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MEKSIKOJ NĖRA LAISVĖS, O JIS 
KALBA KITAIP

AVASHINGTON, birž. 18. 
— Aną. dieną kongreso že
mesniuose rūmuose dar iškel
tas katalikų persekiojimo 
Meksikoj klausimas.

Tai padarė atstovas J. P. 
Higgins iš Mass. Jis nurodė, 
kad tai yra U. S. prezidento 
pareiga viešai pasmerkti Mok 
sikos vyriausybės bolševikiš-

ANGLIJA SUTARĖ SU 
VOKIETIJA

LONDONAS, birž. 18. — 
Oficialiai paskelbta, kad An
glija pagaliau sutarė su Vo
kietija karo laivynų klausimu. 
Vokietija laimėjo sau 35 nuo
šimčių laivyno didumą paly- 

kus žygius prieš religiją, bet Į ginus su Anglijos laivynu, 
neišsisukinėti teisinimais, kad
jokia valstybė negali kištis Į 
kitos valstybės vidaus
tvarkymus. i lijos. Nė viena

lliggins nurodė, kad J. Vai no Vokietijos

Per vedamas derybas An
glija keletą kartų atsiklausė 

Pasi* ’ Prancūzijos, Amerikos ir Ita- 
uino \Ta viens, jų nesiprieši- 

ginklavimuisi
istorijoje būta daug jūrosev 

atsitikimų, kada vyriausybė Per porą dienų bus išsprę-
viešai reiškė papeikimo tiems 
kraštams, kuriuose buvo var
žoma žmonių religinė laisvė. 
Buvo pareiškiami ir protes
tai.

Bet kam čia gilintis į toli
mą praeitį, sakė atstovas Ilig 
gins. Štai prieš vienerius me
tus — pereitais metdis, su pre 
zidento Roosevelto nuoširdų 
pritarimu U. S. senato as
tuoni žymieji nariai pakilo 
iš savo sėdynių ir smerkė vyk 
domus žydų persekiojimus Vo 
kieti joje. Meksikos gi klausi
mu vyriausybė išsisukinėja.

sti kai kurie tekniški klausi
mai ir, rasi, penktadienį su
tartis bus pasirašyta.

KOMPANIJA SUTIKO PA
SIDUOTI ARBITRAŽUI

KALINIŲ MAIŠTAS 
KASYKLOJE

OMAHA, Neb., birž. 18. — 
.Gatvėkarių kompanija paga
liau sutiko pasiduoti arbitra
žui, kaip to norėjo gubemato 
rius, kad susitaikius su strei
kuojančiais darbininkais.

[Kompanija tad tikisi, kad 
už poros dienų bus grąžintas 
normalus gatvėkarių judėji
mas.

JI PRIVALO ATVIRAI
SMERKTI KATALIKŲ
ENGĖJUS MEKSIKOJE
fMENICO CITY, birž. 18. 'to valstiečių partijos, šuva- j 

— Meksikos prezidentas Car- žiavime vadai įspėja karalių 
ti, kaip jos septintasis sūnui denas pakviestas vakar čia kad Jis skirtųsi su Magda, iš- 
priims kunigo šventinimus, atidaryti tarptautinės organi griautų savo rūmuose palai- 
Tai kun. R. F. Reginaldas' zacijos Rotary suvažiavimą, komą patarėjų kliką, nes prie 

Jis pasakė ir prakalbą. Paša- dingai krašto valstiečiai su-

MONTREALIS (per paš
tą). — Mrs. Arthur Roy iš 
Šv. Mykolo parapijos, Belle- 
chasse apskrities, turės lai
mės čia birželio 29 d. maty-

Roy. Kiti penki jos sūnūs ku 
nigai yra gyvi, o vienas sū
nus kunigas yra miręs.

Be to, jos trys dukterys y- 
ra vienuolėmis; o ketvirtoji 
duktė išėjo iš vienuolyno ir 
grįžo namo pas motiną, kada 
pasimirė tėvas ir motinai bu
vo reikalinga pagalba.

/Visi broliai kunigai ir jų

BRASOVAS, Rumunija, 
birž. 18. — Didžiausios runiu 
nų politinės partijos — kraš-

seserys vienuolės yra iškrikę pat didžiuojasi socialistišku;
mokslu mokyklose, kadangi, 
anot jo, tas “naudinga gy

dai- ventojų daugumai.” Nieko ne 
sakė apie savo vyriausybės 
vykdomus religinius persekio 
jimus. Aišku, kad jis didžiuo-

po pasaulį. Vienas jų yra 
apaštališku prefektu Japoni
joj, kitas misionieriauja, 
kitas profesoriauja kunigų
seminarijoj Quebece, o du 
dirba parapijose. Iš seserų

kojo apie politinį ir ekonomi- kils prieš sostą ir sudarys 
nį krašto stovį. Apgailėjo,' naują yvriausybę.
kad užsieniai kritikuoja ir Į .Valstiečių vadai pareiškia, 
peikia Meksikos vyriausybės kad Rumunija yra krikščio- 
vykdomą socialę ir ekonominę niškas kraštas, tad krikščio- 
programą. Jis pareiškė, kad nįgkaį įurį valdomas, pa- 
didžiuojasi savo krašto įsta- naikinus visus iš karaliaus me tų pradėtą 
tymais, kurie .esą, ‘ apdrau-. raiUų plintančius skandalus'. , tęsti.
džia gyventojus nuo priespau i _______________
dos ir išnaudojimo.” Taip

viena vienuolė dirba Japoni-jjasĮ įr tuo. Girdi, nauji Mek- 
joje.

GRANO JURY KALTINO 
SWEITZERĮ

-----  ■ y
Cooko apskrities grand ju

ry įkaitino buvusį apskrities 
klerką ir pašalintą apskrities 
iždininką R. M. Sweitzerį už 
rastus trukumus klerko ofiso 
fonduose. Grand jury rado, 
kad tas yra viešųjų fondų eik 
vojiimas ir už tai numatoma 
kalėjimo bausmė, jei teismas 
ras jį kaltu.

LIETUVOJE SPARČIAI 
STATOMAS CUKRAUS 

FABRIKAS

LANSING, Kas., birž. 18. 
— Apie 400 kalinių sukėlė 
maištus valstybės kalėjimo 
kasykloje — 720 pėdų žemės 
gilumoje.

k Kaliniai kėsinosi įsiveržti 
į sargų narvą ir pasigrobti 
ginklų ir amunicijos. Tačiau 
jie atblokšti ašarinėmis bom- 
bomis.

Yra baimės, kad kaliniai 
atnaujins puolimą prieš sar
gus. Šie pastarieji šaukias pa 
gailios, daugiau dujinių bom
bų reikalinga.

PADUOKITE APLIKACIJAS 
NAMŲ PASKOLAI

Chicago Real Estate boar- 
das pataria, kad tie visi ma
žųjų namų savininkai, ku
riems nėra galimybės priva
čiu keliu atnaujinti namų 
morgičius, tegul suskumba 
paduoti aplikacijas į HOLC, 
kadangi aplikacijos bus pri-

CARDENAS SUDARĖ 
NAUJĄ KABINETĄ

MEXICO CITY, birž. 18. 
— Nugalėjęs diktatorių Cal- 
lesą Meksikos prezidentas 
Cardenas pagaliau sudarė 
naują sau kabinetą iš vienų 
savo šalininkų.

Kai kas spėja, kad Callcs 
vargiai pasiduos Cardenasui. 
Laukiama naujų įvykių.

AVASIIINGTON, birž. 18. 
— Rasta, kati visam krašte 
apie 160 keleivinių laivų truk 
sta apsaugos įtaisymų.

TRECIOJ! VAIKU DAINŲ KONTESTO 
DAUSPERRADUA

Šiandien konteste dalyvauja: 
Sv. Mykolo, Dievo Apvaizdos 
ir Sv. Juozapo parapijų mo
kyklų berniukai ir mergaitės

Jau atlikta dvi dalys šio išrinksite jūs, o ne kas kitas, 
kontesto ir, kiek teko išgir-1 
sti, visiems patinka jaunųjų 
dainelės. Matyt, kad seni ir

šiuo kontestų susido-

TodėJ kiekvienas lietuvis 
turėtų pasiklausyti šių pro
gramų ir išgirsti vaikelių dai

jauni ivmuvcoh* 1 nejeg jęiaugyjajdį jų ūaįne.
mėję. Daug kas pastebi, kadi,......................... ......... • K .,¥ / . _ . A A .A |bų, jus pnsiruosite prie Lai

kas įvyks už dviejųiš tų jaunųjų artistų ateity
je turėsime daug malonumo 
klausydami jų išlavintų bal
sų. Graži pradžia ir turėtu- 

darbą toliau

Kontestas jau artinasi prie 
pabaigos. Teliko tik šios die
nos programa ir ateinančios 

i savaitės programa. Po pasku ni°.) taip pat 
tinės programos šiame laik- įdomią kalbą,

savimo
savaičių. Neužmirškite, kad 
šis kontestas vykdomas per 
“Draugo” radijo valandas 
trečiadieniais iš stoties WE- 
DC, 1210 kil., tarp 3:30 ir 
4:30 vai. p. p.

Šios dienos radijo progra- 
išgirsime kitą 
kurią pasakys

i raštyje bus įdėta kontesto lietuvis gydytojas dr. J. Poš- 
blanka. Blankoje rasite pavar, ka. Visiems apsimoka pasi
dės visų kontesto dalyvių. I klausyti pamokinančių kalbų
Kas, sulyg jūsų manymo, ge- j sveikatos reikalais. Pasuki**

vairiems tikslams skiriamų riausia dainavo, tai už tuos «avo radiją ant stoties WE-
trobesių ir be kita ko turės jaunuolius balsuokite. Neuž- DC, 1210 kil., nuo 3:30 ir 4:30

kad laiminguosius I vai. popiet. Rep.

KJAUNAS. — Antrasai cuk
raus fabrikas susidės iš 10 į-

sikos įstatymai sumažins, ar
ba visiškai panaikins, konflik milžinišką duobę runkelių Ii- 'mirškite,• I *
tus tarp kapitalo ir darbo, (kučiams suversti

Cardenaso kalbai yra veid-l Didžiausio trobesio jau pa- KAIP KAUNAS KOVOJA, PALAIDOTA DARIAOS
mainiška, kadangi jo vyriau'statytos sienos. Kai kurie tro- 
sybė neapdraudžia gyventojų'besiai bus dengti specialia me
nuo priespaudos, bet dar ji' džiaga, o kiti raudonom čer-' —
pati juos spaudžia, persekio-' pėm ir skarda. Fabriko dūm; KAUNAS ja, naikina visokią laisvę ir traukis turės 90 metr. aukš- delio nedarlio 
kitas teises. /Vykdo savo

SU NEDARBU MOTINA
KLAIPĖDA. — Dariaus 

motinos kūną vežant iš Klai
pėdos į Judrėnus, pakeliui, 
Švėkšnoje, jį iškilmingai pa-

- Lietuvoje di- 
klausimo nėra.

Toks aukštas dūmtraukis žmonės norintieji dirbti ir 
galvotus Įstatymus, kurie prie j statomas tuo tikslu, kad ge- bent kukliam pragyvenimui 
šingi konstitucijai ir ignoruo-' riau dūmus trauktų ir gerin- uždirbti darbo beveik visada sitiko kelių tūkstančių žmonių
ja gyventojų nusiskundimus | tų degimą, nes numatoma fa- susiranda. Tiesa, žiemos me- minia *r špaleriais Išsirikiavę 
ir protestus. i briką kūrenti durpėmis, taigi , tu bedarbių skaičius miestuo- šauliai ir moksleiviai. Vietos

su- C1O.

Meksiką valdo nyki mažu
ma, kuri turi sau sudariusi

Lietuvos kuru. se žymiai didesnis, negu va- klebonas, kun. Maciejauskas,
T» i .. , . . K • * sarę. Anksčiau, kol nebuvo eko kuris lydėjo karstą nuo patIš kitų statomų trobesių pa-______ __ ., fiv5Vv10,000 dol. laidas skirtas P°lltine PartDU ir pagrobusi. didelė kalkinė Kai-!nominn> aunkumų ir kol buvo Klaipėdos, Švėkšnos baznyčio

savo kontrolėn kariuomenę.i . . . < 'gyva miesto statyba, vasaro- 3e atlaikė gedulingas paanal-
• Ikės bus vartojamos is runke-, , . . . ’ ^oc iSb0Linm0o Aiįkaitintajam.

SVETIMŠALIAI ETIOPIJOJ 
BIJO KARO

LONDONAS, birž. 18. — 
Žiniomis iš Etiopijos sostinės 
Addis Ababa, ten gyveną sve 
timšaliai bijo, kad karas 
neužkluptų jų, o tada nebūtų 
galimybės jiems pasprukti.

U. S. pasiuntinybė rengiasi
imamos tik iki šio birželio ten nutraukti visokią veiklą.

Misionieriai bus pakviesti iš 
visų krašto dalių suvykti į 
Addis Ababa.

men. 27 d. vidunakčio. 
Aplikacijas galima gauti

HOLC ofisuose, 215 W. Wack 
er drive — Chicagos centre. 
Ofisai atidaryti kasdien, išė
mus sekmadienius, nuo 8:00 
ryto iki 8:00 vakaro.

VAKAR BUVO RŪKAI
Tiršti rūkai vakar buvo už 

gulę ant kai kurių Chicagos 
dalių ir apylinkių. Iš dalies 
nutraukti lėktuvais skridimai.

