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NĖRA GALIMUMO PALAUŽTI GENE
RALĮ STREIKĄ

TERRE HAUTE, Ind., lie liejimas. Nei pienas, nei duo- 
pos 23. — Vykdydami karo na neišvežiojama. 
tvarką šiame mieste ir Vigo i Areštuota keliolika asmenų, 
apskrityje valstybės kariai kaltinamų girtavimu ir norė- 
(milieininkai) šiandien dukart jimu kištis į karo tvarką. Du 
susikirto su streikuojančiais kariai sužeisti su plytomis ir 
darbininkais. Prieš darbinin- akmenimis.
kus panaudotos ašarinės bom 
bos ir laimėta. Vienam atsi
tikime net susikumščiuota.

Atvyko federalinis darbo 
taikininkas. Tačiau jam nėra 
lengva susiorientuoti, negali

Susikirtimai jvyko ties Co- kol kas susisiekti su darbinin 
lumbian Enameling and Stam kų ir darbdavių vyriausiais 
ping Co. fabriku, kur šimtai' vadais. Streiko vadai reikalau 
streikininkų suvvko, kad pikio ja, kad kariuomenė būtų iš- 
tavus fabriką. j traukta iš miesto, kad ji ne-

Kariuomenės apsaugoje ' saugotų Columbian Enameling 
šiandien atidaryta eilė įvairių fabriko dėl kurio 600 darbinin 
parduotuvių. Tačiau neprade, kų streiko paskelbtas genera
tas gatvėkariu ir busų važi- lis streikas.

BENDRI TRANSFERIAI GATVĖKARIO KATASTRO 
CHICAGOJ i FOS PRIEŽASTYS

/Vakar buvo rašyta, kad U-' Illinois prekybos komisijos 
inoiso prekybos komisija ga- štabo inžinierius M. B. Knox 

.utinai nusprendė įvesti ben- ran(ia, kad gatvėkario katas- 
drus transferius tarp gatvė- trofos priežastys yra silpni 
karių ir viršutinių geležinke- jr nudėvėti bėgiai ir per grei- 
lių Chicagoj. ' tas važiavimas užsisukimu į

Su tais transferiais štai ko geležinkelio patiltį 75-oje gat 
kia bus tvarka:

Su gatvėkario transferiu, 
už kurį bus mokama, kaip 
paprastai, 7 centai, bus gali
ma važiuoti viršutiniu geležin 
keliu, primokėjus 3 centus ge 
ležinkelio stotyje.

Su viršutinio geležinkelio 
transferiu (už 10c.) Ims ga- nepaprastai apleisti ir dau-

veje. ’i

Nelaimė įvyko pereitą penk 
tadienį. Apie 90 asmenų su
žeista ir 1 žuvo.

LAIMINGOS KELIONES!

Šiame atvaizde matome tuos Amerikos lietuvių sportininkus, kurie yra išrinkti 
vykti į Kauną, kur įvyks viso pasaulio lietuvių sporto olimpiada. Iš kairės į dešinę 
žiūrint, sėdi: Benediktas Budrikas, Kastas Savickas, J. D., Ema Šiemaičiutė, Kazys 
Šedvilas ir Antanas Lauraitis. Stovi: Jonas Knašas, Julius Petrulaitis, Petras Barš- 
kis, Edvardas Krauoiūnas, Viktoras Yafrzanaitis ir Mykolas Lukas. Ši graži grupė 
susidaro iŠ krepšiasvydininkų, plaukikų/ boksininkų, bėgikų, šokikų, diskininkų, jė- 
dininkų ir t. t. Šį vakarą, 7.;30^yĄkvju*^piū»uii<:.ziSoutbių()OĮ .viešbutyje įvyksta jų iš
leistuvių puota, į kurią visi yra kviečiami. Laukiama gausingo svečių būrio. Sporti
ninkai iškeliauja Lietuvon liepos 31 d. laivu “Normandie.”

