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ITALUOS KARAS SU ETIOPIJA GALI 
KILTI LIEPOS MĖNESI

ITALAI TEN RAS SMARKŲ 

PASIPRIEŠINIMĄ

ADDIS ABABA, birž- 25.- si prie šio klimato. Lietūs 
Nepaisant Etiopijos vyriausv- dažnai pasireiškia aukštumo- 
bės didelių pastangų, kad iš- se, upėse gi pakankamai van- 
vengus karo su Italija, žino- dens.
vai tvirtina, kad karas neiš- Tačiau italų kariuomenei 
vengiajnas ir tas gali-pamūrei- nėra galimybės veržtis Etio- 
kšti.veikiau, negu alpinai ma-'pijos gilumom Gali įsiveržti 
noma.. Sako, karas gali kilti ‘ tik į Ogaden provincijų, le- 
apie liepos mėn. galų. Spėja- nai įsikasti ir laukti rudens, 
ma, kad premjeras Mussolini i kad paskiau per kalnuotų a- 
panaudos tam tikslui kad ir [pylinkę nusikėlus į Tigre pro 
menkiausių incidentų Etiopi- vincijų, o iš ten — toliau, 
jos pasienyje ir tuojau ten Reikia atsiminti, kad ita- 
prasidės ginkluoti susirėmi- lams tie žygiai bus didžiai 
mai. Prem. Mussolini, sako-, apsunkinti. Etiopiečiai prieš 
ma, pasiryžęs pradėti karų juos ims veikti. Tas nebus
anksčiau, kad nedavus progos 
Etiopijai geriau įsiginkluoti.

koks ramus, be jokių kliūčių 
Mussolinio legijonų žvgiavi- Naujai atidarytas žiemių Valijoj vieškelis tarp Cliester ir Holyhead. Tas yra inžinie

rių didelis darbas, kad pastačius tokius konkreto skliautus. (Acme photo)
Galimas daiktas, kad žino-'mas. Kiekvienas žemės sprin-

vų šie spėjimui yra klaidingi.
Jie atsižvelgia tik į krašto 

t stovį. Jie nurodo, kad vasarų

dis bus ginamas. Italų kariuo 
menė nebus sveika kūnu ir 
dvasia.

nėra. lietų Somalilande — E- Tiesa, etiopiečiai yra pras- 
tiopijos pasieniu. Nors siau- j tai įsiginklavę, bet jie yra> 
čia dideli karščiai, italų ka- nuosavam krašte — savo na- 
riuomenė iš dalies jau įpratu- muose.

VATIKANAS NESIKIŠ Į 
KUN. COUGHLINO 

VEIKU
VATIKANAS, birž. 25. —

Amerikos radijo kunigas Cou- 
glilin (iš Detroito) iki gyvo
jo kaulo įkirėjo Amerikos tu
rtuoliams, kovodamas už dar
bininkų gerovę, remiantis Po- Pažymėtina, kad vidaus rei 
piežių enciklikomis. i kalų ministerija paduota kun.

ildr. A. Korošecui, kurs atsto-

KUNIGAS ĮEINA JUGOS
LAVIJOS KABINETAN
BELGRADAS, birž. 25. — 

Stojadinovičio sudarytan mi- 
nisterių naujan kabinetan be 
serbų pateko kroatų, slovėnų 
ir Bosnijos musulmonų mini- 
steriiai — po vienų.

Tad Vatikanas gauna iš A- 
merikos daug nusiskundimų 
prieš kun. Coughlinų. Reika- 

•lauja, kad jam būtų uždraus
ta per radijų sakyti kalbas 
prieš plutokratus kapitalis

tus.
Bet Vatikane pareiškiama, 

kad tai ne Vatikano reikalas 
rūpintis tokiais dalykais, 

flk Kun. Coughlin turi vyskupų 
ir atsakomingas tik vyskupui.

vau ja slovėnų katalikų parti
jų. Kun. Korošec ikišiol bu
vo laikomas politiniu kaliniu.

ĮSAKYTA italams 
APLEISTI ETIOPIJĄ

A)./

EUROPA GINKLUOJASI
ŽENEVA, birž. 25. — T. 

Sųjunga išleido 1934 metų 
metraštį. Pažymima, kad gin
kluojasi pasaulis, ypač Euro- 
pH. 1934 metais ginklavimuisi 
išleista pusė bilijono dolerių 
daugiau, palyginus su 1933 
m. išlaidomis.

LONDONAS, birž. 25. — 
Daily Express praneša, kad 
italų pasiuntinybė Addis A- 
balia, Etiopijoje, paskelbė vi
siems italams valdiniams, kad 
jie per 10 dienų apleistų Eti- 
opijų-

Be to, ta pati pasiuntinybė 
įdavė naujų notų Etiopijos 
vyriausybei. Iškelia kaltini
mų, kari Etiopija absorbuoja 
Jimma sultanatų, kas kenkia 
italų interesams.

LEWIS LAIMĖJO
STREIKUOJA APIE 3,000 

TEKSTILININKŲ

PROVTDENCE, L. I., birž. 
25. — Apie 3,000 darlrininkų 
sustreikavo Uxbridge Af o ra
tui Co. fabrikuose keliuose 
Naujosios Anglijos miestuo
se.

Reikalauja 20 nuoš. dides
nio atlyginimo ir lengvesnių 
darbo sųlygų.

DRAUGAS
THE MOST INFLUENTIAL

LITHUANIAN CATHOLIC

DAILY IN AMERICA.

METAI-VOL. XIX

ŠIANDIEN BAIGIASI VAIKU DAINŲ 
PER RADIJĄ KONTESTAS

Pasirengkite balsuoti už ge
riausiai dainavusius

Šiandien girdėsime pasku-I
tinę vaikučių dainų per radi
jo kontesto dalį. Konteste da
lyvaus Visų Šventųjų parapi
jos ir Šv. Petro ir Povvlo pa
rapijos mokyklų vaikučiai.

Po šios programos praside
da balsavimai. Rytojaus die-

penkis geriausius daininin
kus. Išpildę blankas prisiųski- 
te, arba atneškite į “DRAU
GO” ofisų.

Neužmirškite pasukti savo 
radijų ant stoties WEDC, 
1210 kil., šiandien popiet tarp 
3:30 ir 4:30. Girdėsite gražių 
dainelių ir įdomių kalbų.

nos “DRAUGE” rasite bai-! Šianden kalbės dr. A. G. Ra- 
savimo blankų. Balsuokite už! kauskas.

KARDINOLAS SMERKIA 
KATALIKŲ PERSEKIOJI

MUS MEKSIKOJE
NEW YORK (per paštų).--

RUMUNIJA SUSIARTINA 
SU SOV. RUSIJA

VIENA, Austrija, birž. 25. 
— Mažosios santarvės — Če
koslovakijos, Jugoslavijos ir 
Rumunijos, užsienių ministe
rių konferencija, kuri šiomis 
dienomis turėjo įvykti Belg
rade, atidėta neribotam lai-

SKOTUOS PROTESTAN
TAI PUOLA KATALIKUS

V. K. RAČKAUSKAS 
NUBAUSTAS 3 METUS 

KALĖTI
Penktadienį ir šeštadienį 

Kauno apygardos teismas 
svarstė dvi Vlado Karolio 
Račkausko bylas. Vienoje, dėl 
padalytų išeikvojimų Lietu-EDINBURGAS, Škotija,

birž. 25. — birž. 25. — Sko- vos atstovybėje Londone, pa-
................... tai protestantai sukėlė riau- | gal b. st.' 68 str. paliktas ne-

kui. Kol kas ne visiškai aiš- žes ir puolė katalikų masinį baustas, bet iš jo užsienių 
ku, kodėl taip įvyko. Tik ži- susirinkimų, surengtų atvi-
noma, kad Jugoslavija gana ram ore ryšium su Eukaristi- 
atokiai stovi nuo sov. Rusi- nįu kongresu.

Čekoslovakija gi anks-jos.
čiau yra padarius tarpusavės 
pagalbos paktų su sov. Ru
sija, o dabar su sov. Rusija 
susiartina jau ir Rumunija.

Tomis dienomis Paryžiuje 
įvyko konferencija, kurios da
lyviais buvo Rumunijos užs. 
ministeris Titulescu, Čekoslo
vakijos užs. ministeris Benes 
ir sov. Rusijos užs. komisa
ras Litvinovas.

Pranešta, kad šioje konfe
rencijoje Rumunija nuspren
dė glaudžiau susiartinti su 
sov. Rusija.

Konferencijoje buvo apta
riamas ir Besarabijos klausi
mas.

NORI PAIMTI PROTEK
TORATAN ETIOPIJĄ

ROMA, birž. 25. — Patir
ta, kad Italijos premjeras 
Mussolini turi planų paimti 
savo protektoratan Etiopiją. 
Jis nori, kad Etiopija būtų 
pašalinta iš T. Sąjungos ir

(Vakar Joe Lewi» laimėjo j paduota Italijos “globai.“
kautynes nuo Primo Carnera 
galingo italo. 6-tame rounde 
su “knockout.”

Nušautas gambleris

Visa nelaimė yra tame, kad 
Mussolinio šiam ir kitiems 
planams griežtai priešinasi 
Anglija.

reikalų ministerijai atiteista 
59,180 litų, o antroje byloje, 

1 už nusikaltimus būnant kon- 
Katalikų Bažnyčios priešų su^u Fietų Afrikoje, nubaus-

sukurstyti protestantai fana
tikai iš pradžių su įvairiais 
daiktais svaidė į automobi-

tas trejais metais sunkiųjų 
darbų kalėjiiilA su pasėkomis, 
numatytomis b. st 28 ir 30

liūs ir busus, kuriais važia- s^r* *r atiteista užsienių rei- 
vo katalikai į masinį susirin- kakJ ministerijai 5.),948.47 
kimų. Paskiau jie pradėjo kt. Paskelbus sprendimų, V. 
pulti patį susirinkimų. K. Račkauskas suimtas ir nu-

Raitoji policija buvo panau pabentas kalėjimam 
dota prieš triukšmadarius
Areštuota keliolika jų vadų.

Aišku, škotai protestantai i 
toli atsilikę nuo pažangos ir 
kultūros, jei pasivergia kata
likų priešams.

PRANCŪZŲ KARO VETE
RANAI VOKIETIJOJE

14 ŽUVO KOLIDAVUS 
LĖKTUVAMS

25.
BOGOTA, Kolombija, birž.

Du keleiviniai lėktuvai

Norge aludės priešakyje, 
901 So. Halsted g., nušautas 
gambleris Frank Noto. Poli
cija tuojau suėmė įtariamų 
žmogžudį, Nate Treger.

AREŠTUOTA 33 ČIGONAI
|MISHAWAKA, Ind., birž.

25. — Areštuota 33 čigonai — 
vyrai, moterys ir vaikai. Kal
tinami vagystėmis.

IR SOVIETUOSE BUS 
KOVOJAMA PRIEŠ

OIVORSUS
MASKVA, birž. 25. — Sov.

Jo Emin. kardinolas Hayes, Rusijoje imta vykdyti kampa- 
New Yorko arkivyskupas, iš- uija, kad panaikinus laisvųjų 
leido ganytojiškų laiškų. Smer ! meilę, divorsus ir bevaikystę 
kia katalikų persekiojimų Me- ir aštriai baudžius moterų su- 
ksikoje.

‘Ten persekiojimai vykdo-

vedžiotojus.
Tas yra kas nauja pas bol-

mi ne prieš vienų Katalikų ševikus. Juk tie visi minėti 
Bažnyčių,” rašo kardinolas. ! dalykai seniau buvo remiami 
“Tai pastangos išgriauti vi- ir vykdomi kaipo svarhiau- 
sokių religijų. Į šieji komunistų “mokslo prin

cipai.”
Komunistų partijos orga-“ Šiais persekiojimais sta

čiai smogiama į kiekvienų 
principų, ant kurių mūsų kra
što vyriausybė yra pastatyta, 
kas reikalinga žmonių laimin
gumui, gerovei ir prosperavi-
mui n

BUS GAMINAMI PIGŪS 
LĖKTUVAI

BERLYNAS, birž. 25. — 
50 prancūzų karo veteranų in
validų lanko Wuertembergijų 
ir Badenu. Jie visur nuošir
džiai vokiečių sveikinami ir 
vaišinami.

Tas daromi tikslu abiejų
. kraštų susiartinimui ir taikos

palaikymui.

NAUJAS KALBĖTOJAS 
KATALIKŲ VALANDAI

"VVASHINGTON, birž. 25.— 
Aviacijos federaliniai spe
cialistai padirbo penkis įvai
rių rūšių lėktuvų modelius, su 
kuriais šiandien daromi ban
dymai. Šie lėktuvai bus pi
gūs, bus galima įsigyti nuo j 
800 dol. iki 1,000 dolerių, ka-! 
da jie bus masiniai gaminami.į 
0 ši gamyba bus pradėta a- 
teinantį rudenį.

Tuo būdu siekiama, kad 
Amerika gautų pirmenybę o- 
re.

Automobilių didieji gamin
tojai, matyt, imsis tos masi- 

jnės pigių lAėktuvų gamybos.

nas Pravda rašo, kad jaa 
pakankamai pasaulis yra pri
sijuokęs dėl toleruojamos iki
šiol laisvosios meilės sov. Ru
sijoje. Ir tas turi būt griau
dama. Ypač moterų suvedžio
tojai turi pakliūti kalėjimon,*
pareiškia Pravda.