PAŠOVĖ PLĖŠIKĄ
Neidentifikuotas plėšikas 

vakar puolė aludę, 6852 So. 
Ashland avė. Pašautas. Poli
cija pristatė jį į Šv. Kryžiaus 
ligoninę. Sako, nesama vilties, 
kad jis išliktų gyvas.

Gyventojai yra beginkliai -r sk*tj ^ūkštim Daša-Iin*s visai nebūdavo. j das, iškeldamas Dariaus ir Gi
LnLArrioi AT o f n t* i joklO ll&lSO ' J k H TT—_____ ___ X— 1_-.11  A—2 X TPTlfbejėgiai. Neturi 
krašto valdyme

GRUNDY APSKRITYJE 
POTVYNIAI

■ linti. Žaliavos kalkėms, arbalVasaros metu keli šimtai žmo feno ir tauta, juos davus.,j
1 kalkakmenio yra netoliese, i "'i *auna <Iarbo Prie miest« n"°Pelnus-
Gruzdžių vaisė, ir kitur. tvark-™"’i Katvil) Krindirn,) ir 15 ST{kSn08 kflnaa bnv0 nn
brikas turės ir didelę vanden- 

i tekio stotį, kuri turės tiekti 
'vandenį apie 100 litrų per se
kundą.

Fabrikas turės Ir

1 t. t. Reikia pažymėti, kad gabentas į Judrėnus ir iškil-

Potvyniai ištiko Grundy ap 
skrities, už 30 mylių pietva- 
kan, link nuo Jotieto, kai km j fabrisas turės Ir savo ge 
riuos miestelius ir ūkius. T.a- lankelio šakę, kuri dabar jau
biausia nukentėjus Gardner 
miesto apylinkė, podraug ir 
miesto dalis.

Potvyniai pasireiškė nuo 
lietaus.

DOLERIS IŠVADAVO FRANKĄ
WASHINGTON, birž. 18. Šis gi, pasitaręs su preziden-

— Iškeliama aikštėn, kad šio 
mėnesio pradžią prez. Roose-

tu, nutarė gelbėti franką. 
Tam tikslui panaudota daug

veltas ir iždo depariamento milijonų dol. U. S. banknotų, 
sekretorius Morgenthau ben- kadangi franko pagalbai bu- 
dromia pastangomis išvadavo vo reikalinga turėti pakanka-
praneflzų franką nuo žlugi
mo.

Ir tas padaryta vien susi

mai svetimų kraštų pinigų. 
Tuo būdu išvaduotas f ran

kas ir sustiprintas doleris
siekus telefonu per Atlantiką.1 tarptautinėje mainyboje. 

Frankui buvo pavojaus ne-Į Žinovai tvirtina, kad ta pa
tekti aukso standardo ir tas'galba bus gera tik iki ru- 
galėjo sukelti finansinį krizį dens. Jei iki to laiko frankas
visam pasauly. Prancūzijos 
banko viršininkas tad kreipės 
per telefoną pas Morgenthau.

nebus pilnai stabilizuotas, pa
sikartos jam 
jus.

žlugimo pavo-

Kaune bedarbių skaičių padi
dino žmonių veržimasis iš kai 
mų į miestus. Mat, kaimuose 
manoma, kad mieste galima
gauti lengvesnių ir pelninges ta, kurjs specialiai buvo at
idų darbų. ['vykęs iŠ Kauno atiduoti pa-

Su tokiu kaimo darbininkų Darbos didvyrio motinos pa-
į miešti}, Kauno1“"“™' sav0 važioje kalbo-
. ,, , . ... i je iškėlė tuos darbus, kuriuossavivaldybe pradėjo .... . x .

yra attikusios patriotes moti- 
griežtesnę kovę. Ji paskelbė. sav0 (au(ai jr val8tybei.

* į įsakymą, kad Kaune darbo kas statomas ties Kuršėnais | •
galės gauti tik toki žmonės, 
kurie Kaune yra išgyvenę ne 
mažiau, kaip 3 metus. Toks 
veržimasis iš kaimo į miestą!
vra nesveikas, .nes Lietuvoje kariuomenės vadovy-

SPBINGFIKLD, III., birt, flk jnink#nla darWnin. tt reikalavo kiny vyriausybės,
18. — Senatas pasipriešino , . . „ . 'kad ji atsiimtų japonams ne-
gubernatoriaus norui, kad vai, _ pakenčiamą Cabar provincijos
stvbės bedarbių šelpimo komi.dftrbiams savivaldybė darlm , Kinai sutiko,
sija ir toliau pasiliktų savo!ffana gerokai pampina. T>a- Laukiami nauji japonų žygiai 
vietoje. bar tvarkomi Kauno kalnų žiemių Kinijoj.

šlaitai, stiprinama Nemuno

baigiama tiesti. Ji eina iš Pa 
venčio stoties ir bus apie 2 
kil. Iš viso ten bus 3 geležin- veržimusi 
kelio šakos. miesto

Fabriko statybos darbus 
dirba apie 300 žmonių. Fabri
kas statomas t
netoli Šiaulių.

SENATAS PRIEŠ 
GUBERNATORIŲ

stiprinama
ir Neries santaka, medžiu ir 

Irake paskelbtas privalomas asfaltu grindžiamos gatvės ir 
kareiviavimas. |t. t. Kauno miesto savivaldy-

____________ bės darbininkai per dieną už-
PLAT1NKITE “DRAUGĄ” ldirba aPie 34

BAGDADAS, birž. 18. —

mingai palaidotas laikinuose 
kapuose. Per pamaldas už ve
lionės vėlę Judrėnų klebonas 
pasakė prakalbą. Gen. Bulo-

KINAI PILDO JAPONŲ 
REIKALAVIMUS

NANKINGAS, birž. 18. -

ORAS j
CHICAGO TR APYLIN

KES. '— Šiandien rytą numa
tomas lietus; vėsiau.



D R A P O A S Trečiadienis, birželio 19, 1935

“DRAUGAS”
lAetua khodien, Išskyrus sekmadienius 

rR^hlUMEKAlOS KAINA: J. Amerikos valstybėse:
Melams — *6.00. l’usvl metų — 13.69; Trims mėnesiams 
— *2.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse 
prenumerata.; Metams — 17.00; Pusei metu — *4.40. 
Kopija — 01c.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. ilgi 6 vai- popiet.
Ukelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams lr korespondentams raitų tegrąžina. 
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam tiks
lui pešto lenkių.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vaL popiet

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FBIEND

, Publlsbed Daily, Ezcept Sunday. 
BUBBCK1PTIONS: One Tear — *4.00; Six Montha

— *>.60; Three Months — *2.00; One Month — 76c. 
Kurope — One Tear — *7.00; rita Months — *4.44;
Copy — .9So.

Įvertlslng
4vertisinc rates on appllcatton.

Advertlslng in “DRAUGA8” b rin irs best reaulta.
A.4v

• DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

PROSŲ LIETUVIAI NEPASIDUOS

Naciai stengiasi suvokietinti Prūsų lie
tuvius. Jie dabar stengiasi naikinti visas lie
tuviškumo žymes. Bet lietuviai nemano pasi
duoti. Štai, Prūsų Lietuvos ūkininkas “Til
žės Keleivyje” daro tokį pareiškimų:

“Dievo žegnonė atstos nuo to, kas savo 
pavardę keis. Kų gavome iš tėvų, turime ir 
palaikyti. Kokių pavardę jie turėjo, tokių ir 
mes palaikysime, taip pat ir mūsų vaikų vai
kai, jei juos ne rasi su prievarta verstų kita 
pavardę priimti. Tik apdūmokime, kas išei
tų, jei žmonės man nieks tau nieks pradėtų 
sayo sopas pavardes keisti. Antai, ajnt kapi
nių, kur tėvų tėvai ilsis, stovi ant vieno krik
što (kryžiaus) rasi parašyta “Čion ilsis Mi
kelis Garnys”, o kai savo pavardę suvokie
tinęs sūnus čia, prie tėvų, palaidotas bus, 
ant kapo bus užrašyta jau nebe Garnys, bet 
“Storch”, o šalia senojo Pempės, arba Pem- 
paičio, gulėtų rasi vaikai su naujaisiais var
dais “Kiebitc”!.. —

Vis tiek, kaip bus, — rašo N. Tilžės Ke-

Banytiau Meno Mmiejįje Pasidairiusvinių ir meilę nušvietė žmonijai kelių j lai
mingesnę ateitį. Tiesa, pasirodant enciklikai, 
nevienam krikščioniui patekusiam liberalisti- 
nių idėjų tinklui!, pasirodė gal perdaug revo-j Mūsų bažnytinis menas tik ktų ir išknaisiojus po kurijų 
liucinė jos dvasia. Bet šiandien enciklikos žo- pradedamas tirti. Tai plati ir archyvus, pasiskaičius kitokių 
džiai turėtų būti ypač reikšmingi, nes visuo- labai įdomi sritis. Ilgus šimt- dokumentų, galima būtų šį tų 
meninio gyvenimo pamatai dažnai susiūbuo- mečius Lietuvoje bažnyčios bu laimėti, gal net surasti iki šiol
ja ir griūdami rengiasi įstumti į pražūties vo vieninteliu junginiu tarp dar nežinomų Lietuvos daili-
kilpas žiuonijų ir sunaikinti mūsų kultūrų. aukštosios Europos kultūros ninku eilę. Pav., labai įdomu

------------------- atstovų mūsų krašte — anų būtų susekti autorių puikaus
KĄ NUVEIKĖME laikų menininkų — ir Lietu- šv. Kazimiero paveikslo, da-

----------- vos liaudies. Tuos menininkus bar kabančio bažnytiniame mu
Amerikos lietuviai daug darbų yra nu- kvietė į Lietuvų ano meto ba- ziejuje, seniau priklaususiu 

veikę. Jie rūpinosi Lietuvos reikalais, jie 'žnyčių statytojai ir šelpėjai, Viduklės bažnyčiai, 
daug darbavosi, kad išsilaikyti kaipo lietu- Lietuvos dvarponiai. i Taip pat būtų Įdomu pase-
viai. Į Lietuvų siųsta milijonais dolerių, šim
tais tūkstančių išleista Lietuvos nepriklau
somybės reikalams. Čia, Amerikoje, statė ba
žnyčias, mokyklas, visokias kultūrines, lab
darybės ir biznio įstaigas, leidžia laikraščius, v. , v .
knygas. Apie daugeli musų darbų Lietuva l(ar„;.bo; 
nėra girdėjusi.

Mes neabejojame apie tai, kad Lietuvos 
visuomenė sinulkiiieniškiau nori žinoti, ką 
mes esame nuveikę. Dėl to labai gera, kad 
viso pasaulio lietuvių kongreso metu Kaune 
rengiama paroda, kuri vaizdžiai negu ku
riuo kitu būdu bus galima parodyti Lietu

kti, ar neatsiras dauginu kū
rinių dailininko Petraševi- 
čiaus, nutapiusio prieš 100 me
tų Raseinių bažnyčiai šv. Do
mininko paveikslų. Petraševi- 
čius (atseit, Petrošius), rasit, i 
tai vienas mūsų Vilniaus šei- Į 
mos dailininkų. Įdomu taip į 
pat smulkiau ištirti, kiek yra l

, - dirbę ir kokiais meno kūry-laikų garsių dailininkų arba , , . ■.. . , .. . . „ _ . |bos ypatumais pasižymėję pe
reito amžiaus pabaigoje Kau-

Į Nors katalikų tikėjimų esa
me gavę per tarpininkus len- 

1 kus, tačiau senoji bažnytinė 
dailė iš Europos į mūsų bažuy-

tarpiškaį. Mūsų krašto bažny
čios dažnai būdavo statomos *
italų ir anglų architektų, o pa
veikslai piešiami renesanso

iš jų kopijuojami. Renesansi
nė dailė, ypač barokas, pate lio katedrų puošę dailininkai

c , , , , , kusi i Lietuvų, leido čia savo . • ... . , ,vai, ka ir kaip dirbome. Svarbu, tat, kad or- , , . , , v . . Moniuska, Andriollis ir k. A-. .. . . .. . . ,. kultūros ir kūrybos sakms,! , , ,ganizaciju vadai nepatingėtų surinkti paro- , . ... ... , J pie juos gyvu žodžiu galėtų
dai medžiagų: knygas, konstitucijas, plaka- " . 1 papasakoti prel. A. Jakštas -
tus, ženklelius, uniformas, fotografijas, ve- _ . 1 , v . Dambrauskas ir kiti senesni...... .v . . , Lietuvos bažnytinė dailė yraL- , •», • -.kavas ir viskų, kas nsasi su vienos ar kitos į ............... . ... i Kauno dvasiškiai.... . įtarsi lietuviško religingumoorganizacijos veikimu. Knygų leidėjai tuie- ... . .

. .. . .... -v, • i su europėjiniu estetizmu sintų pasiųsti knygas, kurias jie yra išleidę. i _
Kaip žinoma, dr. A. Račkus specialiai !

yra įgaliotas rinkti medžiagų tai parodai. ' H1' len^an^ tautodaili

r ‘jr-i
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Apkaltinti dėl motsrs mirties. Lucilė Fleigelma- 

nienė (dešinėj) ir L. Leix (kairėj užpakaly) kaltinami 
dėl mirties moters M. McGivnev, kuri mirė panaudojus 
narkotiškų nuodų vienoj purėj. Pati Fleigelmanienė yra 
narkotike ir prisipažino davus jų velionei. Sėdi kalti
namojo advokatas; užpakaly policininkė.

