduos NUOA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL
— Idealų Lluosuotojų vidurių 85c Ir 
50c. P10 PIECE COSMETI 

SĖT $1.97
Thla Is a Famous Vlvanl S.t and ln- 

rludea faco powder, $1,00; Rouae. 76e. 
Tįsau. Cream 51.00, Depllatory 51.00. 
Pačiai Aatrlnnant JI.75. Bath Salt 1.09. 
Toll.t Water 51.55. Perfume 52 75, Brll- 
llantlna 75c, Pkln VVhltener 7$c. Totai 
Valu. $12.00. Sp.clal prlce, ,1.17 for all 
t.n pl.cea to Introduo. tbla liną.

Vardas ................................
Adresas ... .................................
Siunčiama per paštų COD 

Pinigai grųltnaml, )ai 
nepa tankintas.

Bea Van 58O-5th Avenua, New York

This delicious chaase food is
DIOESTIBLE AS MILK 

ITSELFI

richlv mild 
r are health-

ITldden in Vrlveeta’s 
Chaddnr Cherae flaror are I 
proteetive elementą of many tnods.

It's wond«rful for childran. Servų 
Kraft VetveeU—ia aandwidaea, ia 
oooked dubos . .. ofttn.' 

a^.. --------- ~
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AMERIKOS LIETUVIŲ OUMPIKOS 
FONDAS

2608 W. 47th St., Chicago, Illinois
$100 $25 $10 $5 $1

I I □ □ o

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

pireš liepos 1 d., 1935 m.

Vardas

Antrašas

Miestas

Mano kandidatas į žymiausius Amerikos Lietuvių At

letų kontestų: vardas

VIETOJ DŽIAUGSMO - 
LIŪDESYS

SO. CHICAGO. — šio mė
nesio 13 d. iškilmingai palai
dotas Pranciškus Pipirus, 24 
metų jaunikaitis. Stuigi per
maina įvyko velionio padaly
tuose planuose.

A. a. Pranciškus buvo pri
sirengęs 12 d. šio mėnesio pri
imti Moterystės Sakramentų 
Šv. Juozapo bažnyčioje, lr už
sakai buvo paskutiniai mūsų 
klebono paskelbti. Bet nelai- 

jmė: darbe tapo sužeistas ir, 
pasirgęs keletu dienų, persi- 

! skyrė su šiuo pasauliu. Vietoj 
i vestuvių, įvyko laidotuvės.

MOKSLO METO BAIGOS 
IŠKILMĖS

Birželio 16 d., Aušros Var
tų parapijos salėje įvyko iš
kilmingas mokslo meto užbai
gimas. Mokyklų sėkmingai bai1 
gė 21 Jaunuolis. Daugelis jų ■ 
žada siekti aukštesnio moks
lo, kad gerai prisiruošus gy
venimui.

Dėkr seserims Kazimierie- 
tėms jau padaryta graži pra
džia, dabgr tik reikia tų dar
bų varyti tolyn.

Programas prasidėjo vėlo
kai, nes anksti vakare pradė
jo smarkiai lyti, kas sutruk
dė žmonių atvykimų. Šiek 
tiek lietui apstojus, žmonės

bos gerb. klebonas įteikė mo
kiniams mokslo užbaigimo po
žymį. Po to tėvai, giminės ir 
pažįstami baigiantiems įteijcė 
gėlių ir dovanas. Rap.

MOKSLO MĖTĮ) UŽBAIGA 
ŠVENTO KRYŽIAUS 

MOKYKLOJE

VIETINES ŽINIOS
CHICAGO AMERICAN , 

APIE SKIPITĮ j
I

Praeito penktadienio Chica- i 
go American laidoje gražiai ! 
buvo rašyta apie svečių iš Lie 
tuvos adv. R. Skipitį. Taipgi 
įdėjo vienos koluninos didžio 
fotografijų).

Čia vėl pasidarbavimas mū-, 
sų jauno lietuvio, dirbančio 
reporteriu prie Chicago Ame
rican — Stasio Piežos.

Picžos raštai apie lietuvius 
anglų spaudoj telpa beveik

She knits and weaves and 
sews her dainty nightgowns, 
dresses and hats.