Nežinia, kokiais sumetimais 
tas daroma. Anądien tas pat 
laikraštis karštai ragino ko
munistų vadus, kad atkakliau 
kovotų prieš religijas. Prav
da turėtų žinoti, kad be reli
gijos žmonės visados bus nu
krypę nedoran gyvenimam

PELDŽIŲ IŠLEISTUVĖS
" Į

Šių Savaitę A. Peldžius su 
šeima išvyksta į BoRtonų. Jis 
užims “Darbininko” admi
nistratoriaus vietų. Šiandien 
J. Mickelifinų namuose, 8 vai. 
vakare, 6747 S. Arteaian avė. 
Prašome atvykti.

MAJORAS SPRINGFCLDE

kolidavo Medellin airporte.
Vienas lėktuvų sudegė, žuvo 
14 asmenų.

Tarp žuvusiųjų yra kruto-
myjy vated, aktorius Carlos WSHTNOT0N MrL
Oarfel .r žymus lakūnas Er-
nešto Samper. L , .Lake vyskupijos genenahs vi-

NUTAPĖ PAVEIKSLUS 
TRANSJORDANIJOS 

EMIRUI

Tel. Avivas. Elta. Trana-

Chicago majoras Kelly ir 
j vėl išvyko Springfieldan. 
“Spaus” legislatūrų, kad pra 
vestų Chicagai “ naudingus ” 
bilius — airportų ežere ir 
nuolatinę komercinę parodėlę

SIIDFGP DAUG IACHTU* |kara8» ^niR sekančiu kalbėto- j0Kjanįj08 emiras Abdalla 
1 ASMUO ŽUVO ’ Per katalikų radijo valan-^uvo pakvietęs Lietuvos pi

ldą sekmadieniais. Pirmoji jo'jj^ KulvianRkį jo paties ir buvusios pasaulinės parodos 
E, kalba įvyks šio Įrirž. 30 d., a- jQ ve|jonjeR tėvo atvaizdų di- srityje.FORT LAUDERDAI^, a . A. , . v ...

Fla., birž. 25. — Didelis gaiš- !einant’ .sok^,e"»- Kal.. to‘ džiajai audiencijos salei A- 
ras ištiko Pilkington jachtų •ias a,sk,n* katalikų tikėjimo mlnanp nutapyti. Baigti pa- 
(pramogų laivų) baseinų. Su-i^1.eaas’ uria8 aug aa .ai buvo su didele iškil-
degė apie 70 jachtų. Vienas dingai suPrantaf- ‘ me pakabinti audiencijos sa-
asmuo žuvo, kitas sužeistas. Mons. Hunt yra buvęs pro- Įėję. Iškilmėje dalyvavo visi 
Nuostoliai sieks vienų milijo- testantas, žymus radijo kai- Transjordanijos vyriausybės 
nų dolerių. bėtojas. nariai.

ORAS
CHICAGO IR APYLINK.

— Retkartėmis numatomas 
| lietus ir griaustiniai; šilčiau.
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mui teks pasvarstyti klausinių, kaip įtraukti 
I tų kilnų lietuvių katalikų orgauizuotos stu
dentijos judėjimų visų Amerikos lietuvių ka
talikų besimokinančių jaunuomenę.

Tokiam užsimojimui, be abejojimo, pri
tars visa sųinoningoji lietuvių visuomenė, nes 
ji nusimano, kud tik iš tinkamose mokyklo
se mokomo ir auklėjamo jaunimo tegalės!" --...... , . . _ . ste: “Lietuvos mėginimai pasusilaukti tinkamų vadų, be kurui musų vei- , .
, . -x- »• siteisinti”. Straipsnis skambakimas negali sektis ir lietuvių ateiti* šiame ... .
krašte negalėtų būti užtikrinta. i

, ,. .... “Lietuvos užsienių reikalų
Padarę šias kelias pastabas, uuusiidziai ,lliniaterbj 

sveikinama Lietuvių Katalikų Studentų ir ^8(e Vokictijos
Profesionalų tretįjį seimų, palinkėdami JO ■*-1 U<jtuvos salx„kius j, ^i,*. 
Stovams geriausio pasisekami! Ju5 klausym<tokja fw.luių fcu

ri jokiu būdu neleidžia many
ti, kad Lietuva turėtų norų

~ 7 .... . kų nors rimta daryti šiandie-
Spa a praneša, uvusieji įaugai, nepakenčiamiems sa-

bendrai persekioję Meksikos katalikus, Cal- .. . . ,. . . . L , ,x ntvkiams pagerinti. Lozoraitisles ir Cardenas persiskyrė ir viens pnes kitų ' . ., . • x... . C , v . x- • >« apsiribojo gana paviršutinispradėjo kovoti. Cardenas yra dabartinis Me-

Vokiečiams Tiesa ir Faktai - Niekai
Šių metų birželio 1 d. “Deu- 

tseb - Diploniat. Karrespon- 
d«nz” įdėjo straipsnį antra-

Dr. A. Pakalniškis valomi ir signatarams; jei jio, 
1 nenorėjo ligi šiol jais pusi-1 
lnaudoti tai jų reikalas; gi 
1 jų nurodymai, padaryti ne pu-1

-------- gal konvencijos nuostatus yra
Principe Lietuvon užsienių I privatinio Ixjbli.lžio ir Lietu- 

feikalų ministeris pabrėžia vai fo,.,„aliai ,lepr,valomi. Vo-

BALTUOS MIESTU AT
STOVU KONFERENCIJA 
ŠIEMET ĮVYKS KAUNE

NESUTIKIMAI MEKSIKOJE

studentų seimo PROGA

Rytoj ir poryt Marianapolio Kolegijoj, 
Thompson,. Conn., įvyksta Lietuvių Katalikų 
Studentų ir Profesionalų sųjungos metinis 
seimas.

Ši mūsų organizacijų yra pati jauniau
sia Ji dar tik trijų metų amžiaus. Bet mus 
džiugina, kad ji sveikai ir sparčiai auga, 
žadėdama daug ko naujo įnešti į mūsų tautiių 
sųjudį Maine krašte.

LRSPS, berods, jau turi virš tūkstančio 
narių. Ji leidžia savo laikraštį “Studentų 
Žodį”. Suorganizavo ekskursijų į Lietuvos 
Ateitininkų jubiliejinį kongresų. Ekskursija 
bus gana gausinga. Jį išplaukia liepos mėn. 
3 d. švedų linijos laivu. Be to, studentų kuo
pos, žinoma, ten, kur jos yra, daug gyvumo

ksikos prezidentas, o Calles pirmiau buvęs, 
šio krašto žmonių dauguma tų žinių pasiti
ko su tam tikru pasitenkinimu. Meksikos 
žmonių dauguma taip pat nenori nei Cardeno 
nei Calles. Taip yra dėl to, kad jiedu abudu 
yra žmonių teisių ir laisvės išdavikai. Abu
du stovi už tų pačių tironijų. Cardenas yra 
nudažytas komunizmo dažais. Jis gal būt 
yra švelnesnis negu jo draugas, tačiau to
mis pačiomis įnetodomis persekioja savo kra
što žmones. Naujasis Cardeno ministerių ka
binetas yra komunistiškas, žiaurus, antireli- 
giškas.

Iš čia kįla klausimas, ko Meksikos žmo
nės nori, jei jiems nepatinka nei Cal’denas 
nei Calles T

Klausimas yra aiškus. Jie nori, kad jų 
kraštas susilauktų tokio vado, tokio prezi
dento, kurs pažadėtų atšaukti barbariškų ir 
bedieviškų konstitucijų, kad grųžintų žmo-

ku Lietuvos metodų pateisi 
nimu Klaipėdos krašte. Aiš-

Kauno bunnistius A. Mer-
• n>, tnp.ilnn ginimas, kftd ' lankėsi kviestus

tinęs instancijos sprendinių, |“.Kla,Pf‘d(>K Vokie- asmeniškai Talino miesto bur
J F tijoje yru laikoma bandomuo- <rpn Svnt« ir »tskirnikoks lis būtu Tiičinn šin svei- • . . . .. . HUSITO gen. OVOls, n aisknuiJ t, . UU °. . 1 |JU akmenini! garantijos {Mik- T i: niįesto savivaldvbės. 

kiūtino pareiškimo įvertinimo xu vol... ±alino inle8t0 stt'ivaiu>nts.
įivguliiaii atskirti auo fakto, I ' .m 1, ka L . , , “ Ttt pl'°g“ da'yvava ir
kad Lietuva iki šiolei aekrei- ! 'loo a«io u,et h o i ‘U° TaU“° ,VykUsia'"'
nė iokio dėmesio i nakttrtoti- v 1 ' J ?• “'■Baltijos miestų sųjungų atsto-
p© jokio dėmesio į paku lo b k padalyU spūdžio .... nasįt»riniP šiais metais šau
nius signatarų reikalavimus ', - Uliri(MnK , tlllltll vų Patarime šiam melais sau

.. . . • -x i-,- n ; ttl kuuems niazųjų tautu kjanu>s Baltijos miestų atsto-sugrųzmti teisėtų padėtį. Iki • . :.. i J *šiolei Lietuva aeįadarė nieko.S r VU k“ferencij“s Kt~
k». „.lėto .„tolinti tib.-.ii.’1’6' • "“! «al1 tlkL't s- l“v" "> lionės įspūdžiais ir pasitari

angių, tam tikros pagalbos,! „,0 multatais grįžę8 pasija- 
nes ne naujiena, kad kai kas
mėgsta svetimom sųskaiton 
savo reikalus taisyti, bet tai 
anaiptol dar neįrodys Berlyno 
pretenzijų teisingumo.

savo sutikimų priimti kiek-

kas galėtų patvirtinti tikėji 
mų šitokio pareiškimo nuošir
dumu. Paskutiniu laiku ir si
gnatarai, atrodo, ne lubui no
ri tikėti tokiais Lietuvos pa

lino su laikraštininkais.

įneša į lietuvių kolonijų veikimų.
Telkimas į krūvų besimokinančio musę nėms kalbos, spaudos, susirinkimų, švietimo,

jaunimo, leidimas žurnalo, organizavimas e- sųžinės laisvę. Žodžiu skant, jie nori turėti 
kskursijų į Lietuvų ir kiti darbai jau įrodė, tokias teises ir tokių laisvę, kokių turime

Jungtinėse Valstybėse.I
, Bet ar Meksikos žmonės pasinaudos Car- 
, deno ir Calles nesutikimais, pareis nuo to>, 
į kaip toli tie nesutikimai eis ir kaip prieš 
į abu juodu bus kovojama. Tam reikės geros 

organizacijos ir bendro, stipraus fronto. Prie 
dabartinių sųlygų žmonės negalėjo tinkamai 
susiorganizuoti. Jiems viskas buvo uždraus
ta. Jiems reikia surasti vadų, kuris galėtų 
reprezentuoti jų aspiracijas, kuris grųžintų 
jiems pagrindines piliečių teises ir laisvę.

tikinimais. Tačiau to pripaži- 
ku, kad tas mėginimas, tu- ninu> nepakanka, kaip ligšio- 
rint galvoje nuolatinius .tei- praktika parodė, kad lig- 
sės ir susitarimų laužymus Molinėmis priemonėmis pas neįmanomas dalyku.“
Klaipėdos krašte, turėjo pri- lietuvius galima būtų ko nors jkaJbetis apie teisetumų bei 
vesti prie nuostabiausių prieš- pasiekti. Pagaliau, signatūra: 
taravimų. ,turėtų įsidėmėti, kad Klaipė

Apskritai, yra nedėkingas.

ESTAI SIUNČIA IN KLAI
PĖDĄ 10 DELEGATŲ 

KOOPERATININKŲ

Vokietijos Lietuvos santy- dos konvencija Vokietijoje y- 
ra laikoma bandomuoju ak-kiai, matyti, ir p. Lozoraičiui 

atrodo nepateakiaaaii. Tačiau, >"vni,ai P“ktM ver'
tai ii. šia i.i-.ti.a nn.i.lriinil-žia įlodjli .jei jis šia proga nusiskundžia 
išimtiniu Lietuvos traktavi-

kad Lietuvių Katalikų Studentų Sųjunga ve
rta visuomenės pripažinimo ir nuoširdžios 
paramos.

Per keliolikų metų mes buvome apleidę 
aukštesnes mokyklas lankantį jaunimų. Jis 
buvo neorganizuotas. Nors ir lietuvių pra
džios mokyklų baigęs bernaitis ir mergaitė, 
nesidėdavo prie lietuvių veikimo, nes nepa
jėgėme jų patraukti. Pasiskirstę po aukštes
nes mokyklas, dauguma jų pasidarė lietu
viams svetimi. Neturėjome organizacijos, ku
rioj jiems būtų jauku, kurioj galėtų rengtis 
prie visuomeninių darbų. Nuostoliai mūsų 
visam veikimui buvo dideli.

Tų didelę spragų visi matėme, tačiau ne
greit ėmėmės jų užkišti. Rodos, kad ir laiko 
ir priemonių šiam svarbiam reikalui neturė
jome.

Prieš tris metus studentų organizavimo 
reikalų pasiėmė į savo rankas kun. dr. Jonas 
Navickas, M. I. C., Marianapolio Kolegijos 
direktorius. Patyrusiam visuomenės veikėjui 
ir gabiam jaunimo vadui ir auklėtojui neėmė 
ilgai, kad suorganizuoti studentų sųjungų ir 
jų į tinkamas veikimo vėžes įstatytį. Tai yra 
jo nuopelnas, kad šiandien mes turime spar
čiai augančių ir gražiai veikiančių studentų 
sųjungų.

