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VIESULAS, POTVYNIAI, KARŠČIAI 
IŠTIKO EUROPA

Keturios valstybės neparduoda 
ginklų Etiopijai

DU VALSTYBĖS VYRAI CHICAGOS KARDINOLO 
GIMIMO DIENA

HITLERININKAS PUOLA VISUS

LONDONAS, birž. 30. — ADDIS ABABA, birž. 30.—
Viesulas su griausmais ir lie- Etiopijos vyriausybė paskel- 
tum, potvyniai ir nepakenčia- bė, kad Italijos įtaka Europo-
mi karščiai ištiko kai kurias 
Europos dalis. Daug žmonių 
žuvo ir dideli medžiaginiai 
nuostoliai padaryta.

je ima viršų. Keturios vals
tybės — Belgija, Prancūzija, 
Danija ir Čekoslovakija, atsi
sakė parduoti ginklus Etiopi-

Tornado (viesulas) ir dide-, jai. Tos valstybės parduoda j 
lis lietus ištiko Portugaliją, į ginklus kitiems kraštams, bet 
kur žuvo daug asmenų. 12 as- ’ ne Etiopijai.
menų vakar žuvo nuo1 karščių 
Prancūzijoj ir Italijoj. Sako
ma, kad kai kuriose vietose 
žmonėms buvo sunku ir al
suoti.

Elektrinis viesulas praūžė 
per Austriją ir Rytų Prūsiją. 
Pastarajam krašte žuvo 6 as
menys.

Dideli karščiai siaučia taip 
pat ir Londone.

Taip dalykams virtus, Eti
opija planuoja glaudžiau su
sirišti su japonais. Sis gi eti- 
opiečių žygis yra pavojingas 
Europai.

BAIMĖ APIMA SOVIETŲ 
BEZBOŽNIKUS
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Jo Emin. Kardinolas Mun
delein, Chieagos Arkivysku
pas, rytoj, liepos mėn. 2 d., 
minės 63 metų gimimo sukak 
t u ves.

Jo Eminencija gimęs 1872 
m., liepos m. 2 d., New Ver
kė. ...

CUBERNATORIUS PASI
RAŠĖ SENATVĖS 

PENSIJOS ĮSTATYMU

ŽADEIKIS - LIETUVOS 
MINISTERIS WASHIN-

GTONE
“Lietuvos Aidas” pat- konsulas New Yorke Povilas 

virtiną šeštadienį
btą “Drauge” žinią, kad lig-*
šiolinis Lietuvos generalinis

. . | Žadeikis paskirtas Lietuvos paskel-l. .. 4 • . . . .įgaliotu ministerių ir nepap
rastu pasiuntiniu Jungtinėse 
Valstybėse.

SPORTININKŲ PIKNIKAS 
LIEPOS 3 D.

Praėjusį penktadienį Chi- kių nepriklausomybės išvaka- 
, SPRINGFIELD, III., birž. i<‘agoj lijo. Dėl to sportininkų *rėse. Nepamirškit,, kad tai
i 30. — Gubernatorius Horne- 'piknikas atidėtas liepos 3 d. kus Vytauto parke. Atvykit
ris vakar pasirašė leg’slatū- ; Pikniko programa bus pain- ir paremkit mūsų gabiuosius

įros pravestą senatvės pensijų jvairinta visokiausiais sporto atletus, kurie pasirengę vyk-
| įstatymą, kurs įsigalios 1936: įvykiais, muzika, šokiais, dai ti į viso pasaulio lietuvių 

i. sausio m. 1 d. Pradžiai [nomis. Be to, “fireworks”, Sporto Olimpiadą, kuri busm.

rims, sulaukusiems 65 m. am- 
Prancūzijos premjeras Lavalis (kairėje) ir Anglijos spe- žiaus, turintiems mažiau kaip 

eialus keliaujantis ministeris kap. Edenas. Pastarasis nesenai , g qqq ^ol. turto ir išgyvenu
siems valstybėje iš 15-os ma-, lankėsi Paryžiuje ir Romoje aktualiais tarptautiniais reika 

lais. (Acme Photo)
RYGA, birž. 29. — Sovietų i.

, Rusijos bezbožnikų (bedievių) PASKELBTAS IR ATŠAO- 
Nacių skerdynių melinČinTs* —vadus apėmės— --KTAS -ANGLIAKASIŲ -
sukaktuvėmis kancleris Uit- kaime. Jie apsižiūrėjo, kad 
leris sukvietė konfereneijon į organizacijos eilės tirpsta, STREIKAS

ATŠAUKTI 
SPAUDOS VARŽYMAI

MEKSIKOJE
Munichą visus provincijų gu
bernatorius. Davė jiems rei
kalingų nurodymų ir reikala
vo iš jų sau ištikimybės.

kad daugelis narių grįžta re- 
liginin gyvenimam Vadai ra
do, kad daugumą bezbožnikų 
narių patraukia į save įvai-

AVASHINGTON, birž. 30.— 
Anglių kasyklų angliakasių

Tą pat laiką propagandos!r,os Protestantų sektos, bap-
ministeris Goebbels sukvietė 
čia nacių vadus, kad jie as
meniškai dalyvautų smoginin 
kų parade. Kalbėdamas į na
cių vadus ir smogininkus Go-

tistai, metodistai ir kitos.

paskirtas 5 milijonų do’. fon- nes tai bus Jugtinių Valsty- Kaune.
das. , . :

Illinois valstybėje pen. ija
bus mokama vyrams ir mote

DAUGIAU KAS "LAIMĖ
TA" CHICAGAI

ŠIANDIEN CHICAGOJ 
RENKAMI TEISĖJAI

L

MEXIC0 CITY, birž. 29.— 
Meksikos vyriausybė oficia-

unijos prezidentas J. L. !>'- j jįaį paskelbė prezidento Car-
wis vakar paskelbė streiką a- I , .

• rinnfkon ri 1- • , -1 denas sPrend,mą, kuriuo at-pie 400,000 darbininkų mink
stose anglių kasyklose. Strei- į8aokiania-’ katalikišką laik 

lkU • I— XXi- i- Vii- — __
vadai ėmė šauktis vidaus rei
kalų komisarijato pagalbos.
Šis komisarijatas pakvietė

žiausia 10 metų. Bus mokama 
vienas doleris pensijos už 
kiekvieną dieną.

SPRINGFIELD, III., birž. 
29. — Valstybės legislatūrą 
šiandien uždarė savo sesiją. 
Kaip paprastai, prieš uždary
siant skubiai pravesti keli

- ’ ^varbi*mi Kiliai.

Vyresniojo teismo teisėjų 
rinkimai šiandien, liepos 1 d., 
įvyksta Chicagoj ir Cooko ap
skrity.

MOKESČIŲ NEMOKĖJU
SIEMS PALENGVINIMAI

Šiuos rinkimus galima įim
ti j svetimženklius. Tai dėl to, 

Šiuo skubotu darbu Chicago j kad kurie piliečiai eis bal- 
daugiau ką laimėjo. Pravesti suoti, tai neturės jokio pasi- 
Chicagos majoro remiami su- rinkimo. Turės paduoti savo 
manymai šio miesto “gero- balsus už padėtus balotuose 
vei”. Pripažinta, kad Chiea- kandidatus, kuriuos parinko 
go miestas gali steigti airpor- abi susidėjusios krūvon poli-

Illinois legislatūrą pravedė 
bilių, kurs yra svarbus namų 
savininkams, turintiems už- tą ežere šalia miesto centro.
trauktus mokesčius už namus.

Kad taip, tai bezbožniką pra(|ifWpa!Sjln8to šiandien' ra5Ci,i ir kitą raštą, kaip na- Tiems visiems, kurie neme

vidunaktis. minių, taip užsieninių, plati-. kėję mokesčių už 1932 metus 
i ir už keletą metų anksčiau,nnno suvaržymas.Prez. Rooseveltas tuojau į ,,... ., .

ebbels puolė žydus, katalikus darban eekos agentus. Visam sikišo šin klausiman. Sesisie-' Tas yra didžiai svarbus vy- .. Pa a a vieno nuosim

tinės partijos.

Yra 21 kandidatai, tiek
kiek reikia rinkti ir prieš
juos nėra nė vieno kokio nors 

šioj pasaulinės parodos srity. oponento

Taip pat pripažinta, kad gali 
steigti nuolatinę parodėlę ko
merciniais sumetimais buvu-

ir protestantus, kurie esą to
limi naciams. Ragino klauso- i maldnainių. 
vus, kad jie būtų aklai klus
nūs vadui Hitleriui.

krašte uždaryta eilė tų sektų i kta su Lewisu ir neužilgo pa-1 rįnnsybės nusistatymo kiti-

GUBERNATORIUS NUSIS
KUBINO NAMO

FMEXICO CITY, birž. 29.— 
Jolima valstybės gubernato

rius Salvador Saucedo atvyko 
į šį miestą, kokiais tai tar
nybos reikalais.

Jam pasišalinus, minėtos 
valstybės legislatūrą skubiai 
pravedė įstatymą, kuriuo 
grąžinama absoliuti laisvė ka
talikams ir kunigams ir ati
daromos kone visos bažnyčios.

Gavęs apie tai žinią guber
natorius Saucedo tuojau iš
vyko namo, kad padėjus savo 
“veto” tam įstatymui.

KOVA DĖL KAINŲ

Komunistų partijos organas 
Pravda su išgąsčiu rašo, kad 
visoj Rusijoj ima reikštis re
liginis judėjimas — atgaivi
nama religija. Laikraštis nu
rodo, kad komunistų partijos 
svarbi pareiga nieku būdu ne 
leisti, kad religija galėtų at- 
sigai volioti. Pravda cituoja 
1927 metais pareikštus dikta
toriaus Stalino žodžius vienai 
delegacijų, kad komunistų 
partijos prievolė kovoti prieš 
visas religijas ir ji kovos, ka
dangi religija “nuodija dar
bininkų sąžines.”

Remiantis tuo Stalino pa
reiškimu, Pravda reikalauja, 
kad visos iki vienos bažny
čios būtų uždarytos Rusijoje/' 
Esą tik tuo būdu “būsiąs pa
kirstas religinis atgimimas.”

skelbta, kad angliakasių strei 
kas atidedamas iki liepos 
mėn. 31 dienos.

KONFERUOJA LATVIJOS 
ATSTOVAI

mas. Neužilgo ims sekti kiti 
katalikams nusileidimai.

SUSKILO DANCIGO 
NACIAI

Dabar Chicagai viskas, kas 
čio mėnesines pabaudas iki bus reikalinga, tai gauti pini- 
atein. rugp. mėn. 1 d., o po

LOS ANGELES, Cal., birž. 
29. — Gazolinos nepriklauso
mieji pirkliai kovoja su gazo
lino trustu dėl gazolino kai
nų. Naudojasi automobilinin
kai. Kai kuriose gazolino sto
tyse perkant gazoliną automo 
bi Ii n inkams duodamos įvairios 
dovanos.

KARIUOMENĖ fSIKIŠA 
STREIKAN

JOPLIN, Mo., birž. 29. — 
Į zinko kasyklų sritį prisių
sta milicija, kadangi streiki
ninkai puola dirbančius dar
bininkus ir iš to pasireiškia 
nepakenčiamos riaušės.

RYGA, birž. 30. — Latvi
jos trylika diplomatinių at
stovų iš įvairių Europos sos
tinių suvyko čia konferenci- 
jon, kad pasidalinus raportais 
ir žiniomis apie paskutinius 
politinius įvykius Europoje.

Suvykę atstovai konferuos 
keturias dienas. Bus svarsto
mas svarbiausias klausimas, 
kaip Latvija turi atsinešti į 
Prancūzijos sov. Rusijos Če
koslovakijos sąjungą.

Sov. Rusija kviečia Latvi
ją ton didžiųjų valstybių pak
tų kombinacijom Taip pat ją 
kviečia Vokietija ir Lenkija. 
Bet, štai, Tatvija turi suda
rius uniją su Lietuva ir Esti
ja. Tuo tarpu Lietuva nesu- 
gyvena gražiuoju su Vokieti
ja ir Lenkija, o Estija yra 
gražiuoju su Lenkija. Latvi
jai gi rūpi išlaikyti ir stip
rinti Pakaitės uniją.

DANCIGAS, birž. 29. - 
Pradėjo skaldytis vietos na
cių partija. Atsistatydino lai
svojo miesto “volkstago” pir 
mioinkas šen. W. von Wnuck 
ir išėjo visiškai iš nacių par
tijos.

Po guldeno devaliuacijos 
nacini žadėjo sumažinti kai
nas ir tą darbą pavedė sena-I
toriui von Wnuckui. Tas ne
gelbėjo naciams.

šios dienos visus nemokėtus 
mokesčius gali išmokėti sep
tyniomis lygiomis dalimis pri 
dėjus 6 nuoš. palūkanos.