“When marrying, her fa- 
ther bestows upon her and 
her husband land, chickens, 
horses, cows; and sometimer 
the young swain will not 
consider marrying his beau- 
tiful giri until a bull is tos- 
sed in”.
‘‘As Severai tliousand Ame

rican woinen of Lithuanian ex- 
traction are expected to visit 
Lithuania in August for the 
lirst International congress of

Laidotuvių iškilmėse daly- ...
» x. ‘ ..... pradėjo rinktis. Suėjo vaikųvavo sesi vargonininkai, ku- 1 ... d ... . *

rie gražiai giedojo su kuni
gais egzekvijas ir per šv. Mi
šias. Vargonininkas K. Sabo
nis per “Offertoriuni” labai 
gražiai giedojo ‘‘Tėve Mūsų”.
Atlaikyta sykiu trejos šv. Mi
šios. Kleb. kun. Pr. Vaitukai
tis lietuvių ir anglų kalbomis 
pasakė graudžius pamokslus.

Raporteris

KAS LAIMĖS CEMPI- 
JONATĄ?

Tas klausimas bus išrištas 
liepos 4 d. Vytauto darže. Mat, 
tų dienų įvyks beisbolės rung
tynės tarp visų parapijinių ty
mų. Visi jie yra pasiryžę lai
mėti pirmų vietų. Kas, ištik
rųjų, laimės, sunku dabar pa-

tėvai, giminės ir pažįstami 
Programas buvo gražus ir į 
vairus. Vaikų dainelės ir šo 
kiai patenkino tėvelius ir vi 
sus susirinkusius, ypatingai 
“Jiminy saugok beibę”.

Prieš išdalinsiant diplomus 
kalbėjo į mokslų baigiančius 
jaunuolius parapijos klebonas, 
kun. J. Mačiulionis, M. I. C., 
ragindamas jaunuolius laiky
tis gražaus krikščioniško gy
venimo ir, palinkėdamas gra
žiausios ateities, pakvietė sve
čių, gerb. kun. J. Jakaitį, M.
I. C., Marijonų provincijolų jUavičiūtė, 
pasakyti graduantams keletu 
žodžių. Savo kalboje gerb 
kun. Jakaitis, M. I. C'., ypa
tingai pabrėžė svarbų katuli-

Lietuvių šv. Kryžiaus para
pijos mokyklos mokslo metų 
užbaigimo parengimas įvyko 
praeitų sekmadienį. Programų 
tvarkė mokytojos — Šv. Ka
zimiero Seselės, vadovaujant į vičiutė. 
gerb. seselei Marijai Veroni
kai.
. į baigiančius mokyklų pra
kalbėjo parapijos klebonas 
kun. A. Skripka ir Tėvų Ma
rijonų provincijolas kun. J. J.
Jakaitis, M.l.C. Šiais metais 
užbaigė pradžios mokyklų ir 
gavo diplomus viso 42 vaiku
čiu, būtent, mergaitės: Bronė 
Abromavičiūtė, Ona Ambro- 
zaitė, Ona Banaitė, Sofija 
Dainauskaitė, Pranė Daukšai
tė, Veronika Dolikaitė, Ade
lė Doveikaitė, Juozapina Gai- 
delytė, Pranė Galdikaitė, Ele
na Jesevieiūtė, Sotija Jonušai
tė, Sofija Kiunarauskaitė, So- 
'fija Kukštuitė, Elenora l^auri- 

Elenora Ličkiūtė,
Elena Mažeikaitė, Julijona 
Stefanija Milukaitė, Elzbieta 
Niekytė, Elena Razbadauskai- 
tė, Adolfina Šalnaitė, Irena

Leonard Tunkis, Albinas Veu- 
ckevieius, Adolfas Venckus.

Sekantieji pelne uukščiausį 
luipsiii:

Aštuntame skyriuje: Elena 
Jesevieiūtė, Pranas Stakaus- 
kas.

Septintame skyriuje: Joa
na Pikturnaitė, Zenonas Ja
kubauskas.

Šeštame skyriuje: Liudvika 
Navickaitė, Antanas Martin- 
kus.

Penktame skyriuje: Kliaren- 
sas Turskis, Irena Šukytė.

Ketvirtame skyriuje: Juozu 
pas VVelps, Viktorija Slepa-

Trečiame skyriuje: Elenora 
Laurinavičiutė, Vladas Slepa- 
vičius.

Antrame gkyriuje: Stanis
lova Jurkiutė, Vincentas Ka
marauskas.