Studentų organizacijų įsteigti, jų išau
ginti įr palaikyti padėjo ir ta aplinkuma, 
kad mes šiandien, ačiū Dievui, turime didelį 
centrų religiniu ir tautiniu ątžvilgiu. Tuo 
centru yra Marianapolio Kolegija, kur mūsų 
organizuotosios studentijos įvyksta seimai, 
kur yra jos centro raštinė, kur redaguoja
mas “Studentų Žodis”.

Taip ir turi būti. Juk nieks daugiau ne
gali matyti studentų organizavimo reikalo, 
kaip mato kolegijos vedėjai, kurie nuolat sto
vi jaunimo auklėjimo priešakyje. Jie pažįsta ! nėra Dievo sukurtas, kad žmogus tėra tik 
jo peychoJogijų, suprahta jo troškimus ir dėl | aukštesnė gyvulių veislė b tt 
to gali vadovauti ne tik tos kolegijos stu- ! Vadinasi, visiškai abejingos religijai mo 
dentams, bet visai mūsų studentijai. į kyklos būti negali.

Kaip aukščiau minėjome, lietuvių katali- ! Kad taip ištikrųjų yra, rodo šių laikų

Yisas šitas 'galvojimas yra

teisingumų su tais, kurie sa
vo rasę sudievinę laiko jai Talinas VI 12 Elta. Estija 
leistinomis visas jai naudin-, siunčia in Baltijos kooperaty- 
gas priemones, kitas tautas Į vų konferencijų, kuri invyks- 
bei valstybes tik priemonėmis ■ ta birželio 3U d. Klaipėdoje, 
saviems tikslams paversdami. Į10 delegatų.

Dėl to ir kalba su Berlynu •

mu ir dėl to jis nori įrodyti, 'vertas savo autorių. Jiems nei 
kad Vokietijai trūksta' taikos iVktai nei sveikas galvojimai 
noro, tai reiškia ne kų kita, nieko nepasako. Lietuva ko.* 
kaip priežasties ir padarinio vencijų pildė ir pildo; ji ligi 
aukštyn kojomis apvertimų, šiolei tikrai dar nėra parašiu- 
Vokietija laiksi nuomonės, si akto, kuriuo pareikštų at- 
kad jos santykiai su Lietuva sisakanti vienašališkai nuo 
galėtų būtį lygiai geri, kaip sutarčių. Tuo tarpu Vokieti- 
ir su kitomis valstybėmis. Ta- ja savavališkai Versalio šu
čiau negali būti kalbos apie tarties nuostatus sulaužė, ofi- 
gerų santykių buvimų tol, kol cijaliai pareikšdama jų nepii 
Lietuva nenorės sųžiningai pi-' dysianti; ji kuris jau metas 
ldyti sutartimis prisiimtų pa- nebepddo veikiančių sutarčių 
sižadėjimų jėga nuo Vokieti- su Lietuva, savavališkai tai- 
jos atskirtų klaipėdiečių at- kydaina Lietuvos atžvilgiu į- 
žvilgiu. Valstybė, kuri pati1 vairias presijas, kurių varto- 
save stato už • teisėtumo ribų, !ti ji neturi jokio teisiško pa-
negali paskui stebėtis, kad 
ji dėl šio savo laikymosi irgi 
nėra laikoma lygia teise. Tuo

grindo. Dėl to ne p. Lozorai
čio tvirtinimas, kad Lietuva 
pildo sutartis, yra “tiesiog

visad buvo, o ypač dabar yra ti iš to, kas geležimi bei plie
itin sunki; mažai tėra vilties nu apsikaustęs tik fizinę jėgų 
teisybe bei teisingumu laimė- i tegarbina.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Vokietijos ponams, ale papras
---------- i toms Lietuvos kiaulėms.

Mūsų eėsais pasitaiko viso-! - - —
1 kių štukų, ale jų būdavo ir
seniau.

Kai pro laikinų mūsų kra
būdu Lietuva;- kiekvienu me-' pajuoka dabartinės padėties > Jaus sostinę Kaunu į Virbalį
tu turi galimumo sudaryti sų-!atžvilgiu” kaip mano “D. buvo pravestas geležinkelis, . u- -

Lietuvos vyskupai mūsų Mokyklos refor 
mos proga šiemet išleistame bendrame gany 
tojiškame rašte sako:

Šiandien labai garsiai yra skelbiamos 
vadinamos neutralės moyklos. Mokykla, ypač 
valstybinė mokykla, esanti visiems piliečiams, 
ar jie būtų šiokio ar tokio tikėjimo, ar kad 
ir jokio tikėjimo nepripažintų Todėl viešoji 
mokykla tikybos atžvilgiu turinti būti neu 
trbli (abejinga), kad galėtų tikti įvairių įsi
tikinimų piliečiams. Tokia mokykla neturin
ti vaikams nieko kalbėti nė už tikėjimų, nė 
prieš tikėjimų.

Bet toks mokyklos abejingumas tėra ga
limas tik teorijoj, ne-praktikoj. Ne be reika
lo sen'yp yra pasakęs Kristus: "'Kas nėra su 
manimi, prieš mane yra” (Mat. XII, 30).

Ir iš tikro. Juk vaikas įdomaujasi visu 
kuo. Be abejonės, jam kils klausimai: iš kur 
atsirado pasauliu žmogus, koks jo paskyri
mas, kas mus laukia anapus kapo ir t.t. Į 
tuos klausimus mokytojas, noromis — neno
romis, turės mokiniui atsakyti. Arba atsakys, 
kad Dievas sutvėrė pasaulį ir žmogų, kad 
davė jam nemarių sielų, kad paskyrė jų am
žinai gyventi. Arba turės visa tai aiškinti,.

( Lietuviški balšavikai Ame- 
rike, kaip žinote, net susirie- 

įtę, šneka, kad dabar prie 
7 balšavikų Rasiejuj viskas kas

įr mano. Prisiklau-
. . . sęs tokių šnekų nesenai Kos-

ip. - Pol. Korrespondenz”,: vienų dienų gubernatorius ga- Liurbig .. 
okietijos užsienio reikalų nu vo žinių, kad į Kaunu n>Xo-ižiavo : 1Usiejų. Nieko jis ne. 

nisterijos oficijozas, bet vo- kietijos atvažiuoja didelių po- nusivež^ ba jam sykiu
kiečių įžūlumas, kuriuo jie nų. Tuojau įsakyta visiems kftd balšavikus

einovninkams poniškai,^ taį manQ 
ponus pasitikti Kauno

stoty. Cinovninkai pasipuošė
, paradnais mundirais, apsika- sueio užmušėjai yra tie “kon- . . _. , .. . ............. ... ...... binejo caro medaliais; patsvencijai ištikimieji klaniėdie- . . ... .... . . d . ! gubernatorius pilnoj umlor-

ciai, kurie laikosi teisėtumo . . ., w ..... a moj jau vaikščiojo po pirmos 
pagrindo , tai bergždžias bu- ,. , e . •. . . I klesos bufetų ir rengėsi spv-tų darbas ginčytis su Berly- .. . .^ . . .... . ° *7 . J. eiui. Karo orkestrą stovėjo
no oficiozu dėl teisėtumo. Jei

lygas, kurios privestų prie ]>ip 
geresnių santykių su Vokieti- Vokiet 
ja. Pastangos, padarytos šia 
kryptimi, būtų tikrai naudin
gesnės, negu vokiečių intere- apverčia aukštyn kojom visų Į caro 

tikrovę. tuoasų ginčijimas Klaipėdos kra
šte. Yra tiesiog naivu ginčyti 
Vokietijai teisę nurodyti Klai
pėdos konvencijos signatarams 
Lietuvo* teisės laužymus ir 
reikalauti Klaipėdos konvenci 
jos vykdymo. Jeigu dabar p. 
Lozoraitis tvirtina, kad Lie-

Jei Vokietijos ofieijozui Ja-
tavorščiu’

tuva laikosi Klaipėdos kra* B”rl'”77’..x_:„77:_"'T:_';777_777' Prie trekili ir buvo reno užsienio ministerija ,. ..•• . ' di groti maršų,save laikytų tik naeijonalso-
cijalistų partijos eentrale, tai 1 Staiga, nuo \ irbalio pusės 

... . jos kalba apie klaipėdiečių hi- pasirodė vagonas, kuris palen
tinimas yra tiesiog pajuoka tierįnįnkų “nenorų sutikti su1 «va artinosi į Kauno stotį, 
dabartines padėties »tžvll«IU,paklausančių teisių siau Duota signalas orkestrui, ku

to konvencijos ir neplanuoja 
jokių vienašališkomis priemo
nėmis pakeitimų, lai tas tvir-

o taip pat yra įdomus faktas
ateičiai, kaip Uetava aupraa- suprasti nK) hitlerillinkai 
ta konvencijos laikya,«3j ir K K|aip6doje kuip ir kitUMe km 
jos išplaukiančius pasizadejl- 5tuose ukrai ne8ut kaj|riok; atbėgo pats guberna-

rinimu” būtų galima pilnai ris tuojau uždrožė trenksmin- 
gų maršų. Suėjo visi činov- 
ninkai ir sustojo pod kazi-

mus. jiems siaurinami esti jų neža- 
Lietuvos užsienių reikalų b0t0g agitacijos galimumai, 

ministeris toliųu nenori pripa- Bet kadangi Berlynas tariasi 
žinti, kad Klaipėdos krašte kaibųs ne nacių partijos, o 

Į kaip kad mano laisvamaniai: kad pasaulis |kovojama su vokietybe. l’a- į va|gtvbės vardu, kuriai pri 
i tv i v * * * . tsak Lozoraičio, Lietuva kovo- vak>Juį yra tarptautinės tei-

janti tiktai su “priešvalstybi- sgs bej papročių dėsniai, lai 
niu judėjimu’. Tačiau jis nu- jam> rodos, jau netiktų žmog- 
tyli, kad tas. tariamas prieš- žudžius ir rasizmo agentus 
valstybinis judėjimas iš tik- laikyti ‘konvencijai ištikimais

torius ir jau buvo beprade 
dus spyčių, ale pastebėjo, kad 
į stotį prisiartino ne pasažie- 
rų treinas, tik vienas freito
vagonas ir jame žviegė... kiau- j 
lės. i

Suėjęs pirmų 
Liurbis sako; z

— Tu balšavikas ir aš bal- 
šavikas, privalome viskuo 
broliškai pasidalinti. Sutinki!

— Sutinku.
— Jei tu turi du arklius, 

tai vienų privalai man ati-^^^ 
duoti.

— Su mielu noru.
— Turi dvi kurves! Vienų

man atiduok 
— Labai prašau.
— Turi dvi vištas! Duok

man vienų.
— Niekados!
— Kodėl! Sutinki atiduoti 

arklį, karvę, o nenori vištos 
atiduoti?

I

— Todėl, kad a* neturiu 
. nei arklio, nei karvės, o turiu 
tik vienų vištų.

O tai atsitiko šitaip: va
gonas atsikabino nuo freito, 
ėjusio į Vokietijų ir pradėjo

kų studentų sųjunga per tris metus išaugo į I valstybinės mokyklos, sakysim, Prancūzijoj, iį^itfklaiįidiečius, kurie lai- I*,C“HCV*1V' *“‘a ’ Įležinkelio linija tarp Mauiu-
stambių jėgų ir gražiai darbuojasi. Tačiau, Į Jos sakosi esančios neutralu, bet ištikro aų- Įpagrindu įr Konvencijoje yra nurodyti čių ir Kauno visų laikų eina 
reikia tikėtis, siekiamos aukštumos dar nėra i žniausiai yra priešingos tikybai. Katalikai.. nenorį hutįktį su jįems keliai, kuriais galima patik : pakalniui. Tokiu būdu caro
pMiekusu Organizacija gali būti daug kartų Horėdami bho jų apsaugoti ^o vaikus, stei tefa. aiaurini. rįnti konvencijos vykdymo ta1 diduomenė Kauno stoty ir
g^ingc.aė. ,W daug yra didėli,, Kefaviy Į gia ravo l«o.„i8 aiškiai kaUKMkM mokyk-W6; * , j
centrų, kur nėra LKSPS kuopų. Dėl to sei- i laa.

ČalisNuėjęs pas daktarų 
Vizgys sako:

— Jau savaitė, kai nesijau 
eiutgeral Vakar buvau nųė-

riedėti atgal į Kaunu, nes ge-1 jęs į drugštorį.
— Na, ir kokių durnystę

arugštorninkas tamstai pata
rė! — paklausė daktaras.

— Jis patarė eiti pas tam

stų, daktare.



Trečiadienis, birželio 26, 1935 D R A tT n A S

Išvykimas Is Tėvų Šalies
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VI
Neužilgo atvažiavo autobu

sas ir sustojo. Išlipęs auto
buso konduktorius priėjo prie 
Augio, pasisveikino jį, ka
dangi jie nuo senai jau buvo 
pažįstami, ir paklausė:

— Kur, tamsta, važiuoji?
— Miestan.
— Gal su mumis važiuosi?
— Gal būt.
— Gerai. Tuoj galėsime va

žiuoti.
— Kiek bilietas kainuoja?
— Keturi litai. Jeigu su [ja,

gelsvais plaukais, stovi mo
kykloje prie stalo ir aiškina 
pamokas. "Rodos, nieko jis su
ja bendro neturėjo ir nedrau
gavo. Atsimena vieną dieną, 
'kuomet jis, baigiantis kur-

kad rengiesi kur tai važiuoti, 
bet aš vis dar netikėjau.