Pasirodo, kad Cooko apskri 
tyje nesukolektuota 170,681,- 
000 dol. mokesčių už 1932—31 i 
—30—29 ir 28 metus. Iki rug- j 
piūčio m. 1 d. pasadaro dau-1 
giau kaip 28 milijonai dol. 
tik vienų pabaudų. Apskritis

Kadangi šie balsavimai vy
kdomi tik dėl formalumo, tai 

gą, kad įvykdžius Šiuos pro- rinkimų hoardas piiie.
jektus. Majoras tikisi gauti čiams nors tą “malonę,” kad
paskolą ii krašto vyriausy-, mmRiin0 halsavin,ų ' vietų
bes. Daugiau skolų, daugiau 
vargų. Taip yra su Chicaga.

SOV. RENGIAS KARAN SU 
JAPONIJA

skaičių mieste ir apskrityje. 
Sako, šiais rinkimais bus su
taupyta apie 175,000 dol.

SUIMTASIS IŠPAŽINO

TOKLIO, birž. 29. — Japo
nų karo ministeris gen. Sen- 
juro Hayasbi šiandien paskel 

netenka šių milijonų dolerių. įspėjimą, kad tarp sov.
Šis bilius visaip įkainoja

mas. Vieni sako, kad skriau- , , ,. , . . , mas karas, kadangi bolševikaida daroma visiems mokesčius.

Rusijos ir Japonijos numato-

uzs įmokėjusiems, kiti, kad-; kara" renSiasi ir > Teržia,i-
tuo keliu apskritis gaus dau
giau pajamų.

APIE 100 SUŽEISTA

Jau šiandien sov. Rusija turi 
apie 200,000 kareivių Mand- 
žiuko pasieny, sako ministe
ris.

DETROIT, Mich., birž. 30. NANTICOKE, Pa., birž. 30. 
— Ryšium su advokato H. C. — Netoli čia per pikniką kilo 
Dickinsono nužudymu suim- Viesulas ir griaustiniai su lie
tas AV. L. Ferris, o su juo ir
3 jaunos moterys.

Ferris išpažino, kad jis nu
žudė advokatą.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
VOKIETIJOJE

DIDELIS GAISRAS PAGĖ
GIŲ APSKRITY

Užsėnuose, Pagėgių apskri
tyje, ūkininko Plokščio moto
riniame malūne kilo gaisras. 
Malūno savininkas buvo iš 
malūno išėjęs pietauti ir tą 
momentą užsidegi motoro pa
talpos. Ugnis greitai išsiplė
tė į visą malūną ir pradėjo 
siekti ir malūnininko gyvena 
mąjį namą. Tačiau į nelai
mės vietą atvykę ugniagesiai 
pavojų likvidavo. Malūnas ir 

: visos naujai įrengtos mašinos
tumi. Apie 400 piknike buvu-| BERLYNAS, biri. 29. — 'sudegė. Nei malūnas, nei ma
sių moterų su vaikais ir vy-, Smarkus žemės drebėjimas iš- Šiuos neapdraustos. Savinin- 
rų subėgo į seną šokių pavili- (tiko pietų rytinę Vokietiją. kaa turi didelių nuostolių, 
joną, iškeltą apie 30 pėdų au-! Labiausia nukentėjo kalnuota -
kštai. Staiga pavilijonas griu- Wuertembergija. Didelį nuos- ORAS 

CUJ, Rumunija, birž. 30. —vo. Apie 100 asmenų sužeista, toliai padaryta miestams įr 
Rumunų valstiečių partijos Kai kurie pavojingai. kaimams. Nuversti kai kurią j CHICAGO IR APYLINK.
vadai grasina revoliucija » ■ ■ j bažnyčių bokštai, sugadinti Numatomas retkarčiais lie-
prieš karalių Karolį. PLATINKITE “DRAUGĄ" namai. 'tus su griausmais.
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“DRAUGAS”
IAetna kaadien, Uekyrua sekmadienius

PBKNLJMKHAfUS KALNĄ: J. Amerikoa valstybės**: ' 
Matams — |«.OO. Pusei matų — 11.60; Trims mėnesiams , 
— 12.00; Vienam mėnesiui — 71c. Kitose vaJstvbdsa 
prenumerata: Metame —■ 17.00; Pusei metų — 10.00. 
KooIJa — .Olo.

Redaktorius priima — nuo 0 vai. 11*1 t ral- popiet.
HheHHmv kainos prMIunttamns pareikalavus.
Bendradarbiams lr korespondentams raitų ceprųilna. 

Jot neprašoma tai padaryti lr neprlslunčlama tam tiks
lui pašto šankių. *

Skelbimai "kančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

mielins, bet Katalikų Akcijoje suribūrus, mū
sų Vyskupams vadovaujant, uoliai, nenuil
stamai dirbto katalikiškų darbų, kad mūsų 
“Šventų Lietuvos Žeme” nepajudintų ar tai 
vidujinis priešas ar tai puolimai iš svetur.

IŠ PO MANO BALANOS
.... ................... ....... Muzika yru žodis graikų ki- Seimas da toli, o jie jau nuoĮsitikinimus, ideologijų ir pasaulėžiūrų ... . . . . . , , . ...* . ’ i- i i • r Įmes ir reiškia dievų kalba, kada tai mirga! lr žodžiu irnenugalės nei karo pubūklai, nei nuodingo

sios dujos.

Morkus ! sunarplioti taip, kad patsai ( 
! geriausias plunksnos mėgėjus 
jų tarpui* įtrenktas, kai ma
tui kvapo netenka. Smagiau 
ir jiems ir mums tik per ply
šį pasižiūrinėt. Kur kas kitaip 
šičionai. Federacijų riša idė-

Šiuomi skelbiu, kad A. L. H. 
K. Vargonininkų Sujungus 24 
seimas įvyks rugpiūčio 20 d., 
1935 m., Šv. Kazimiero parap.Apskritai, graiko būta labai raštu, visus, kų tik pasiekia . m . • • . . . • --------- > — - *-—

dievoto. Kų tik gražesnio akis ar sutinka, Federacijos idė- , . .,.^ai * P. • • - svetainėje, 324 \\ liarton St.,
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PubHsbed Daily, Bzoept Sunday. 
8UBHCRIPTION8: One Tear — 00.00; 81* Months

— 10*01 Three Months — 0100: Ons UsstA — T 6c 
Burope — Oor Year — 07-00: jI* M-^.tks — 10.00; 
Copy — .Ošė

Advertlslng u * DRAUOAS" brlnga best results 
Advertlslng rates on applicatlon.
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Tat į darbų, į intensyvų katulik.škų da- ttr ausįs nugirdo, ar ja užkrečia. Pasidėkojant tam 11 įnikta...
rbų, kad ir atostogų metu dalyvaujant ka- girdig nujautg> vigkM buvo ' apsukrumui, veik kiekvienas 1 Kors bent n®. taip’
talikiškų organizacijų kongresuose, kongre- gyenU Reižkh, Dievo duota. lietuvis katalikas jau tik tre- ,P. . ?r', 5,, s>varmausu’ 
sėUuose bei suvažiavimuose. “Kas, kaip Die- oį’ įk ,^k nuoVokai psi ir sulaukti negali to sul. i dtt» T odeiacija plunk-

Angele Mykolu trenkda- atrixlį įveIa^M ui vi»k,. Sau. įvykio. Noriai ir mum, ZVZeU 
„,.o.ro..o t innitmri i . . . , negu atmeta. U tas jau labai-I pragaru Uucipen- Neveltui lai. iie ir toki mažu nore kaiu uore one to brau Jaug rci5kia 5i{ionai

LIETUVA IR HITLERIZMAS

“Panevėžio Balse” teisingai sakoma, 
kad šiandien visi kalba ir rašo apie Hitlerį, 
nacijonalsocialistus, apie jų politikų ir įžū
lių propogandų prieš kitas tautas, o pasku
tiniu metu ypač prieš Lietuvų, Jau Goetlie 
yra pasakęs: “Vokiečių toks charakteris, 
kad jie visais nepatenkinti ir jais visi nepa
tenkinti”. Nepatenkinimas dar nebūtų toks 
svarbus tautų sugyvenime reiškinys, bet pas 
nacionalsocialistus pasireiškia jau ne nepa
tenkinimas, bet agresyvus noras pulti kai
mynines tautas bei valstybes, ypač silpnes- 
niųsias.

Pačioje Vokietijoje hitlerininkų agresy
vumas nukreiptas prieš “negrynos rasės’* 
vokiečius piliečius, prieš apreikštų religijų,

Neveltui jai jis ir tokį gražų nors kaip nors prie to bran 
vardų suteikia: — Muzika — gaus darbo prisidėti.
Dievo kalba. Berods, \inūsų Jei priimsite, štai ve ir mu

----------- kalboje, gal, geriau skanibė- sų triskatikis!
Belgijos laikraštis “Citė Chrėtienne” tų Dangaus kalba. Nekitaip i Besilankant jau keliuose re- 

savo s. m. gegužės 20 d. numeryje indėjo jr graikui būtų išsireiškę, jei1 deracijos seimuose, labai 111a- 
ilgų straipsnį, pavadintų \ ilnius Rytų a.škesnį supratimų apie Die- žai tenka pastebėti įžymesnių 
Europos atvira žaizda”. Tame straipsnyje Vų būtų turėję. Kaipo tam- mūsų plunksnos mėgėjų, lt, 
autorius plačiai ir išsamiai pasakoja V ii- siems senovės stabmeldžiams ■ rodos, j u ir nebūtų. O vienok 
niaus ir viso okupuotos Lietuvos krašto is- įv uį- tat didžiausia garbė pri-
torijų, ypač tų jos dal|, kuri prasideda Želi- kiauso.

BELGŲ SPAUDA APIE VILNIŲ

govskio žygiu.
Baigdamas savo straipsnį, autorius be

ndrų padėtį rezumuoja šitaip:
1. Sovietų Rusijos vyriausybė savo 1929

yra. Suprantama, plunksnos 
mėgėjas tai vis paprastai ku

rnėtų liepos 12 d. sudaryta sutartimi Mask- kai. Suprantama dėl ko. Pat 
voje su Lietuva ir 1921 metų kovo 18 d. kitus, mat, muzika visai kita-

Kaip muzikų kiti vadinda- klus, visų nustumtas sutvėri- 
vo, ne taip jau lengva paša- mėlis. Jis tai gerai žino. Ir 
kyti. Gana to, kad nevadjnda- dėl to bereikalingai niekam 
vo jos taip gražiai, kai grai- . po kojų nesipina ir gabesnie-

sudaryta Rygoje sutartimi su Lenkija toms 
abiem valstybėms paliko suverenumų ir nuo
savybės teises in tų teritorijų, kuri anks
čiau sudarė Rusijos imperijos dalį. Sovietų 
Rusija pasitenkino, tik nustatydama savo

ms už save ūpo nedarko. Bet 
kadangi Federacija taip daž 
nai su plunksnos mėgėjų idė

vakarų sienų, tačiau tyčiomis paliko abiem rasdamas, šį nelemtų savo ši-

me suole sėdėjo.
Senovėje stabmeldys, sun- Ja susiduria, ar nevertėtų ir

kiai nusidėjęs ir savo Geradė jiems apie tai rimčiau pagal- 
jų skaudžiai įdrėskęs, sųžinės i voti? 
gnaibomas ir sau vietos ne-

valstybėms nusistatyti savo sienas.
2. Lenkija Versalio taikos sutarties nuo-' vadindavo. Kitokios priemo

Philadelphia, Pa.
Svarbūs mūsų organizacijos

reikalai ragina, mus skaitlin
gai dalyvauti seime.

Juozas Brazaitis,
Varg. Sų-gos Centro pirm.

jautiesi lygus su lygiais, sa- , . . , , T . ..
t- , i statytuose barakuose. Jei ati-vas pas savus. Kur kas dau- I , , ................... , ...x . duoda valdžiai minėtus daik-

Visupirma, kų užvardintum 
plunksnos mėgėju? Mums išsi-

rdyje skausmų tiesiog velniu žiūri, jog tas, kurs už savo

ypač Katalikų Bažnyčių, kuri gina žmonių statais, ypač savo priįmtu 87 str., nustatyti nės nepažinodamas, ėjo, bėgj
vertingumo humaniškiausius, kultūringiau 
sius krikščioniškos laisvės principus, kuri 
stovi Kristaus tikėjimo ir dorovės mokslo 
palaikymo ir plėtimo sargyboje.

Hitlerininkų agresyvumas peržengia jų 
valstybės ribas: spauda, radio ir agentų agi

tacijos pagalba norima prirengti dirvų prie 
naujų užkariavimų, ypaq Rytuose. Visiems
žinomas jų šūkis: “Drang nacli Osten .