Pirmame skyriuje: Raimun
das Turskis, Petronėlė Kama- 
raus kaitė.

Amerikos Legijonas Da
riaus ir Girėno stovyklos, ge
riausiai baigusiems mokyklų 
— Elenai Jesevičiutei ir Pra
nui Stakauakučiui įteikė po 
auksinį medalį.

MIL. LT. BYLA 
DANAIS

SU

Lithuanians abroad, this war- sahyt. Mums tenka tiktai nu
važiuoti Vytauto daržan h 
pamatyti.

Be šių sporto

kasdieni). Neseniai teko maty- . . ..
...... , i • • ning is quite tunely.ti jo iškarpų knygų, kurioj
randasi apie du šimtai raštų į ^ls niuc^ t° say of
apie mus. Tai tikrai istorinė.hia impressions of America:
knyga!

Žemiau dedame tų Piežos 
raštų tilpusį Chicago Ameri 
can:

‘ Wives A33«ts To Husbands 
in. Lithuania

“Girls, if you visit Litliua- 
nia don’t rnarry there.

“The age-old custom of do- 
wry is voluntarily enforced by 
the citiaenry of the Baltic cou- 
ntry as no where else, reveal- 
ed today Rapbael Skipitis, fo- 
rmer minister of the Interior 
of the Republic of Lithuania, 
as he arrived here in inter- 
ests of the League of Lithua
nians Abroad, of which he is 

International president.
“Young maids of Lithuania 

to rnarry mušt posses, by the 
custom, money, goods and an 
estate; and all of this goes to 
their prospective husband3.

“Sitting in a study at the 
Lithuanian consulate here, Ski 
pilis said:

“A young peasant maiden
ot Lithuania is quite in as- 
set to her future husband. 
From her yoaith she savęs 
and provides fotr her dowry.

‘ ‘ America is one of the i 
grandest countries I have 
visited. When in Lithuania 
I was told to watch the 
workings of the New Deal’ 
and on my return I am to 
report to my govemment a- 
bout its feasibility in Lith
uania”.
“More tlian 200 Chicagoans 

of Lithuanian birth and ex-

Trys plšsikai valgykloje, 
701 No. Clark gat., pelnė 23 
dol., keturis vyriškus laikro
dėlius ir du butelius šiunpa- 
Go.

Bargenai
Skalbiamos mašinos 

vertės po
*28.50

Skalbiama mašina ir Pro- 
sijimo mašina sykiu už

*49.50
Prosijimo mašinos po

*29.00
ir aukščiau

Vartoti Elektrikiniai 
Refrige ra toriai po
*35.00

Nauji Elektrikiniai Refri
ge rato riai po
*79.50

2 šmotų Nauji Parlor 
Setui po

*29.00
Philco Radios po
*16.00 /

Gražios Radio kabine
tuose po

*29.00
Radios tulxrs po

35c3 už *1 .OO

los. F. Budrik, tat.
3417 So. Halsted St.

BUDRIK FURN. MART
3345-47 So. Halsted Sk 
Tel. Boulevard 4705-8167

KAUNAS. — Kaip žinoma, 
ryšium su dolerių kurso kri
timu, kilo visa eilė ginčų su 
danų firma lioegert ir Scliulz, 
kuri statė Kauno Kretingos 
geležinkelį ir atlieka įvairius 
darbus. Klaipėdos uoste. Su
tartis dėl tų darbų apmokėji- 

i mo buvo sudaryta doleriais. 
, Dabar šį klausinių sutarta 
perduoti Kauno teismui. Gin- 

1 čo dydį sudaro trys milijonai 
litų.

kiškų mokyklų lietuvių tarpa Šimanytė, Ona Šveikauskaįtė, 
Emilija Tatarelytė, Elena Ur
baitė, Leokadija Urbaitė, So
fija Varaneckaitė; bernaičiai: 
Vladas Bendikis, Vladas Bi- 
kus, Jokūlms Čeikauskas, An
tanas Čepaitis, Leonardas Če
pulis, Edvardas Bičiūnas, A-

Ainerikoj. Taip pat pabrėžė 
svarbų, dėl kurios tėveliai tu
rėtų susirūpinti savo vaikų 
auklėjimu šiuo laiku, kuomet 
žmonių principui taip žemai

rungtynių, nupuolę. Mokinanties yra sva- 
bus ir kitokių margumynų —p rbu nusistatyti gyvenimo pri- 
dvi šokių platformos, įvairus 'ncipus ir kur juos geriau būtų 
žaidimai, dainų programas, į- galima nustatyti, jei ne kata- 
žymūs kalbėtojai, vėliavų nu |Ūkiškoj mokykloj. Po gerb
leidimas, Joninių paini rijimas, 
įvairūs fajervorkai.