ĮSI2 metų Napoleono armijos 
kareivio darbas. Bet bareljefo 
išvaizda kitkų rodo. XIX am
žiaus pradžios gabiausias me
nininkas nebūtų galėjęs pada
ryti savo kūrinius tiek arti

stų. Pastarieji tuo Įdomūs, kad 

sudaro mūsų krašto bažnyti

nio apdaro savotiškų prašina 

tnybę. Tik gaila, kad daugu

ma rūbų, gerokai išblukusių, 

nevykusiai išskalbtų dar si»-

Be lietuviškų autorių kūri
nių, kurių vertė ir kilmė dar 
nėra išaiškinta, bažnytiniame 
muziejuje matome kelis italų, 
rusų ir kitų tautų dailės ori
ginalus. Iš italų dailės pažy- , ...

, • ,* . • , Skulptūros skyriuje vra ir de-Unetinas Kristaus nuėmimas 1 -

mus XV amžiaus dailei, kiek kabinėti saulėtame kanibary- 
šie yra artimi. je, kur jie galutinai išbluks.

Šalia iš Debeikių gautų ba- Matyti, muziejaus vadovybė, 
reljefų įsidėmėtina taip pat skirstydama muziejaus patal-

Jam reiktų padėti. Ir tai tuojau, nes liepos i Utenos ir Zaiasų apskrityse, 
mėn. 3 d. su studentų ekskursija jis jau iš j^e^° ert^a registruoti
plaukia į Lietuvų ir vežasi visų surinktų me- i^ome5’niUb bažnytinės dailės
džiagų. Kas nebesuspės jam prisiųsti parodai Į kūrinius, tebesančius tų aps-i prv^i.uls” ,rvva: nrime. 

i Chicago, tesiunčia jo va,,a i
Kaon». Muzikos ir dainos meno reikalais rū- i nko Andrės Veroecio kūriniu^

’ inomų ar mažai težinomų kO- Je.‘ 81 n“°n,on« pasitvirtintų
pinasi komp. J. Žilevičius. Ir jam reikia pa- *)e brangintinų neži-
dėti. Žodžiu sakant, pasistengkime, kad Ori- »• kur!1“1 «»»•

leivis šio mėn. 1 d., — ar prievarta vokietins , vių parodoj Kaune mūsų, amerikiečių, vei- yaiPmių aukštuose ar bažny-. me garsaus Leonardo da Vin

“Madona su kūdikiu”, tvriav
sios gotikos dailės kūrinys 
gautas iš Veliuonos bažnyčios.

Prūsų lietuvninkus, ar nepavartos tos prie
vartos — niekas neišdildys lietuviškumo iš 
Prūsų Lietuvos, nes:

tuos rūsiuose

“kas išliko per 700 metų, to ir šiandien ' tai daug pareis nuo mūsų pačių.
nebus galima išdildyti. Per daug giliai --------------------
lietuviškumas šiame krašte, — kurį juk
vokiečiai pirma patys “Litauen” vadi
no, — yra įleidęs savo šaknis. Šito mūsų 
tėviškės lietuviškumo šaknis visokie po
pai ir jų urėdninkai, kunigai, mokytojai

kimas ir gyvenimas, kiek galima daugiau 
būtų atvaizduotas. Tai bus pirma tos rūšies ziejuose. Ten esu matęs pui- 
paroda ir ji turėtų pasisekti. Ar taip bus, ^.’as PusiailPr*hlityvias, bet

či mokytojo paveikslų. Andre , bet meno mu- * J 1
dėl Veroecio (1432—1488) bu-

KUN. J. MARČIO JUBILIEJUS

Rodos, kad vakar kun. Juozapas Martis 
minėjo 25 metų kunigystės jubiliejų.

tikrai meniškai atliktas dvi 
stovylas — šv. Kazimiero ir 
šv. Jono Nepomuko — išmes
tas iš Utenos bažnyčios, visų 
šventųjų stovylų sandėlį ir į- 
domius paveikslus Vyžuonų 
bažnyčios altoriuose, viduram-

vo skulptorius ir tapytojas. Jo 
kūriniai labai reti ir sudaro 
didelę ne tik meninę, bet ir 
piniginę vertybę. Prie kai ku- j 
rių Vero^io kūrinių savo ra- 1 
nkų yra pridėjęs genialusis I 

1 Leonardo.
Labai gražių, nors suniažin • 

ta “Šventosios Šeimos” Mu-

pas, apie tai nepagalvojo. Juk 
buvo tame pat aukšte visai ti
nkamas nesaulėtas kambarys. 
Bet jame sutalpinti su bažny-

kadentikų vėlybojo baroko tiniu menu nieko bendro ne- 
skulptūrų, tiesa, labai dažnai turi “Ars” grupės dailinin- 
užtinkanių mūsų bažnyčiose, kų kūriniai.
bet meno atžvilgiu nevertin- Apskritai bažnytinio meno 
gų. muziejaus pirmoji kolekcija

Bažnytinių rūbų ir aparatu daro malonaus įspūdžio ir ve- 
skyriuose labai krinta žiūro- rta netik meno žinovų, bet 
vui Į akis seni arnotai. Jų ta- ir šiaip mėgėjų dėmesio. Mu- 
rpe yra įvairių: primityviški; ziejus laikinai yra Kauno ku- 
rankomis siuvinėtų gobelini nigų seminarijos naujųjų rū- 
nių ir vadinamųjų Slucko juo mų III-me aukšte Bičiūnas

“snip sp
-K' J

.............. ................. , ......... ............. Kun. J. Martis daug metų išbuvo klubo-, . -Bvenloflos
ir t.t. rovė per šimtmečius, bet galutinai nu Gary, Ind. lietuvių parap. klebonu. Taip ‘ Y, domu Kieuonijos prie- paveįksl0 kopija muzie-
neišrovė. lr kas per ilgus amžius taip l»at Jia klebonavęs ir Indiana Harbor, Ind. ann(Je hajeljefus, seniau puo-į^ yTft gaVęS į§ Kelmės. Pa

veikslo originalas yra Peter
burgo (Leningrado) Ermitaže. 
Tai vienas vertingiausių šio 
ispanų dailininko kūrinių. O- 
riginalų, brangiai už jį mo
kėdama, pirko carienė Kotry
na II. Kalbamoji kopija, grei
čiausiai, bus pagaminta kurio 
Kelmės kilusio dailininko, ė- 
jusio meno studijas Peterbur
ge.

Yra muziejuje lr daugiau į- 
domių paveikslų, pav., “šv. 
Šeima”, primenanti savo švel
numu Leonardo tapybų, neži
nomo flamandų dailininko 
(“rubensistų” šeimos) “Po 
kryžium parpuolęs Kristus”, 
ryškaus piešinio “Šv. Kotry
na” (XVIII amž.), ornanien-

giliai suaugo su savo tėviške, kaip lietu- Praėjusiais metais persikėlė į Milwaukės vy-1 šuįus vietos bažnyčios prezbiT 
viskumas mūsų krašte, to išplėšti ir to- Rupijų. Yra klebonu Racino ir Milwaukės tevn-ją’ naęstabiai dailius me- 
ljau nebus galima. Jeigu mūsų sentėviai lietuvių parapijų, kurios nėra gausingos, ta- ^io rai įnius Stelmuižės ko- 
būtų ištikro buvę tik atėjūnai, kumečiai, <'iau jų žmonės gražiai sugyvendami su savo p -vtell”e, savotiškus prinnty- 
bernai ar šiaip kurie valkūnai, iš malo- i klebonu, naudingų darbų nudirba ir pažan-
nės vokiečių priimti ir šiame krašte įgy- į g4 daro ir religiniu ir tautiniu atžvilgiu, 
vendinti vos tik pinu trumpų šimtmečių, ' Jubiliatas, nors ir lėto būdo, tačiau turė
tai, be abejo, jau seniai visa, kas lietu- j damas įgimto darbštumo ypatybių, per 25 
viską, būtų išrauta buvus su šaknimis, ' ’ootus yra nemaža nusipelnęs, besidarbuoda- 
lyg piktžolė kokia, ir išmėtyta, išblašky- į «,as ir Bažnyčiai ir tautai. Mes linkime jam 
ta į visus vėjus. Tačiau tas neatsitiko, i sveikatos ir dar daug metų darbuotis lietu- 
dėl to, kad lietuviškumas mūsų krašte j viU religinei ir tautinei gerovei, 
yra per daug senas ir garbingas. Plačiai
mūsų tėviškės krašte, ypač pas ūkinin
kus, lietuviškumas su senųja gražiųjų 1 
mūsų kalba, su lietuviškais būdais ir j>a- 
pročiais šiandien tebėra dar gyvas ir vi
sai nemano išmirti arba kaip nors greitai 
pasikeisti į vokiškumų”.

GARSIOSIOS ENCIKLIKOS MINĖJIMAS

“N. Romuva” praneša, kad gegužės mė
nesyje Lietuvos krikščionys darbininkai su
rengė atitinkamų enciklikos “Rcrum Nova- 
rum” paminėjimų.

Tai tikrai pagirtinas dalykas. “N. R.” 
teisingai sako, kad kiekvienais metais krikš- 
čjoniškasis pasaulis stengiasi kokiu nors bū
du paminėti Pop. Ix*ono XIII enciklikų “Re- 
runi Novaruni”, išleistų 1891 m. gegužės 15 
d. Pasirodžius šiai enciklikai, intelektuali-

vus Daugailių varpinėje ir į- 
domia medžio stovylas, tūlo 
Bartašiaus, XVIII amžiaus 
Lietuvos skulptoriaus, sukrau
tas ant Dusetų bažnyčios auk
što.

Iš visų aukščiau suminėtų 
bažnytines dailės kūrinių į 

neseniai atidarytų bažnytinės 
dailės muziejiĮ,tėra patekę tik

----------- IDebeikių keli bareljefai. Visa
Lietuvos laikraščiai padnoda įdomių ži- kita, matyti, tebetiiro ir pūva. 

nių iš Žagarų, Suvalkų apskr. (Okupuoloj nors rasių daiktų surašo nuo- 
Lietuvoj). Rašoma, kad jau praėjo visi inc- rasas buvo pasiųstas Panėšė
tai laiko, kai vietos gyventojai norėjo pasta- žio diecezijos dvusiškai vyres- 
tyti savo sodžiuje šventųjų metų paminėjimo nybei.
kryžių, bet policija neleido lai įvykdyti. Pa- Į Bažnytinio meno muziejus 
galiau po metų laiko žagariečiai gavo leidi- turės imtis priemon ų patikri
nių pastatyti kryžių, bet tik su sųlyga, kad ;.1i ir suregistruoti ne tik auk- 
jaiiie išpiaustvtas lietuviškas užrašas bf.tų Šz’0u nurodytus, net ir visus 
visai jianaikintas, kad ant kryžiaus nebūtų Į h nūs bažnyčių nebenaudo ja- 
nė vieno lietuviško žodžio.

Matot, kaip lenkų valdžia bijo lietuviško 'ngti paimti jur , savo globi'n, 
žodžio. k.-ij nenyktų Taip put turėtu

------------------- !iisai suteikti Aplink save baž-
Lietuvoje gana iškilmingai paminėta di-^rytiniu ir šiaip mcr.u besido- 

džiojo vyskupo Valančiaus mirties sukaktis, minčius ir nusimanančius žmo- 
Tik nies, amerikiečiai, kažkodėl praleidome nes, kurie neatidėliodanri im- 
nepaminėję šio garbingo vyro. Tik mūsų, ka- J tu tų meųų visaip nagrinėti,

BIJO LIETUVIŠKO ŽODŽIO

i .l,s meno kūrinius ir pnsirte- nvtinilĮ rilbll ir įra"ki,i-

. , , bai išsigando ir gavo nervų
tuotas “Angelas Sargas” ir k. jir iĮ.(Įnui|

Be bažnytinės tapybos, ba
žnytiniame muziejuje randa
me taip pat skulptūros, baž-

ls
skulptūros, kurioje šį kartų 
be reikalo vyrauja liaudies 
primityvas, tiesų pasakius, 
daugiau bendro turįs su ka
pinėmis ir liaudies kūryba, ne
gu su bažnytiniu menu, ran-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS MOKYTOJA:- Jonuk, ryt
—--- -------------v įmūsų mokyklos piknikas. Gir

Jei dar negirdėjote tokios dėjau, kad ryt taip ]>at bus
navynos, tai pasakysiu. Nesc tavo sesutės sužieduotuvių 
niai Peoria, III., dėjosi tokia'balius. Kų pasirinksi: į pik 
rokundą. Ernest Faulkner, nikų važiuosi, ar pasiliksi na 
automobilių sėlsmonas, važia-jnie dalyvauti Imliuje. 
vo automobiliu. Važiavo ir už' MOKINYS:— Geriau va- 
važiavo ant Abrahomo Os- žiuosiu į piknikų. Mokyklos 
trandero. Sakysit, kas čia to- piknikas tik sykį būna į nie
kio, juk tokie eksidentai ne tus, o sesutės sužieduotuvės 
naujiena. Ale palaukit. Po to jau ne pirmos ir ne paskuti- 
eksidento, tikėsit, nr ne, ne nės.
nukentėjęs automobilistų pa
traukė į kortų, ale automobi
listas nukentėjusi už tai, kad, 
suvažinėdamas žmogų, jis la-