Hitlerio begėdiškas Versaįll’ės sutarčių 
laužymas, Konkordato nevykdymas, Katali
kų Bažnyčios, Jos hierarchijos bei tikinčių
jų engimas perviršijo praeito šimtmečio 
“Kultnrkampfo žygius”. Kunigai, vienuo
liai, net vienuolės yra teisiamos sunkiųjų 
darbų kalėjimais už tariamų valiutos šmu- 
geliavimų. Miunchene užpuolami gatvėse ka
talikai, labdarybės tikslams renkantieji au
kas. Negirdėtas, barbariškas darbas, kad li- 
gonys ir našlaičiai, jei jie yra katalikų slau- 
ginami, yra paliekami ne tik be valdžios pa
ramos, bet nacijonalsociklistų kumščiais tru
kdoma rinkti tuos pfenigus, kuriuos geros 
širdies žmonės norėjo paaukoti. Ar galiniu 
įsivaizduoti didesnį barbariškumų civili
zuotoje” XX amžiaus Hitlerio Vokietijoje 1

Kada Lietuvos kariuomenės teismas vie
šai nagrinėjo klaipėdiečių žmogžudžių ir iš
davikų bylų, hitlerininkai sukėlė negirdėtų 
pasaulyje triukšmų ir šmeižimų kampanijų. 
Net Užsienio Reikalų Ministerio Lozoraičio

sienas, paliko didžiosioms sųjungininkėms ir 'prie savo kaimyno šiaip-taip 
santarvininkėms valstybėms: Didžiajai B n [ant kokios nors šeivelės pa- 
tąnijai, Prancūzijai, Italijai, Japonijai ir pūsti mokančio ir nužemintai 
Jungtinėms Valstybėms. 'maldavo jo, kad jisai jam į-

3. Lietuva Versalio taikos sutartimi nė- Įtūžusių krūtinę savo “muzi-
ra surišta ir didžiųjų valstybių nutarimas j ka” nuramintų. Kitaip sakant, 
jai nėra primestinas. .velnių išvarytų.

4. Lietuva yra skaičiuje tų valstybių,! Tokia “muzika” toli gra-
kurios prisidėjo prie tarptautinio Hagos tei- žu nepanešėjo nei graikų, nei 
smo 3d str. fakultatyvinės deklaracijos, kuri mūsų muzikai. Kadangi, vie- 
verčia pripažinti kaip būtinų kitos valsty- nas drebino kiškomis “groda- 
bės atžvilgiu Hagos teismo sprendimų. v—i—

5. Prie tos klauzulės Lenkija neprisidėjo.
Tikra sutarčių, nutarimų, susitarimų ir

deklaracijų maišatis. Kiekvienas juose jieš- j

mos", o kitas klausydamas. 
Vienam ir kitam plaukai ant 
galvos šiaušės, kas bus, jei 

-J velniui “muzika” nepatiks?
ko ir stebisi argumentų, tačiau iki šiol vy
rauja tikra ir paprasta jėga, nepaisant jo
kių iškilmingų lygybės, teisingumo ir teisės 
principų”.

plunksnos darbų niekad ir 
jokio atlyginimo negauna, c 
vien idėjai kruta, plunksnom 
mėgėjų kuopelėn kaip sykis 
atatinka. O tokių juk daug 
ir ilgai ieškoti nereikia. Kiek
viename laikraštyje tokių, 
kiek nori.

Kitaip ėmus, redaktoriai ir 
artimesni jų bendradarbiai, 
šiokį - tokį atlyginimų už sa-

giau, negu paprastas plunks 
nos mėgėjas nori ir laukia.

O kas svarbiausia, tai, kad 
daugiau ir dažniau atsilanky
dami Federacijos seimuose ir 
arčiau susipažinę savo tarpe, 
arčiau pažinsim ir pačių Fe
deracijų, kuri mūsų obalsio 
vėliavų aukščiausiai iškėlusi 
laiko. Mokinkiniės įvertinti 
pastogę to, kuris mus glau
džia ir nuo darganos priden
gia.

Iki šiol Federacijos seimais 
daugiausiai rūpindavos klebo
nai ir prie jų arčiau bestovį 
asmenys. Nuo šiol tegul ir plu
nksnos mėgėjai da prisideda 
ir tame gražiame darbelyje pa 
dirba.

LAIŠKAS Iš BOLŠEVIKŲ 
ROJAUS

tus, tai už šešių mėnesių duo
klę gauna dėžutę papirosų, ke
letu sagų, — tai ir viskas. Li
nai taip pat iš ūkininkų ati
mami. Visi vaikščioja sudris
kę, o vaikai pusnuogiai bėgio
ja. Jei kartais ūkininkas slapJ 
ta iš linų pasigamina sau rū
bus, tai jis laikomas turtuo
liu ir nusikaltusiu prieš ko
munizmų. Tokius tuojau ištre
mia n

MARGOJO PASAULIO 
ĮVAIRENYBĖS

Rašo P. J. Vitkus
CICKRO, ULUKO1S

UŽKABE 15,000,000 VERTES 
DEIMANTŲ

Prieš pasaulinį karų Rusi
joj buvo miestas vardu Eke- 
terinburg, kurį bolševikai da
bar vadina Sverdlovsk. Tame 
mieste gyveno daug turtingų

Pusė laišku tepereina Rusi
jos cenzūrų. Kaip tik cenzo
riai pamato, kad kuriam lai
ške yra parašyta kiek teisy-įrusU aristokratų; jame ir ru- 
bės, jie jo nepraleidžia į už- j Sli caras su šeimyna buvo nu- 
sienį. Svetima kalba rašytie- žudytas.

Kai 1918 metais bolševikaims laiškams kai kada pasise-
vo darbų gaunu, plunksnos 1 ka praeiti aštrių cenzūrų. Bet1 artinosi prie Eketerinburgo, 
mėgėjų šeimynėlėn jau neįei- gavus tokį laiškų nieku būdu , visi turtuoliai, brangakmenų 
tų. negali viešai pasakyti rašyto

jo pavardės, nes yra šnipų,Be to, redaktoriui ir jiems 
panašūs paprasti Federacijos 
sueigose ir be to dalyvauja.

pirkliai, nebežinojo kur pas
lėpti brangumynus: vieni pa-

Graikai pirmi ne vien mu- Raginti av patarti jiems, jau
zikai, bet ir žmogui visai kų 
kitų parodo. Ačiū jiems, mu-

nebūtų mūsų dalykas. Kas 
mums galvoj, tai tik grynai

kurie duoda sovietams žinių tys kasė į žemę, kiti prašė ki- 
apie tokį žmogų. Ir, žinoma, (tų kad jiems paslėptų turtų, 
laiško rašytojas po to dingsta, nes užėję bolševikai ir žemę

“Man gaila visų tų, kurie aplink iškasinėdavo. 
dar nori priklausyti bolševi- Tuo tarpu Eketerinburgo

zika žmogų, o žmogus muzikų Imūsų pačių klausimas. Tai! kams ir priimti jų nežmoniš- gyveno vienas teisingas ven-
prie Dievo bevesdami dabar- i
tinio savo tobulumo laipsnį pa 
siekė.

Berods, kaip viskų1, taip ir 
muzikų negeri žmonės ir ne
kartų labai, labai šiurkštiems

KATALIKAI VEIKU

Visuose kraštuose katalikai ima daugiau 
veikti. Plečiamas pasauliečių apaštalavimas.
Štai, Vengrijos katalikų akcija šiuo metu 
ypač rūpinasi apsaugoti šeimas. V isanie kra- j tilcslams panaudoja. Elgiasi ii 
šte šaukiami susirinkimai, kuriuose kalba-į da kartų taip, kaip elgėsi šė
ma katalikiškosios seimos reikalu. Nori ^e-inovės neišmanėliui. Tai vie- 
ngrijos katalikai pakeisti senas šeimas lie-! nok, tikram žmogui ir tikra 
čiančius valstybės įstatymus naujais atatin-. muzika visuomet buvo ir bus 
kančiais bažnyčios dvasiai. Tuo reikalu ta-1 Dangaus kalba

. . riasi katalikai advokatai. Be to tyrinėja ir
neseniai pasakyta rimta ir taiki kalba buvo, i ekonomines priemones, kuriomis galėtų pa- liitlerininkų piktai priimta. Ar reikia įrody- ’ r ’
mų, ar veikia didelio galvos sukimo supras
ti, kas y’-a hitlerizmas ir ko jis siekia.

Mums katalikams, trokštantiems taikos 
ir raniaut, produktyvaus, katalikiškos ideo
logijos p įgrįsto kultūrinio darbo, reikalin
ga atkreipti ypatingų dėmesį į mūsų vakarų 
agresyvų kaimynų, kursai ne tik siekia pra
plėsti savo valstybės ribas, užimti politiniai 
Lietuvų, bet ir suprasti, kas laukia mūsų 
Bažnyčių, mūsų Katalikiškų Akcijų bei or
ganizacijas, jei mūsų tėvynėje suplevėsuotų 
svastika.

Vokiečių katalikai yra susipratę, giliai 
tikintys ir praktikuoju, jų organizacijos 
gausingos ir stiprios -- ir tai kaip sunkiai 
ir kokiomis aukomis jie turi ginti savo šven. 
tų brangenybę — katalikybę nuo įžūlių rais
tų puolimų.

Todėl mums, kol dar laikas, reikia ak
tyviau dirbti savo organizacijose, ideologi
niai stiprinti savo draugijų organizmų 
narius, nepasiduoti viliojantiems nacionaliz
mo šūkiams, kad ir mūsų g rašte skelblu-

gerinti šeimos padėtį. Parapijų susirinki
muose išneša protestus prieš tuos, kurie j- 
žeidžia krikščioniškosios šeimos dorovę me
ne, literatūroj, kinuose ir teatruose.

Čekoslovakijos katalikai ruošiasi prie 
šaukiamos vasaros metu katalikų dienos, ku
rioje įvyks didelis katalikų suvažiavimas. 
Išleistame į Čekoslovakijos katalikus atsi
šaukime, be ko kito, rašoma: Katalikų die
na turi prisidėti prie Čekoslovakijos katali
kų dvasinio atgimimo. Krikščionybė nuo Į 
Kristaus prisikėlimo yra nenutraukiamas 
dvasinio prisikėlimo sųjudis. Katalikų diena 
turi sujungti visus Čekoslovakijos katalikus, 
kad sėkmingai galėtų atsispirti bedievybės 
propagandai.

Vokietijos episkopatui įsakius buvo su
ruošta visoje Vokietijoje katalikiško auklė
jimo savaitė. Ta proga Episkopatas išleido 
itendrų ganytojiškų laiškų apie mokyklų ir 
tėvų pareigas. Minėtame rašte vyskupai pa
žymi, kad patsai Dievas yra uždėjęs tėvams 
pareigų rūpintis priaugančios kartos auklė
jimu ir, joki pasaulio galybė, negali tėvų ir

Sekantis Federacijos seimas 
Philadelpliijbje ketina būti 
labai įdomus.
• O kad įdomus bus, apie tai 
nėra kų nei kdlbos. Federaci
jai, matyk, jau užvadžioja pa
tys mikliausi mūsų suprati
mai. Dirba ir veikia ne as-

taip atrodo plunksnos mėgė-
jas mums. Ir kad tokių turim 
jau gerokų glėbelį, tai irgi 
aiškus dalykas.

Dabargi, delko plunksnos 
mėgėjai turėtų viešai pasiro
dyt?

Savo labui visupirma. Juk, 
jei kas, tai tokis tokį grei
čiausiai įvertina. Tu skaitai 

f mano straipsnius, aš skaitau 
tavo. Ir tuo patini vienas kitų 
mokintini. Besimokindami ta

mens labui, o visuomenės ge
rovei. Kas taip kruta, gerai

kų mokslų. Kiekvienas ūkini
nkas, kiekvienas darbininkas 
verkia. Jie nuleidę galvas liū
dnai mušto: kaip sunkūs pa
sidarė pančiai ir kaip ilgai tas 
viskas dar tęsis?

Kai kurie darbininkai ir sa
mdininkai naktimis yra žudo^ 
mi sprogstančiomis kulkomis.

gras, plaukų taisytojas, var
du Goldman. .Jis kai kada tai 
sydavo plaukus pačiai carie- 
nei ir už tai buvo viso mies
to gerbiamas.

Kuomet bolševikų gaujos 
jau buvo visai arti miesto, 
vienas didžiausios auksinių 
daiktų krautuvės savininkas

Tūkstančių tūkstančiai pražū-faĮg- pag veng™ įr prašė
va ir niekas nežino, kur din
gsta. Daugumas per šalčius 
ištrmiami į girias ar akmenuo-

spusavy, mokinam ir kitus ’ tas dykumas.
skaitytojus ir galutinai visų Iš ūkiuinko atima viskų: a- 
liaudį. rklį, karvę, kiaulę, avis. Ir

Kieno skaitai ir myli raš
tus, ar nemalonu būtų su juo 
asmeniai sueiti ir gyvu žod
žiu karštai pasitarti? Aiškus 
dalykas! Antraip vertus, to
kiai sueigai, apart Federaci-

kruta; tokiam nepasisekimai j jos seimo, niekur kitur nei ne- 
ar kliūtys pačios iš kelio nu j ieškok! Visų kitų mūsų suei 

i SU žygiai visiškai piniginiai

jei kam palieka karvę, tai pie 
nų turi atiduoti bolševikų va 
ldžiai. Jei turi avį, tai jos vil
nas turi atiduoti. Jei kas kiau
lę pasiskerdžia, dalį mėsos 
reik atiduoti. Kas kartų už
deda vis naujus mokesčius. 
Neturtingi kaimiečiai įr dar
bininkai badauja valdžios pa-

bažnyčios teisės auklėti jaunuomenę suk’.iu-1 ginti savo kariškas jėgas. Jei jos gerai veiks,
dvti. Tėvai turi teisės reikalauti, kad mo
kyklos dvasia atatiktų krikščioniškosios šei
mos dvasiai, kuri yra krikščioniškosios reli
gijos dvasia persunkta. Bažnyčia reikalauja: 
katalikų vaikams, katalikiškų mokyklų lr 
katalikų auklėtojų.