Liepca 4 dienų rengia L. V. 
j Chic. apskritys. Šiais metais 
ji bus dvigubai iškilminga, ka 
dangi Lietuvos Vyčių Chiea
gos apskritys mini savo 20 me 
tų gyvavimo sukaktį.

kun. J. Jakaičio, M. I. C., kai

leksandras Kamarauskas, Pra 
nas Kukšta, Bronius Marko
vas, Jonas Navickas, Pranas 
Stakauskas, Antanas Starkus,

MIS1IAWAKA, Ind., birž. 
14. — Netoli čia nukrito lėk
tuvas. Žuvo du asmenys.

VENETIAN MONIIMENT CO.. INC.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

traction are expected to leave. .
early in August for the Lith-1 Tat> V13i Lio
uaniau congress. Aniong them ^uvofi Vyžių dienoj! M. B. 
will be Barbara Darlys, Chi-: XII.IIA
cabo Civic Opera star, and Al- j ŠUNIO ĮKASTAS VAIKI-
dona Briedis, a noted pianist.

STAIGA MIRĖ
Anksti pirmadienio rytų Di- 

šiaus užeigoje, 2259 W. 23rd 
Place staiga mirė Antanas 

'Drazdauskas. Velionis pirmiau 
dirbo pas Barauskų) jo užlai- 
komoj užeigoj, bet, Barauskui 
persikėlus į naujų vietų, ve
lionis dirbo kaipo dženitorius 
Dišiaus užeigoje. Rap.

NAS MIRŠTA
Geg. 18 d. šuo į apatinę lū

pų įkando Leonardų Mažeikų. 
Tuojau buvo pradėta vaikinui 
duoti visokį Pasteur gydymai, 
kurie yra tokiuose atsitiki
muose teikiami. Bet tai nie
ko negelbėjo, šeštadienio va
kare užnuodytas vaikinas mi
rė.

Išdirbėjai aokitanėa rūiiaa pamiak- 
h)b Orabnamių

■ »
DldUaoda paalakli dfrbterė

Chieagoj

Suviri 50 metų prityrimo 
o------------

Pirkių tteriai ii dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

-------- o ------
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chieagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVE.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

<MIH<<UOTI
LKTUUI/U

Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių! 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave. 
Phone YARds 1138

A. Masalskis
A. Petkas
I.F.Rartžns
S. M. Startas

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 We8t 18th Street 
Phone CANai 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUORAPAb

EUDEIKIS
ip

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPubllc 8340
6340 80. I*DH*AYXe %

MblUSIII

Parašė
p. jurgela'

TURINYS: Dariaus lr Girėno 
gyvenimo lr veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldino 
minko paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus lr Olrfino nuo
pelnai aviacijai Ir mūsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai Ir rėfci. komitetai.

384 pusi. au 86 paveikslais; 
tvirti virbeliai. KAINA »1.50. siu
nčiant paĄLu 1165.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO. ILU «

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalimo ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
au pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMH 
KAPINĖSE

Vienas blokus | ryt na nuo 
dkliiuJU vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys teletonal]

Rez. PENSAOOLA MII 
BELMONT S4S5

O f ries s HOJ^IDK IMS
Alfred Roeelll. pr«a Vlnoent Hoselll. aeer.

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

I. J. Zolp
J. F. Endtikis

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

Lackavia ir Saus 2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 Cicero 5927]

1. Lulničiiis 4002 Archer Ave.
Phone LAFayette 3572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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VIETINES ŽINIOS
“NAŠLE” PRISTATO FOTOGRAFIJAS 

KELLY “VAIKŲ”