— Kodėl toks nusiminęs? 
— Nieko negirdėjai? Vakar 

pabėgo mūsų banko kasierius. 
— Šitaip?! Ir kų pasiėmė? 
— Žmonų sykiu pasiėmė. 
— Aš klausiu, ar jis pašiJei tokis parėdkas įeitų į 

didelius miestus, kaip mūsų ėmė kų nors vertingo?
Čikaga, gudbai visiems, kurie ----------
neturi automobilių. ' KOSTIUMERIS:— Vaiter,

-------- kodėl pas jus nėra tutpikų
O va kita linksma navyna. dantimis krapštyti.

patysI)es Moines, Ia., šteitavas VAITERIŠ:— Tai
personalių taksų kolektorius kostiumerini kalti, 
vienų dienų gavo Čekį $20.97 KOSTIUMERIS:— Kaip
personalių taksų nuo šešių tai?

daine čia aukščiau minėtus du metų šunelio vardu “Bud,” VAITERIŠ:— Bosas buvo
nupirkęs dėžutę. Ale kostin- 
meriai. pakrapštę dantis vie
toj dė(i |tgal į dėžutę, vis

niam, politiniam ir snnijaliniain gyvenimo prn . ...... o-- . r; • . \ \ . h.roljrf««, vaizduojančius at- kuriam mirdama Ona Dingam
sidėift bręsti nauia enoeba Enciklika įnešė tulikų, laijcrąsciai po vienų kitų straipsni p stengdamiesi autorizuoti kuri , ... . T. , . ' . . x xs . Vn. itiejoi nręsu nauja epo<na. rainiKiiKu pie..e h , .. in Vflmo ir nu suskyrė io gyvenimų. Debei- testamentu užraše 1,000. Kanados šviesos į .darbdavių ir darbininkų san- dėjo. Bet nei pamaldų nei paskaitų, rodos, mus (susekti ų kilmę ir au- y
tykius, nurodė jiems pareigas ir teises. Ji niekur nesuorganizuota. Tai vis dėlto reiktu į toriam vardus) Pasenų bažnv
skelbdama tarp visų žmonių bendradarbia- padaryti, nors ir vėlokai. &U inventonų, ovanojimo a

kiuose, iš kur jie yra kilę, te
ko girdėti kalbant, tai esųs

dinas ir šunes moka property 
taksus. meta po stalu.
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JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

SUCH IS LIFE—

iš Apskrities Viršininko iš
gauti? Niekas nenorės tuo rū
pesčiu užsiimti...

Tyla...
— Visgi man tavęs gaila ir

aš pats nežinau, kas man <la-
i i I rosi... Kaip tik pasakėte, kadGražus buvo baigiančios va- .

• „ , r :. „i,jau rvt išvažiuojate, tai mansaros sekmadienis, baulute •' • ■> ’
.• i . • „„oS- taip labai pasidarė liūdna irjau buvo antroje puseje dan- r
gaus ir savo skaisčiais spin- Sa,la> kad "e™™™ net aša- 
daleliais dar be paliovos kai- r°s ™" Pradwla vir*tis “ 
tino ir šildė žemės paviršių, o a‘!,«-- KaiP P“1“’ kad talP 
miestelis, pasibaigus bažny- glitai išvažiuojate... Jei gali, 
eioje pamaldoms, buvo pilnas
žmonių, kurie, sustoję po ke
lis j mažas kuopeles, tarp sa
vęs kalbėjosi ir jau rengėsi 
neužilgo keliauti į namus, 

l’er šventorių pro bažnyčių 
*.<> senos klebonijos traukė 
^temažas būrys jaunimo, vadi- 

■ namų pavasarininkai, kurie ši 
sekmadienį po pamaldų, kie-1 
bonijos bute, turėjo savo su 
sirinkimą ir dabar, pasibaigus 
susirinkimui, ėjo namo.

II

Miestelyje krautuvėj dar

S. Lukas.

IŠVYKIMAS Iš TĖVU 
ŠALIES

nevažiuok... Pasilik visada su 
mumis...

— Ne. Dabar jau nevažiuo
ti negaliu... Viskas kelionei 
parengta. Išlaidos padarytos. 
Noriu ar nenoriu, jau turiu 
važiuoti...

— Augy7, argi tau negaila 
palikti ši šalis, ir persiskirti 
su draugais ir draugėmis? Ko 
dėlgi sumanei taip greitai iš
važiuoti? Gal tau negera bu
vo čia gyventi?...

— Nors ir gera man buvo 
čia gyventi, bet kitos gyveni-

°« Ilonai to—And that banm tract, By ton. Just below na b 
<ha »raat American deacrt.

rtininkų kelionės Lietuvon, lė- sensacija beisbolo pasauly, y- 
šų.... Žmonių atsilankė neina- ra geriausias bilijardo žaidė 
žai... Buvo ir mūsų sporto žvai jas lygoje.
gždės k. a. Ed. Krause - Krau- _____________
čiūnas, Pete Barskis, Ema Ši
maitis, Ben Budrik, S. Šedvi- 
la ir kiti...

“Vytis” už liepos mėn. iš
eis dvigubai padidintas ir pa
švęstas L. V. Chicagos apskr. | 
jubiliejui .paminėti.

PAS L, V. “DAINOS” 
CHORO PIRMININKĘ

Daugelis mūsų žino daininin
kės Elenos talentų dainavime. 
Iki šiol mums teko girdėti tik 
Benaitienę dainuojant per ra
dio ir šiaip parengimuose. Te
nka patirti kad ir jų dukrelės 
bei mažas sūnelis seka tėvų 
pėdomis: myli dainų ir moka 
gražiai padainuoti keletu lie-

Š. m. 13 d. netikėtai teko^tuviškų dainų. Galimas daik- 
dalyvauti nepaprastoj sueigoj | tas, kada nors išgirsime Be- 

L. V. apskr. susirinkimuose Pas L. V. “Dainos” choro pi-!naitienę dainuojant trio 
’ įvesta paskaitos.... Pereitam su rmininkę Elenų Benaitienę, kvartete su savo vaikais.

ar

GEDIMINO MIESTAS

sirinkime paskaitų apie įsta 
tymus, davė adv. K. Savickas.

buvo keletas žmonių, tarp ku- ,”10 aplinkybės privertė mane 
rių stovėjo nemažas, gelsvais sa^ n.pl«*isti ir kitur isva- 
plaukais, truputi apvalaus vei- Delko išvažiuoju, gan
do, nedidele nosimi, melsvų ' ai apie tai pasa
ukiu, pilka skrybėlė ant gal
vos, batais apsiavęs,

koti nėra reikalo...

— Jei taip, žinoma, ne kų 
vardu Aleksandras, kuris su j padarysi. Gal ir labai būsi 
kitais vyrais svarbiais reika-i ]ajnįingas išvykęs, bet gana 
lais kalbėjosi. | jPU pus kalbėtis, nes man jau

Neužilgo krautuvėn įėjo vi- laikas namo keliauti. Kol pa 
dutinio ūgio, vardu Augys,
jaunas vyrukas, kuris jau virš
trečias mėnuo ėjo pavasari- Jjį laidos. Tuo tiarpu sudiev, 
ninku kuopos pirmininko pa- gaj jau paskutiniu kartu mes 

čia kalbamės... Gal daugiau 
jau neteks pasimatyti... Lin
kiu Jums daug laimės ir lai
mingos kelionės, ir laimingai 
savo užsibrieštųjį tikslų pa
niekti.

v v ras.

Dangau, kodėl apsiniaukei 
Ir leidi lietučiui pravirkt? 
Gedimino miesto gal tau gaila 
O gal, kad pilis baigia irt.

Pabuskie, lietuvi, iš miego 
Imk kardų, nulietų iš plieno. 
Girdi, Geležinis vilkas jau 

• staugia
žino jis, skriaudų, nevieno.

Trispalvė lai vėl plevėsuoja 
Aukštai Gedimino kalne. 
Padėkle Aukščiausias Lietu-

reisiu, bus ir vakaras, nes vai
saulė jau suvis žemai ir neto-, Mes Vilniaus nemirsim, ei ne.1

Antanas Poška j

pat gera proga susieiti su sa
vo draugais, pažįstamais iš 
kitų miestų, nes Springfieldo, 
Detroito, Rockfordo, Kenoslios 
AVestvillės ir Kewanės lietu
viai atvažiuoja...

Nusitark čia pat, ko ko, bet 
jau Vyčių Dienos, Liepos 4-tų. 
Vytauto darže, jokiu būdu ne
apleisti...

Pereitų penktadienį, Vytau
to darže įvyko Liet. Olimpi- 
kos komiteto rengiamas pik
nikas tikslu sukelti pinigų pa
dengimui, Amerikos liet. spo-

reigas. Pasakęs gerų dienų, 
visus pasisveikino ir pradėjo 
su Aleksandru kalbėtis.

Besikalbant Aleksandras pa 
klausė:

— Na, kų aš girdėjau, kad 
tuoj, Augi, išvažiuoji į kitų 
šalį? Sakyk, ar tiesa?

— Taip. Jau rytoj išva
žiuoju.

— Ak, kaip gaila, kad jūs 
taip greit išvažiuojat. Nebus 
kam dabar jau pavasarininkų 
kuopoj dirbti ir mes kitb to
kio labai darbštaus ir gero 
vado, kaip kad Jūs buvote, jau 
neturėsime... Dabar be Jūsų 
mūs kuopa nustos gyvavus...

— Nenusimink, brolau! Už-Į 
teks darbininkų kuopoj ir be , 

^inanęs. Turite nemažai žmo- ; 
^^iių, kurie gali gerai darbuo- Į 

tis. Kitų mėnesį parvyks iš ‘ 
atostogų mokytojai. Vadų bus 
užtektinai. Tik dirbkite!...

— Tai kas iš to, kad jie 
parvažiuos... Mes kito tokio 
vado, kaip jūs buvote, netu
rėsime... Su tavim mes visi 
jau buvme apsipratę ir gerai 
pažįstami. Ar ko nors pasi
klausti, ar šiaip apie kų nors 
pasitarti, tai vis drąsiau prie 
savo žmogaus ir gana, o prie 
svetimų kol pripranti, tai vis 
lyg nedrųsu ir gana...

— Tai niekis, apsiprasite 
ir bus gerai. Gal jie geriau 
už mane sugebės šiame kam
pelyje veikti, negu kad aš čia 
veikiau? Žinoma dabar laiki
nai gal kiek ir apsistos čia 
kuopos veikimas, bet paskiau 
vėl gerai gyvuos...

— Tai kas žino, manai, kad 
Ims kam dabar rūpintis, su
sirinkimams daryti, leidimus

— iAčių už tlaip gražius lin
kėjimus ir sakau gal jau pa
skutiniu kartu Jums sudiev. 
Daugiau gal taip greitai ne
seks mums pasimatyti....

Suspaudė viens antram ran
kas ir atsisveikino.

Aleksandras išėjo.

(Bus daugiau.)

Iš ŠALIES ŽIŪRINT
Tik penkiolika dienų heli 

ko iki Liepos Ketvirtosios...
Kas Liepos Ketvirtųjų? Vy

čių. Diena, brangusis skaity' 
tojau, Vyčių Diena... Ir kokia 
tai bus diena... Minėsime jų, 
Liet. Vyčių Chicagos apskr. 
dvidešimties metų gyvavimo 
jubiliejų... Plati programa lau 
kia jūsų... Sporto karnivalas, 
dainų šventė, lietuviškos Jo
ninės, amerikoniškas Fourt of 
July, laužai, fejerverkai, šo
kiai, dainos, muzika... Taip

SU 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 Lietuvų. Važiuokime 

su Studentų ir Profesionalų ekskursija LIEPOS 3 I). 
“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

J

Kariūnėkur choro valdyba ir jų drau
gai buvo susirinkę pasveikinti 
Antanų Benaitį jo vardo die
nų ir paminėti devynių metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį.

KAUNAS. — Lietuvos ta
bako fabrikantų sindikatas 
Sovietų Rusijoje užpirko įvai 

Pereitų savaitę, South Bend, Į Sueigoj dalyvavo ir muzikas i rios žaliavos už apie 2 mil. 
Ind. įvyko Vakarų atvirasis Sauris su žmona, Benaičių' litų. Pirkiniui priimti į Sov

LIETUVIS GOLFE

(open turnamentas, ku
riam dalyvauti gali lygiai pro 
fesijonalai ir mėgėjai) golfo 
čempijonato turnamentas.

<
Kaip kad visuose žymes

niuose sporto įvykiuose lietu
viai visad dalyvauja, taip ir 
šiam turnamente jaunas lie
tuvis F. W. ^Valaitis iš Cul- 
ver, Ind. sieks kalbamo čem- 
pijonato. Bet jaunasis lietuvis 
neturėjo daug laimės. Pirma 
sias 18 skylių sulošė su 94 ki 
rčiais. Antrąsias 18 jau tik su 
86, bet vistiek jį taip pirmo
sios vietos skyrė didelis skai
čius kirčių ir todėl iš turaa- 
mento pasitraukė.

TAMULIS VISKAM GABUS

Vito Tamulis, jaunasis lie
tuvis pičeris su New York 
Yankees tymu, kuris yra š. m.

Skolina pinigus ant pirmų 
morgičiu, atmokė jimui morgi-

_ŠlMANO DAUKANTO/7 č ių, pataisymui namų ir pas-
IEDERALSAVINGS tatymui naujų namų, lengvais 
and loan asjociation mėnesiniais išmokėjimais. Pra- 

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

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

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

2242 West 23rd Place
PHONE CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

Rusijų vyks fabrikų direkto
riai Saliamonas, Verblovskis,

draugai S. Šimulis, A. Petru 
lis ir kiti. Visi džiaugėsi jų’ 
vaišingumu ir linkėjo lainiin- Zivas ir Bargmanas. 
gos kloties. Benaičiai augina 
dvi dukreles ir sūnų Antanų. PLATINKITE “DRAUGĄ*

LIETUVIAI KATALIKAI, 

PASISKUBINKITE!