GRĮŽO IŠ RYMO KETURI 
MARIJONAI

LAIKĖ MIŠIAS PRIEŠV. 
PETRO KARSTO

ITALIJA PANEIGIA 
ETIOPIJOS IMPERATORIŲ

NEW YORK. — liepos $ 
ryte gryžo iš Rymo ketu 
vienuoliai marijonai: kun. Al
fonsas Jagminas, kun. Anta
nas Švedas, kun. Juozas Pau- 
liukonis ir klierikas Tanias 
Poška. Jie visi mokinosi Do-

ŠIANDIEN POPIET “DRAUGO” 
RADIJO VALANDA

Dainuos: Lenkarčiūtė, Marčin- 
kiutė ir Poškaitė

Šiandien “Draugo” radijo 
programoje išgirsime dainuo-i
jant tris radijo žvaigždutes, 
Ceciliją Lenkarčiutę, Eugeni- 

| ją Marčinkiutę ir Florenciją 
Poškaitę. Jos yra laimėjusios 
“Draugo” dainų konteste do-

kontesto dainas, bet jau nau
jas. Dr. A. (i. Rakauskas kai 
bės apie sveikatos užlaikymą.

Bus ir kitų ppaivairinimų. 
Bus visiems valanda labai 
malonaus ir smagaus laiko. 
Tik neepamirškite pasukti sa 
vo radijo ant WEDC (1210

vanas. šįkart jos dainuos ne kilocycles) 3:30 popiet.

NACIU JUODAŠIMČIŲ GAUJOS 
DŪKSTA VOKIETIJOJE

PANEIGTA LAISVĖ IR ŽMONIŲ 
VISOS TEISĖS

BERLYNAS, liepos 23. — 
Badeno provincijos guberna
torius R. AYagner paskelbė, 
kad naciai nieku būdu neleis
katalikams, jie “žalotų

nacių valstybės nugarą.” 
Gubernatorius pareiškia,

kad vyriausybė neleis “bažny 
tiniams rateliams, kad jie kri 
minališkai veiktų prieš valsty

BERLYNAS, liepos 23. — 
Hitlerio vyriausybė išpančio
jo nacių grupes ir jos Virto 
stačiai juodašimčių gaujomis. 
Visi įtariami nepalankumu no 
cionalsocialistų partijai, arba 
diktatoriui Hitleriui, puola
mi, mušami, uždaromi į kalė 
jimus, arba siunčiami į kon
centracijos stovyklas.

iVisa Vokietija šiandien na 
cių juodašimčių gaujų valdo
ma ir tai daroma Hitlerio 
vardu. Išnyko gyventojų lais 
vė ir teisės. Žmogui sauga ne 
užtikrinta nei gatvėje, nei 
nuosavam bute. Juodašimčiai 
naciai gali visur laužtis ir 
pulti ramiuosius žmones.

Vyriausybė įsakė, kad rug
sėjo 1 d. Duesseldorfe būtų 
uždarytos visos religinės mo-

ADDIS ABABA, liepos 23? Į* ir nacb) re^”b” 
diena įšvęsti Ryme kunigais į_ Etiopijos, imperatorius Haif kat»''kl! visas “knimna 

Idu vienuoliu marijonu, būtent: 1(. Salaasie jĮiandien i5|dlmin .......
kun. Vincas Cemauakas, Ph. | gai mjn(-,jo sav0 metl} am_ 

i žiaus sukaktuves. Įvairių kraš

RYMAS. - Šio mėnesio 7

L. ir S. T. B. ir kun. Juozas 
Pauliukonis, Ph. D.

Toje pat dienoje marijonų 
klierikas Petras Malinauskas 
apturėjo paskutinius mažes
niuosius šventinimus.