Manoma, kad per fotogrufi-1 ,li buvo įtikinta identifikuot 
jas bus surasti tikri Kelly vai Elzbietų Bolton, 20 metų, 6538 
kai. Fotografijas pristatė ty-I S. Marshfield Avė., kaipo sa- 
rinėtojui Jaek Reubens mote- j vo dukterį, bet ten nuvykus 
ris, kuri save vadina Kelly , nesurasta asmens tokia pava- 
žmona. Savo tyrinėjimuose ty- rde. Apie sūnų ji sako, kad 
rinėtojas Reubens sužinojo, • jis šiuo laiku yra ligoninėje 
kad Kelly buvo vedęs ir ture-' svetimu vardu.
jęs keletu vaikų. Lig šiol ne- Į
sužinota, kas buvo jo tikroji1
žmona. Skelbimu laikraštyje . .. . . ,, .... , vo pirmutini nusistatymųReubens susižinojo su Hazel , , . ,_a. ,, <__
Reise, kuri neva prieš savo 
valių pasisakė, kad ji buvo 
apsivedus su Kelly 1912 ir 
persiskyrė 1918 metais, kuo-’ Už Kelly testam’ento sukla- 
met sužinojo, kad jis buvo Jo- stavimų septyni lietuviai tei- 
liet kalėjime. P. Reise sako, snio paimti nagan. Rytoj prieš 
kad su Kelly turėjo du vai- teisėjų Miller jie bus teisin
ius, bet ji nenori, kad tie vai- mi. Iš minėtų septynių asme- 
kai gautų nors ir dalelę iš pa- penki yra laikinai paliuo- 
likto $140,000 sumos, nes iš suoti užstačius kaucijų. Žalo
to vaikai sužinos, kad jų tė- nikas ir Dailydė dar laukia 
vas buvo krimmalas. paliuosavimo dienos.

Užvakar Reise advokatas 
pranešė, kad jinai pakeitė sa- 

ir
dabar nori padėti Reubens tvi
rtai nustatyti, kad jos vaikai 
yra taip pat ir Kelly vaikai.

\ykų rinkėjas vyksta į Lietu- [pusmetinį susirinkimų birželio
vų su studentų ir profesionalų 
ekskursija liepos 3 d. laivu 
“Gripsholm”. Į viso pasaulio 
lietuvių kongresų veža visų 
savo turtingųjį muziejų.

— A. Vaišvilienė ir C. I’e- 
traitienė Vaišvilų bute, 1358 
E. 64tli str., birželio 9 d. su 
rengė pagerbimo pokylį A. 

. Nausėdienei, neseniai gavusia.
Gedimino ordinų

ŽINELĖS IŠ KITUR

RADIO18 d., 7:30 vai. vakare, Chica-1 
go Lietuvių Auditorijoj.

Kviečiami nariai būtinai pri Užėjus šiltam orui, geiiau- 
būti, nes svaibus suskinki- s;a atsisėsti prie savo radio 
mas. Yra naujų reikalų svars-|ir pasiklausyti gražių ir įdo- 
tymui. P. K., sekr. jmįų radio programų, kuriuos

kas antradienį leidžia Peoples 
rakandų krautuvės. Šios die
nos prograine dalyvaus dain. 
S. Saurienė, L. Sabonienė, A. 
Čiapas, Kastas Sabonis, Peop
les Parlor kvartetas ir kiti. 
Kalbės dr. S. Biežis. Bus gra
žios muzikos ir visokių įvai-

CICEROS ŽINIOS

VYKSTA ANKSČIAU 
NEGU TIKĖJOSI

Vytautas Tamulis, Yankee svaidinio ratelio narys, 
kuris šioiAis dienomis žaidžia prieš Chicago White Sox 
Comiskev parke. Vytauto Tamulio dienoje, Fenwav pa
rke, Bostone, buvo įteiktos dovanos Vytautui Kazimie
rui Tamuliui. Dovanas įteikė English High school var 
du Lietuvos Vyčių 17 kuopos ir kitų. Sportininkas Ta
mulis nuo pat šio sezono pradžios pasižymėjo kaipo 
vienas iš žvmiausiu metiku.i ... _____

1 • •.rgaičių ir bernaičių. Linkėti- jas adv. Ch. Kai šeštadienyje 
Ina visiems siekti aukštesnių formaliai atidarė savo ofisą 
'mokslų. Marųuette parke. Ta proga J }

Nors praeitų sekmadienį jo naujų ofisų buvo susirinkę ,ŽINIŲ - ŽINELĖS
Lietuvių labdarių sųjun- ,buvo lietinga diena, tačiau ci- (daug profesionalų ir biznierių

►GABENA PENKIS TONUS
LITUANISTIKOS

gos centro susirinkimas atke- ceriPC‘iai gausingai suvažiavo j 
liamas savaitę anksčiau. Jis j- savo parapijos pikniką A ytau- 
vyks rytoj vakare, Aušros Va-

ri

------------- rtų parap. salėj. Labdarių vei-
D-ras A. Račkus, kuris I)U kėjai nepamirškit.