Rašvkitės prie didžiausios ir turtingiausios lie
tuvių organizacijos pasauly —- Lietuvių R. K. Su
si vienijimo Amerikoj, kuris šiomis dienomis prii
ma naujus narius be įstojimo mokesties, nes veda
mas vajus.

Prašoma skubintis rašyti, nes vajus baigiasi 
1935 m. birželio 30 d.

Sveiki kūnu ir dvasia lietuviai ligi 50 metų am
žiaus tuoj kreipiktės į LRKSA kuopų sekretorius
Chioagoj: Pr. Naujokas, 3334 S. Parnell str.; A. Ba
cevičius, 1850 Wabansia avė.; K. Rubinas, 10512 
Wabash avė.; O. Zaveckienė, 5932 So. LaSalle str.; 
M. šaučiuvėnas, 5143 So. Paulina str.; Ig. Sakalas, 
2248 W. Oermak Rd., arba “Draugo” redakcija, 
2334 So. Oakley avė.; J. Grišius, 2024 So. Ruble 
str.; V. Paukštis, 2738 W. 47 str.; Fr. Stogiutė, 
0636 S. Talman avė.; P. Pocius, 4619 So. Wells str.; 
12250 So. Green str. (West Pullman); S. Keliotis, 
921 Lincoln str. Rockford, UI.; A. Sutkus, 1007 
Eighth str. Waukegan. III.; D. Benderius, 1326 
Shields avė. Chicago Heights, IH.; P. Valuckas, 
1418 N. 18 avė. Melrose Park, UI.; M. Vaičiūnie
nė, 1927 S. 49 avė., Cicero, UI. Taip pat ir kituose 
lietuviais apgyventuose miestuose.

LRKSA turtas siekia netoli pusantro milijono 
dolerių. Gyvastį galima apdrausti ant šių sumų: 
$150, $250, $500, $750, $1000, $2000. LRKSA turi 
ir kitokius apdraudos skyrius: 20 Year Endowment, 
20 Year Pavment Life, Endowment at age 60 ,Pa- 
šalpos skyrius moka ligoje savaitėje $3.00, $6.00, 
$9.00, $12.00, $18.00. Vaikų skyrius irgi turi kelių 
rūšių apdraudų.

Visi lietuviai katalikai turėtų būti šios organi
zacijos nariais. Tai mūsų tautinė tvirtovė. Prisira- 
šykit dabar, nereiks įstojimo mokesties mokėti.

Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoje Centro 
adresas: 73 E. South str., Wilkes Barre, Pa. Centro 
pirmininko adresas: L. Simutis, 2334 So. Oakley 
avė.

SS SS

EMIL DENEMARK Įnč
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VISCONSINO .LEIUViy ŽINIOS
MIN1100 METŲ 

JUBILIEJŲ
PARADE PLEVĖ3AVO IR 

LIETUVOS VĖLIAVA

tro ptuapijos šulėje buvo kau
liukais žaidimo pramoga se
serų Pranciškiečių naudai. 

, Gražus būrelis 'žmonių susi
rinko, kad įvertinti sunkų se- 

iserų darbų1 per praeitus me- 
1 tus.

Kenosha žinelės
Prasidėjo 100 metų ukak Ateinantį ketvirtadienį pin

tuvių nuo miesto įsteigimo lai sidės Dievo Kūno šventės pa- 
nėjimas didžiausiu paradu. maldos ir tęsis ištisų savaitę. 
Žmonių minios puolė arčiau (Per visas pamaldas bus iš- 
gatvių, kuriomis ėjo paradas. įstatytas Šv. Sakramentas.
Tarp visų gražumynų parade ( ----------- *
buvo nešama ir Lietuvos vė- g, ,n. 23 d. bus didelis Jo- 
liava. Tik neapsakomai smar-'nų bankietas, parapijos sulė

DRAUGAS

IITTLE*BUPPY
v

By Bmce Stuart

i istorijoje pirmas įvykis. Su-(sėd tbe sympathetic listener rengiamas vietoj draugijos 
'i važiavę Cbicagos ir apylinkių as sometbing rare and perfect įvyks birž. 23 d., Jeffersono

kus lietus sulijo visus paro- 
davusius, jų parėdus ir žiūro
vus. Ryšium su paminėjimu 
ateinantį sekmadienį bus iš-

je. Mūsų parapijoje yra gana 
daug Jonų ir todėl sekinės ba- 
nkieto užtikrintos. Taigi, vi- 

;sus kviečiu atsilankyti ir pa-

VIETINĖS ŽINIOS
RUOŠIAMĖS DIDELĖMS IŠKILMĖMS

kilmingos šv. Mišios, A\ aslii- sinaudoti visais pasilinksini
ngton Parke. Į pamaldas ti
kimos susilaukti net J. E. ar
kivyskupų arba jo atstovų. Vi 
sų katalikiškų parapijų kolek
toriai pakviesti tvarkos žiūrė
ti. Tikimasi, kad suplauks di
delė minia žmonių, nes Keno- 
shoje gyventojų virš 60 nuoši
mtis katalikai.

Kadangi tai įvyks parite ir 
apie vidurdienį, šv. Mišios Šv. 
Petro bažnyčioje bus anksčiau, 
kad nesupultų su parke lai
komomis. Pirmosios Miišos 
bus 7 vai. o suma — 9 vai.

minais,
rengs.

kuriuos Jonai pri-
I -J ai

Antrų kartų kviečiu visus 
parapijonus ir apylinkės mie
stelių lietuvius ruoštis į mū
sų parapijos piknikų, kuris 
bus Central parke, birželio 30

DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLO PAMATŲ 
PAŠVENTINIMAS LIEPOS 7 D.

chorai atskirai ir bendrai dai- of its kind” etc. (llerald and 'miškuose. Iki vėlumo ten ska
liuos lietuviškų dainų. Bę to, Examiner). Imbės lietuviška daina ir mu-

“Misa Bartush lias a voice į zika, linksimos kalbos ir bus 
of unusual smootbness, in fact, įvairūs tautiški žaidimai.

kiek teko patirti, rengiamas 
įvairus programas. Taigi, iš 

'anksto patys ruoškimės ir ki
tus raginkime didžiulėn Dai-

one would wish tbe smootli- 
ness a bit more ruffled at ti-

Šv. Petro parapijoje irgi bus 
didelės iškilmės tų pačių die
nų. Kaip kas mct, taip ir šį
met bus procesija prie ketu
rių altorių.

Praeitų sekmadienį Šv. Pe-

40 VALANDŲ ATLAIDAI
ROCIIESTER, N. Y. — Bi-

Dariaus - Girėno paminklo tuviškų dvasių ne tik mumy- 
statyino komitetas ruošias prie se, bet ir mūsų ainiuose, 
pašventinimo paminklo pama- j Taigi, 7 d. liepos visi kvie-' 
tų. Tai įvyks 7 d. liepos. Kuo- čiami atsilankyti į tas iškil-.į 
šiama nepaprastas iškilmėms mes, į Marąuette parkų, kur, ’ 
programas. Be to, tų pačių die po pašventinimo apeigų, įvyks į 

nų Marąuette Parke įvyks to piknikas. Kiekvieno atšilau- :
d. Visiems atsilankiusiems sve Pa^es komiteto rengiamas piįkymas bus brangiai įvertint
čiams žadame linksmiausius ’knikas paminklo lėšoms, ku- mas.
laikus. Kadangi Kenosha mie
stas mini 100 metų jubiliejų, 
taigi ir mūsų piknikas bus 
jubiliejinis.

“ Birutes” dr-ja praeitų se
kmadienį turėjo susirinkimų 
ir netolimoje ateityje nutarė 
surengti šeimyniškų piknikų. 
Kviečiame ir svečius sykiu va 
žiuoti, ypatingai jaunimų.

Stotis S. K. S.

papuošiinui bažnyčios ir alto
rių, įteikė brangių kopų ir 
rūbus diakonams per iškilmi
ngas pamaldas; arnotas jau 

rželio 10, 11 ir 12 dd. Šv. Ju- jjUVo pirmiau įtaisytas. Prie 
rgio pampi joje h.'ko -M) \a- rūbų yra įrengta ir “Bene- 
landų atlaidai, kiniais žino- diction Kobe”. Ona Stučkie- 
nės skaitlingai naudojosi. Pi- nupįrko naujų gražių mon-

rių dar trūksta apie porų tū-; 
kstaneių, padaryti. Tų kilnų 
darbų visuomenė turėtų žy- : 
miai paremti savo atsilanky
mu. Mūsų geraširdžiai biznie
riai jau parėmė piknikų savo 
gausiomis aukomis. Kas dar 
norėtų prisidėti prie pastaty
mo mūsų didvyriams pamink
lo, nors ir maža auka, dabar 
turi tai padaryti. Pašventini
mo apeigoms atlikti pakvies
ta kun. Vaičūnas ir kun. Al- 
bavičius, kurie pasikvies sau 
į pagalbų kitus dvasiškius, gi 
kalbėtojai yra nužiūrėta pa
kviesti auksaburnis prof. kun. 
Vaitkevičius, konsulas Kalvai 
tis ir kiti lietuviškų laikr. re
daktoriai. Iškilmės bus
rinės. Į jas turėtų susirinkti 
visi lietuviai, kurie tik gerbia 

i Darių - Girėnų ir įvertina jų 
brangiausių tėvynei aukų - gy
vybę. Todėl, brangus lietuvi, 
jauskis sau turėti pareigos 
prisidėti prie didvyrių įamži
nimo pastatant didingų ir me

V. Rėkus, K-to Sekret

DAINŲ ŠVENTEI 
ARTĖJANT

“Kaip kūnas be dūšios, tau
ta be dairios”. Taip mūsų dai
nius apibudina dainų, kuri lie 
tuvių tautų amžiais išlaikė gy
va ir, momentui išmušus, pri
kėlė iš sunkaus letargo, daug 
prisidėjo prie jos laisvės iš
kovojimo. Juk yra žinoma 
kad Lietuvos kareivėliai, pir

nų Šventėn. Lietuvytis

ELENOS BARTUSH KON
CERTUI PRAĖJUS

Draugijos nariai — nepš^B| 
no miškų pailsėti, tyru oru

ines. The ąnality is excellent (narįaį įurėS užsimokėti baus- 
and she phrases intelligently.
Miss Bartush is a serious sin- 
ger and I am sure a good stu- 
dent as well, and with a style 
that is particularly her own, 
she should be a very capable 
•interpreter of Schubert, Scliu- 
mann and Loewe” etc. (Eve- 
ning American).

Jau trys savaitės praėjo p<j 

dain. Elenos Bartush koncor- i 
to, bet to vakaro įspūdžiais į 

dar tebesidalinama.

Vakaras meno atžvilgiu Į
pralenkė visus iki šiol turėtus |task žada niūsi* tautos vardui 

pu rengiu uis. Juo daugiau ar

tistė dainavo, tuo labiau klad- 
sytojai jos balsu buvo suža
vėti.

Štai mažos ištraukos iš an
glišku laikraščiu:O »•

“llelen Bartush’s singing 
inspires a discourse on Ban
dei” (Daily News).

“Miss Baitush is a singer 
of uncommon ability. A lo\v

mę sulig draugijos konstitu
cijos. Vykdami į piknikų, ir 
savo draugus-es atsiveskite* 
kad ir jie turėtų linksmų lai
kų. Bus gera orkestrą. Girdėt, 
kad visi northsidiečlai tų die
nų su daina trauks į Jefferso- 
niums patiems didelių nuosto- 
pakvėpuoti, atsigaivinti, po 

Tikrai, artistė Elena Bar- į savaitės darbo sustiprinti į- 
temptus dirksnius. Tuo pačiu 
jiaremsim lietuviškų judėjimų, 
ilgiau palaikysime savųjų ta
rpe lietuvybės ugnelę, kuri 
kas kart žymiau pradeda ge
sti nešdama lietuvių tautai ir 
lių.

Tat, “tegu skamba mūsų 
dainos po šalis plačiausias”.

Lietu vytis

O
m

daug garbės
Ieva Lukošiūtė

LINKSMAS IŠVAŽIA
VIMAS

. .. , . . . , voice able to encompass tbe
įnieu laisvės gynėjai - savano- .. Tr , ,,. / ... , . ilond decorations ot Bandei s
nai - kūrėjai, galingos dainos * . ,, Ar. ,, . . . . v . “Funbondo” as Miss Bartush
vedami drąsiai žengė j karo ,. . ., , . „ ,<, , ,. v- , . • did tlieni Ims passed far be-

yond the elemente of the sing-

rmadienio rytų iškilmingos šv. 
Mišios (ir procesija) buvo lai
komos už kun. J. Kasakaičio, 
buvusio ilgus metus klebono 
sielų. Mišias laikė kun. A. O- 
rvidas, Schenectady, N. Y., 
klebonas

strancijų, kuri per atlaidus 
pirmu kart buvo vartojama.