Įima važiuoti gatvėkariu be'giur net pabėgiai netaisomi. rauuuKonis jau {gy.jo laipsnj Liepos 9 d., ryto kun. Vin- 
jokio primokėjimo. Į Gatvėkariai seni, važiuojant, D. ir S. T. B. gi rudenyje cas Cernauskas, M. I. C. lai-

Su gatvėkario transferiu,' supasi kai ant bangų ir sukę 8ry^ Ryman toliau studijuo- kė Ryme sv. Mišias prie apaš- 
terimokėjus 3 c., bus galima lia nepaprastą trenksmą. P*- įgyjimui ankstesnio laip-talo Šv. Petro karsto, klau- 
važiuoti viršutiniu geležinke- ------------------- ,8nio Teologijoje ir Šv. Raš- sant jo motinėliai (kuri

Knox toliau randa, kad au-'minikon,i universitete Auge- 
dužęs gatvėkaris buvo 34 mePicnm'. kur> kun; Alfonsas 
tų senas. Visam mieste bėgiai' Jagminas baigė laipsniu Ph.

į,. <io„ i D. ir S. T. L. Kun. Juozas 
Pauliukonis jau įgyjo laipsriį

’tų diplomatai dalyvavo iškil
mėse. Nebuvo tik vieno Ita
lijos atstovo, kurs, kaip sako 
ma, ignoravo šias iškilmes.

Kai kas aiškina, kad dėl 
šio įvykio gali būt nutraukti

liškumas” yra savo jaunimo 
saugojimas, kad jis nesusidė- 
tų su pagoninamuoju Hitlerio 
jaunimu.

NACIŲ TEISMAS NUBAU
DĖ DU KUNIGUS

BERLYNAS, liepos 23. —
diplomattiniai santykiai tarp Nacių teisinas vakar nubaudė įjnonis mokyklos 
abiejų kraštų.

liu ir, esnnt reikalui, vėl gat
vėkariu. Bet nebus galima to į 
paties transferio panaudoti 
antrajam važiavimui viršuti
niu geležinkeliu.

ITALAI PUOLA JAPONUS
ROMA, liepos 23. — Itali

jos vyriausybė pagaliau įsiti- 
Bendri tranRferiai Chicagoj I<>n°» l<a<l japonai yra Italijos

bus pradėti naudoti rūgs. 22 
d. Tik svarbesniose viršutinių 
geležinkelių stotyse bus pri
imami iš gatvėkariu trans- 
feriai.

NUBAUSTA 16 ASMENŲ

Federalis teisėjas W. H. 
Holly nubaudė kalėjimu įvai
riems terminams |16 asmenų 
už narkotikų įstatymo pcržen 
girną.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Iš dalies debesuota; 
maža temperatūros atmaina.

priešai, kad jie nepakenčia 
Mussolinio žygių prieš Etio
piją

Tad italų fašistų spauda 
dabar prapliupo pulti japo
nus. Prieš japonus nusistaty
mas taip padidėjo, kad japo
nų ambasadai skirta speciali 
apsauga, bijoma politinių de
monstracijų.

SUGRIUVO SANDELIS

Maisto produktų septynių 
aukštų sandelio, Cberry ir 
Bliss gat., viena siena sugrin 
vo sn didžiausiu trenksmu. 
Yra baimės, kad žuvo vienas 
asmuo.

18

te. Tanias Poška spėjo įgyti Chicago nuvyko), kun. Vla- 
Filosofijos ir Teologijos ba- dui Draugeliui ir kitiems ma- 
kalaureato laipsnius. rijonams.

Sekantį sekmadienį, liepos • Tą pačią dieną kun. V. Čer- 
nauskas sykiu su motinėle iš
vyko Lietuvon, kame atlaikys 
savo primicijas.

28, kun. Alfonsas Jagminas 
laikys primicijas Brooklyne,
Šv. P. Marijos Apreiškimo 
bažnyčioje.
• Kun. Antanas Švedas pri
laikys primicijas Lawrence,
Mass.

Kun. Juozas Pauliukonis at 
laikys primicijas Lawrence,
Mass.

Sykiu turėjo parvažiuoti A- 
merikon ir kun. Jonas Jan- 
čius, M. I. C., S. T. B., ta-j
čiau jam staiga susirgus tu-rtu” uj sav0 priPsaį|CO8 laažy
rėjo likti pasigydyti.

COLUMBUS, O., liepos 23. 
— Valstybės kalėjime mirties 
bausmė su elektra įvykdyta 
plėšikui R. Swiger, 21 m. 
amž., kurs nužudė žmogų ir 
pelnė 14 dol.