Ir Didžiosios Britanijos diplomatai ne
pajėgė atkalbinti Mussolinio nuo pasiryžime 
pulti Etopijų. Mat, Italija šiandien yra nuo 
kojų iki galvos apginkluota ir ji nori išmė-

tuomet diktatorius Mussolini gali pradėti 
švaistytis Europoje ir sudrumsti jos taikų. 
Tai žinodamos Europos valstybės ir stengia
si įtikinti Mussolini, kad jis nepradėtų ka
ro su Etiopija.

• - •
A. L. R. K. Federacijos centro valdyba 

planuoja sušaukti Federacijos Tarybos po
sėdį, kuris greičiausia bus liepos mėnesio pa
baigoje. Į tų posėdį bus kviečiami visų cen- 
tralinių organizacijų valdybų nariai.

kad jis paslėptų jam 
brangiausius brangakmenis, 
kurių vertė siekė virš $5,000,- 
000.

Iš pradžių vengras atsisa
kinėjo, bet rusas aiškino, kad 
jam, kaipo svetimšaliui, daug 
lengviau paslėpti ir pas jį ne
bus tokia didelė krata, kaip 
pas rusus, o dar turtingus. Ki
tas dalykas, kaipo svetim
šalio bolševikai nedrys žudy
ti, kuomet tikriems rusams 
rytojus nebuvo užtikrintas. 
Kai kiti turtingi rusai suži
nojo, kad tas vengas priėmė 
vieno turtus paslėpti nuo bol
ševikų ir tie sunešė. Vengras 
visus ir paslėpė savo namo 
rūsy, giliai užkasdamas.

Pirm nužudysiant caro šei
mynų, bolševikai leido tam 
vengrui sutaisyti carienei 
plaukus. Po caro šeimos su
šaudymo, jis tuoj apleido Ru
siją, bet su savimi nieko ne-

t(Tęsinyp 3 pud.)
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Jeanette Power.

Laurencijus Grįžta Kolegijon
Vertė A. P. Samdys

Žiūrėdama pro langą Elena, — Be 'to, brangioji, — tęsė
Desmondienė matė, kaip jos i Jonas raminančiai, — visos 
tamsiaplaukis sūnus žaidė te-'tos kalbos, jog universiteto 
lus9- profesoriai bedieviai, šiais lai-

Kad Dievas duotų visuo- j;aįs yra biskutį perdėtos.
. Elena pakraipė galvą.met toks linksmas pasiliktų,

— pamanė Desmondienė, —
toks mylintis ir prisiriks prie dalyk, tyrinėjau ir sužino- 
šio gyvenimo paprastų daly
kų.

Baigęs teniso žaidimo dalį,

— Ne, ne, visai netaip. Aš

šluostydamas nuo kaktos pra-

jau, kad tai tikra tiesa.
1 — Laurencijus turi tikėji-1 
mą, kuriuo galės atsispirti'

i prieš tokius dalykus. Nesakyk 
kaitą, Laurencijus pamate sa- -tjaU) jOg dvylikos metų katali- 
vo mamytę ir jai mostelėjo ,'idškų mokyklų auklėjimas bus 
ranka. Jo šypsena buvo lig Sudrumstas kokio materialis- 
baltasis spindulys ant bronzi- į tįnį0 profesoriaus, kuris už
niai saulės nudegto veido. 

w — Jonai! — tyliai tarė Ele- 
kreipdamosi j savo vyrą. 

^^R<csakykim .jam dar.

— Reikia pasakyti, Elena, 
— atsakė Jonas. — Juo grei
čiau pranešime, tuo bus ge
riau. Kiekvienas dalykas, ati
dėdamas rytojui — sunkėja.

gina Dievo būvimą.
— Bet jis toks jaunas ir

mes tikrai nežinome, kokią į- 
taką toks mokslas darys j jau- 
?ią charakterį.

-- Na, tai ką aš turiu dary
ti? Prieš mėnesį pranešiau, 
kad nebus galimybės leisti jo

Jkolegijon. Jei jis trokšta eitiMotinos akys prisipildė gai 
liomis ašaromis.

— Nemanau, kad teisingai 
elgies su Laurencijų, — pra
bilo vyras. — Jis išmintingas 
vaikinas. Be abejo, jis nusi
mins, kai sužinos, jog nebeiš
galiu jo leisti į Šv. Vardo ko
legiją. Bet, kada išaiškinsiu 
padėtį, jis supras, atjaus da
lyką. Kitą met biznis pagerės 
ir, žinoma, galės tęsti mokslą 
Šv. Vardo kolegijoje, kaip 
planavome.

— Ne tame, kad jis nusi
mins, kad jo troškimas neiš
sipildys, bet toji permaina... 
aplinkybės...

Elenos balsas buvo silpnas.
— Aš manau, mes šį klausi

mą jau išrišome, — tarė Jo
nas. — JAš irgi norėčiau, kad 
mano sūnus geriau tęstų mo
kslą Šv. Vardo kolegijoje, ne
gu Valstybiniame universite
te. Tu tą gerai žinai, Elena! 
Bet, aš neišgaliu. Jau dešimtį 
sykių esu kartojęs, 
versitetas randasi čia pat. 
Laurencijus gyvens pas mus 
ir jokio blogo negali atsitikti.

Elena troško, kad visa, ką 
jos mylimas vyras pasakojo, 
būtų tikra tiesa.

mokslus, turės pasilikti na
mie ir lankyti vietinį Valsty
binį unviersitetą. Kitokios iš
eities nėra.

— Taip nėra, — nusiminu
siai pratarė Elena.

Jis sustojo vaikščiojęs po 
kambarį ir trumpai tarė:

— Paskolinti pinigų nuo ta
vo brolio, ką? Aš jau tau pir
miau esu sakęs, kad jei aš 
pats negaliu savo šeimos ap
rūpinti, tai ir kito neprašau.

— Tavo puikybė, Jonai, taip 
kalba, — švelniai atsakė Ele
na. — Jaunasis Tomas ir Lau 
rencijus yra taip artymi drau 
gai! Jie planavo, kad kolegi
joje gyvens viename kamba
ryje...

— Tas dalykas nepakeičia 
aplinkybių. Jau veik dvide
šimts metų, kai gyvename po
roje ir dar nei sykį nesu sko
linęs pinigų nuo tavo giminių;

kad i#ii- ^uo s'k nežadu skolinti.
Jonas griežtai ir pasiryžu

siai baigė sakinį. Elena su
prato, kad veltui jos įtikinėji- 
'mas.

Tą vakarą Laurencijaus tė
vas pranešė sūnui liūdną ži- 
hiią. Linksmasis pasaulis su
dribo po jo kojomis. Kažkoks 
'ūžimas girdėjosi ausyse. NorsUŽKASĖ $5,000,000 VERTĖS 

DEIMANTŲ

^^^fęsinys nuo 2 pusi.)

galėjo pasiimti, nes bolševi 
kai nieko nedavė iš Rusijos

keliai, matyt prasti, rtes per
ais buvo vos už šešių žingsnių ^auf? molio, o permažai žvyrą 
nuo tėvo, bet jam atrodė, jog i Mūsų vieškelis “66” vra dar 
balsas ėjo iš didelės tolimos, naujai išvestas per kalvas.

Laukai nuotakūs, nes pavir
šius žemės, yra panašus į pie
tinę Oliio valstybę. Reginiai

Norėjo verkti, bet kažkaip 
prarijo tą sunkumą, kuris slė
gė jį gerklėje.išvežti.

gyveno per 16 metų. Galų - 
gale, su kai kurių drangų iš

Ir taip tas Goldmanas, su- — Viskas gerai, tėveli... Aš gražūs. Kai kur privažirtoji 
grįžęs į savo tėvynę, rainiai suprantu.

Tėvas žinojo, koks liūdesys 
spaudė sūnaus širdį; matė,

Anglijos pagalba jis sugrįžo kaip jis mėgino visa paslėpti
ir, bolševikams leidžiant, vy
ko iškasti tuos turtus, bet bo
lševikai, nugriovę tą jo buvu
sį namą, jo vietoj pastatė di
delį viešą namą, kurio, žino
ma, neleido griauti, nei po 
juo kasinėti. Ir taip, nieko 
nelaimėjęs Goldmanas grįžo 
namo. Bet, yra sakoma, kad 
komisarai tuos turtus patys 
išsikasė ir deimantais apkai
šė savo pačias, o kas liko, 
slapta išvežė į užsienį.

po linksma veido šypsena.
— Sūnau, džiaugiuos, kad 

atjauti ir supranti dalyką. 
Motina manė, kad labai nusi
minsi, bet aš žinojau, jog ga- I
liu tavimi pasitikėti.

1 Laurencijus pravirko už
girdęs motinos vardą. Jiedu 
taip planavo, taip ateičiai ruo
šėsi...

Nuėjęs į savo kambarį Lau
rencijus krito ant lovos ir 
veidą paslėpė į pagalvę. Rei-

Bolševikai nenorėjo, kadi kėjo galvoti. Reikėjo pripras- 
Goldmanas būtų iškasęs, nes'ti prie aplinkybių, kad šįmet 
jam būtų reikėję atiduoti ke-Įnegrįš į Šv. Vardo kolegiją, 
tvirtą dalį viso turto. (kad jis ir Tomas negalės gy

garažium už $1.00. Ir sveika 
ir pigu.

Bet “Tėtytė” nenori lau
kuose nakvoti. Bijo ‘patapo’. 
Mes pakely pravažiavom dau-, 
gelį apsemtų, “kava” vietų. 
Sakau “kava”, nes vanduo

| baltytą kavą.

čia
Nuo daugelio lietaus, kuris

vas, laukus, kelius išplovė,

D R A T H A S

Podukrai — tai gerai, jiems — ne. — Harry Gre- 
gorv ir jo žmonai už dažnų plakimą podukros (dešinėj) 
Alexandria, Va., teismas paskyrė bausmę juos rykštė
mis nuplakti. Žiaurūs žmonės, vietoj plakimo, pasirin
ko kalėjimą.

Po 10 Meto Į Pacifika Maudytis
Rašo A. V.

Per Missouri Valstybę

Illinois valstybė liekasi su 
Mississippi upės vaga ir jąI
pervažiavus ties St. Louis, 
mes įvažiavom į Missouri val
stybę, kurios, didžiausias mie
stas, tai ir buvo St. Louis, su

bodu važiuoti. Ot, tų “cab- 
ins” (viešbutnamukų), tai pi
lni pakeliai. Turistams tikras 
rojus. Ir mūsų ekskursija gal
vojo apie nakvynę tokiam ga
mtiškam viešbutnamuky...

“Dėdytė” vienoj vietoj su-
arti milionu gyventojų. Mies-,stojo geso ir klausė kiek ren 
tas labai dūmuotas, aprūkęs, jda kainuoja. Pasirodo, nebra- 
Pietvakarinė dalis yra ganalngu. Gali gauti visą namą su
graži ir naujai iškilus iš po '--------------------------------------
karo laikų. St. Louis miestas
turi didžiulį gelžkelių mazgą.

Missouri valstybės sostinė
— Jefferson City, su 22,000 
gyventojų. Nedidesnis miestas 
už Panevėžį. Pati valstybė y- 
ra tris, su biskiu, didesnė už 
Lietuvą. Gyventojų turi 3,- 
629,000. Vadinasi, tik vienu 
milijonu gyv. daugiau už Lie- i 
tuvos valstybę. Bet žemė čio
nai gana gera. Kviečių žemė.
Ūkių didelių nesimato'. Tai ne 
Illinois ar lova valstybės.
Laukuose ganosi bandos gal
vijų. Kelias geras, bet farmų

DR. BRUNO VVAINORIS
Užtikrintas akinių pririnkimas. Šią savaitę specialūs kai
nos. Akiniai tolimam ir artimam regėjimui vėliausiose 
rėmuose geltonos ir baltos spalvos su pilnu akių išegza- 
ininavimu už .................................................. ^4.,75

Jeigu norite galite mokėti po $1.00 į savaitę Akis eg
zaminuoja kiekvieną dieną.

BUDRIK OPTICAL IR JEWELRY GO.,
3343 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 6640

kalnus - iškilas, kurios pri
mena Penna ir Maryland val
stybes...

Didelių miestų pakely į 
Springfield, kaip ir nėra. Vis 
miesteliai su šimtais, o kar
tais pasitaiko ir su tūkstan
čiu - kitu, gyventojų. Tokių, 
kaip Panevėžys, Šiauliai — 
nerasi, ale vis kaip Lukšiai, 
Sudargas, Šeduva, Nemakš
čiai... Neprivažiuojam tokių 
kaip Tauragė, Raseiniai, Ma
rijampolė...

Jeigu ne toks geras, krei
vai tiesus kelias, tai būtų nuo

venti viename kambaryje, kaip 
planavo dar nuo šv. Tomo 
aukštesnės mokyklos laikų.