LR pirm. adv. Skipičio įga- Į — šiomis dienomis atvyko 
Uotas Amerikos lietinių taipe j a(jv p Mastauskas,
rinkti lituanistikų paiodai per j<urjs sveikatos pataisymui y- 
būsima viso pasaulio lietuvių ,ra apsigyvenęs Texas valstv- 
kongresų Kaune ir tų parodų bgj Atrodo gerokai sustiprė-
prirengti, turėjo išvykti į Lie- 
tuvų liepos mėnesį. Dabar ga
vo pranešimų, kad turi išvyk
ti ateinančių savaitę, taip 
greit, kaip tik gaus dokumen
tus iš Lietuvos Pasiuntinybės 
AVashingtone. Dabar dienų ir

to parke.
— Šiandien apleidžia Cbica-

— LRKSA piknike, įvyks 
tančiame šeštadienį, birželio 
22 d., 1j. Vyčių kuopų beisbo- 
lės tymai turės įdomias rung

— Brooklyn, N. Y. vyskupi 
|i susilaukė dar vieno lietu
vio kunigo. Birželio 15 d. j 
šventintas kunigu klier. V. 
G od finas

— Brooklyno liet. profesi- 
jonlų sųjunga rengia paskai
tas iš AVMBQ radio stoties. 
Paskaitos įvyksta kartų sa
vaitėje

— Sugrįžo iš Lietuvos mu
ziko A Vismino žmona. Lig
šiol Visminas vargonininkavo 
Fhiladelpbiįoj, bet po poros 
mėnesių užimsiųs vargonink) 
vietų Lawrence, Mass

gą DULR pirmininkas adv. R tynęs. Jaunimas neturėtų pa 
Skipitis. Vyksta į New Yorkų. miršti, kad bus ir šokiai. 
Skrenda lėktuvu. i — Dr. A. Račkus, žinomas

Valstybės prokuroro padėjo- numizmatikas ir istorinių da-

jęs. Chicagoje žada pagyven
ti jiorų mėnesių. į

— Praėjusį sekmadienį dau i 
guma mūsų mokyklų turėjo [ 
mokslo metų užbaigimo vaka- į 
rus. Šiemet lietuvių parap. mo

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone 
FROspect 1038

Ree. and Office 
2X59 So. Leavitt St.

OANal 0708

, , , i-kvklas baigė tarp 600-700 nie-naktj jo bute verda darbas: 
klasifikavimas, surašymas ir

DR, j. j. KŪWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

Valandos: Nuo 1-5 Ir 7-9 kasdieną. 
Rez. Ir Ofiso Tel. — BOUlovard 5031

DR. L. A. ZALESKA
GYDYTOJA Ir CHIRURGE

1720 West 47th Street

Lietuvių Tinprovement klū
bo pusmetinis susirinkimas į- 
vyksta birželio 18 d., 8 vai. 
vak., Liberty svet. Nuoširdžiai 
prašau visų narių atsilankyti, I renybių bei svarbių praneši-
yj>ač kurie turi aukštas sųs-'mų apie parengimus bei Peo- 

Ikaitas (bilas). Mūsų adv. L.'plos krautuvių prekybos eigų, 
Kizas su A. Valančium ir J. nes jose dabar eina didelis 
Bertašiu, padedant Cicero Tax .“June drive”. Be to, siūloma 
-payers council, darbuojasi, 'net du tūkstančiai dolerių ve- 
Sako, trumpu laiku vandens rtės dovanų ir daroma prisi 
klausime bus gerų rezultatų, rengimas prie Peoples die
Išgirsime jų raportų.