' — Taip. Šiandien penktą 
i valandą pa pietį jau tikrai iš- 
Važiuoju ir apleidžiu tėvą šalį.

— Stebėtina, kad taip greit 
išvažiuojate. Ar gi negaila 
tau dabar palikti savo tlėvy- 
nę?

suose kvotimams, po pietų, — Norts ir labai gaila, bet, 
pasiėmęs kelias knygas, ėjo kadangi jau visa kelionei su- 
miškelin, kuris buvo netoli už ( rengta, dokumentai padaryti,

1 miestelio prie ežero, kur bu- jvizos išgautos, negaliu atmai- 
'vo šiek tiek ramiau, vėsiau ir nvtfi ir turiu išvažiuoti...
Į galėjo, niekeno nekliudomas,,
skaityti knygas ir ruoštis kvo
timams, liet eidamas poežere , , . _x., _a . .... , x labai reikalingi gabus ir su-1netikėtai susitiko su mokvto- .... 1

— Labai gaila, kad aplei- 
džiate tėvynę tada, kada jai

kuri meiliaijj paninėms
mumis važiuosi, galite dabar j užkalbino ir apipylė daugybe 
bilietą pasiimti, nes paskui,, klausinių, kur eini, kaip eina- 
jei atsiras daugiau keleivių, si, ką veiksi, kaip sekasi kvo- 
neliks jums vietos, o dabar
dar yra trys laisvos sėdynės.

Hninai, ką manai toliau veikti, 
kur atostogų važiuosi ir t. t. 

— Meldžiu man bilietą duo- Juodu gan ilgai čia pasikal- 
įti! bėjo. Nuo to laiko daugiau

jam, beveik, per du metu, ne
teko su mokytoja susitikti ir 
tik vakar čia netikėtai ją, su
stojus autobusui, susitiko ir 
truputį pasikalbėjo, bet neil
gai, nes autobusas greitai ap
leido šį miestelį ir, matyt, su
žinojusi, kad jis greitai išva- 

atminčiai

— Palauk, turi] atnešiu.
Konduktorius nueina, o

prie Augio, išlipęs iš autobu
so, prieina kokių 16 metų 
berniukas ir klausia:

— Ar nežinote, tamsta, kur 
čia yra paktas?

— Nelabai tol:, Vilniaus
gatvėj, bet kol Jūs į paštą j žinos, jam parašė 
nueisite, ims daug laiko ir nors šią atvirutę... 
autobusas tuo tarpu gali iš
važiuoti ir tave palikti. Turi
te kokį reikalą į paštą?

— Taip. Man apleidžiant šį 
rytą namus, mūsų mokytoja 
man padavė atvirutę ir prašė 
ją įteikti antraše paminėtam 
asmeniui ari va įmesti pašto 
dėžutėm

— jAr žinai ką? Duok man 
tą atvirutę. Aš ją paduosiu 
lietuviškos krautuvės vedė
jai, kuri ją į paštą paskui nu
neš, ir tau nereikės eiti.

— Važiuojam! — pasigir
do konduktoriaus balsas ir 
autobusas, pamažu greitėda
mas, apleido miestelį.

VII /
Už dviejų valandų autobu

sas pasiekė miestą ir sustojo 
“Centralinėj Provincijos Au
tobusų” stotyje. Augys, išli
pęs iš autobuso, nuėjo “Lon- 
don” viešbutin ir nusisamdę 
trims dienoms kambarį už 24 

i litus, kol galutinai susitvar-

manus vadai, ir kuomet jos 
dalys yra priešų naguose, ir 
laukia, kad jas išvaduotum... 
Argi negalėjote čia dar nors į 

kiek ilgiau pagyventi ir tėvy
nės gerovei pasidarbuoti? Ko
dėl nėjote mokytojauti?

— Todėl, kad negavau vie
tas. Kiek pastangų dėjau mo
kytojo vietai gauti, viskas bu
vo veltui...

— Stebėtinas dalykas! Vie
ni greitai gauna vietas, kad 
ir menko išsilavinimo, o kiti, 

;kad ir aukštą mokslą baigę, 
negauna ir dar jiems daro- 

fmos gavimui vietos kliūtys, 
i Kame dalykas, sunku supras
ti.

Bolševikų atstovas Chicagoj. — Praėjusį pirmadienį 
Cbicagoj lankėsi ir Chicago universitete kalbėjo Rusi 
jos bolševikų pasiuntinys J. A. Valstybėms A. A. Tro- 
janovskis (dešinėj). Su juo prof. S. Harper, rusų kal
bos ir literatūros žinovas.

Lietuviškos Giesmes Londono Gatvėse

Berniukas paduoda Augiui* kys savo kelionės dokumentus
atvirutę.

Angys, paėmęs iš berniuko 
atvirutę, žiūri į antrašą ir 
nustebęs sušunka:

— Šita atvirutė vra man 
adresuota ir aš esu tas pats 
asmuo, kuriam ji skiriama!..

— Jeigu taip, tai labai ma
lonu. Man nereiks pašttan eiti, 
ir džiaugiuosi jus čia sutikęs.

— Labai nuoširdžiai jums 
ačiū už atvežimą atvirutės. 
Jei dar nors kokias penkias 
3 — ŠPL.
minutes būtumėte vėliau atva
žiavę, manęs čia būtumėte ne
radę, nes aš, nesulaukęs šio 
autobuso, būčiau kitu, kuris 
ką tik dabar apleido miėstelį, 
išvažiavęs.

Berniukas nueina šalin, o 
(Angys, likęs vienas netoli au
tobuso, skaito atvirutę:

“A u g i u k !”
Te Dievas ir šv. Marija lai

mina Jus. Darbuokitės, būkit 
doras, geras ir būsit laimin
gas ZelenkevičailS.”

Antroje atvirutės pusėje 
gražus, melsvai — rausvų ži
bučių ir kitų raudonų gėlių su 
žaliais lapais, pilkai — balta
me dugne, bukietas — pavei
kslas, kuriuo jis kiek pasigė-^ 
rėjęs, įsideda atvirutę kišenėn Į 
ir įlipa autobnsan, o mintyje 
jam pradeda kilti ir pintis j- 
vairiis praeities vaizdai ir 
slinkti pro akis.

J is, rodos, mato, kaip jaunu
tė ir graži mokytoja, laibutė, 
smulkaus veido, mėlynomis a- 
kimis, vidhtinio ūgio, gražiai 
pasirėdžius, garbiniuotais ir

ir išgaus reikalingas kelionei
vizas.

įAtlikęs visur reikalus, su
laukęs penktadienio, penktą 
valandą po piet jau rengėsi 
tarptautiniu traukiniu išvykti 
į Vokietiją.

VIII
Augys^ grįždamas jau pas

kutiniu kartu į viešbutį, savo 
daiktus pasiimti ir skubėti sto- 
tin, beeidamas tiies miesto so
du, netikėtai susitiko su savo 
jaunų dienų mokslo draugu 
Karoliumi, aviacijos karinin
ku, kuris jį užkalbino:.

— Sveikas, gyvas, Augy, 
kur taip skubi?

— Sveikas, sveikas. Einu į 
viešbutį savo daiktus pasiimti 
ir eisiu stotin.

— Gal kur jau išvažiuoji?
— Taip.
— Kur?
— J ‘‘aukso šalį”.
— Iš tikrųjų išvažiuoji?
— Taip. Manai gal šposau- 

ju?
— Ne. Girdėjau pasakojant,

Sekmadienio popiečiai. Da- j netrukdė, nes atstumas tarp 
žniausia apsiblausęs Anglijos paskirų grupių buvo pakan- 
dangus išsiblaivo, pietų sau
lutė švelniai šildo. Iš Šv. Ka
zimiero (lietuvių) bažnyčios 
išsilieja, tarsi pavasarinė upe, 
organizuotų maldininkų srovė. 
Čia žygiuoja jauni vyrai su 
lelijomis papuošta Dievo Mo
tinos statula, čia brolijos su 
savo vėliavomis, vaikučiai su

karnas. Apėjusi keletą apylin- 
kinių gatvių procesija sugrįžo 
vėl prie prancūzų bažnyčios, 
kur lietuviai atsiskyrė ir taip 
pat tvarkingai grįžo į savo 
bažnyčią.

Prancūzai buvo paruošę tris 
gyvuosius paveikslus (ant at
virų autosunkvežimių): Kris-

Kristaus kančios ženklais, po;. , • • rr-i’ Itus laiminąs vaikučius, Kal-mėlynais gaubtuvais būrys
Marijos Dukterų, gyvieji pa
veikslai: šv. Agnietė, Liurdo 
Bernadeta ir kit. Pačiame prie 
kyje choras, šv. Jono a Deo 
berniukų bendrabučio puikiam 
orkestrui pritariant, užgieda 
“O Dieve Tėve”...

Suūžė susiūbavo tarp Lon
dono mūrų lietuviškos gies
mės. Žiūrovai, kurių tokiais 
atvejais esti pilnutėliai bulva-

varijos kalnas ir Anglijos ka
nkiniai. Šis paveikslas ir bu
vo įspūdingiausias. Šv. Tomas 
Morus atsiklaupęs galvos nu
kirtimui, užrištomis akimis 
budelis užsimojęs smūgiui, to
liau savo mirties ramiai lau
kia šv. Jonas Fišer (kardino
las) ir trys vienuolių kartū
zų vyresnieji. Šalia jų seno
vės rūbuose stovi kalėjimo sa-
rgai. Charakteringa, kad šv. 

rai, sumini lietuvių vardų; ki- Tomo Morus> a])g| n,wmonft 
tų veiduose matyti rimtis, «-!lnrSta ,ietuvBko vcMo bnl0.
vidinis pergyvenimas. O pro- žai. Tad ir gyvajam paveiks-
cesija vis ilgėja spindėdama ,ui Tomo ro|ei j,uv0 rf||k.

Dar pereitam šimtmety A- ginės nuotaikos — tik gėrė-I tvarko gatvių ju- taS 1,etuviS’ p' Luikaitls-
nglijoj katalikams viešai pa- kis! dėjimą iki pat prancūzų baž- Apskritai, šitoje puikiai pa
reikšti savo religinius įsitiki- ' Šiemet rytinės Londono da- 
uimus buvo griežtai draudžia- lies katalikai, inicijatyvos pa- 
ma. Po tų sunkių laikų an- siėmus prancūzų bažnyčios ve-
glai katalikai laisvę ypač bra
ngina ir moka ja pasinaudo
ti. Tikybinei propagandai ka
talikai, tiesa, nepanaudoja

— Kų gi padarysi, kad taip kai kari'} P^nMtnių sektan- 
šiandien yra: vieni geri, kiti 
ne.

— Tai sakai, jau tuoj išva
žiuoji...

— Taip, penktą valandą.
'Laimingos kelionės.
— Ačių ir sudiev. Reikia 

skubėti, kad nepavėlavus, nes 
jau nedaug laiko man beliko. į

— Sudiev. Dar kartą aš i 
jums linkiu laimingos kelio
nės ir nepamirškite savo ša
lies. Visuomet būkite jai iš
tikimas sūnus... Nors ir labai 
toli gyvensite, kur gal ir labai 
būsi laimingas, bet visuomet 
savo tėvų šalį atsiminkite ir, 
reikalui esant, nepasigailėkite 
jai savo jėgas paaukuoti... Su
diev !..

t

— Sudiev!.. Ačių už linkė
jimus.

Suspaudė viens antram 
rankas ir, persiskyrę su nu
liūdusiomis širdimis, nuėjo 
katras savo keliu.

(Bus daugiau)

dėjams vienuoliams marista 
ms, tokią įspūdingą procesiją 
surengė gegužės 26 d. Kai iš 
kitų apylinkės parapijų daly
vavo tik atstovai, lietuviai gi

„ . . r , ' sudarė apie pusę visos proce-tų vartojamų priemonių, bet i . . : ........ 'sijos. Iš lietuvių daugiausia
jau viesas procesijas (be Sve. I... .... v md r «• \ . tikėjosi ir rengėjai. Kleb. T.
Sakramento), ypač Londone,. Petrauskas MIC, buvo pa 
kas metai surengia tokias ri--kviestas visai procesijai vado- 
mtas, didingas, kupinas rei i- vauti.

nyčios. Čia prie lietuvių pri- vykusioje procesijoje, anglų 
sideda kitų katalikų eilės: vė- 'manymu, gražiausiai atrodę 
liavos, orkestrai, chorai, gy. J lietuvių grupės. Tiek gausu- 
vieji paveikslai, Marijos vai- mu, tiek puošnumu. Ir tokios
kų, Marijos vyčių (jaunimo), 
katalikų skautų ir kitų gru

lietuviškos melodijos, kaip 
Naujalio “Jėzau, pas mane

pės, vieni gieda, kiti garsiai ateiki”,.arba Sasnausko “Ma- 
kalba rąžančių, kitur vėl or-ri.la, Marija” visiems labai 
kestrai. Tačiau vieni kitiems patikusios. K.

f

GRĮŽTA DARBININKAI 
Iš LATVIJOS

Vilniaus spauda praneša, 
kad šiomis dienomis iš Lat
vijos grįžo apie 200 laukų 
darbininkų, kurie buvo šiemet 
pavasarį pasamdyti laukų da
rbams į Latviją. Grįžtantieji 
esą nusiskundžią dideliu dar
bininkų išnaudojimu ir sun
kiais darbais.