Dovanos, brangios ir gra
žios auksinės spalvos, darė ne
paprasto įspūdžio. Prie gėlė
mis papuošto altoriaus ir dau-

Pilnių vakarų miš- gybės žvakių rūbu žibėjimas 
parus laikė kun. J. Žydanavi- . buvo neapsakoinai ry5kus. 
čms iš Amsterdam, N. Y.; a- Taip pat dvi merginoa įtei. 
8ista\o kun. J. Sitaričius iš kg kiebonuį rankų darbo albų 
Utica, N.. 1., ir kun. A. Kar- jr vįena moteris ranku dar- 
kauskas i- Ne\v Ha\en, Conn. ,)0 kanižų. Jos nenori, kad jų 
Pamokslų sakė kun. A. Pet
raitis iš AVorcester, Mass. An-

. . laukų grumtis su šimteriopaiisto- ■ ............................skaithngesniu priešu ir išėjo 
laimėtojais. Per dainų jie nfo 
galėjo priešų.

Labai yra linksma, kad mū
sų lietuviškos dainos mylėto-

ing art. Add to that the fact 
that her voice is of a ąnality 
out of the ordinary in slieer 
beauty, and it can be seen 

... . . , . why it is easy to predict a
d .6 future for lier” etc. (Tribūne)nutarė rengti Dainų Šventę, 
rugp. 4 d., Vytauto darže. To-

trų dienų sumų laikė ir pamo
kslų pasakė kun. J. Sitavičius. 
Mišparus laikė kun. K. Skri-

vardai būtų garsinami, bet Yie 
tos žmonėms jos yra gerai ži
nomos. Didelė garbė priklau
so aukotojoms, kurios savo 
unkiu darbu prisidėjo prie

„ • i i i - ii.- Ji Dainų Švente turėtu sutrau- niskų paminklų, kuris kels lie , A. . ‘ ,
kti visų Chicagos ir apylinkės 
lietuvi jų. Juk daina yra ge
riausias ginklas kovai su iš- 
tautėjimu ir, kol skambės lie
tuviška daina ir kalba mūsų 
tarpe, tol lietuvių tauta bus 
gyva šiapus vandenyno. To
dėl, pasižymėkime 4 d. rugp., 
kad įvyksta Chicagos lietuvių

Moterystės Sakramentų pri
ims birželio 29 d. 2A.hu jie yra 
choro nariai, gerų parapijonų 
vaikai, ir patys yra geri pa
rapijonai.

Prieš pora savaičių sėkmin
gai perėjo valstybės teisių

pkBB iš Binghamton, N. T., o pngr,ži„]nio mflsų bažnyHos. !kvo,'''“ns Pctras “cVonis ir 
asistavo kunigai A. Orvidas Bažn,tįniy rflhų brangumn ir neužilgo pnulėa praktikuoti 
ir A. Petraitis; t, vakar, pa- graiu,„u dabal. galime , į advokatui-,. Tai bus pirmas
mokai, pasakė kun. V. Kar- tis turtingiausioms bažnyčio- J'e‘nvis advokatas Iloeliestery- 
kauskas. Trečių dienų sumų ' nig je-

----------- Sveikiname naujų prof esi b-
Birželio 16 d. paskelbti pi- nalų, kuris visuomet bus pa

imlieji užsakai Jono Sedlicko si rengęs patarnauti lietuviams 
su Florencija Baranauskaite. į teisių dalykuose. Vyturys

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldn Vadovėlis Į
Si nauja maldaknygė yra nedidelėj 256 pusi., gražiai iŠ- Į 

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas,, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa-1 
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

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

“DRAUGO”KNYGYNAS

laikė ir pamokslų pasakė kun. 
L V. Karkauskas, vakare mišpa

rus laikė ir procesijai vado
vavo kun. A. Petraitis, asis
tuojant kunigams V. Karkau- 
skui ir ,J. Sitavičiui. Pamok
slų pasakė kun. K. Vasys iš
AVorcester, Mass. Parapijonai 
dėkingi savo klebonui už su
rengtas iškilmes sielos reika
lams ir svečiams kunigams už 
pagalbų. Mišparus kas vaka
rų gražiai giedojo choras, ve
damas varg. K. Bazio.

Atlaidams mūsų bažnyčia 
gavo gražių ir brangių dova
nų. Moterų ir merginų siuvi
mo klubas, kuris darbuąjasi 2334 So. Oakley Ave. Chicago, III.

“Miss Bartush came to her 
reivard when she was present 
ed in recital by Dertha Ott in 
collaboration with the socie- 
tv. One lieard an exliibition 
of pure tone and of vocal con 
trol, untouched by any vexa- 
tions of interpretative of of 
musical feeling, tliat iinpres-

TOLO8EFAT
MIm M. Katner ai Braoklya, N. T. 

vrltm; aul Kraaeben («r (ha
paat 4 montha and bare Bot onl, lo>t M 
>oanda bat facl ae mach better In aatrj 
anf. Brcn for ponplo wha ian't nre to 
rodaao, Kraaeben la aonderfal 4a beep 
(ba aTateai healtby. I belng a aaraa 
abaald kne* for rva trled ao many 
thlaga bat anty Knuehrn aaavatad all 
parpoe, ’ (May U. 1»M).

TO loaa fat KAPKLT and nARMLESS- 
LT, tako a half teaipoonful of Kraachen 
Balta la a Blaaa of hot aatar In tho 
mornlng before breakfait—don't rnlin a 
mornlng—a bottle tbat laita 4 aeeka 
aoata bat a trtflo— get Kruachen Balta at 
•ny drugatore tn America. If not Joy- 
falty aatlaflod aftar the flret bottle— 
money back.

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
Žm-onSs, kurie dėl Menntvės arba ki

tokios priežasties jaučiasi silpni lr 
nesveikas, atgauna savo Jėgas, svel- 
,XatQ ir pasidaro stipresni ir gyvesni 
30 to kaip Jie vartoja Nt'OA-TONE.

NUGA-TONE yru pastebėtinus vai
stas dėl moterų Ir vyrų, kurie susi
laukė senatvės. Jis padaro Juos svei- 
kesnials, tvirtesniais Ir priduoda Jiems 
naujų spėkų darbui. Jeigu jūs esate 
senas arba silpnas, pamėginkite NU- 
OA-TONE. I’o keletu dienų Jūs pa
stebėsite dldel) pagerinimų.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistlnyčlose. Nepriimkite pani5g<lžlo-

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
Jimų. Niekas kitas Jums nepagelbės 
taip kaip NiIOA-TONE.
— Idealų I.luosuotoJa vidurių 25c Ir 
KOtt

NORTH SIDE. — Draugi
jos Šv. Cecilijos išvažiavimas 
metinio pikniko. Neatsilankę 
mirškite, kad šis išvažiavimas PLATINKITE “DRAUGA’

Ruv. Vai. Įstaigos F. S. t L. Ine. 
Corn., IVashington, D. C. Apdraustas 
Kiekvieno Žmogaus investmentas iki 

$5,000.00. i

Mokam dividendas 

ler) pagal oMarbį.

už kiekvieną do-

Duodam Paskolas 
Ant Morgičiy

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.

.Tuma reikalaujant atiduodam 

NĖRA ĮtAVINGę sutaupytus pinigus. N 

.aam STOJIMO MOKESČIŲ.LOAN - ASIOCIATION
OF.CHICAGO -----------

JU8TIN MaCKIEWICH — Preatdentaa 
HELEN KUCHIN8KA8 — Radtlninkė

2324 80 LEAVITT 8TREET Tek CANAL 1678

SVIESI ATEITIS

TAUPANT PINIGUS 

UŽTIKRINTOJ VIETOJ

JOHN P. EWAI D 
I OANS and INSURANCE

Jeigu ’rikabiup pinigu ant Pirmo Mortgičio arba 
apdrnutlos nuo ugnies, vėjo, ete , atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 271)0 arba 279i

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BliOAVOJIMO B-VeS
i; \sti\i--,ii,

Millions prefer it to 
mayonnaise-

&t<//
• Minei* Whip is diffrranl—deli- 
cious! The time-honored Ingredb 
ent. of m«yonn.»e and otd-fa.h- 
ioned boiled dreasing are combined 
in a new, akillful t»ay. Given the 
tona, thorough beating that French 
Chah rocotnmend for idaal flavor 

and tmoothneas -in 
th« Mir.tl. Whlp 
beater that'i «zclw* 
HM irith Kaaft.
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Trečiadienis, birže’u» J!) tn D R A V O A S

AMERIKOS LIETUVIŲ OLIMPIKOS 
FONDAS

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

I I O o a o

LABDARIŲ DIRVA

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

Noriu likti Olimpikos Rėmėju. Pinigus prisiusiu vėliau, 
pinninink ui n raštininkui O iždininkui CJ 

pireš liepos 1 d., 1935 m.

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

Antrašus ..........................................................................••....

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

Mano kandidatas į žymiausius Amerikos Lietuvių At

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

CENTRO SUSIRINKIMAS kų rinkėjoms, kurios taip pa-
----------- sisvent usiai darbavosi nors i

Susidėjus j krūvą keliems diena nebuvo taip patogi, 
labai .valinėms Lietuvių Ii. K. i ,,.u. Vl,i|||ku ,)ivno.
Labdarių Sujungus reikalams, lpiknilio Ll,|„|iu.iu s„.
centro susirinkimus atkelia-:j(ulgoa ko||lisija visk.,us 
mas savaitę anksčiau, būtent uuuSil.dll
jis įvyks šį vakarą, S vai., Au-

VIETINES 2INI0S
A. A. KUN. FELIKSO 

KUDIRKOS PA
MINKLUI

TT. Marijonų Rėmėjų Chi 
cagos apskritys rengia smagų 
piknikų su dovana, gražiu lo
vos uždangalu, vetftės $10.00, 
sekmadienį, birželio 23 d., Rū
tos darže; pradžia 4 vai. po 
piet.

Visas pelnas eis a. a. kun.

PARENGIMAS STUD. A. 
STULGOS NAUDAI

Birž. 15 
mieji stud. 
gai pas žinomus bridgeporlie-

d., susirinko arti- 
A. Stulgos drau

gios Vartų parap. salėj.

PADĖKOS ŽODIS

Vainikų dienos cieerieėių 
Labdarių Sąjungos 3 kp. ko
misija šiuo reiškia širdingą 
padėką tiems, kurie pasidar
bavo Labdarių Sąjungos Ce
ntro piknike. Ačiū J. Budri
kiu rakandų krautuvės, savi
ninkui, kad jis savo garsia
kalbiu linksmino teikdamas 
smagumo susirinkusiems į pi
kniką; barkipėriams, kurie 
taip stropiai darbavosi prie 
gėrimų, ypač F. Jankaičiui, 
kuris viską taip tvarkiai ve
dė, dienraščiui “Draugui” ir 
jo radijo valandai; visoms au-

žiavimui rengiasi visi Chica
gos ir provincijos chorai, visi

CICERO, 3 KP., auką rin
kėjų vardai ir kuri kiek su
rinko:

A. Trumpauskaitė
J. Karkauskas
A. Valančius
B. Pečiulis
B. Beketus
A. Judikinas
A. Millonaitū
V. Armalis
M. Česienė
A. Krencius
J. Vasiliūnas
A. Ročius
D. Navickas
J. Rotskus
A. Juodaitis
B. Ratskus
B. Selkauskas

Ružinskaitė, J. Bakaitis,

gerb. seserų išlavinti, išpildė Apaštalavimo Aluldos drau- 
gražų ir įvairų programų, ku gija nusitarė surengti šeimy 
ris suteikė daug malonumo tė- nišką išvažiavimą - piknikų 
vatus ir visiems atsilankiusie- parapijos naudai, kinis įvyk
ius. Pabaigoje gerb. kleb. kun.1 sekmadienį liepos 7 d. Komi- 
I. Alnavičius, prieš įteiksiant sija jau uoliai darbuojasi ir 
diplomus, kalbėjo apie mūsą stengiasi suieškoti patogią iš 
lietuviškų katalikiškų mokyk- važiavimui vietą.
lu reikšmę. Komercijos moky- ------------
klą sėkmingai užbaigė sckan- Nmažas skaičius mūsų pil

tieji mokiniai: Angelė Žitkiū- rupijos jaunuolių užbaigė au
te, Lucijų Vaitkiūtė, Adelė kšteenesias mokyklas. Šv. Ka- 
Montikaitė, Genovaitė Mon- zimieio Akademijų užbaigė: 
kiūtė, Ona Paulikaitė, Ona Mi Stasė Petkiūtė, kaipo geriau- 
neikaitė, Liudvika Junčiūtė.
Joana Astrauskaitė. Jonas Da

Milkevičiūtė ir Kristina Pii- 
kytė, kuri prieš keletą metų 
yra užbaigusi mūsų mokyklą.

dainininkai ir muzikai, visi
cius Norkus pasikalbėti apie,.. . ... , .1 lietuviškom damos irrengiamą nepaprastą vakarą, > 
kad parėmus stud. A. Stulgą, Į 
kuris
jos.

Be draugų, atsilankė ir sve
Felikso Kudirkos paminklo pa Prok Pocius, stud. B. 
statymui. Bulota, \arg. N. Kulys, Buce- į

Kun. Kudirka, pirmasis Ma- vičius, Šniaukstienė, Garuckai- 
rijonų Kongregacijos narys, Aleliūnienė ir kiti. 
užmezgė TT. Marijonų provi- Prie šeimininkės Norkienė? 
nciją Amerikoje. Jo darbo vai- skanių vaišių, teko sužinoti 
sius šiandien visi matome. kad šis vakaras įvyks šešta 

Šiandien jau turinio gražų ! dienį, birž. 22 d., Šv. Jurgio 
būrį marijonų kunigų Anieri- l’uiap. svetainėje.
koje. Bet vis dar mums. jų ne- parengime žada dalyvauti 
užtenka. \ isur jų reikia. Rei- visa Chicagos vargonininkų'nės
kia jų Amerikoje ir visur pa- provincija. Be vakarienės bus savo pirmam išvažiavime 

rėš milžinišką minią.