A. F. Pocius, pirm.

Pranešimai
STUDENTŲ DĖMESIUI 1

Šį vakarą Aušros Vartų pa- Į 
rapijos mokyklos kambaryje 
8:15 įvyks Čikagos Studentų 
kuopos susirinkimas. Visi stu- 
dentai-ės kviečiami dalyvauti 
šiame susirinkime. Valdyba

BRIDGEPORT. — D. L. K. 
Vytauto draugija laikys prieš- 1

LIETUVIAI DAKTARAI

nos, kuri įvyks 30 
šio, Birutės darže.

sio> mene-

CLASSIFIED
ALTOMOBnJCS AUTOMOBILE*}

EMIL DENEMARK INC.
-----—■ Vartotų Karų Bargenai "

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

CADILLAC ’32, 5 Sedan, 6 drat. ratai ... 
BUICK ’35, 5 Sedan. Trunk. garant. . . . 
BUICK '34, 5 Sedan 57, kaip naujas .
BUICK '35, 5 Sedan, garant. ...................
CADILLAC '30, 7 Sedan. V-16, Tobulas 
PONTIAC '35, 5 Sedan, DeLuxe modelis
PONTIAC '35, 5 Sedan. 6 cylind..............
BU’CK '34, 5 Sedan, Trunk........................
BUICK '33, 5 Sedan 67, kaip naujas . . . 
CADILLAC '31, 7 Sedan, 6 drat. ratai . 
BUICK '34, 5 Sedan, tobulas karas ...
FORD '33, 5 Sedan DeLuxe ........................
PONTIAC '34. 5 Sedan De Luxe ..............
BUICK '33. 5 Sedan 57. pirmos rūšies . .. 
CADILLAC '31, 5 Sedan. 6 drat ratai

____ 8825
____ 8825
____ 2825
___  8785
____ $745
____ $745
____ $605
____ $605
____ $605
____ $605
____ $675
Specialiai 

____ $505
$505 
$40.5

pakavimas surinktų parodai 
eksponatų. Amerikos lietuvių 
lituanistikų, inimant paties -a- 
ro/Račkaus numizmatinį ir ar- 

j6ologinį muziejų, sudarys pe
nki tonai svorio. Parodoj bus 
išstatyta 40,000 eksponatų.

Kurie yra pažadėję pri
duoti kokių nors dalykų, liu
dijančių Amerikos lietuvių gy 
veninių, veikimų bei veiklų Lie 
tavai kovojant dėl nepriklau 
somybės, prašomi būtinai pri
duoti šių savaitę, kad suspėtų
sykiu parvežti Lietuvon ir iš- 

I statyti Vytauto muziejuje. D- 
[ ro Račkaus adresas yra toks: 

i»51 W. 43rd St. RaP.T-------------------------

VARGONININKŲ IR CHO
RŲ ATSTOVŲ DĖ

MESIUI
Šiandie West Side, Aušros

Vartų parap. mokyklos kam
baryje, lygiai 7:30 vai., vaka
re, įvyks nepaprastas susirin
kimas reikale Dainos Šventės, 
kuri rengiama rugpiūčio 4 d.. 
Vytauto parke.

Visi vargonininkai ir chorų 
atstovai, prašomi paskirtu lai
ku susirinkti. Rašt.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGA8

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

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

Ofiso telef. BOUIevard 7820 

Namų tel. PROspeet 18SO
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų {tempimų, kuria 
erti prlcfantlml galvos akaud4Jimo,
• miglino, aklų aptemimo, nervuotu- 
>no. aksudam* aklų karfttf. atitaiso 
trumparegystę lr tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia magiausias klai
das. RpectalS atyda atkreipiama J 
mokyklos valkua Kreivos akys ‘ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki t v 
NedlltoJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo t Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tri. OANal 0257
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1621 SOUTH HAIjHTED STREET 
Rerldenrija 8800 So Artesian Avė.

Valandos: 11 rvto Iki 8 popiet 
8 Iki I v. vakaro

Tel CANal 8122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutart)

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Tel. OANal 0402

Ofiso: tJi. LAFayette 4017

Rez : Tel. HEMloek 6284

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

Seredomis lr Nedėliomis pagal sutari)