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknyge Ir Pamaldi Vadovėlis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusk, gražiai iŠ 

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

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

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

Skolina pinigus ant pirmų 
morgičių, atmokėjimui morgi- 

SIMAWO PAOKANTO^Z čių, pataisymui namų ir pas-
llEDERAL SAVINGS tatymui naujų namų, lengvais 
|and loan ajsociation 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- 
sbington, D. C.

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

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

ŠIĄ 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 LTBPOS 3 D. 
“GRIPSHOLM” laivu, arba su kitomis ekskursijomis. 
Važiuokite bite 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

2242 West 23rd Place
PHONE CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

Z’

EMIL DENEMARK iNč
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JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

Vasarini Kursai Marianapolyje i nas Skeris ir Elena Ūižauskai- 
l tė. SUCH IS LIFE—

šimtai sportininkų turės įvai- 
raus sporto rungtynes... Bus

----------- [ beisbolas, boksavimas, risty-
Saulei nusileidus, atėjo na- nės, fechtavimas, lenktynės ir

VASAROS NAKTIS

ktis,
O danguj milijonais sužibėjo 
Žijaigždutės ir, kiekviena už

Šių vasarų reguleris 6 savai
čių vasarinis kursas bus ve
damas Marianapolio kolegijoj. 
Mokslo programa yra ši:

LIETUVIŲ KALBA — Lie
tuvos Istorija (dėsto kun. dr. 
J. Navickas); Lietuvių Lite
ratūra (dėsto kun. K. Urbo
navičius; Taisyklingoji Rašy
ba (dėsto kun. J. Vaškevičius)

LOTYNŲ KALBA — Ver-

loma perskaityti visa eilė pre- lustaiuoju laiku mirties a- 
legento nurodytų veikalų, n«elas aplankė mūsų parapi
niam tikslui atsiekti būtinų. J4 apylinkę.

MOKSLAS PRASIDEDA 1 Ona Pliuškienė iš Arms- 
D. LIEPOS ir tęsiasi iki 15'tron^ wis*» luh'ė P° autonio- 
D RUGPIŪČIO Įbilio nelaimės. Klebonas spė-

DEMESJO — Kursų Vado- ve^uuV aprūpinti Šv. Sat.t... Bus didelė ir dainų pro
grama... “Dainos” choras su 
J. Samiu ruošiasi prie išpil

kite vis dymo gražių dainų tų dienų,
Gražiau mirksėdamos, skais- j Vytauto darže... Choras tuo

čiai spindėjo, tikslu turėjo net savo pilnai timai ir Gramatika - Sintaksė 
Lyg degančios žvakės ant Kn- užtarnautas atostogas nutrau- (dėsto dr? E. Andrulionis).

staus altoriaus, kti... Saulei nusileidus, didžiu I GRAIKŲ KALBA — Ver- 
Po sunkiųjų dienos darbų, lėj daržo aikštėj minėsiipe lie-'timai ir Gramatika - Sintaksė

prie altoriaus, tuviškas Jonines... Sukursim 
Atsirėmęs, gėrėjausi malonu- [didžiulį lietuviškų laužų... Prie 

, mu, jo šoksim, dainuosim... Ture
Tylum, ramiu ir šventu nak

ties tamsumu,
O mano sielų žavėjo aukštas 

dangus
Ir viliojo jų į savo žydrias 

aukštybes,

sinie fakelų eisenų... Eourth 
of July proga, šaudysime fe
jerverkus ir t.t. ir t.t.

Sunku ir suminėti viskas... 
Turėsite patys išvažiavime

(dėsto kun. dr. P. Biskis). 
Kiekvienų vakarų paskaitos

— MŪSŲ PASAULĖŽIŪRA 
(skaito kun. dr. J. Navickas).

Paskaitos tautiniai tikybi
nio įsisąmoninimo klausimais 
tieks reikalingo supratimo mū 
sų tautos reikalų ir jaunuolių 
paruošimo visuomeniniam da-(geriau tiktų sakyti: suvažia-

Pa likus šios pakalnės ašaras - vinie) dalyvauti, kad tų vis- jrbui. Klausytojams yra priva- 
vargus, kų pamačius... O ir buvo šio

Pakilt ir lėkti į jo beribes pla- rašinėlio tikslas tik, suindo- 
tybes, minti jus Liepos Ketvirtųjų ir

vybė kreipia dėmesį į studen
tus, lankančius nelietuviškas 
aukštųsias įstaigas ir ypatin
gai klerikus, lankančius dva
sines seminarijas.

N. B. — Būtų gera, kad Dva 
sios ir Visuomenės Vadai 
šiems kursams pareikštų pa
lankumo, paragindami savo ži 
nioje esamuosius studentus ir 
ypatinga klerikus pasinaudoti 
teikiama jiems Marianapolyj 
proga taisyklingai pramokti 
lietuviškai kalbėti, rašyti ir 
susipažinti Amerikos lietuvių 
aktualiais reikalais.

Kun. Dr. J. Navickas., M.I.C. 
Kolegijos Rektorius

kramentais. Palaidota sale sa
vo sesers ir sūnaus Eden, 
Wis., kapuose.

Gegužės 28 d. mirė Juozas ,
Krikščiūnas, senas Slieboyga- tino ir musų parapijos gyven- i 
tojus. Palaidotas šv. Kryžiaus i 
kapuose. Gegužės 15 d. mirė 
net du seni parapijonai: Do
mininkas Vilkas ir Adomas 
Juknelis. Abu ilgus metus gy
veno Sbeboygane.

Lai gailestingasis Dievas • 
suteikia visiems amžinų at-1 
ilsį danguje! i

“Aini them sldnny lega fnnny, Bill?”
“Aw go on, you was that way once yoanelf.*'

matyti jus tų dienų Vytauto 
darže... Ar būsite f Pamatysi-

Kurių negal savo protu apimti 
Žmogus, turįs kad ir nemažų

išmintį.'' me...
Ūmai pakilo mano nerami ;----------------------

dvasia Lietuvos Vyčių Chicagos a- !
Ir greitai mintimis nuskrido pskričio Vyčių Dienos Komi-| 

paslapčia, j tetas nutarė išleisti 200 tikie-'
Kur žydrios erdvės ir begali- .tu dvkai. Kas pageidautų gau

niai toliai,'ti'tikiety dykai, prašomas m. ^miere Į»žnyOiej iškilmingai 
Korių dar nieks neišmatavo Syti šiuo adresu, įdedunt sau aPva'k*čiojo Dievo Kūno sve-

KUŠINO LIETUVIU ŽINIOS
DIEVO KŪNO ŠVENTĖ

SYKIU PAGERBTAS IR 
KLEBONAS - JUBILIATAS

RACINE, WIS. — Šv. Ka-

ikšioliai,
O galvoj slinko įvairios - gra

žios mintys,
Ir gėrėjos visatos didybe aavs. 

Išvydęs gražų pasaulio su
tvarkymų

Ir neapsakomai jo didį gra
žumų,

Mintyse nusižeminęs, galvų 
lenkiau

Prieš Tų gražaus pasaulio Į- 
kūrėjų

Ir susikaupęs aukštyn ši nlį 
pakėliau

Ir garbinau Didį visatos Su-

adresuotų vokų 
Stasys Kernagis, 
Edbrooke Avė.

(envelope): 
10610 So.

LATVIAI SMARKIAI SU
PLĖKĘ LIETUVIUS 

FUTBOLE

ntę 20 d. birželio. Klebonas 
kun. J. S. Maltis Mišias šv. 
laikė su asista; dalyvavo pen
ki kunigai, nes tų dienų kun. 
Įj. S. Marčiui suėjo 20 metų 
nuo įsišventinimo į kunigus.

damas už dovanas ir vaišes.
Garbė raciniečiams, kati ta 

reta proga pagerbė savo dva
sios vadų.

Puotai surengti ir dovanai 
nupirkti daugiausia pasidar
bavo šios veikėjos: E. Žičkie- 
nė, A. Vasiliauskienė; joms 
pagelbėjo: E. Jurgaitienė, A. 
Gališanskas, P. Žičkus, A. 
Vasiliauskas, A. Samalionis, 
J. Jurgaitis, R. Gališanskaitė, 
J. Vintis, J. Siminavičius.

: Mūsų biznieriai, kaip ir “vi- 
'sados, ir_šiaip parapijonai au-Pritaikinta iškilmėms pamok- 

al„ pasakė Kenosha šv. Petro k°j° Puotai daik-
narani™ Idehnnaa knn M !‘«- Dovan« i‘eikė & Vusiliau- 

skaitė.
j! Beje gražų pyragų aukojo

parapijos klebonas kun. M. 
Urbonavičius, M. I. C. Alto-

DIDELĖS BAŽNYČIOS 
IŠKILMĖS

kun. M. Urbonavičius. Žmo
nių buvo pilna bažnyčia.

Šv. Vardo draugija, suau- I 
gūsių jų ir jaunamečių, bend- į 

rai eis prie šv. Komunijos lie- i 
pos 7 d. Tų dienų visoj arki- i 
vyskupijoj Šv. Vardo draugi- I 
ja turės dvasinę puotų pami- J 
liejimui J. E. arkivyskupo S. i
A. Stritch 25 m. kunigystės KENOSHA, WIS. Birže- 
jubiliejaus. lio 23 d. Kenoslioje įvyko ne-

----------- paprastos iškilmės. Ryto 10
Birželio 22 d. per šv. Mi- vai. ant AVasliington salos pa- 

šias Moterystės Sakramentų lei Michigan ežerų buvo lai-

riai buvo papuošti gėlėmis, tai ;
vis triūsas Altorių Puošimo Vt*hėja H. Balčikonienė. Baz- 

nyčiai ir salei papuošti dau
giausia gėlių aukojo Gališan- 
skaitė.

priėmė Kazimieras Šulėius su 
Juozapina Dvilaičiūte. Jauna
sis neseniai atvyko iš Port 
Washington, Wis., ir apsigy
veno šioj kolonijoj. Juozapina 
gimusi ir augusi šioj parapi-

komos iškilmingos šv. Mišios, 
dalyvaujant J. K vyskupui 
Sliinner. Į iškilmes suplaukė 
virš 20,00W žmonių.

Tų pačių dienų buvo šven
čiama ir Dievo Kūno šventė.

joj. Buvo veikli narė mergai- j Suruošta didelė procesija, pra 
čių sodalicijoje ir chore. Pa- j dedant 4 valandų. Bažnyčic- 
gerbimui savo narės chorai J je buvo parėdyti 4 labai gra- 
gražiai išpildė muzikos da'
per šliūbų ir per šv. Mišias.

T. P

žūs altoriai. 5 kunigai daly
vavo pamaldose. Celebrantu 
buvo mūsų gerb. klebonas

Ateinantį sekmadienį įvyks 
mūsų parapijos piknikas. Ja
me bus daug įvairenybių. Vi
si atsilankykite į Central Park 
tarp Racine ir Kenosha. Ten 
galėsite iki soties pasilinks
minti. Kviečiame visus para- 
pijonus ir apylinkių gyvento
jus: Racino, IVaukegan, Mil- 
waukee ir Chicago. Kadangi 
pirmutinis parapijos piknikas, 
tai nei vienas nepraleiskite 
šios progos.

Z

Ateinantį trečiadienj para 
pijos salėje bus choro šokiai. 
Grieš parapijos orkestrą.

Trečiadienį bus Federaci
jos susirinkimas. Visi draugi
jų atstovai kviečiami atsilan
kyti.

LIETUVIAI KATALIKAI, 

PASISKUBINKITE!
Mirė a. a. Veronika Kala- 

šinskienė, darbšti ir dievota 
moteris. Seniai ir ilgai tarna
vus Šv. Vardo draugijai per 
pusryčius. Priklausė Apašta
lystės Maldos draugijai, kuri 
pereitų šeštadienį už jos sie
lų paaukojo šv. Mišias. Velio
nė taipgi priklausė ir Gyvojo 
Ražaneiaus dr-jai.

Stotis SKS

Gegužės 30 d. Rygoje įvyko 
tarpvalstybinės futbolo rung
tynės tarp Lietuvos ir Latvi
jos rinktinių komandų. Lietu
va nelauktai pralaimėjo 166

tvėrėjų.! (0;5) Latvijos naudai. Šitas 
pralaimėjimas Lietuvos futbo
lininkams yra didelis smūgis 
Jau yra įvykę 19 tarpvalsty
binių futbolo rungtynių su 
Latvija ir nei vienose tokio 
skaudaus pralaimėjimo nebu
vo. Tuo labiau šiemet tikėtasi 
su latviais sėkmingiau pasi
rungti, nei pernai Lietuvos 
futbolininkai nugalėjo latvius, 
estus ir net suomius.

Dabar Lietuvos sportinin
kai tiktai ir kalba apie tokį

LSI. i. SHEBOYGANO ŽINIOS

IŠ ŠALIES ŽliRINT
Tik septynios dienos beliko 

iki Liepos Ketvirtosios... Chi
cagos katalikiškasis lietuvių 
jaunimas jau prisirengęs did
žiausiam savo istorijos išva
žiavimui... Juo minima L. V. 
Chicagos apskr. dvidešimties

dr jos, ypač jos pirm. R. Ga- 
lišanskaitės.

Šv. Cecilijos choras, veda
mas varg. Kailiukaičio, gra
žiai giedojo.