(Daugiau bus)

Vasarini Kursai Marianapolyje
Šią vasarą reguleris 6 savai

čių vasarinis kursas bus ve
damas Marianapolio kolegijoj. 
Mokslo programa yra ši:

loma perskaityti visa eilė pre
legento nurodytų veikalu 
šiam tikslui atsiekti būtinų. 

MOKSLAS PRASIDEDA 1
čia upėse panašus į gerai už-Į LIETUVIŲ KALBA — Lie- D. LIEPOS ir tęsiasi iki 15

tuvos Istorija (dėsto kun. dr. 
J. Navickas); Lietuvių Lite- 

tebegastroliuoja kaip 'ratūra (dėsto kun. K. Urbo- 
“Dzimdzi - Drimdzi”, pritvi
nko upės, upeliai, apsėmė pie

D. RUGPICCIO.
DĖMESIO — Kursų Vado

vybė kreipia dėmesį į studen-
navičius; Taisyklingoji Rašy- tus, lankančius nelietuviškas 
ba (dėsto kun. J. Vaškevičius) aukštąsias įstaigas ir ypatin- 

LOTYNŲ KALBA — Ver- gai klerikus, lankančius dva
tiltus kai kur išnešė ir nu- rimai ir Gramatika - Sintaksė
griovė daugelį arti upės sto
vinčių namų.

Toki tai reginiai “Tėtytę” 
baugino, ypač kada mes to
kius viešbutnamius derėda- 
vom kokiam nors paupy.

(dėsto dr. E. Andrulionis). 
GRAIKŲ KALBA — Ver

timai ir Gramatika - Sintaksė 
(dėsto kun. dr. P. Biskis).

Kiekvieną vakarą paskaitos 
— MŪSŲ PASAULĖŽIŪRA

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

Vienoj vietoj, tikrai radom (skaito kun. dr. J. Navickas), teikiama jiems Maiianapolyj 
proga taisyklingai pramokti 
lietuviškai kalbėti, rašyti ir 
susipažinti Amerikos lietuvių 
aktualiais reikalais.

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

apsemtą gasolino stotį ir va- Paskaitos tautiniai tikvbi- 
žiavom per tiltą, kuris buvo (n’o įsisąmoninimo klausimais 

'pririštas prie diktoko aržuo- | rieks reikalingo supratimo mū 
| lo. Nors nedidelė upė (Mera- SU tautos reikalų ir jaunuolių 
mec), bet buvo išsiliejus iš paruošimo visuomeniniam da- 

, krantų. Medžiai “braidė” au- rbui. Klausytojams yra piiva- 
kščiau kelių, o kai kurie krfl-

I mai, tai buvo “įbridę” ligi 
kaklo į vandenį...

Kitose vietose radom nuse
kusius upelius. Jie paliko ne- i 
gražų, raudoną pėdsaką ne I 
vien pievose, bet ir laukuose.

Radome ir tokių vietų, kur 
kaimo vyrai su lopetoms lei
do i« apkasų vandenį. Tie ap
kasai, buvo likę nuo pernai 
metų, kuomet jie sukasė juos 
saugodami vandens lašą nuo 
sausros, o šįmet tie tvenki
niai sulaikė liūtis ir užtvindė 
ūkius.

(Bus daugiau)

Tennessee vardas paeina iš I 
indijonų kalbos. Jis reiškia — 
upės didelė lanka. DULL FADED HAIR MADE

IN 20 MINUTES
A modem scienfific treatment that beautifies 
and restores your hair to its natūrai color.

CLAIROL
deanses... reconditions... tints

Just one brief treatment with Gairol will malce 
your hair soft and gleaming, talcing years from your 
appearance. This revolutionary method of hair 
beautification through cojoris svveeping thecoun- 
try. Make yourappointment forą treatment today.

Ask for Clairol at your favorite Beauty Shop or 

vrrlte to Clairol Ine. 126 W. 4flt.h Street, New York 

City, X. Y.

EMIL DENEMARK ū&
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Sunu Kapai - Didikui Amžino Poilsio Vie ta
.— Žemaitijos didikas ‘ storoji lazda su pinigų maišeliu". — 

Už pabučiavimą, rankos po kapeiką,. — šunų kapų isto
rijos pradžia. — Nelaukta grafo mirtis nuo užsinuodiju
sios musės. — Laidotuvės šunų kapuose.

1
SUCH IS LIFE—

I«Air CF A uhov

1. Prieš'30 metų Žemaitijon lunko, bet viduryje jų dar ry- 
vidury savo dvare gyveno la- mojo du pakrypę ir apipuvę 
bai išdidus grafas dvarinin- kryžiai. Taigi darbininkai ta
kas, žinomas Bažnyčios prie
šas.

Tuo metu, kada atsitiko čia 
aprašomasis' įvykis, grafas tu 
rėjo apie 55 metus amžiaus.
Buvo šeimos tėvas: turėjo sū
nų apie 23 metų amžiaus ir 2 
dukteris, kurių vienai galėjo 
būti 19 metų, antrujai apie 17.

Sūnus savo pažiūromis ne
siskyrė nuo tėvo: buvo 
pat netikintis, bedievis.

Kaip stambus dvarininkus kokia ten musė iš pakilusio, 
grafas turėdavo nemaža sam- pūvančio pukelėj šuns. Nepri-

rėsi, kas daryti. Nors bijoda
mi vis dėl to ryžosi kaip bus 
taip, bet pono įsakymo nevy
kdyti, kryžių nevartyti ir ka
pų neliesti.

# * !?

Ii. Dar nebuvo apsėtas tas 
laukas, kur buvo mirusių ka
pai, grafo su panieka pava
dinti “šunų kapais”, kai be- 

taip dievį grafą ištiko nelaime.
I Važiuojant į Telšius įgėlė kaž ,
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Potvinys Iowa valstybėj. — Dėl dažnų ir didelių lietų pat v irius i os upės už
liejo tūkstančius akrų žemės lowa valst. Šis didelis ūkis (Kunnels, la.) visas pa
skendęs vandeny.

dytų tarnų ir kumečių su šei
momis.

Jeigu atsitikdavo darbinin
kui koksai reikalas, pav. at
vežti kunigą ligoniui, pakrik
štyti kūdikį, numirusį palai
doti, tai pas savo poną ge-

važiavęs nė Telšių, grafas pa
sijuto įgėlimo užnuodytas. Į- 
sakc grįžti atgal.

tiestu revolveriu buvo išvijęs , polius. “Kas čia?” — klau- 
iš merdėjančio tėvo kainba-’giu vežėją. — “čia, sako, ma
rio. Įteikėjo susitarti dėl lai-įro kapai, kuriuos grafas pra- 

Skubiai buvo pakviesti ge-j jotuvįų. siūlė gerą sumą pi-1 vardžiavo šunų kapais. Juose
liausi gydytojai, bet visų pa-lnigy, bet gavo atsakymą, kad Į palaidotas pats grafas, dvaro 
stangos nuėjo niekais: grafui j0 t£vas negalės būti palaido- savininkas, nes kebonas, vys-
sutino galva, aptemo akys. tas kataliką kapuose. Tokiu, kupui pritariant, nepriėmė jo 

i kuris prieš pat savo mirtį i į parapijos kapus kaipc ne-
c____ w ___ _ ątv-° ; žiauriai atstūmė paskutinį Ba 1 prisiėmusio paskutinių

biauriausių koliojinių ir, jei klebonas pasiinaty žnyčios patarnavimą, Bažny- i Sakramentų.
nesusinrasi sreičiau snrukti i h_ 8U llgoniu tP*afu« Ligonio lolįau atsisako rūpintis. T._ 2.

sūnus nors saitai kunigą pri-j jaunasis grafas nenusileido, 
ėmė ir nujautė jo tikslus bet kreįpgpį į vyskupą, bet ir čia

riau neik prašyti arklio; gau
si ne prašomąjį arklį, bet

Mirtis artinosi.
Nors nekviečiamas JSv-

KLEBONO VARDINĖS

nesusiprasi greičiau sprukti 
iš jo akių, gausi priedo, — 
lazda per nugarą. Kada jau 
gerą galą nueisi, būtinai bū
si tarno šaukiamas atgal: gau 
si nuo pono rublį reikalams ir 
arkliui pasamdyti. Tokio jau 
būdo buvo grafas.

sutiko
vesti.

kunigą, prie tėvo nu-

“audiencija” su se-Kunigo
rgančiu grafu truko labai tru

nelaimėjo. Jam buvo atsaky
ta: “Parapijos šeimininkas y- 
ra klebonas. Kad jis Tamstos 
tėvo nesutinka krikščioniškai

įlipai: kunigas jausdamas, kad į palaidoti ir neduoda jam vie-

Gražiomis ir saulėtomis va
saros dienomis grafas mėgda
vo pasižiūrėti į dirbančius lau 
kuose savo darbininkus. Ta-, I •JL* ‘
da jis vilkėdavo baltą Švarką

1 ligoniui nedaug liko gyventi,
pradėjo nuo to, ko buvo at
vykęs. Bet ligonis apie atgai
lą nenorėjo nė girdėti: pakė- pateikinti”. 
lė didžiausią triukšmą, ėmė

tos katalikų kapuose, tai, tur 
būt, yra rimtų kliūčių, dėl 
kuriu negalima Tamstos noro

Jis, sako, šiuos kapus prieš 
i pat savo mirtį praminė “Šu
nų kapais”.

Tada aš atsiminiau visą to 
biauraus pavadinimo istoriją 
ir tragingą išdidaus grafo 
mirtį.

Mok. Pr. Gedvilą

GARY, IND. — Birželio 23 
d. šv. Kazimiero parapijonai 
pagerbė savo kleboną, kun. 
Joną Vincių, surengdami va
karienę, gražiai išpuoštoj sa
lėj. Tai buvo vardinių proga. 
Iniciatyvą ėmė M. Są-gos GI 
kuopa. Klebonui įteikė gra
žią dovaną. Vakaro vedėjam 
Lino J. Kaminskas. “Pasvei
kinimas vardo dienoj” ir ki
tas padainavo kvartetas:
Zdankienė, E. Valeniūtė, F. 
Mažeikiūtė ir F. širnikiūlė. 
“The Rosary” solo padaina
vo J. Kaminskienė, o “Avė 
Maria” J. Zdankienė. Gražiai

WHICH WAYT
*The srorld sarę du movė, don’t it, Gertie?”

dzevičiūtė,
Valeniūtė padainavo kelias 
dainas. Jai akompanavo sesu
tė E. Valeniūtė. Kitoms dai
nininkėms akompanavo sve-

± - <................. ... . keiktis, ir šaukti sūnų su giDarbininkai jį jau įs tolo pa-} ’ G IV. 1900 metų gruodžio m.matę sakydavo: “Vyrai, atei.;nklu P->S»lb°»- P-

na storoji lazda su pinigų mai i
Sėliu”. Mat, dvarininkas tu-i t , .....
rėjo paprotį, bet kur eidamas, į įniršusį nelamim- j Privažiuoju mirusiojo grafo

dešinėj rankoj sukti storą la- ~
, . .v .• v , . Anksčiau, negu kunigas liū- įves,zdą, o kiseneje nešdavosi sinu i . . . . _. •

lkių, po vieną kapeiką pini- 
gų, ir vaikams už pabučiavi- »ra^as 
nią rankon duodavo po kapei- 8 enkstį. 
ką. Vaikai, žinodami šią po-1

III. Tėvui mirus, grafo sū-

matęs padėties rimtumą, šo-. pradžioje važiuoju iš Latvi- 
ko pro langą ir išsigelbėjo,1 jos į Telšius.

- ! dvarą. Už dvaro kiek pavažia- 
matau nepaprastą vaiz- 

I dinčia širdimi parėjo namo. ' dą: nuo vieškelio dešinėn stat-
perzengę

o 4 motų Marion vakarienės, padainuota “Il
giausių metų ’ Ant gali kle
bonas pasakė gražią kalbą; 
dėkojo už dovanas ir': stiren- 

į girną vakarienės, sąjungietė- 
atostogos r's ir visiems prisidėjvsiems 

Ten buvęs
čias, čia leidžiąs 
uiuz. E. C. Šlapelis.

Vakarienėj svečių tarpe bū
vi Gary miesto kontrolieris 
JČay Madden. policijos viršin.

J. ĮSludness, policijos Įeit. M. 
Bntka, J. Pr- zin. Visi sudėjo 
klebonui linkėjimų. Po svečių 
kalbų Moterų Sąjungos kuo
pos linkėjimų, G. Valenienės

PLATINKITE “DRAUGĄ”
,ii J. Kaminskienės, kurios 

pašoko maža mergelė G. Ra- daug darbavosi s'.i \ugrnui

‘DRAUGO’ EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TON" -utvlrtlna visokius o- 

rganus žmoga^ sistemoje, pataiso 
apetitą, sureguliuoja virškinimo apa
ratą Ir vidurius. Suteikia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai ir pa
daro jų. tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge
rų vaistų pasirodys tiktai j keletą 
dienų po vartojimui.