Kviečiame visi Chicagos lic 
tuviai, ypatingai stud. Stulgos Į 
draugai, atsilankyti 8 vai. va
kare. Visi bus gražiai priim
ti, pavaišinti

Ieva Lukošiūtė

mylėtojai. Paimta gera orkos-
. .. .... „ . i tra. Be to, rengiama įvairussiekia dantisto profesi- ... .. , .1 programas, visą diena ten ska

mhės lietuviškos dainos. 
Išvažiavimas rengiamas, kad

parėmus “Muzikos Žinias” 
medžiaginiai, kurios daug pa
sitarnauja visiems bažnytinia
ms chorams, kad galėtų tobu
lėti, didintis ir plėstis O tas 
bus ivykdinama tik tada, kai 
jos finansiniai bus tvirtos. Jei 
kiti mūsų laikraščiai susilau-

iu studentė su aukso medi.- 
iu, Stasė Klusaitė, Josel’ina

saulv. Reikia jų Amerikoje | įr gera orkestrą, 
net parapijų klebonams pava
duotojų ir t.t.

Sugrįžę į laikus pirm TT.
Marijonų atsiradimo Ameriko
je, jaustumės labai toli atsi
likę nuo šiandieninės padėties 
Katalikų Bažnyčioje ir tautos 
reikaluose.

Tos, Bažnyčioje ir tautoje, 
pažangos susilaukėm per a. a.
Kudirkos asmenį. Jis savo ty
liu ir jokio vėjo nepalaužiamu 
karakteriu Amerikos lietuvių 
katalikų bažnyčios ir tautos 
dirvoje išvarė gilią vagų. Tat,
Marijonų Rėmėjų Chic. aps-

PAREMKIME “MUZIKOS 
ŽINIAS”

“Muzikos Žinios” rengia iš
važiavimą į Spaičio daržų, kur 
susirinkę muzikos ir dainos 
meno mylėtojai linksmai pra-

kritys ryžosi jo garbingai at- leis laiką: padainuos, pasi- 
minčiai pastatyti Šv. Kazį- .šoks ir pasimatys su pažįsta

inaiiskas, Antanas Jucius, An 
tanas Stučinskas, Kazimiera? 
Abromaitis ir Jonas Abromai 
tis. Pradžios mokyklos 8-tą 
skyrių užbaigė ir gavo diplo 
mus: Ona Beitytė, Marijona 
Beitytė, Ona Bružaitė, Šulija 
č’ernauskaitė, Emilija Gedvai- 
nvtė, Angelė Gudaitė, Ona Ke
lpšaitė, Adelė Monkiūtė, Eleo 
norą Petrošiūtė, Ona Pociūtė. 
Elena Pužauskaitė, Anastazi
ja Šepulaitė, Grasilda Ston- 

Įeiūtė, Adelė Žemaitytė, Jurgi*, 
- Čekis, Jokūbas Orlauskas, Vi- 
(l ncas Ragauskas, -Jonas Rousc, 

Edvardas Stučinskas ir Ado 
mas Vazgiidas.

2.23 '

STARTS WHERE
NATURE STOPS

Rimkus, T. Sipavičiūtė, J. Su- 
deikytė, E. Šarkiūtė, B. Šau-

Prieš keletą dienų atvyko 
atostogoms pas savo tėvelius 

giesmės linskaitė, S. Samoška, Z. San- Mijakonas Stanislovas Valuc- 
. kis. Mokslus eina Kunigų Se
minarijoje Mundelein, III. Tai 
jau ])askutinės jo vakacijos, 
nes jau ateinančiais metais

damavičius, J. Sapkus, A. Sįk* 
tyla, E. Stankevičius, S. Taut
kus, G. Uksaitė, A. Uksas, B. 
Vaišnoraitė, B. Vaitkiūtė, S.

kia visuomenės paramos, ren
giant pramogas, nėra abejo-

\ alentinaitė, A. Vilimaite, A. susilauksime naujo darbininke 
Vaišnoras, A. Valauskus, O. Kristaus Bažnyčioje. Jo tėve- 
Živatkauskaitė, L. Zopelytė. liai Pranas ir Agnietė Value- 

--------------------- kiai seni šios kolonijos gyve
|/lo klAllin niEl/n AD uolQs veikėjai ir rėmė
KAo NAUJU Uiti U Ar" jai parapijos ir kitų lietuvių

VAIZBOS PARAPIJOJ kataiiki nika:u Ga>^ >»h
__ „____ parapijai ir mokyklai, nes ne

praėjusį sekmadienį įvyko t'ukus vėl susilauksime nauju 
parap. mokyklos mokslo me- kunigo, o tėveliams didelis

kad ir “Muzikos Žinios” įtų užbaigos vakaras. Mokiniai, džiaugsmas,
tu

Lietuvytis

BAIGĖ MOKYKLĄ
Gimimo parap. mokyklų, 

Marųuette parke, šiemet baigė 
šie: Z. Alkimavičiūtė, K. Au- 
eifinas, S. Balčiūnas, K. Čižau- 
skaitė, E. Druktenytė, J. Pan
to, R. Damalaitis, P, Dargisį 
K. Davidonis, E. Gudaitytė, A. 
(.Juraitė, A. Janeiūtė, P. Ju- 
cius, S. Jonikas, A. Karalevi- 
eius, P. Karanauskas, K. Li- 
leikytė, A. Mikšaitė, T. Mali
nauskaitė, A. Mickevičius, P. 
Novakaitė, M. Pažėraitė, L.

miero kapuose tinkamų pamin-!mais, užmegs pažintis su to- Pilipavičiūtė, E. Pulcikvtė, E.
mų.

Padidinimui paminklo fon
do, apskritys ir rengia pikni
kų.

Parenikitn piknikų savo gau 
siu atsilankymu, darbu ir au
komis sulig išgalės.

J. Š., koresp.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

T e V A 8
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE AVĖ. '

kiais pat žmonėmis. Išvažia- jPleiris, S. Pocius, A. Poczulp, 
vilnas įvyks birž. 30 d. ISva- I. Rakauskaitė, A. Rubaitė, B.

Specialistai iškalime ir i.šdirbimo 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja Sia
mo darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjai*.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas J rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PF.NNAOGIiA tOll 
BELMUNT 84»ft 

Office, HnUjHIDB M15
Vinoent Roselli, aeer.

tfMRNUOTI
UCTUMIAi

MftlUS 
Ife GlftCNrifi

Paraše
p. jurGela

TURINYS: Dariaus Ir Girėno 
gyvenimo Ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldino 
mifiko paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus Ir GlrCno nuo
pelnai aviacijai Ir mOsu tautai. 
Poezija apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai Ir rėhi. komitetui.

384 pusi. su 86 paveikslais; 
tvirti viršeliai. KAINA $1.60. siu
nčiant paštu $1.65.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO. ILU

When natūra ne- 
glects to funetion, 

as she often does, and 
the hair becomes 
streaked or grey — re-
condition and restore 
the natūrai color to 
your hair with a Clairol 
treatment. Clairol is not 
a dye—it is a cleanser, 
a reconditioner and a 
color agent as well.

Phone today for an 
early appointment.
A.-k for Clairol at your 
Iuvorile Bi-auly Sliop 
or vvrilc lo Clairol Ine. 
126 W. 4ttlli Street, 
New York City, N. Y.

Bargenai
Skalbiamos mašinos 

vertės $50.00 po
*28.50

Skalbiama mašina ir Pro
sijimo mašina sykiu už

*49.50
Prosijimo mašinos po

*29.00
ir aukščiau

Vartoti Elektrikiniai 
Ret’rigeratoriai po
*35.00

Nauji Elektrikiniai Ref vi
go rato riai po
*79.50

2 šmotų Nauji Parlor 
Setui po

*29.00
Pliilco Radios po
*16.00

Gražios Radio kabine
tuose po

*29.00
Radios tulios po

35c3 už *1.00

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

A. Masalskis 
A. Petkus
I. F. Radzius
S. M. Skadas

ROSELL,L££?£SS’ ,nc' te- S^icze

Alfred RomIII.

1.1. Zllp
1. F. Eedeikis_ _
Ladiamicz ir Sunas 
1. Liidevus

3307 Lituanica Avė.
Phon« BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANaI 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 Weet 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

2314 West 23rd Place 
Pliono CANaI 2515 Cicero 59271

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

1
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MS ŽINIOS
SLRKA CHICAGOS APS

KRIČIO PIKNIKAS
lapijos Jonų ir Petrų pikni- 

! kas.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 12 skyriaus 10 d. šio 
mėnesio laikytame mėnesiniam 
susirinkime nauja valdyba u- 
žėmė vietas: pirm. — K. An
tanaitienė, pagelb. — M. Vyš-

S. L. Ru K. A. Chicągos ap
skritys rengiasi baigti vajų 
nepaprastai triukšmingai, pi
kniku, kuris įvyks šeštadienį,
birželio 22 d., Vytauto darže, . .

• ii- • p e j * -d- tartienė, rast. — J. Paulikie-pne lio ir Crawford Avė. Pi- ’ , Tr . .
, -oi nė, ižd. — kun. P. Vaitukai-knikas prasidės apie 3 valan- . ’ .j -r7. tis, finansų rast. — O. Baldų ir tęsis iki vėlumos. Visos , . _
Chicagos apskr. kuopos ir • .
siaip publika kviečiami atva- *
žinoti. Bus gera orkestrą ir 1 svetainėje kas antr» p.-
v- • ..... TV I rmadienį kiekvieno mėnesio,šiaip visokio įvairumo. Įzan- j ‘ .
ga dykai. Komisija pasiren
gus visus pilnai patenkinti.

P. J. Č.

Raporteris

1. Mokyklos orkestrą — di- tų paaukok savo tautos gar- 
rigavo F. Mayer. bet

2. “Pro vartus”, vaidinimas 
— 8 skyriaus mokinės.

3. Orkestrą.
4. Kadečių drilius — 6 ir 7 

skyriaus mergelės.

“Tų gali padaryti neužmir
šdamas lietuvių kalbos, kata
likų tikėjimo.

“Ir visuomet laikyk tų lie
tuvių kalbų pagarboj, nes ta-

Ačiū TAUTIETĖMS Už 
DARBŠTUMĄ

Šiuomi Dariaus - Girėno Pa
minklo Fondo valdyba reiškia 
savo dėkingumų toms tautie

Katalikišku Mokyklų Vaikučiu Radio 
Dainų Koutestas

mokyklų vaikučių radio dainų
5. Kolegijų baigė — 1, 2 irjvo tėveliai sunkiai Lietuvoj ltįing kurį0" 5 j gegužės, Da- ikontest9- Kontestas tęsis per

3 skyriaus mokiniai. j dėl jos kovojo, aukodami net riaug’ _ GirGno paininklo’ pa. I™* bį™elio mėnesį.
6. Kanlų drilius 5 sky-Į savo gyvastį. matams žemės prakasimo iš- On\eS^.?

riaus bernaičiai. Į “Tėveliai jūs, atvykę Ame- kilmgge pardavinėjo Dariaus . | Stojantieji j kontestų ga-
7. Smuikų sikstetas — 8 sky nkon, pastatė bažnyčias, mo- Girsno naveikslu« knvtras ir 1 turetl ne daugiau kalP 10

riaus mokiniai. kyk.as ir kultūrines įstaiga, *
8. Rožių drilius — 4 ir 5 Ar jos ilgai gyvuos?

“Draugas” ruošia katalikiškų | 4. Daina turi būti lietuvių
kalba dainuojama.

Balsavimas ir dovanos 
Užsibaigus kontestui, bus

IŠRINKTA KOMISIJA 
ATLETAMS RINKTI

skyriaus mergelės.
9. Vėliavų drilius (paroda) 

— 4 sk. mergelės ir bernaičiai.
10. 8 skyriaus maršas ir 

dainos.
11. St. Piežos kalba.
12. Diplomų išdalinimas — bę.

“Šie, baigusieji mokyklų, 
tai mūsų, lietuvių Amerikoj, 
ateitis!

“Juo ilgiau mes juos išlai
kysime lietuviais, dorais, tuo 
ilgiau išlaikysime savo tauty-

aukas paminklo pastatymui. 
Tuo būdu minimam tikslui su
rinko nemenkų sumų pinigų, 
kurių atskaita bus paskelbta 
kitų kartų. Tame darbe ypa
tingai savo darbštumu pasi

metu.
2. Dainų gali dainuoti 

ilgiau 2 minutes.
3. Iš kiekvienos L. K. mo

kyklos imama tik po vienų 
mergaitę ir vienų berniukų.

išleista “Drauge” balsavimo 
blanka su kontestininko var
du, mokykla ir daina, kurių 
dainavo. Visi lietuviai galės

ne i balsuoti už 5 kontestininkus. 
Balsai bus priimami paštu ar
ba “Draugo” ofise. Gavusieji 
daugiausia balsų gaus dova
nas. Dovanų bus 5.