LA SALLE '31. 5 Sedan, labai pulkus ............................................ $445
CADILLAC '30. 5 Sedanette, Fleetwood ........................................... $305
PIERCE '30. 5 Phaeton, Pilkas, Tobulas .................................... $305
PACKARD '31, 7 Sedan, Custom Built ......................................... $305
LA SALLE '31, 5 Coupe, geram stovy ............................................ $345
BUlCK '30, 5 Sedan 67. O K ...................................................................... $325
CHRYSLER '31, 2 Conv. Coupe. Rumble seat ...................... $205
LINCOLN '30, 5 Sedan, labai puikus karas ................................. $205
PACKARD '30, 5 Sedan, Light 8........................................................ $205
PACKARD '30, 2 Conv; Coupe, Gražus .......................................... $205
CADILLAC '30, 7 Sedan, geram stovy .......................................... $205
BUICK '30. 5 Sedan 61, švarus ........................................................ $225
CHEVROLET '31, 2 Coupe, 6 drat. ratai ................................. $225
CHRYSLER '29, 7 Sedan. 6 drat. ratai ..................................... $105
FORD '31, 2 Coupe, geroj tvarkoj ...................... .. ..................... $105
GRAHAM '32, 5 Sedan, bargenas ............................................... $105
I.A SALLE '29, 5 Sedan, žema kaina ................................................. $105
CADILLAC '28, 5 Coupe, geram stovy.................................................$105
OAKLAND '30, 5 Sedan, gražiam stovy ...................................... $175
PACKARD ’28. 7 Sedan. Light 8..................................................... $175
FORD '30, 5 Sedan, pigiai .................................................................. 8145
CADILLAC '28, 5 Sedan, bargenas ............................................... ' . $125
CADILLAC '28, 7 Sedan, sugauklte ........................................8125
NASH '29, 5 Sedan, žema kaina .................................. 8125
BUICK '28, 5 Brougham, eina O. K..............................$05
BUICK '28, 5 Sedan. žemai apkalnuotas ....... S 05
ESSEX '29. 5 Sedan, bargenas . ........................ ...................... •
BUICK '27. 5 Sedan, pigiai .......................................65

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

Ofiso Tel.: PROspeet 8376 
Ret. Tel.: HEMloek 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytoju ir Chirurgai 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 tr 8:SO Iki 8:80 
Seredomis Ir nedSItomts pagal sutari) 
Res. 28IR W. 69th St. Pagal sutari)

Tel CANal 6122

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

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

• 6631 S. California Avc.
Telefonas REPublic 7868

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTT8TA8

1446 80. 49th CT., CICERO. ILL.
Ut*r„ Ketv., Ir P8tn. 18—9 vai. 

8147 SO. HALSTED ST.. CHICAOO 
Paned., Sered. Ir Šubat. 2—9 vai.

OTUDEbTkER 8'2^n’5 ^an M ’ j j j j j j ' j j j j j j ' J j { ™

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4-100

Tel. Ofiso BOUlesard 6818—14 
Rea Victory 3148

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-2: nuo 8:20-2:88 

756 W«rt 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 4—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutart)

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentlstaa 

Gas X-Ray
4148 ARCHER AVĖ., Oor. Franrisro 
Tel. Office Laf. 2660; res Vlrg, 0669

Office Tel. HEMloek 4848 
Res Tel. GROvehill 0417

6924 S. TALMAN AVĖ.

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

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

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telephone BOITIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Res. 6615 8. Rockwell St.

Phone REPublic 9723 CHICAOO

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant jflsų morgl- 

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

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

IVAIIŪŠ DAKTAB AI

DR. CHARLES SEGAL
OFI8AA

4729 Bo. Ashland Are.
I lubos

CHICAOO. ILL.
OnSO VALANDOS:

Kuo 12 Iki II vai. ryte. nuo I Iki 4 
vai. po plotų Ir nuo 7 Iki 1:29 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki lt 

valandai diena 
■Pelrionas MIDvvav 98M

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAU lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0884 

Rea.1 Tel PLAaa 2400 
Valandoe:

Nuo 18-11 v. ryto: 2-8 Ir T-8 v. v. 
Nedėldlenlalo nuo 19 Iki 11 diena

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutart,

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAČKUS
OYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 tkl 8 vai. vakaro 

Seredomis ir nedėliomis pagal 
sutart)

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki ( 
Panedėlio. Seredos lr Pėtnyėlo.

vakarais 6 Iki 9 
TriefooM OANal 11TB 

KAMAI: 6459 S. RockvreU St.
Telefonas REPublic 9600

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - STUNCTAM 
PINTGUS Į LTETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRĄ

Reikalaujam 100 namų už 
eAsb. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marquette Park.

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

Tel. LAFayette 3051

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
iki 3 popiet — 6 Iki 8:80 vakare. 
Nedėliomis nuo II ryto Iki 1 p.p.

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run' $6.80