NUGA-TONE parduodamas visose 
taistinydose. Žiūrėkite kad gautumS- 
te tikrą NUGA-TONE. nepriimkite 
pavaduotųjų.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Lluosuotoją vidurių 25c ir 
ROc

no silpnybę, nesigailėdavo bu
čkių, ir kapeikų apsukresnieji 
prisibučiuodavo apsčiai.

Vieną, nepaprastai gračų 
vasaros rytą, kai saulutė skai
sčiai švietė ir rasa kaip sida
bro karoliai žibėdama baigė 
džiūti, dvaro darbininkai arė 
ežero pakrantėj. Pro žaliuoja
nčius krūmus pamatė baltą 
pono figūrą, besiartinančią į 
juos. Dvarininkų visi darbi
ninkai pasveikino nusiinula- 
mi kepures, artimieji dargi 
rankose pabučiavo. Ponas kaip 
buvo pratęs savo darbininkų 
neatsveikino. Tik rūsčiu žvilg
sniu permetė akimis šį rytą 
užartą plotą ir rodydamas la
zda į čia pat esančius kapus, ( 
žmonių vadinamus “maro ka- Į 
pais”, rūsčiai paklausė:

— Kam šitą vietą palikote 
neartą?

— Pone grafe, čia kapai! 
— atsakė vyresnysis darbini
nkas.

— Kokie čia kapai? Šunų 
kapai t —* piktai atsakė dva
rininkas. — Žiūrėk, kad Šis 
žemės gabalas būtų užartas. 
Įsakė ir nuėjo.

Maro kapai, tiesa, jau bu
vo apgriuvę ir apleisti, vieto
je tvoros, sukrautų akmenų 
eilė skyrė juos nuo ariamo

nūs pradėjo rūpintis jo lai-
’ dotuvėmis. Liepė pakinkyti 
ketvertą arklių karieton ir la-

amžinybės meniškai abipusiai dailaus 
I žvyruoto kelelio tęsiasi eilės 
tankiai susodintų eglučių; e- 
glučių eilės prie kapų (velio
nio grafo pavadintų “Šunų 
tarpais”) vartelių grakščiai 
skiriasi viena nuo kitos ketur
kampiu žaliu vainiku apjuosimi iškilmingai nuvažiavo pas 

kleboną, kurį neseniai su iš- damos gražiai aptvarkytus ka

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų amt Pirmo Morigičio, arba 
Apdraudos nuo ugnies, vėjo. et.c, atsišauk:

840 West 33rd Street
TEL F. PC NAS YARds 2790 arba 2791

i KEISTUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

fiMMIUOTI 
Lf€ TUVIAI

MltlUf
m giivcivm

Parašė
P. JURGGLA

TURINYS; Dariaus Ir Girėno 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldino 
miško paslaptis, žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus ir GlrBno nuo
pelnai aviacijai Ir mūsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai Ir rėSn. komitetai.

884 pusi. su 86 paveikslais; 
tvirti vlrėcllal. KAINA *1.50, du
ndant paSlu 11.6 S.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO, ILL.
J?

VISO PASAULIO LIETUVIŲ 
KONGRESAN

didžiausiu, greičiausiu ir gražiausiu prancūzų linijos laivu

S. S. NORMANDIE

Liepos-July 31 d., 1935 m.
Su šia ekskursija vyksta geriausi Amerikos lietuviu sportinin

kai į viso pasaulio lietuvių sporto olimpiadą Kaune.
Ekskursijai vadovauja LEONARDAS ŠIMUTIS, “Drau

go” redaktorius, LRKSA. pirmininkas ir A.L.R.K. Federacijos 
centro sekretorius.

Važiuokime su šia smagia ir įdomia ekskursija, vykstančia 
stebėtinai dideliu ir greitu laivu, sumušusiu pasaulio laivų greitu
mo rekordą!

Visi kelionės dokumentai bus išrūpinti “Draugo” laivakorčių 
agentūroj. Rašykite arba atvažiuokite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Illinois

2$

T00K0FF17LBS. 
OF ŪGLY FAT

MEEOtD DOCrorS ADVICE
Mrs. Robert Rlekey, Rosevllle, 

Calif., wrltes: “My doctor prescrlbed 
Kruschen Salts for me—he sald they 
wouldn't hurt me in the least. I've 
lošt 17 lbs. In 6 weeks. Kruschen ls 
worth its welght in gold."

Mrs. Hickey paid no attentlon to 
gossipers who said there was no 
«afe way to reduce. She vlsely fol- 
lowed herdoctor'e advlce. Why don't 
YOU?

pet a Jar of Kruschen to-day (lasts 
4 wweeks and costs bot a trlfle). 
Slmply take balt teaspoonful in eup 
bt hot water every morning. Ali 
drugglsts.

TIRED, W0RN OUT,

NO AMBITION
H O W many 

women aėe 
just dragging them- 

selves around, all 
t i red out with peri- 
odic zrealtness and 
pain? Tbey should 
know tbat Lydia t. Pinkham’s Tab-_ 
lets relieve 
odic pains ano 

eomfort. Small size only 23 cflc 
Mrs. Dorsie Williams of Danvilf 

Illinois, says, “I had no ambltion 
and was terribly nervoas. Your Tab- 
lets belped my periods and built m. 
up.” Try them neit month.

UBtUI

IT’S SIMPLY 
INEXCUSABLE

Yeu eannot eapect to mok* 
friends .ocially or in business 
if you have halitosis (bad 
br«dth). Srnc. ynu eannot de- 
♦net it your.nlf, the one way 
of making ture you do not 
offend is to gargle often witt» 
Listerine. lt instantly deitroys 
odors, improves mouth hygienn 
and cheeks Infeetion. Lambntf 
PharrtiOcal Comparry, St. Lovį., 
MlssoOri.

LISTERINE
ends halitosis

Kilis 106,066,006 s«rmi
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VIETINES ŽINIOS
DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLO FONDO PRAMOGŲ 

RENGIMO KOMISIJOS IŽDININKO ATSKAITA
Dariaus - Girėno Paminklo Al. M. ltačkus $10.00; J. Mur- 

naudai 5 d. gegužės surengto- tinaviėius ir K. Zaromskus po 
se iškilmėse pamatams žemės $5.00; A. Olis ir D. Gricius 
prakasimo, jeigu buvo: už kny po $3.00; S. ir St. Paužai, V. 
gas ir paveikslus $123.10. Au- .Juodelis, Z. Gedvilas ir Youth 
kų surinkta $130.03. Už gė- tūle Cosmetic Co. po $2.00. Po 
rimus $79.00. Viso $338.73. $1.00: V. Skukauskas, K. Ku- 

pris, M. Šimkienė, M. Žukau
skas, K. Paškauskas, P. Tvir-

B1FF BAXTER’S ADVENTURES

i

Išlaidų buvo $00.00. Gryno pe
lno liko $272.73.

Birželio 2 d. įvykusioj ge-!kus, O. Vainauskienė, J. A- 
gužinėj jeigu buvo: už gėri-įčas, dr. Atkočiūnas, V. Tam- 
mus, užkandžius, saldainius ir kevieius, P. Vidik, P. Gedžius, 
pau. $866.60. Aukų surinkta K. Paluckas,
$238.12. Už knygas ir paveik
slus $18.00. Viso tų dienų gau
ta $1,172.72. Išlaidų buvo 
$504.38. Gryno pelno liko 
$008.34. Imant abi dienas, pe-

D R X U O X 8

UNY, VVHILE IN THE SEA«C*» 
|l=OP RpOO. TRIPPED OVEO A 
PA IR OF PEET —

By Bob Dart
MEANVVHJLE IN THE 

CAPTAiN S OUARTBR6.

PlRATES/' rr looks 
LIKĘ POUGM VVEATMER 
AHEAD FOP B»FF <

dvi akademikes - sodalietės 
(šįmet Adelę Abromavičiūtę išC Paluckas. E. Kackinskis, • . . • •.. ’ .... .. . ’ Bndgeport ir Onų Butkiutę iši. Martynas, fe. Vaškelis, A. Ąr ,, U1 . ..... , , . t< ... Marąuette l’k.) j feummernhne, J. Girėnas, fe. šimulis, ^.. . ,. p , . .. n _

žiai kalbėjo ir sekė rėmėjų 
darbuotę. Taipgi dalyvavo ir 
akademikes: Abromavičiūtė ir 
Butkiūtė.' Nina

Ino gauta $941.07.
Gegužės 5 d. pamatams že

mės prakasimo iškilmėse au
kojo: Vincent Vaicek $10.00; 
Antanas Verslil $5.00; D. XI. 
Fen $4.80. Po $2 aukojo: Mrs. 
M. Preiby, S. Lansberg ir J. 
Puplesis.

Po $1.00: S. Jaučiauskis, L. 
Striupas, M. T. Kezes, G. či- 
žūnas, Jociai, K. Adomaitis, 
J. ir J. Stanaičiai, A. Pakel-Į 
tis, K. Valis, V. Lukošius, J. 
Lansberg, fe. feįro, J. Daugi
nis, O. Kurauskienė, M. Rau
dis, C. Šūkis, A. Kupris, A. 
P. Puškis, fe. Kuizin, S. A. 
Pileckas, J. Šeštokas, J. Pet- 
rokas, J. Kasniauskis, J. Ku-

S,
Gilinf'. ..........j,, ot CaUlolilJ y.
B. F. Sunoks.).', M. Malinau- Louis> Mo 2_jŲ Rur
skus, (per “Marguti” auko- • a ,° ‘ ' sanis- feus-me pasidžiaugta gra
jo) «T. A. Gibonas, ’ u^as’: žiomis 16 seimo sėkmėmis ir 
J. Vaicekauskas, I. Vaiče au- <įįtĮeje geradarių auka, būtent , Apaštalystės Maldos drau- 
skas. Viso $59.00. 1,024.00, kas šiais laikais ne "~-

lengva sukelti.

TOWN OF LAKE ŽINELĖS
$59,

J. A. Mickeliūnas, ir 
Pramogų Rengimo Komisija

IŠ AKAD. RĖMĖJŲ DR-
JOS CENTRO SUSI

RINKIMO

mskie, O. Andrikienė, A. Juo- Išrinkta pikniko kolnirija, į 
dis, C. Kanapeckis, V. Eifis, lk|lri(> į5jo Centro vice pin„
J. Berkelis,.E. Vžutolis, E. j0 A. VaiSvi-
Gedmint, J. fetarodub, P. Mo-

A. Nausėdienė padėkojo se
serinis už gražias vaišes, geg. 
19 d., taipgi skyrių pirminin
kėms, o ypač, A. Vaišvilienei, 
C. Petraitienei ir K. Garuc- 
kaitei už surengimų gražios 
puotos birž. 9 d.

------------- į B. Abromaitė dėkojo sese-
I’o šeiminis Akad. Rėm. rims už nepaprastai gražų vei 

dr-jos Centro susirinkimas j- kalų - alegorijų “Daugiau u- 
vyko birž. 10 d. Kaip visuo- gnies”, kurį per seimo vaka- 
met, susirinkimas buvo skait- rienę seserys statė scenoj. Au- 
lingas ir gausus nutarimais. (tore ir režisorė veikalo yra 

A. R. D. pirmas metinis pi- sesuo Ona Marija, 
knikas su dovanomis įvyks j Po susirinkimo seserys rė 
rugp. 18 d., Marąuette parke, mėjas pavaišino.

Pilnos gražaus pasiryžimo, 
darbuotis didesnėj vienybėj ir

zgeris, A. Karolis, A. Gird
vainis, A. fe. Kuizin, M. Nar- 
vid, A. Jaulionis, M. Šveikaus
kas, V. Rukštalis, J. Ramoš
ka, K. Kuzakauskis.

Visos tos aukos buvo pri
duotos uždarytuose vokuose 
su užrašytais aukotojų var
dais, bet daug vardų negali
ma buvo perskaityti, todėl čia 
jie liekas neminėti.

Gegužinėj 2 d. birželio rin
kėjos surinko smulkių aukų: 
P. Šukienė $6.59, M. Petkienė 
$14.06, P. Vaicekauskienė $5.- 
03, B. Bičiulis $3.01, Ona Ze- 
sck $9.30, Ona Kasmauskienė 
$4.12, M. Žukienė $10.29, O. 
Maistininkienė $8.99, L. Šū
kis $10.26, II. Raubickienė 
$18.27, J. Bazinauskienė $16.- 
26, Miss Narbut $3.66, N. Ri- 
bickas $6.96, fe. feaiman $12.00, 
O. Barklienė $7.11, J. Kas- 
mauskas $6.70, M. Narbutienė 
$21.65, E. Katinienė $13.70, 
(T) $8.70, B. Lekitas $1.75, 
Miss Matas $1.67, K. feriubie- 
nė $16.14, Misienė $8.60, Švil- 
pavičienė $9.37, Girdvaitienė 
$11.95, J. Pudzuvelis .91, Bu- 
bstavienė $3.57. Viso $240.59. 

fetambesnes aukas davė: dr.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
■P

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

Liepos 14 d. teatrališkas 
klūbas “Lietuva” rengia iš
važiavimų į feand Dunes, Ind. 
Kviečia ir ne narius atvažiuo
ti.