Puota jabtifetui pagerbti

Nors raciniečiai tik prieš Praeitų sekmadieni naujai 
savaitę sužinojo apie klebono įšventintas kun. Antanas Žu- 
jubiliejų, vienok birž. 23 d. ne ; Haitis laikė šv. Mišias musų 
tik jubiliatui pagerbti puotų ba;nyčioj ir suteikė palaimi- 
surengė, bet ir dovanų nupir
ko (puikų nnt rankos nešioja-

metų gyvavimo jubiliejus... Ta 
proga, pradžioj liepos išeis smarkų latviams prakišimų ir 
specialus “Vyties” Nr., pa-j ieško to kaltininkų. Kai kas

mų laikrodį).
Svetainė taip pat buvo gra

žiai papuošta.
Ęrogramo vedėjum buvo bi

znierius A. Vasiliauskas.
Trumpas kalbas pasakė sve

čias iš Mihvaukee p. J. Clarke,

niuin. Jaunasis kunigėlis yra 
gerai žinomas mūsų parapijoj, 
nes lankant Šv. Pranciškaus 
seminarijų dažnai atvažiuoda
vo pas mūsų klebonų atosto
goms. Jis liko savo vyskupo 
paskirtas vikaru Superior ka
tedroje. Jo tėveliai irgi gyve
na tani pačiam mieste.

švęstas 20 metų veiklos nu
švietimui... Grjštant vėl prie 
Liepos Ketvirtosios, lietuviai 
atvažiuoja šion Chicagos Vy
čių Dienon net iš šių tolimų 
miestų: Springfield, AV’estville 
Kenosha, Rockford, Kewanee 
ir Detroit... Indiana Harbor, 
Ind., lietuviai su savo dvasios 
vadu kun. K. Bičkausku taip 
pat atvažiuoja... Pačiam darže 
bus didis sujudimas... Keli

kalba, kad sporto reikaluose1^ Gališanskas, J. Kailiukai-
buvusios pernai padarytos ne
įvyko šios reformos. Tab.

Kristus sakė: “Eikite, tat, 
į . visų pasaulį ir mokykite vi
sas tautas.” Taigi, kad tų Jo 
įsakymų pilnai išpildžius, — 
skaitykite, platinkite ir rem- 
kite katalikiškųjų spaudų.

tis, B. Zizminskienė, J. Kapo
čius ir universiteto stud. J. 
Jurgaitis. Ant galo kalb'jo 
pats klebonas, širdingai dėko-

Aleksandra ir Eugenija Ske 
vai susilaukt sūnaus. Prie kri 
kšto vardas duotas Robertas - 
Aleksandras. Kūmais buvo Jo

PLATINKITE “DRAUGA’

JOHN l>. E\VAI I) 
I.OANS.md INSI'R ANCI.

r, « įrakin i mm-.i ..-.t Pm o Mortgirto :.rba 

.:,iilraudo- mo lų.’i'i v<jo <?t< .it..;, ur.

840 \\ esi Street
THI.KFCN/.S YAR.Is 2". JU ariu 2 <•

HSTUČIO SKOLINIMO IR BūtiAVOJIMO B-VĖS
I.’ 1 " ' ' 1 11

AIMANUOTI 
UCTUMM1

I

MltlUfi
iit aincruM

Paraše
P. JURGELA

r
TURINY8; Dąriaua Ir Girėno 

gyvenimo lr veikimo apžvalga. 
Skridimas por Atlantą. Soldino 
mMko paslaptie, žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus Ir Girėno nuo
pelnai aviacijai tr mūsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai ir rim. komitetai.

384 pusi. su >6 paveikslais, 
tvirti virSelltU. KAINA >1.40. siu
nčiant paštu |1.45.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAOO. ILL.

Rašykitės prie didžiausios ir turtingiausios lie
tuvių organizacijos pasauly — Lietuvių R. K* Su
sivienijimo 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. La Šalie str.; 
M. Saučiuvėnaa, 5143 So. Paulina str.; Ig. Sakalas, 
2248 W. Cermak Rd., arba “Draugo“ redakcija, 
2334 So. Oakley avė.; J. Grišius, 2024 So. Ruble 
str.; V. Paukštis, 2738 W. 47 str.; Fr. Stogiutė, 
6636 S. Talman avė.; P. Pooius, 4619 So. Wellsstr.; 
12250 So. Green str. (West Pullman); S. Keliotis, 
921 Lincoln str. Rockford, III.; A. Sutkus, 1007 
Eighth str. Waukegan, UI.; D. Benderius, 1326 
Shields avė. Chicago Heights, UI.; 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 Payment Life, Endowment at age 60 .Pa
talpos skyrius moka ligoje savaitėje $3.00, $6.00, 
$9.00, $12.00, $18.00. Vaikų skyrius irgi turi kelių 
rūšių apdraudę.

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.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

10 PIECE COSMETIC^ 
SĖT $1.97 *

Thln ln a Pamotis Vlvanl Sat aad la. 
eluden tarė |1.00; Rougn. 7B0.
Tlnnue Cream |1.00. Depllatory 51.00,
Pačiai Antringent *1.75. Bath Balt 1.00,
Tollet Water |t.M. Pertame |l.7t. Brll- 
llantlne 78c. Skin Whltener 75e. Totai 
Value J13.00. Special prlce. »1.»7 tor all 
ten pteoea ta Intraduoa thla liną.

Tarda* ..............................
AdrMM ....................
Huafllouna par palt* COL 

Ptnlfal grąžinami. Jai
aapataaUntaa

Vai M0-5th A Nmr Yeefc

Ji

1 DON’T
NEGLECT 
A COLD

h

Baltis krūtinėj gali pavirsti J su
nkią Ilgą. Tankiausiai malonus, 
tildantis Musterole greit atleidžia 
žalt). Munterole NĖRA tiktai 
mostls. Jis yra •<v>uIlter•irrltant,, 
kuris gelbsti palengvinime skan
inio. Vartojamas milijonų per iR 
metus. Trijų rūtlų. Rekomenduo
jamas daugel/o gydytojų lr slau
gių. Visose vaistinėse



TrečimUeuuų birželin 1‘*”'

VIETINES ŽINIOS
NEMATYS MARIANAPOLIO NEGALI 

JO ĮSIVAIZDUOTI

į keletu, luotų Mariuiuipolis 
Amerikos lietuvių tarpe taip 
pagarsėjo, jog retus kataliki
škų laikraščių skaitytojas jo 
dar nežino. Platūs aprašymai 
apie Marianapolį yra tilpę vi
suose Amerikos lietuvių ka
talikiškuose laikraščiuose. Nau 
josios Anglijos lietuviai Ma
rianapolį jau žino ne vien iš 
aprašymų, o yra susipažinę su 
ta įstaiga jon asmeniškai atsi
lankydami.

Alarianapolis yra miestelio 
Tlmnipsono dalis, (Jonu. val-

Alariunapoliu yru. kitaip. Tų 
daugelis pripažino. Daugelis 
vyksta į Marianapolį. su vaiz
dais, gautais iš plačių api'u- 
šymų ir ten buvusių pasako
jimų. |sivaizduoja jį labai į- 
spūdingu, didingu. Bet atvy
kę randa, kad Murianapolis 
yra įspūdingesnis, didingesnis 
ir indomesnis, negu įsivaizda
vo.

Alarianapolį yra ypatingai 
įdomu pamatyti tiems, kurie 
yra buvoję Lietuvos didžiųjų 
dvarų rūmuose. Tokiems įdo-
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detective riley By Richard Lee

“For!” ir visa mano kūdiky- do. Viso nuostolių padarė a-

LABDARIŲ DIRVA

I

stybėje. Seniau ten yra buvęs mu palyginti Europos didikų 
žymaus finansininko dvaras, dvarų rūmus su Amerikos mi- 
o dabar ten randasi aukštes- Hjonierių dvarų rūmais.
lieji Amerikos mokykla, Tėvų 
Marijonų vedama. Kaip Lietu-

Kasmet Liepos Ketvirtoje 
Alarianapoly įvyksta Lietuvių

voj sulenkėjusių ponų dvarai Diena. lų dienų iš Naujosios 
pateko į lietuvių raukas, tai 'Anglijos kolonijų lietuviai su- 
taip Amerikoj milijonieriaus važiuoja į Alarianapolį did- 
puošnus dvaras pateko lietu- žilėmis miniomis. Suvažiuoja 
vių nuosavybėn. Į specialiais traukiniais, busais,

automobiliais. Liepos Ketvir
toji — tai didžiausia metų praYra labai malonu ir įdomu 

atsilankyti į Alarianapolį. Ten 
pamatome, kų duosni gamtai 
ir meniška žmogaus ranka ga 
Ii nuveikti. Alarianapolis yra 
kaip sykis duosnios gamtos ir 

'meniškos žmogaus rankos pro
duktas. Didieji Rūmai — ar
chitektūros pažiba ir kiti tro
besiai gražiai derinasi su ap
linkuma.

Dužnai būna taip, kad iš
pūsti aprašymai ar pasaky
mai apie kokių nors vietų ar 
asmenį sukelia žmoguje neti

moga tų apylinkių lietuviams. 
fe"“*1“ šiemet prie tos Lietuvių

Dienos — Liepos Ketvirtojoj 
jau daroma rūpestingi prisi
rengimai Alarianapoly ir vi
sose didesnėse Naujosios An
glijos lietuvių kolonijose.

Alarianapolį gali pasiekti 
j ne vien Naujosios Anglijos lie
tuviai. Juk vakacijų metu tū-
ksiančiai pasiturinčių lietuvių 
leidžiasi į tolimas keliones. 
Taigi ir primename tiems, ku
rie gyvena už Naujosios An-

krų tos vietos ar asmens vaiz-j glijos ribų, kad ryžtųsi įšmet I • • • • .dų. Kai tikrenybėje pamato, patekti į Alarianapolį Liepos 
tai pajunta apsivylimų. Su Ketvirtojoj. X.

IŠ CENTRO SUSIRINKIMO

Šis centro susirinkimas įvy
ko savaitė anksčiau negu pa
prastai įvyksta, būtent — bi
rželio 19 d.

Vainikų Dienos lr pikniko 
komisija išdavė raportų. Pa
sirodė, kad ir rinkliava ir pi
knikas pasisekė. Kuopos pri
davė uždirbtų pinigų. 1 kp. 
pridavė $78.00 (restorano per
inu) ir 5 kp. $60.00 (nuo res
torano prie kapinių).

Išvažiavimas į labdarių ūkį 
taip pat gerai pavyko. Diena 
buvo graži. Žmonių privažia
vo daug. Labd. 1 kp. ir 5 kp. 
turėjo biznius ir padarė pel
no po $40.00.

Nuoširdžiai aZ-iū už pasida
rbavimų ir atsilankymų.

Labdarių ūkio .morgičius už 
sibaigė. Atmokėta $2,000.00. 
Likusioji skola (morgičius) 
$4,000.00 pailginta trims me
tams. Bet tikiniųsi, kad kuo
poms smarkiau padirbėjus, ū- 
kio skola sutirps per vienus 
metus ir tuomet jau bus ga
lima eiti prie statymo prie
glaudų.

Centras nutarė rudeninį iš
važiavimų rengti rugsėjo 1 d.

stės dienų iliuzija pasibaigė. 
Golfo lošimas yra geras da

lykas. Jis sustiprina įtemptus 
nervus. Ten buvęs

pie 300 dol. Žmonės šneka, 
būk tai jo paties kostumeriai 
tai padarė.

Nors niekšai .Jonui ir daug

tranus išGELBtJi
Rap.“Nusibodus gyventi” ir suiC1°aiU*

sipvkus su vyru Alarijonai 
Pocienei užėjo noras skirtis su 
šia ašarų pakalne. Pasidari 
planus ir pradėjo juos vyk
dyti. Deja, privažiavus prie 
upės, į kurių ji norėjo su au
tomobiliu įvažiuoti, aj>alpo ir 
su tuomi baigės jos planai.

Atgaivinta ji pasakė, kad,
privažiaus prie vandens, jis 

labdarių ūkyje. Kuopos iš an- jai atrodęs visai nepatraukia 
ksto turi pradėti rengtis, kadįntis.
ir šį išvažiavimų pasekmingai 
suorganizuoti.
*^’at, į darbų! Labd.

IŠ GOLFO LAUKO
I Praeitų sekmadienį G len E- 
agles Country Club lauke pra
sidėjo Lietuvių Golfininkų S-

Vaikščiojant man prisiminė 
Lietuvos laukas, Kairėno pi
lies lanka, apie kurių vingiuo
ja plati, gili Šušvė. Prisiminė 
kūdikystės dienos, kaip bė
giojau po pievas šokinėdamas

CICEROS ŽINIOS
apvogėTTbrazauski

gos narių turnamentas. Šuva 
'žiavo nemažas būrelis golfini-'per didelius šieno pradalgius

VISI RUOŠIAS Į TT. MARIJONŲ RĖMĖJU ,?kų: Ypatingaįda“8 bu™ pl'° lr visas Paskendau vajonėse.
* u t tpsiiftnft.il ir biznipriii. Kosta

PIKNIKĄ, LABDARIŲ ŪKYJE

Liepos 4 dienų geriausia 
bus praleisti, tyru oru pakvė
puoti, malonia gamta pasi
džiaugti ir su giminėmis, drau 
gaiš bei pažįstamais pasima
tyt. TT. Alarijonų rėmėjų pi
knike Labdarių ūkyje.