KLAIPĖDA. — Atvvkstan kaip ir pernai, vienkartinės 5 
litai ir daugkartinės 15 litų.žymėjo Marąuette Park kolo- čių iš užsienio Į krašto mau- 

nijos mergelė Paulina Šukiu- dykles svečių patogumui bus 
tė. Jų savo darbštumu pasekė ir fciais metais išduodamos 
mergelės M. Caikauskiūtė ir vizos Kuršių marių ir “Me- 
S. Dačioliūtė, taipgi iš Da- mel” laivuose. Vasarotojams 
riaus - Girėno Posto moterų vizos taikomos tos pačios 
skyriaus narės: pinu. II. M.
Zurienė, K. Bakutienė, J. Bal 
čiūnienė, Z. Barškėtienė, G.,Bu 
lauskienė, M. č’aikauskienė, A.
J. Daunienė, II. Krasauskie
nė, J. Makarienė, M. Massey,
I. Petkevičienė, C. K. Šukie
nė, A. Venckūnienė, V. Jasū- 1 
sienė ir keletas kitų. Visoms ,
Dariaus - Girėno Paminklo 
Fondo valdyba reiškia savo ši- I 
rdingų ačiū! Valdyba

kun. A. Valančius.
Programui pianu akompana

vo Valerija Kraučiūnaitė ir
_____  ( Genovaitė Adomaitė.

Moterų Sųjungos Chicago'- Stipendijas į Šv. Kazimie- 
apskritys rengia šeimyniškų iš ro akademijų laimėjo: Ona

Griciūtė; už muzikų — Cecili
ja Kvietkaitė ir Eugenija Ju
škaitė.

Chicago American reporte-

SĄJUNGIETĖS IŠVA
ŽIUOJA

važiavimų' birželio 23 d., Mar- 
Pirmadienio vakare, birže- qUette parke. Suvažiavusios 

lio 17 d., Pietkevičiaus ofise ; vįsos Chicagos ir apylinkės sų
Lietuvių Olimpikos Komitetas i jyngietės arčiau susipažins ta- 
laikė susirinkimų. Susirinkime ! rpe savęs pasikalbės, pasilin- r^s Stasys Pieža savo kalboje 
buvo paduoti raportai visų ko!kgmįns> 0’kadangi jau artina- j kreipė baigiančių mokyklų ir 

si seimas, bus įdomu ir apie tėvelių, dėmesį, kad, kiek 
pačių organizacijų pasikalbė
ti.

Taigi, prašome visas kuopas 
vo neblogas, bet tų pinigų ne- į kuo skaitlingiausia šiame iš- kl& neužmiršk, kad tu esi 
užteks, kad padengti kelionės važiavime dalyvauti K. R. mi’isų, Amerikos lietuvių, atei 

tis”, sakė kalbėtojas.

misijų. Visi pripažino, kad pi
knikas praėjo dideliu pasise
kimu. Pelno liko $629.02. Iš 
to matyt, kad pasisekimas bu-

išlaidas siunčiant sportininkus 
į Lietuvų. Visiems lietuviams 
reikėtų prisidėti, kad Ameri
ka būtų gerai reprezentuoja- j 
ma. Laikas trumpas ir dar rei 
kia daug pinigų. Lietuviai Šį 
dalyku, suprasdami galėtų au
komis prisidėti prie šio darbo. 
Jau per kurį laikų “Drauge” 
yra spausdinama aukų blan- 
kos, kurias aukotojai išpildo 
siųsdami savo aukas komite
tui.

Aukotojų randasi ir tai su 
gana stambiomis aukomis. J. 
Brenza paaukojo $100, M. Bre 
nzaitė — $100 ir tikimasi kad ' 
Metropolitan State Banko di
rektoriai taip pat paaukos ki- 

rtų $100. Yra daug kitų lietu
vių biznierių, kurie gali savo 
aukomis prisidėti. Esame tik
ri, kad jie neapleis šios pro
gos neprisidėję prie gero tiks
lo.

Komisija išrinkta sportinin
kų parinkimui, kurie važiuos

ĮSPODINGAS DIPLOMĮI
ĮTEIKIMO VAKARAS•r

BRIGHTON PARK. — 83 
jaunuoliai-ės, baigę N. P. P. 
š. parapijos mokyklų (didžiau 
šia klesa parapijos istorijoj) 
pereito sekmadienio vakarų 
gavo diplomus.

Publikos buvo veik 600 žmo 
nių. Programas išpildytas se
kančiai:

AKIŲ GYDYTOJAI:

išgalėdami, siektų aukštesnio 
mokslo.

“Jaunime, baigiantis mokv-

“Kų išmokai mokyklos suo-

“Lotynų patarlė sako: Sci- 
entia potestas ėst, t. y. moks
las — galybė. Duokite jiems 
mokslo, kiek išgalite. Leiski
te į lietuvių aukštesnes mo
kyklas!”

Po Piežos kalbos, sekė iš
dalinimas diplomų, atliko kun 
Valančius, pridurdamas prie 
Piežos kalbos faktų, kad prii 
mokslo reikia ir religijos, Die
vo meilės.

Pasižymėjusiems moksle Da 
riaus ir Girėno Legiono posto 
atstovai komandierius B. Pe
tkevičius ir kasininkas J. Ju
ška įteikė medalius Eduardu 
Globiui ir Agnietei Žatkevi- 
čiūtei.

Vakaras baigtas atsistojimr

tiek daug mokinių baigia mo 
kyklų, reikėtų suorganizuoti
alumnu draugija Rap.

luose, niekuomet neužmiršk ir 1 ir padėka seserims Kazimie 
daugiau pasimokinęs savo ga- : rietėms.
bumus ir savo moksliškų tur- Šitoj parapijoj, kur kasme; GARSINKITĖS “DRAUGE”

Gyvenimas trumpas vien 
dėl to, jog mes blogai juo 
naudojamės. Seneka.*

CLASSIFIED
AlTOMOIin.ES AUTOMOBILE8

EMIL DENEMARK INC.
Vartotų Karų Bargenai

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

CADILLAC '32. 5 Sedan. 6 drat. ratai ... 
BUICK '35. 5 Sodan. Trunk. garant. ... 
BUICK '34. 5 Sedan 57. kaip naujas ..
Bl'ICK ”35. 5 Sedan, garant. ......................
CADILLAC 'SO. 7 Sedan. V-16. Tobulas 
PONTIAC '35, 5 Sedan, Del.uxe modelis 
rONTIAC '35, 5 Sedan. C cylind.

$825
$825
$825
$705
$745
$745
$A»5

DB. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRIOALLY AKIU 
SPECIALISTA8

Palengvina aklų {tempimų, karia 
erti priežastimi galvos skaudtjimo, 
.'valglmo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karžtj. atitaiso 
trumparegystę lr tollregystę. Priren- 

_ _ <1* teisingai akinius. Visuose atsiti-
• t • i i i- i a klmuoae egzaminavimas daromas suį LietllVų yra sekanti: kun. A. elektra, parodančia mažiausias klal- 
Valančius, Al. Kumskis, L. Ši
mutis, Pietkevičius, Bagdžiū
nas, Juozaitis ir Mažeika. Šio
ji komisija taip pat turi pa
reigų nustatyti kvalifikacijas, 
kurias šie minimi sportininkai 
turi turėti pirm negu jie bus 
išrinkti.

Amerikos lietuviai remkite 
savo jaunuolius sportininkus, 
duokite jiems progų susipažin
ti su jų tėvelių tėvyne ir kar
tu progų imtis su Lietuvos 
sportininkais.

TVIRTAI ORGANIZUOJASI
SO. CHICAGO. — Visi šios 

kolonijos Jonai ir Petrai pe
tys į petį organizuojasi dide
liam darbui. Paskutinį šio mė-

daa. SpedalS atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki S ▼ 
NedSIioJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 80. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METĮĮ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

č

DR. JOHN SMETANA
0PT0MBTRI8TA8

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

2 aukštas
Paatebėkit mano iškabas 

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

—
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 

LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Ree. and Office
PROspect 1018 2359 So. Leavitt St.

OANal 0708

DR. J. J. KOWARSK AS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Valandos: Nuo 1-5 Ir 7-t kasdieną. 
Rez. Ir Ofiso Tel. — BOlHevard 5031

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

T

Tel. OANal 0257
Rea PROspeet 6659

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

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

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

Ofiso telef. BOUIevard 7820
Namų tel. PROspect 1930

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija MOO 8o. Artesian Ava

Valandos: 11 ryto Iki t popiet4 Iki 1 ▼. vakaro

Tel CANai 8122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 tkl 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo $ Iki 8 vakare
Seredoj paųal sutarti

Tel CANai 6122

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

Ofiso Tel.: PROspeet 0378
Rez. Tel.: HEMloek 0141

DR. J. RUSSELL
Uetnvifl Gydytoju ir Chirurgu 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir t:80 Iki 3:30 
Seredomis tr nedėtomis pagal sutarti 
Rez. 2618 W. 6$th St. Pagal zutartj.

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 Š. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRginia 0036

Ofiso va,.: 2—4 ,r 6—R p. m. 
Nedėliomis pagal sutartj

Tel. Ofiso BOUleeerd $$1$—14
Rea VICtory 1948

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-S; nno $:$0-8:l$

756 Wert 35th Street

DR. J. E SIEDUNSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDUNSKIS
Denttstas

Į Gu X-Ray
i 4142 ARCHER AVĖ., Oor. Franclsco 
’ Tel. Office Laf. 8850; ree Vlrg. 0669

{VAIRŪS DAKTARAI:

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. OANal 040$

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rez.: Tel. HEMIock <286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2866 W. 89th St.
Valandos: 10-12 lr 1-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėllomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 80. 49th CT.. CICERO. ILL.
Utar., Ketv.. Ir PStn. 10—9 vai. 

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

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel. OROvehlll 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

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

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

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANai 0402

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

Nedėliojo pngal sutartĮ

Tel. LAFayetto 3057

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

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vni. vakaro 

Seredomis Ir nedėllomls pngal
sutartiDR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN

nėšio sekmadienį parapijos da 
rže jie tada surengti parapi- i skirtų valandų. Room 8. 
jai piknikų. Tai bus šios pa- Phone OANal 0523

onua
4728 So. Ashland Avė

1 lubos
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Mus 1$ iki 19 vai. ryta, nuo a iki 4 

vai. po plotų Ir nuo 7 Iki $:$• vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 1$ Iki 11 

valandai dienų 
Metnn*. MTTHvav MM

GYDYTOJAS (r CHIRURGAM

4631 80. ASHLAND AVĖ. 
Tel. TAIVls OM4 

Rea.1 Tel PLAm $400 
Valandos:

Kuo 10-11 v. ryto; l-t lr T-l v. v. 
Medė,dieniais nnn 19 Iki 19 diena

Tel. LAFayette 3051

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

"ofisas ir rez.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rvtals — 1 
Iki S popiet — 6 iki 8:30 vakare. 
Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

BUICK '34, 5 Sedan. Trunk................................................................
BUICK '33. 5 Sedan 67. kaip naujas ............................................ »«.».»
CADILLAC '31. 7 Sedan. 6 drat. ratai ........................................ $69.>
BUICK '34, 5 Sedan. tobulas karas ............................................ $875
FORD '35, 5 Sedan DeLuxe ...................................................... Specialiai
PONTIAC '34. 5 Sedan De Luxe ...................................................... S595
BUICK '33. 5 Sedan 57, pirmos rūšies ............................................ $505
CADILLAC '31, 5 Sedan. 6 drat. ratai ........................................ $495
LA SALLE '31, 5 Sedan, labai puikus ........................................ $445
CADILLAC '30. 5 Sedanette. Fleetwood ......................................  $395
PIERCE '30. 5 Phaeton. Pilkas. Tobulas .................................. $395
PACKARD '31, 7 Sedan, Custom Built ................................... $395
LA 8ALLE '31, 5 Coupe, geram stovy ........................................ $345
BUICK '30. 5 Sedan 67. O 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 ....................................... $295
BUTCK '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 ............................................ $195
GRAHAM '32, 5 Sedan, bargenas ............................................ .. $195
LA SALLE '29. 5 Sedan, žema kaina ................................................$195
CADILLAC '2 8, 5 Coupe, geram stovy ............................................ $195
OAKLAND '30, 5 Sedan, gražiam stovy ................................... $175
PACKARD '28. 7 Sedan. Light 8.................................................. $175
FORD '30, 5 Sedan, pigiai ................................................................ $145
CADILLAC '28, 5 Sedan, bargenas ................................................. $125
CADILLAC ’28, 7 Sedan, sugaukite ................................................. $125
NASH '29, 5 Sedan, žema kaina ................................................. $125
BUICK '28, 5 Brougham. eina O. K.................................................$ 95
BUICK '28, 5 Sedan. žemai apkalnuotas .......................... $ 95
ESSEX '29. 5 Sedan. bargenas .................................. g
BUICK '27. 5 Sedan. pigiai ............................................................... $ 65
Bt ICK '27. 5 Sodan, kainuotas parduot ..................... $ 50
STUDEBAKER '29, 5 Sedan .................................... $ 35

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Ci>awford 4100

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telephone BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4831 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 6515 S. Roekvell St.

Phone REPubllc 9728 CHICAGO

REAL ESTATE
Skollnam pinigus ant Jflsų morgi- 

čių, bonų. algos tr namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgi- 
čius, bonus, namus, flkes Ir biznius. 
Turim apdraudos departamentų. Vle- 
Sas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank namų)
Valandos kasdien nuo t Iki 6 
ranedėllo, Seredoe tr Pėtnyčloų 

vakarai. 6 Iki 9 
Telefonas CANai 1178

NAMAI: 6459 8. RockweU St.
Telefonas REPnbllc 9800

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Snite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINTGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRĄ

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

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

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

AlTOMOIin.ES