Liepos 21 d. dienraščio 
“Draugo” piknikas, Birutės 
darže. Mūsų kolonijos draugi
jos tų dienų nieko nerengia; 
visi važiuosime į “Draugo” 

M

gijos piknikas birž. 23 d. gra
žiai pasisekė. Draugijos pir
mininkas kun. J. Stakus buvo 
atsivežęs ir svečių kun. A. An- p * 
driušį, M.I.C. Pikniko pelnas'
paskirtas parapijos reikalams. J Kelioms dienoms bifvo at-

----------- j važiavusios aplankyti J. Šiau-
d- • Įdvitienę jos dukrelė sesuo M. Liepos 4 d. Marijonų Reine-1 , J T> •«, •. ., (Augustina, Pranciskietė. Draujų Chic. apskričio piknikas ( , , .................. ... .T ... o. ge su ja buvo atvažiavusi ir ‘Labdarių ūky. Musų 8 skyr. 6 J „ t. . , . . .v sesuo M. Virgina is Grand Ka-''Virgi 

di. A
nes Chicago miesto dalis.

taip pat rengiasi išvažiavimui .. , . , x. pids, Mich. Apžiūrėjo žynies-įr kviečia visus dalyvauti. * Ų, .__ - A
Bus paimtas trokas, kuris iš
važiuos i>o sumos nuo 46 ir 
Wood gatvių. feus-mas Šv. Pranciškaus 

Vienuolyno Rėmėjų 3 skyr. 
Liepos 7 d. mūsų parapijos j įvyko birželio 21 d. Pinu. M. 

piknikas, Vytauto darže. Kiek ISudeikienė pranešė, kad bu- 
girdėt, piknikas bus vienas vusios kauliukais žaidimo pra
didžiausių. Gerb. kleb. kun. 
A. Skripka ir komitetas ener-didesniu uolumu lietuvaičių

lienė ir F. Burbienė. A. R. D. ' apšvietai rėmėjos skirstėsi na-' gįngai rengiasi 
skyriai darinks joms talkini- mo. j e. Gedvilienė rūpinasi, kad
nkių. Įžanga į piknikų ir va- Į Beje, susirinkime dalyvavo piknike būtų užtektinai ska- 
karienei 25c asmeniui. ir dvi alumnės Emilija Prose- naus valgio.

Kaip pernai, taip ir šįmet vičiūtė ARD 8 skyr. rašt., E- 
A. R. D. siunčia savo lėšomis Iena Šarkaitė. Abi labai gra-

niogos pinigai prisiųsti sese
rims. Nutarta rengti išvažia
vimų, arba vakarų, seimo do
vanai. Atsilankęs kun. J. Sta
tkus pasakė gražių kalbų.

Rap,

VENHIAN MONUMENT CO.. INC.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

IUirMJai anUUma pamišk
ių ir eratanamių 

........ • ..........
OKUiaaata pamlaklų dlrttnrt 

OkleacoJ

Snviri 60 metų prityrimo 
■ ■ ■ o------------

Pirkite tiesiai ii dirbtnvėe ir 
taupykite pinigu

Mes atlikome darbų dangčiai 
iymesnių Ohicagoe Uetnvių.

527 N. WESTERN AVĖ
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

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

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
dkIžlyjŲ vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys ItMefotuJ:

'fVn. PKNRAOOI.A »O1I 
BKLMOVT Maa

Offloei BIIA^IDB SSM
Alfrrrt Rn«rlll. prna Vincent Roaelll.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Masalskis 3307 Litaanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

A. Petkus
J. F. Radaus
S. M. Skudas
Ckas. Syteįicze
1.1. Zol;
J. F. Eudeikis

1410 So. 49th Ct, Cieero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANai 6174

718 Weet 18th Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 50th Ave^ Cicero 
Phone Cicero 294

1646 VVest 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

Ladia«ric2 ir Sudus 2314 Weet 23rd Place 
Phone CANai 2615 Cieero 59271

J. liulenėiiis
S. P. Mažeika

4092 Archer Avė.
Phone LAFayctte 3572

3319 Litnanica Avė. 
Phone YABde 1138

AMBULAN01 PATABNAVIMAS DDSNĄ U NAKTĮ 
YARds 1741-1742

J. P. EUDEIKIS

PAGERBĖ VEIKĖJĄ i publikos, ir daug įžymių sve-

Adv. J. Grisius yra senas 
klūbictis ir per jį daug pasi
darbavęs vietos lietuvių rei
kaluose.

Klūbas gyvai rūpinasi vie
tos lietuvių reikalais. Kai ku
riems svetimtaučiams politi
kieriams netinka, kad lietu
viai, klubui vadovaujant vi
same tvirtėja. Jie mūsų tarpo 
moka surasti sau šnipų, kurie 
pildo jų norus, priešingus lie
tuviams. Nežiūrint visų truk
dymų, klubas auga, tvirtėja.

Klūbas turi išrinkęs komi
sijų, kuri darbuojasi Marąue
tte Parko pagerinimui. Prie 
Lariaus - Girėno paminklo

TOWN OF LAKE. — Bir
želio 22 d. susirinkę draugai 
pasveikino Elzbietų Ogentie- 
nę jos gimimo dienoje.

Parvažiavus iš bažnyčios 
rado pilnų kambarį svečių.

Vakaro programui vadova-1 
vo S. Bartkaitė. Svečias

MARKETPARKIEČIAI PA
GERBĖ AOV. J. GRIŠIŲ
Šiomis dienomis mūsų vi

suomenės veikėjas, adv. J. Gri 
sius, po sunkių studijų, gavo 
Teisių magistro laipsnį (Mas- 
t« of !«■■). Jam pagerbti su »«>*#• «>» k®-
Marąuette Park Liet. Amer. I ''“J“ PrleS aukštus taksus- V 
Piliečių klūbas surengė ban-C“ nar’s Cook Cw*rt3r Civ« 
kietų, kuriame dalyvavo daug Council. A.J.M.

Miegamo kambario setai po .. . *48.50
Gražūs Parlor Setai po ............................ $*
Didelis pasirinkimas: PEČIŲ, LOVŲ LEDAUINŲ KAK 
PETŲ.

Jeigu jums reikia MjALEVOS, jūs gau
site geros malevos už prieinamų kainų.

BUDRIK FURNITURE MART,
3345 S. Halsted St

Išpardavimas ant vartuotų Elektrikinių Ledaunų
P° ................................................................. *35.00
Skalbiamos mašinos perdirbtos, keturkampės, aliumrnės
p°................................ ......... ............... *19.50
PERdirbti dulkių valytojai po ......................  *5.95
Geros perdirbtos radios gražiuose kabinėtose
I*' ............................................... *9.50
Naujoe automobilio radios po ................. $ 18.50

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

Telefonai: BOUIevard 4705—8167
1%:
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VIETINĖS ŽINIOS
ŽINIŲ ŽINELĖS

— Važiuojančių į Lietuvų 
sportininkų rėmėjų piknikas 
atidėtas iki trečiadienio va
karo, liepos 3 d. Praėjusį pe
nktadienį dėl lietaus oficia
liai piknikas neįvyko, nes vi- buvo ’ inteligentiška, 
sų vakarų lijo. Nors, tiesa, bu Dabartiniu laiku d-ras T. 
vo suvažiavusių žmonių, ta-, i<azakevičius dirba St. Cbar-

munijos, kas visiems darė gi
lų įspūdį.

KUR TAISYTI AUTO
MOBILI

& PETRO IR POVILO 
METINĖS IŠKILMĖS 1$ LIETUVOS

Vasarų visi mėgsta važinė- 
Altorius buvo gražiai gėlė-;ti automobiliais. Važiuojant

mis iš pačios jaunosios dar- kur toliau, reikia dupti au- 
želio išpuoštas. tomobilį peržiūrėti geram me-

Kiekvienos parapijos istori
joje kasmet didesnio įspūdžio 
sudaro metinė bažnyčios glo
bėjo šventė. Kun. Anicetui

DARBININKŲ KULTŪROS 
NAMAI

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

Iš WEDC (1210 kilocykles)

KAUNAS Lietu\oje dar *gįeng — 3 vaikų motina — nuo 
v , . .. . . . - - - ... . bininkų reikalais paskutiniuo.! ,0 perkflna8 taip pat
Aestuvių pietuose dalyvavo j clianikui, kad kelionėje netu-Į Linkui klebonaujant Šš. Pet-į ju metu daugiau rūpinamasi.:| įtrenj.g » •
1 vietos kuniuai ir arti 200 ! ro jr Povilo lietuvių bažny- — r porų žmonių Kitosedu vietos kunigai ir arti 200 

svečių. Vestuvių atmosfera

čiau visa programa atidėta 
iki liepos 3 d. Piknikas bus 
Vytauto parke.

— Muz. A. Mondeika va
žiuoja į Lietuvų atostogų. Va
žiuoja su liet. kat. studentų 
ekskursija liepos 3 d. Iš Chi
cagos ekskursantai išvažiuoja 
liepos 2 d., 10:30 vai. ryto, iš 
LaSalle stoties.

ONA PIEŽIENĖ SVEIKSTA

les ligoninėje, Auroroj. Kur 
atsidarys savo ofisų, dar nėra 
nutaręs. Bet, kaipo Ciceros 
gyventojas, pirmiau grįš į Ci
cero. Cicero Viešnia

rėti “triubelio’
Štai, per daugelį metų pa

tyręs mechanikas P. Sadaus
kas pataisys automobilį už la- i šįmet toje šventėje iš ryto 
bai prieinamų kainų ir jau- (buvo ketverios Mišios; jas at- 
siesi, kad važiuoji lig nauju į laikė kun. A. Linkus, kun. Jo- 
automobiliu. nas J. Jakaitis, M. I. C., kun.

Visuomet kreipkitės į — Jurgis Paškauskas ir kun. 
Frank s Auto Repair Sliop,
6831 So. AVestern Avė.

čios metinė šventė kasmet mi- 
didelėmis iškilmėmis.nima

Daugelyje įmonių jiems pa
keltas atlyginimas, apsaugoti 
nuo įvairių pavojų prie ma
šinų, rūpinamasi jų sveikatin 
gurnu ir t. t. Greta to rūpina
masi ir darbininkų dvasiniu
gyvenimu. Jau kai kur jie

vietose t'am pat valsčiuj. 
Kaune Jonavos gatvėje dar

bininkui St. Podelevičiui sodi
nant bulves, perkūnas užmušė 
vietoje arklį. Artojas buvo už 
nukentėjo,. Pritrenkti buvo

mss steigiami kultūriniai klū taip pat netoli gusarų karei
viniu kiti du arkliai.Antanas Andriušis, M. I. C. (kai, vakariniai kursai, chorai,

Vakarines pamaldas celeb- vaidinimai ir t. t. Kauno, Ža; DUBLINAS
ravo kun. Jeronimas Vaičiū-; liame kalne, tuojaus bus pra

birž. 22. —

KUN. AUKŠTIKALNIS 
SERGA

Pereitų savaitę apsirgo kun. 
Aukštikalnis, S. J.

Penktadienyj jis operuotas 
apendiku Šv. Kryžiaus ligo
ninėje.

Kun. Aukštikalnis yra vie
nuolis jezavitas. Chicagoje ji
sai vedė keliose parapijose 
misijas ir rekolekcijas Šv.

WEST SIDE ŽINELĖS
» I ■ ■

Pastaruoju laiku AVest Side 
susituokė šios poros: K. Ka
minskas su B. Rainiūte, Fr. 
Berel su EI. Masiliūnaite, J. 
Petraitis su M. Žibaite,
Koob su Petronėle Rusteikai
te, A. Povilauskas su A. Ko 
valskaite, Fr. Kusevičius su 
L. Stasiūnaite, Kaz. Šeputis 
su P. Labanauskaite, J. Ka
minskas su E. Kazlauskaite, 
K. Kukšta su O. Matuzevičiū-

BRIGHTON PARK. — Po 
pagimdymo sūnaus, kuris už 
šešių valandų mirė, daininin
kė Ona Piežienė, vėliausiomis 
žiniomis, eina geryn.

Ligonė guli Šv. Elzbietos li
goninėje (1433 N. Claremont 
av.). Ligonę atlankė ir užuo
jautą pareiškė kun. A. Bal
tutis/ komp. A. Pocius, B.
Bulotas, art. J. Kudirka, J. 
ir J. Pudzveliai, lenkų dien
raščio “Dziennik Zjednocze- 
nia” redaktoriaus žmona Ma- 
lkowicz, S. Piežos, sesuo vie
nuolė Pranciškietė, M. Felici- AVEST SIDE. Ramyga- 
ja, su seserim M. Serafine pe- J08 Aido klūbas laikys savo 
rdėtine iš Kenosha, Wis. Gy- [pusmetinį susirinkimo antra

LIETUVOJE YRA 20,000
ORGANIZUOTŲ JAUNŲ

JŲ ŪKININKŲ
Prieš penkis metus Lietuvo-

A. • je įsisteigė pirmieji jaunųjų 
ūkininkų rateliai. Juos susi
organizavo Lietuvos ūkininkų 
sūnūs, patys busimieji ūkinin
kai. Jiė jau iš pat mažens sa
vo sklypeliuose mokosi ūkic 
darbų ir tobulina pačius ūki-

nas, asistuojant kun. Petrui 
Gasiūnui ir pasijonistui kun. 
Leopoldui Vaitiekaičiui. Pa
mokslų pasakė kun. Jurgis 
Paškauskas apie tikros Baž
nyčios žymes. Baigiant pa
maldas padaryta procesija su 
Švenčiausiuoju Sakramentu, 
per kurių mergaitės barstė 
gėles. — Į atlaidus buvo at
vykę daug kunigų iš kitų Chi
cagos lietuvių parapijų.

dėta statyti darbininkų kul
tūros namai. Darbininkai šiuo 
reiškiniu labai džiaugiasi.