Kolonijų veikėjai uoliai ruo

fesijonalų ir biznierių. Lošta 
36 skylės. Šio klūbo golfo ai
kštės dirvonai šįmet daug ge
resni, negu pernai vasarų, ir 
geriau lošti, negu kur kitur. 
Lauke yra dvi aikštės, tat 
turnyro lošėjai leido vienoj 
lošti nepriklausantiems sųju-

šias piknikui. Ruošiama taip 
pat ir gražus programas; bus 
muzika, dainų ir t.t.

Chic. Mar. Rėm. apskritys
piknike lauks svečių: profe-ngai golfinihkams. Sąjungie- 
sijonalų, biznierių ir visų chi- čiai jiems užleido net geres- 
cagiečių ir apylinkės lietuvių. nį dirvonų.

J. S., kor. o, kaip gera golfo aikštėj
--------------------- vaikštinėti ir kvėpuoti tyru ir

bar guli Iloseland Community kvepiančiu oru Dirvonai bu. 
'ligoninėj, o “didvyris” kalė- vo pakvipę vakarykščiai nu- 

šeštadienį- tūlas vestsaidio- june. piauta žole.
tis nuvyko į West Pullmanų 
ir parodė savo “didvyrišku
mą”. Eidamas pro Drungelių 
namų priėjo prie Vincento Ja- 
šmanto ir kirto jam į veidų. I 
Jašmanto švogeris, Juozas •
Drungelis, pamatęs tai, ėjo 
Vincentui į pagalbų. Vestsai- 
diečiui tas nepatiko: ištraukė 
iš kišenės peilį ir pradėjo ža
loti Drungelį. Drungelis da-

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340i
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

IRGI PASIŽYMĖJO

TAMOŠIUS RUDIS

Mirė birželio 24 d., 1935 m. 3 vai. popiet, sulaukęs 
pusės amžiaus. Kilo iš Kauno rėdybos, Panevėžio aps
kričio, Miežiškių parap., Bugaįtiškių. kųimo. Ameri
koje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Marijonų, po 
tėvais Žemaitytė, keturis sūnus: Povilų, Juozapų, Ta
mošių ir Kazimierą ir dukterį Elenų; du brolius: Pet
rų ir Motiejų, brolio vaikus, krikšto-duktę Onų Mar- 
tinkienę ir gimines; o Lietuvoj brolį Jonų, seserį Na- 
talijų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2352 So. Oakley Avė. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, birželio 28 (t, iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos jiamaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs, Duktė ir Giminės.
Laidotuvių direktoriai Lachawicz ir Sūnūs. Tele 

fonas CANaI 2515.

Bet, staiga išgirdau balsų:

Naktį iš birželio 21 d. Jo
nas Brazauskis, 1447 So. 50 > 
Avė. rado išlaužtas duris į sa
vo krautuvę. Vagiliai išvogė 
visus cigarus, cigaretus, daug 
saldainių ir kitokių vertingų 
dalykėlių. Pinigų irgi su.sira-

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
UdizMJal aaUtenė* rūtos pralak

tų tr •ntaaatų

DUUaasla pralaidų dlrttuvi 
Chicagoj

Snvirf 50 metų prityrimo 
------------ o------------

Pirkit* tiesiai ii dirbtuvės ir 
taupykite pinigui

---------o--------
Mes atlikom* darbų daugeliui 
žymesnių Chicago* Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Ava,

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMUTKLŲ DIRBĖJAI

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

MOUNT GARMEL
KAPINĖSE*

Vienas blokas 1 rytos nuo 
didžiųjų Tartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Bes. FKMBAOOLA *011 

belmokv mss omo*, būjsids sms
Vlaocnt RooeUI, seor.

rh

A | A
STASYS VELIČKA

Mirė birželio 22 d. 1935 m. 
11:30 vai. vakaro, sulaukęs 63 
metų amžiaus. Kilo iš Mažei
kių apskričio, Vegerių mieste
lio ir parapijos. Amerikoje iš
gyveno 29 metus.

* Paliko dideliame nuliūdime 
brolj Julių, seserį vienuolę pra- 
ociškietę seselę Teresę, ir gi
mines; o Lietuvoj 2 seseriai 
Amilijų. ir Onų ir brolį Vėtrų.

Laidotuvėms rūpinasi brolis 
Julijus VVelichka, kuris prašo 
savo draugų ir pažįstamų ati
duoti velioniui paskutinį patar
navimų.

Kūnas pašarvotas Pavlavl- 
čiaus k-oplyčioj, 682 3 S. VVest
ern Avė. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, birželio 27 d., iš ko
plyčios 9 vai. ryto bus atlydė
tas į Gimimo Van. šv. Marijos 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 

... oioių. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kasimn ro kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Brolis, Sesuo ir Gi
mines.

Laidotuvių direktorius Pav- 
laviėia L'ndertaking Co. Tele
fonas PKOspect 3242.

Automobiliams Radios
p° $19.50

4 T. Midget Radios
p° $ 7.50 '

Phileo Radios
p° 014.50

Zenith 8 Tube
•’*’ 018.00
C'rosley 10 Tube
P'024.00

Jos. F. Budrik, Ik.
3417 So. Halsted SL 

Tel. Boulevard 4705-8167

-z

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Masalskis
A. Petkus
I. F. Ršžk

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct.. Cicero 
Phone Cicero 2100

668 West 18th Street 
Phone CANaI 6174

S. M. Skalias 
Ctos. Syrewicze 
1.1 Zolp
I. F. EniMiis_ _
Lactewicz ir Stums 
I. LiNens

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 Cirao 59271

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

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

AMBUUlHCE rATABNAVIltAS DIEN* ialJAKTJ

YARda 1741-1742
J. F. EUDEIKIS

tpsiiftnft.il


B

VIETINES ŽINIOS
ŽINIŲ ŽINELĖS

— Chicagę aplankė bosto
niečiai A. Zwiss su žmona. Jio 
du važiuoja į Lietuvę, draugo 
su studentų ekskursija, liepos
3 d.

— Penktadienio vakare ir

d., Aušros Vartų parap. baž
nyčioj. Turintieji laiko prašo
mi pasimelsti.

Vladislovas

L. VYČIŲ DIENA

I

p»x*ox»

ADV. WAITCHES BYLA
Tolimesni liudininkai buvo 

Probatfe teismo clerkas, poli- 
cijantas, ir ponia Bagdonienė. 

VAKAR

Vakar ryte prieš tę patį tei 
sėjų prasidėjo karakterio liū-

į Waiches byla, kurioje jis 
yra apkaltinamas sustatyme 
suklastuoto testamentb, pra
sidėjo pirmadienį teisėjo Mil
ler kambariuose. Ryte išrin
kus “jury” ir Radžiui pareiš 

i kus, kad jis prisipažins kaltu, , - - -
’teismas atidėtas pietums. Po Odininkų klausinėjimai. Tarp 

pietų buvo klausinėjama ke- įžymesnių liudininkų buvo šie:

Butmanienės nei Kelly. Radį 
pažinojo tik trumpę laikę.
Bagdonų keletu metų.

Apie patį testamentų jis 
sako, kad jis buvo pašauktas 
Bagdono ir nuvy ko į jo ofi- į reikalauja 
sę, 2506 W. 63rd st. Čia jis 
rado keletu žmonių. Sužino
jęs dėl kurios priežasties jis

Trečiadienis, birželio 26, 1935

ku rūpinanties jis parašė į bėjosi su teisėju. Waitches 
Bostonų ir St. Louis Apie sa- .advokatas norėjo, kad būtų iš 
vo areštavimų jis pasakė, kad ! rekordų keletas dalykų išimta, 
į jo namus atvyko du detek-; Valstybės patarėjas šiam da- 
tyvai ir pranešė jam, kad jį lykui priešinosi. Pagaliau tei

detektyvų biure. 
Prieš išeinant iš namų tie de
tektyvai jam prižadėjo jį su- 
grųžinti į namus už valandos 

buvo pašauktas, jis teiravo- paiko. Bet tai nepadaryta. Jis
si apie Kelly ir apie patį tęs-'pasiliko kalėjime kol už jį
tamentų. Ten buvę jam saky
ta, kati Kelly žodžiu palikęs 
savo testamentų su dvejomis 
tuščiomis testamento blankų 
formomis, kurias jis prieš

pastatė kaucijų.
Jo advokato klausinėjamas 

jis pasakė, kad per kelias die 
nas nieko negavo valgyti, iš-

vėl važiuosime į Vytauto par-' Liepos 4 d., Vytauto darže lietas liudininkų kas link testą1 Teisėjas Prystalskis, teisėjas 
kų, kad paremti į Lietuvų va- .imuninio diena. Joj dalyvaus j mento. Pirmiausiai buvo pa- j Bicek, adv. Ebardt ir visa ei- 
žiuojančius sportininkus. visi Chicagos ir apylinkių lie- šauktas liudyti Radvs, Bag-, Į<:_ kitų. -Ryte šiek tiek sutruk-

— Dr. Račkaus namai vir- tuviai- ldono pagelbininkas, arba po- dė laukimas vieno liudininko ............. .
to muziejumi. Visi kambariai | A. L. R. K. Federacijos Chi l nios Bagdonienės žodžiais ta- Tom Turiu, italo. Jis buvo mįniamas, pasirašė. Jis į 8 >’rua viea4 sandwich, smotę
priversti'knygomis, fotografi- <*aK°a apskričio susirinkime, i Viant, jo bendradarbis “part- teismc kambariuose teismo„„ Pyrago ir keletu puodukų ka-kambariuose teismo!
jomis, vėliavomis, draugijų u- birž. 5 d., Vyčiai per savo at- 
niformomis ir t.t. Visus tuos'(>tova Simuli kvieta vIsus lie- 
dalykus jis veža į Lietuvų, į pos 4 į Vytauto daržų, į I

kad jis tik išpildė Idankas su

sėjas pakvietė abu advokatus 
į savo kambarius. Iš ten išė
jus, tie dalykai buvo išimti iš 
minėtų ^rekordų. Teismus ne
baigtas. Šiandien teisiamas

toliau.

ADV. PIQUETT PRIPA
ŽINTAS KALTU

Federaliniam teisme Chica
goj prisiekę teisėjai pripaži-

viso pasaulio lietuvių kongre
sų.

— LRKSA vajus baigiasi' 
birželio 30 d. Kurie dar nesa
te šios organizacijos nariais, 
skubinkitės prisirašyti.

— Šį vakarų birž. 26 d..

Radvs pasisakė, kad laiku, liet atėjus laikui liūdy-, žinojęs, kų Kelly norėjo. Apie 
jis AVaitches pažino 15 metų, B* dingo ir ėmė laiko kol I jį ssako, kad iš-
o Kelly visai nepažinojęs, -h surado. ipildęs blankas jas paliko jas
Bagdonų pažino tik metus ir. po pietų pradėjus teismų į pas Bagdonų, pranešdamas 
pusę. Sulig Radžio, jis apie AVaitches buvo savo advoka-
testamentų visai mažai žinojo 1 to pašauktas liudyti. Adv. 
iki jis buvo padarvtlas. Pas- Waitclies liudijo, kad gyvena

"kiau jis pildė įsakymus ieš- 2 E. 103rd place. Baigė De Hy, kuomet jis pasirašė tes- 
Lietuvos Vyčiai tų dienų ti- kodamas parašų. Jam tai pa- Paul ir North Western TJni- įtamentų. Radys suieškojo

m m m « 4- z-»l» «« n zl rml mine, —— . __ __ /"Y _ __ I Iv ll z-1 i

Vyčių Cliic. apskr. piknikų, 
į organizuoto lietuvių katal. 
jaunimo 20 metų gyvavimo su
kaktį, kuri bus iškilmingai 
minima.

kisi iš mūsų (augusių) gau-
9:45 vai. vakare iš WKBI ra- įsios medžiaginės ir moralės 
dio stoties kalbės žymi dar- paramos, kurių jie žada sių-
buotoja Ieva Lukošiūtė ir 
stud. Balys Bulota. Rep.

DAUGIAUSIAI GAVO

neria

jam, kad reikia dviejų liudi
ninkų parašų, būtent, tų liu
dininkų, kurie buvo prie Ke-

sakius, AVaitches advokatas versitetų teisių skyrius. Gavo [liūdininkus ir gavo jų para-

vos. Jam taip pat nebuvo lei- no kaltu advokatų Piąuett už 
sta susižinoti su savo šeima žudiko Dillingerio globojimų 
arba kitais pažįstamais. Jis J ir šelpimų nuo, policijos.
buvo kamantinėjamas dienų ir i ----------- '-------
naktį. ' i KAUNAS. — Gražiškių

Ijaike teismo dažnai buvo valsč., Kauniškių kaime, ūki- 
galima pastebėti, kad abu ad
vokatai karščiuojasi. Apie 4 
vai. “jury” paleidus iš teis
mo kambarių, advokatai kai- ’bėgo iš Vokietijos

ninko Majausko Juozo durpy
ne pagauta 2 elniai, abudu pa
tinai. Spėjama kad jiedu pa-

sti į Kaunu, viso pasaulio lie
tuvių kongresų savo atstovus. Į

Vyčiai — tai mūsų organi
zuotasis jaunimas, Bažnyčios

--------- j ir mūsų tautos šviesioji atei-
“Rūtos” darže birželio 23 tis! Palaidojo jaunimo ateitis

'paklausė jo prie kokios kaltės 
*jis prisipažino, jei jis tik tiek 
buvo padaręs, ar tai kad jis 
buvo Bagdono ir Butmanie- 
nės pasiuntinis.

d. kur buvo minimos vardi
nės Antanų, Jonų, Vladislovų, 
Petrų, Povilų; Vladislovams 
geriausias dovanas įteikė po
nai Carl Sango, 2344 AV. 23rd 
PI., M. Birjotienė, 2130 AVest 
Cermak Rd. Biznieriai Jas-

tamsi, juoda. Palaidųjį jauni- 
mų visi vėjai išgaudo ir jis di
ngsta Dievui, bažnyčiai ir tau 
tai. Patyrimai tai liūdija. 