PERKŪNIJA NUTRENKĖ 3 
VAIKŲ MOTINĄ

Tritonia kompanija Glasgowe Kazimiero Seserų Vienuolyne, 
nusprendė imtis darbo, kad

ninkavimo būdus. Be to, jau
te, M. Masilionis su M. Biti- nieji ūkininkai ir toliau mo-
naite, J. Žilvitis su E. Pan- 
goniūte, J. Žurkauskas su M. 
Adomavičiūte, C. VanBuskirk 
su J. Markevičiūte, Visų šliū- 
bai buvo Aušros Apartų baž
nyčioj. Rap.

kosi, lavinasi ir semiasi 
nių ateičiai. Tuo tikslu

v*Zl-
Jie

POTVYNIAI JAPONIJOJ

TOKIJO, birž. 30. — Japo
nijos vakarines dalis ištiko

steigia knygynėlius ir už tai dideli potvyniai. Žuvo apie 75 
ligšiol jaunieji ūkininkai jau asmenys. Nuostoliai siekia ke
turi apie 50,000 knygų. Da- Hiolikų milijonų dolerių, 
bar Lietuvoje yra 701 jaunų

KAUNAS. — Birželio 4 d. 
11 vai. per Kaunu ir artimų- 
sias apylinkes praėjo, rodos, 
nedidelis, bet labai smarkus 
debesys su stipriu perkūnu.

A. Panemunės valsčiuj, Ro
kų miško kelmyne perkūnas 
trenkė į ūkin. Bumgardaitį, 
kuris sodino bulves. Buvo pri
trenktas ne tik jis pats, bet 
dar kiti trys žmonės. Iš jų tris 
pasisekė atgaivinti, bet Jan-

suradus jūroje nuskendusį ke 
leivinį laivų Lusitania ir iš 
jo išėmus šį tų.

Vokiečių nardantis laivas

PLATINKITE “DRAUGA”

LIETUVIAMS LAIŠKAI
CENTRALINIAM CHI

CAGOS PAŠTE

901 Alescikui Juozui 
912 Kazanauskaitei Joanai

CLASSIFIED

LIETUVIAI ADVOKATAI: PARDAVIMUI BIZNIAI

dytogai. sako, kad už kelių sa
vaičių ligonė galės grįžti na
mo. Rap.

PAVYZDINGOS VES
TUVĖS

dienio vakare, liepos 2 d., pas 
A. Zalatorį, 2322 So. Leavitt 
St. Svarbus sus-mas, kviečia
me visus narius atsilankyti.

Ramygalietis

GARSINKITĖS “DRAUGE”

jų ūkininkų ratelis su 20,000 
narių. Tsb.

Du kaliniai pabėgo iš vals
tybės kalėjimo ūkio Joliet, III.

PARDAVIMUI ŪKĖ

80 akerių improved dairv - 
poultry ūkė. $4,000 cash. Fe
deral morgičius $3,500. Box 

112, North Judson, Ind.
AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 

LIETUVIAI DAKTARAI: LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Phone 

PROspect 1098
Res. and Office 

3359 80. Leavltt St.
CARAI 0704

DR. J. J. KOWARSKAS
PHT8ICIAN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8 

2 to 4 and 7 to I P. M. 
Bunday by Appointment

Valandos: Nuo 1-& ir 7-8 kasdieną. 
Res. Ir Ofiso Tei. — BOUIevard BOSI

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

Birželio 9 d. teko būti Au
roroj vestuvėse d-ro Kazake- 
‘vičio su Ona Cibulskyte. Šliū
bas buvo Angelų Sargų baž
nyčioj per šv. Mišias. Jaunie
ji, taip pat ir visi pajauniai - 
pamergės, kurių buvo IS po- 
ros,fir jaunavedžių motinėlės 
bei giminės ėjo prie šv. Ko-

DARIAUS - GIRĖNO 
laikrodis

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

DR. STRIKOL’IS
GTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4845 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 tr nuo 4 Iki > vak. 
Nedėliomis pagal sutart) 

Ofiso telef. BOUIevard 7890 
Namų tel. PROspect 1880

LIETUVIS
OPTOMFTRICALLY AKTŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų {tempimą, karts 

er*J priežastimi galvos skaudėjimo, 
rvalghno, aklų aptemimo, nervuotu- 
tio, skaudama aklų karittf. atitaiso 
trumparegyste It tollregystą. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkua Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki S v 
Nedėlioj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pkrtan kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

Tel. BOUIevard 7049

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo t iki I vakare
8oredoj pagal sutarti

Tel. CAMal 0887
Rąa. PROspect 8888

DR. P. Z. ZALATORIS
OTDTTOJAS Ir CHTRnRGAR 

1881 SOUTH HALSTED STREET 
ResMenctla 8000 Ho. Arteslan Avė.

Valandos- 11 rvto Iki 7 popiet 
e Iki 8 v. vakaro

Tel CANal <198

DR. 0.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.) 

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

Tel. LAFayetto 7454

DR. F. G. WlNSKONAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 lr 7—9 vai. vakare

Ree. 2136 W. 24th St
Tel. OANal 0409

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Ree.: Tel. HEMlock <284

DR. A. G. RAKAUSKAS
GTDTTOJA8 lr CHIRURGAS

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

Reeldencljos Ofisas: 9444 W. <9tb St.
Valandos: 18-19 lr 9-9 vai. vak. 

Seredomls lr Nedėliomis pagal sutart)

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki I 
Panedėlio. Seredos b- Pėtnyčios 

vakarais 9 Iki 9 
Telefonas OANal 1178

NAMAI: 6459 8. RockweU St.
Telefonas REPublic 9400

Grosernė ir bučernė parda
vimui. 13 metų Įsteigta. Gra
žūs gyvenimui- kambariai. Pa
rsiduoda dėliai ligos.

3108 West 59th St.

Telephone BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS lr PATARĖJAS 

4481 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 4515 8. Rockvell St.

Pbone REPublic 9728 CHICAOO

ACTOMOBILE8

gHORTCftSEN

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REĄL ESTATE - SIUNČIAM
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRĄ

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

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayettę 1083

AUTOMOBILE^

SIr laikrodis kasdieną rodys klek 
jau surinkta garsinimų Dariaus-Gi
rėno paminklo atidengimo iSktlmlų 
programai:

Physlclans and surgeons
Attorney-
BUIg. and T.oan Assna.
Funeral Dlrectors

Meat Markets
Banks
Tbsatres
Automobile Salcsrooms
Pharmnclsts
Clergj
Netvapapers
Contractors
Tallcrs
Cobblers
Besoty Parlors
Furniture Stores
Jetvelers
lt e. ta u rante
Soctetles
Berberą
Confectloners
Beer Dlstrlbutors
Clothlera
C.s soline Statlons 
Optometrlsts 
Sboe Stores 
Flortats
Inruranre brokers 
Aldsranen
Jurigea •

t 8 
12 

Z
7 

14
S
B

10
18

B
<
8 

IR
9

10<11
18
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8
18

9
4 
8
7
5
6 
3
>

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

r,H

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankitas
Pastebėkit mano iškabas 

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

Phone OANal 0523

Ofiso Tel.: PROspect 6378 
Res. Tel.: HEMlock 8141

DR.J.RUSSELL
Lietuvis Gydytoju ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso vnl.: 9 Ori 4 lr 8:80 Ori 8:80 
Seredomls Ir nedaliomis pagal sutarti 
Res. 9518 W. 89th St. Pagal sutarti-

Tel CANal <122

DR. S. BIEŽIS
OTDTTOJAS tr CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomls lr Nedaliomis pagal sutarti 
REZTDFNCT.1 A 

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTT8TA8

1444 BO. 49tb CT.. CICĖNO, ILL.
Utar., Ketv., Ir PBtn. 14—9 vai.

>147 80. HALSTED ST.. CHICAGO
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

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

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

Tel. Ofiso BOUIevard MII Rot. VICtory 8848
-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vaL nno 1-9: nno 8:89-8:89 

756 W«rt 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTHgtnt* 0024 

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

Office Tol. HEMlock 4949 
Res. Tel. GROvehlll 0417

4924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
9429 W. MARQUETTE ROAD 
GTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

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

DR. J. E SIEDLINSKIS
Gvdvtnlas Ir Chirurgas

DR. V. E SIEDLINSKIS
Dentistas 

Gaa X-Ray
4148 ARCHER AVĖ., Oor. Pmctaoo 
Tel. offiee Laf. 84B4; res Vlrg. 8489

Dienomis Tel. LAFayette 6791 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Nedalioje pagal sutart)

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
onu*

4729 Bo. Ashland Avė.
8 lubos

CHICAOO. ILL.
On>O VALANDOS:

Nu® 18 IM 11 vai. ryto, ano 8 IM 4 
vnl. po pistų Ir nuo T IM 8:99 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 19 Iki 19 

valandai dieną
Telefonas MTDwsv

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJA* Ir CHIRURGĄ* 

4631 80. ASHLAND AVĖ.
TsL YARds 9994 Rot.1 M PLAsa MM 

Valandos:
Nuo 18-19 v. ryto: 9-9 Ir 7-9 v. v. 
Kadėldlentats nno 19 IM 19 diena

Tel. LAFayette 2057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3051 We8t 43rd Street

(Prie Archer Ava. netoli Kedslą) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

8eredom1a lr nedėliomis pagal
sutart)

BUICK '35. 5 Sedan, Trunk, garant.............
BUICK *35, 5 Sedan. garant. ........................
CADILLAC ’SO. 7 Sedan, V-14, Tobulas 
PONTIAC ’35, B Sedan. DeLuve modelis
PONTIAC '35. 5 Sedan. 4 cyllnd...................
BUICK '34, 5 Sedan, Trunk.............................
BUICK '33, 5 Sedan 67, kaip naujan ____
CADILLAC '81, 7 Sedan. 4 drat. ratai ..
PONTIAC '84. 5 Sedan De Luxe ..................
BUICK '38. 5 Sedan 67. pirmos r3.«les
LA SALLE '31, 5 Sedan. labai pulkus .............
CADILLAC '30, 5 Sedanette. Fleetwoo<1 .............
PIERCE '30, 5 Phaeton, Pilkas, Tobulas ____
PACKARD '31, 7 Sedan, Custom Bullt ------
CADILLAC '80. 5 Town Sedan, 4 drat. ratai 
LINCOLN '29. 5 Sedan, pulkus karas 
BUICK '21, 5 Sedan 47. geroj tvarkei .
LA SALLE '81, B Coupe, geram stovy
PIERCE '30. 2-4 Coupe, geram stovy ................
CHRYSLER '31. 2 Conv. Coupe. Rumble seat 
LINCOLN '30. 5 8edan, labai pulkus karas .. . 
PACKARD '80. 2 Conv. Coupe, Gražus ...
C ADU.I-A C ’SO. 7 Sedan, geram atovy ...
BUICK '30. 5 Sedan 41. žvarua .....................
CHEVROLET '81, 2 Coupe. 4 drat. ratai
BUICK '20. 7 P. Limo.. 4 drat ratai ...........
CHRYSLER '29, 7 Sedan. 4 drat. ratai .
FORD '21, 2 Coupe, geroj tvarkoj ............
GRAHAM ’82, B 8edan, bargenas ................
LA 8ALLE *29. B Sedan, žetna kalną ...........
CADILLAC *24. B Coupe, geram stovy.........
OAKLAND *80, 5 Sedan, graliam stovy .
CADILLAC *28, S 8edan, bargenas .............
CADILLAC *18, 7 Sedan, sugauklte................
NASH *29, B Sedan. lema kaina ................
BUICK *28, 6 Brougbam, eina O. K. . . 
ES8EX '29, 5 Sedan, bargenas ....
BUICK ’»?. » Sedan, pigiai ..........................

Tel. LAPayette 3051

- DR. A. j. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 1 popiet — 4 iki 9:90 vakaro. 
Nedėliomia nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

8825
8785
8745
9745
9895 
9495 
9895 
8895 
9595 
9595 
8445 
9395 
9895 
8395 
9395 
9375 
9375 
8345 

5 
295 

9995 
8395 
8395 
9325 
9395 
9335 
9195 
8195 
9195
9195
9196 
9175 
9135 
9135 
9125 
9 95 
9 85 
9 46 
9 60 
9 35 9 60

RIl

BUTCK *27. 6 Sedan, kalnuotos' Parduot...........
STTTDEBAKER '29. S 8edan ._ .........
BUICK *24. 6 P. Sedan. 2 durų, .

Jūsų dabartinis karas priimamas ni rankpinigius,
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

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

L