Organizuotasis

POETO MARGALIO14 M. 
SUKAKTIS

leidimų teises praktikuoti 19-pus. Gavęs pilnų testamentų, 
jis tuomet nuvyko į Probate 
Teismų pristatyti jį taip, 
kaip teisės reikalauja. Jis as
meniškai nepažino nei vieno iš 
tų dviejų liudininkų. Liūdinin 
kai buvo Zalenikas ir Daily- 
dė. Taip pat pasirodė, kad 
AVaitches šiuo laikotarpiu ieš
kojo Kelly giminių. Šiuo daly

19 metais. Dirbo Stock Yar 
duose. Mokytojavo American 
Preparatory Schools. Niekuo
met prieš šį įvykį nepažino

CLASSIFIED
ACTOMOBFLES AUTOMOBILES

Šįmet sueina 14 metų poe- 
jtui nuo mirties poeto Marga- 

jaunimas, |U°- Jis buvo Lietuvos mylė- 
priešingai, pildo Dievo ir Ba- jtojas ir kovotojas už jos lais-

, . ™ _ žnyčios įsakymus, gerbia savo į Vę. Rusams engiant Lietuvų,
nauskai, 22o9 AV. Cermak Bd->! tėveiįus> seka augusių jų gra- 
Bekeriai. I rbeliai, 1800 AV. paVyZ(jžius, klauso vyres- 
46 st, Pr. ir Ona Miliauskai, njujų pamokinimu. Tokiais y- 
1425 S. 49 ave, (Cicero, III.; ra‘m{isiJ Vyčiai. ‘
Ona Vistartienė, 2238 AV. rp , .. . .lat, paremkime Vyčius skai 

tlingu atsilankymu liepos 4 d,
Vytauto darže.

Federacijos Chic. apskr. va
rdu, kviečiu visus —

U. Š, kor.

poetas Margalis savo eilėraš
čiais žadino lietuvius, kėlė jų 
dvasia. Jo eilėraščiai buvo pla 
čiai deklamuojami.

Neapleiskime poeto kapo. 
Savo darbais jis užsipelnė mū
sų pagarbos. Pastatykim jam 
nors mažų pąiųjnklų'.

Stefanija Lenkauskienė 
(Kazanauskaitė) giminaitė

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

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone 
PROspect 102S

Cermak Rd. Šie Biznieriai 
prisiuntė dovanų, skanios duo 
nos ir pyragų. Kiti žadėjo do
vanas žadėjo prisiųsti birže
liu 27 d.. Šv. Vladislovo die
noje.

Visi Vladislovai širdingai 
taria ačiū visiems svečiams 
atsilankiusiems ir parėmusie- 
ms gražų darbų'. Rūtos darže 
surengto piknikėlio pelnas, 
kaip jau visiems žinoma, pas
kirtas a, a. kun. F. Kudirkos 
paminklo fondui.

Taipgi ačiū tikintų platin
tojams. Lovos užtiesalas 'bus 
išleistas liepos 4 d. Turintieji 
tikietus galite juos platinti.

Sudėtinės šv. Mišios Vladi
slovų intencija bus birželio 27

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu JOaų organai allpnl Ir 10* 
jauėiatėa lenu. priimkit Nl’OA-TONE
— tą pn stebėtina valatą. kuria pada
rė stebuklu* dėl milijono m-oteru Ir 
vyru per paakutlnius 45 metu*. NU
GA-TONE priduoda naujos avelkatoa 
lr auatlprina nuallpnAtuaiua organu*.

NUOA-TONE yra vnlata*. kuri kie
kvienas nuallpnėje* arba ligulataa as
muo turėtu vartoti. Jie padarys kiek
viena sveiku lr tvirtu. Parsiduoda 
visose valstInyčlose. Nepriimkite pa
vaduotojų. ne* joks kitas vaistas ne- 
pnvaduoa NUOA-TONE

Nno užkietėjimo Imkit—UOA-SOL
— Idealų Lluosuotoja viduriu 25c Ir 
50c.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMTETRIOALLY akto 
SPECIALISTAS

Palenrvlna aklų {tempimą, korta 
erti pri? Kartimi galvoa skaudėjimo, 
'valglmo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama aklų karKtj, atitaiso 
‘rumparegystg Ir toliregrstg. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia maKlauslaa klai
das. Spertalė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki S v 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomas be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 80. ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7589

Res. and Office 
2358 So. Leavltt St. 

CANai 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHTSICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St, Chicago
OFFICE HOURS 

1 to 4 and 7 to 8 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Ave.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 lr nuo 8 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutart} 

Ofiso telef. BOUIevard 7830 
Namų tel. PROspect 1830

Tel. BOUIevard 7041

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTA8

4645 So. Ashland Ave.
arti 47tb Street 

▼ai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj paųal sutarti

Valandos: Nuo 1-B Ir 7-8 kasdiena. 
Rez. ir Ofiso Tel. — BOUIevard KOSI

DR, L A. ZALESKA
GYDYTOJA lr CHTRURGR
1720 West'47th Street

Tel. OAMal 0187 z
Res. PROtųtect MB0

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1831 SOUTH HALSTED STREET 
Residendla MM So. Arteaian Ave.

Valandos: 11 ryto Iki 1 popiet 
< Iki 8 v. vakaro

Tel CANai 4122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakaro 
Seredoj pagal autart}

TOLO8EFAT
Mtaa K. Kaine* of Brooklyn, N. T. 

wriioe: bmS KroMh.n for tba
*aa* 4 SMOilM ui karo not anly laot H 
peaaSa bai faal oa maeb baitar la arory 
vay. Kroa far yoepla wha taa't oaro U 
rodaaa, Kraaobon ia vaatarfal ta kaap 

eyztea baalihy. I balny a sarta 
kaa* far rrt iriai m s*asy 

bai anly Kraaahaa urnai ai
(May U, U88).

TO lota fat BATKLT ant RAMUMO. 
LT, Ube a balf teaapooDful of Kruaohaa 
Salta ta a ylaaa of bot vatar ln tho 
SMralng bofor. broakfaat—don't mlaa a 
uarnlng—a bottla tbat lasu 4 vaaka 
caats būt a trllle—get Kroaahan Balu at 
any drufatAro ln Amarlea. If not Joy- 
fUIly aatltflad aftar tba flnt bottla ■ 
samty baek.

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akiftių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankltae *
Paatebėkit mano iškabas

Valandos nno 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 Iki 8KJ0 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone OANal 0523

Ofiso Tel.: PROspeet 8378 
Rez. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSELL .
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 3 (kl 4 ir «:M iki 8:80 
Seredomis lr nedaliomis pagal sutari) 
Res. 21M 5 W. e»th St. Pngnl sutart)

Tel. CANai 8122

DR. S, BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road 
Valandos l—8 Ir 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. Califomia Ave.
Telefonas REPublic 7888

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnia 0084 

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

Tel. Ofiso BOUleatard MII 
Rea. VICtory 3848

-14

DR. A. J. BERTASH
.Ofiso vai. nuo 1-1; nuo <:SO-S:tt

756 West 35th Street

DR. J. E SIEDLINSKIS
Gvdvtojas lr Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dantistas 

Gu X-Ray
| 4141* ARCHER AVE., Gos. Fraartsoo 
1 Tel. offiee Laf. 24B4; ru Vlrg. OIII

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
onaan

4729 So. AahUnd Ave.
I lubos

CHICAOO, ILL.
OFI1O VALANDOS:

Nuo ll Iki 11 vai ryta, nuo 1 iki 4 
vai. po pistų te nuo 7 Iki 8:11 vai. 

vakaro. Nedėliomis nuo 11 Iki 11 
valandai dienų

Telefonas MTDvrav

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAU Ir CHIRURGAI

4631 80. ASHLAND AVI. 
TsL YARds MM 

Ru.1 Tsl PLAbb MM 
Valandų:

Nuo 11-12 v. ryto: 1-1 te T-l v. v. 
Nedėldlenlals «up U m u diena

IŠNUOMAVIMUI

Groserne ir mėsų Krautuvė 
rendon su fixtures (įrengta). 
Prašome atsišaukti po 6 va
landos vakare.

4510 So. Paulina St.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. LAFayette 7850

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 3—4 ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St

Tel. CANai 0402

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rea.: Tel. HEMlock .8288

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVE.
Ofiso 'Valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak. 

Reatdencljos Ofisas: 3888 W. 89th St 
Valandos: 18-12 Ir t-8 vai. vak. 

Seredomia te Nedėliomis pagal sutart)

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 80. 4Stk CT., CICERO, ILL.
Utar., \Ketr., te PMn. 18—8 vai.

2147 SO. HALSTED 8T.. CHICAGO
Paned., Sered. lr 8ubat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848
Rea. Tel. GROvehill 0817

4924 8. TALMAN AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS <
3423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANai 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 2 iki 6 popiet T Iki 9 vak.

Nedėliojo pagal sutart)

Tel. LAFayette 3057

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

(Prie Archer Ave. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomis lr nedėliomis pagal
sutart)

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUICK '3 5. 5 Sedan. Trunk. garant............................................. J?25
BUICK ’SS. 5 Sedan. garant. ......................................................
CADILLAC '30. 7 Sedan. V-18. Tobulas ................................... >745
PONTIAC '35. 5 Sedan, DeLuxe modelis ................................. >74..
PONTIAC '35, 5 Sedan. 6 cyllnd..................................................
BUICK '34, 5 Sedan. Trunk...............................................................
BUICK '33. 5 Sedan «7. kaip naujas .........................................
CADILLAC '31, 7 Sedan. 6 drat. ratai ..................................... >«0«
PONTIAC '34. 5 Sedan De Luxe .................................................. I-™*
BUICK '33. 5 8edan 57, pirmos rūSies............. ...........................
LA SALLE '31, 5 Sedan, labai pulkus ........................................ 144S
CADILLAC '30, 5 Sedanette. FIectwood ....................................... 1395
PIERCE '30, 5 Phaeton, Pilkas. Tobulas ................................ 1S#5
PACKARD '31. 7 Sedan. Custom Bullt ..................................... 131R
CADILLAC ’»0, 5 7own Sėdam « drat. ratai ........................... 1315
LINCOLN '29, 5 Sedan, pulkus karas ........ ........................... 1375
BUICK ”31. 5 Sedan 87. geroj tvarko! ......................................... 1375
IzA SALLE '31. 6 Coupe, geram stovy .................................... 1345
PIERCE ’30. 2-4 Coupe, geram stovy . ..................................... 1»25
CHRYSLER '31. 2 Conv. Coupe. Rumble seat .................... 1215
LINCOLN '30. 5 Sedan. labai puikus karas ............................ 1295
PACKARD *30, 2 Conv. Coupe, Oraf.us ..................................... 1295
CADILLAC ’SO, 7 Sedan, geram stovy ..................................... 1295
BUICK '30. 5 Sedan 41. Kvarus .................................................. 1225
CHEVROLET '31. 2 Coupe. 8 drat. ratai ............................ 1225
BUICK '30. 7 P. Limo., 4 drat. ratai ......................................... 1225
CHRYSLER '29, 7 Sedan. I drat. ratai ................................ 1195
FORD '11. 2 Coupe, geroj tvarkoj ......................................... 1195
GRAHAM *22, 5 8edan, bargenas ......................................... 1195
LA SALLE *29, 5 Sedan, Cetna kaina .................................... *.*. 1195
CADILLAC '28. 5 Coupe, geram stovy ......................................... 11 sn
OAKLAND '80. 5 Sedan, gražiam stovy ................................ 1175
CADILLAC ’28. 5 Sedan, bargenas ............................................. 1125
CADILLAC '28. 7 Sedan. sugauklte ............................................. 1125
NASH '29. 5 Sedan, žema kaina ............................................. gi25
BUICK '28, 6 Brougham, eina O. K......................................... g «n

’.2^ 5 b*rtrenaa ...................................................... g gn
BUTCK 27. B Sedan. kalnuotas parduot .......................... g 50
RTTTDEBAKER '29. 5 8edan . .77............. «
BUICK '28. 5 P. Sedan, 2 durų.....................................g 50

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius,
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avea - Chicago 
Cravvford 4100

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telephone BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS ir PATARIMAS 

4831 SO. A8HLAND AVE.
Res. 8815 8. Roekvreli St.

Phone REPublic 9722 CHICAOO

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
▼alandoe kasdien nuo 9 Iltį I 
Panedėlto. Beredoe Ir PėtnyMos 

vakarais 8 IM 9 
TMbbm OANal 1171 

NAMAI: 6459 8. RoclnreU St
REPnblIo

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant jflaų morgi- 

81ų, bonų. algos ir namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgl- 
Cius, bonus namua, Okes Ir bizniu*. 
Turim apdraudos departamentų. Vis
tas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6765 South Western Avenue

4

Tel. LAFayette 3061

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rvtals — 1 
Iki 3 popiet — I Iki 8:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

Bei. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitnge 0690

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St.

Chicago

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - STUNCTAM
PINIGUS J LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRĄ

Reikalaujam 100 namų už 
ca8h. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marųuette Park.

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

I