DAUG TRIUKŠMO 
KONGRESE

DUISBURGO MAJORO 
AUTOKRATIŠKUMAS

kalėjimu ir pįnigiska bauda i (Gocringo įsakymu panaikin 
du katalikų kunigus, plikiau- ta katalikų karo veteranų są 

i sancius Švc. Jėzaus Širdies junga, () švietimo ministeris 
misionierių draugijai už pini paskelb<\ kad religinės pamo- 
gų (markių) išvežimą į j.os vidurinėse mokyklose mo 

kiniams neturi būt privalo-
įsvezimą

’ Olandiją.
_  Kun. M. ITtscb, 52 m. amž.,

nubaustas ketveriems metams t
mos.

Visu plačiuoju frontu veda
BERLYNAS, liepos 23.

Duisbjurgo miesto majoras pa
skelbė ultimatumą visiems ka'et’ ir 30,000 dol. bauda;1 nia kova, kad sunacinti vi-
miesto valdininkams, tarnau- ikun< ilmsen, 47 m. amž., sus vieno vokiečius 

trejiems metams ir 5,000 dol. 
bauda. Abu kunigai prisipa- 

i žino kaltais.
trauktų savo vaikus iš bažny,
tinių organizacijų ir patys į P’rm’avU\ *a*P (^a^ar
pasitrauktų iš bažnytinių dr- S,OJP byloje išaiškinta, kad

tojams ir darbininkams.
Jis įsako, kad tie žmonės iš

WASHTNGTON, liepos 23
— Vienas laikraštis kongreso - - - , • •atatovo Fisb resp iš N Y,lau*W KitaiP gi gra"ina pa-,kun;ga* ir Pia,gn*
i J v* , Winti iš miesto tarnybos. U užsienius išvežę ne kokiais
lupomis paskelbė, kad prez.
Rooseveltas turėtų būt pa
trauktas tieson “impeacbmen

’ LONDONAS, liepos 23. — 
^Anglija sutraukia daug karo 
laivvų Tarpžemių jūron. Mua. 
solini nepatenkintas.

SUDEGE DEGTINES 
VARYKLA

LONDONAS, liepos 23. — 
Anglijos ministerių kabinetas 
nusprendė leisti eksportuoti 
ginklus į Etiopiją.

mą. ' WV|
Tas iškelta aikštiėn žemes-

niuose rūmuose ir demokratai 
pasikeitė aštriais žodžiais su 
respublikonais.

1 PLATINKITE “DRAUGĄ"

PEORIA, Ilk, liepos 23. ■
Sudegė didelė Hiram Walker'nors n-l5iea ieįdimaį fjr

l blogais sumetimais, bet kad 
apsaugojus savo kreditą. Kr
eiptasi į vyriausybę, kari ga
vus leidimą skolų išsiuntimui 
į užsienį., Tačiau negauta,; kas kongregacijoms ir vtenno

didelė degtinės varykla. Da
lynams.

Kaip žinoma, naciai dažnai 
be jokios kaltės spaudžia ir 

Teismas nekreipė domės į baudžia katalikų religinius as 
ir tuos pasiaiškinimus ir susida- menis. Tad nusikaltusiems nė

rusias nepakenčiamas aplin- ra pasigailėjimo.

moms ir pasaulinėms įstai-
danta apie pustrečio mili jo gOms buvo pripažįstami.
no dol. nuostolių. 

Gaisre 1 asmuo
60 sužeista.

žuvo
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čiau Grigaitis jau kelintu kurtu tiesiog aky- • 
plėšiškui tvirtinu, kud tuip. Taip pat nesu
prantamu, kokį biznį tie “gaivalai” gulėtų I 
paduryti, jei lakūnas žūtų. Ar Pijušas žino,1 
kų jis kalba *

Specialiai Grigaičio naudai pakartojame, 
kud mes linkime Vaitkui laimingiausios ke
lionės. Mes to ir tamstai, Pijušėli, palinkė
tume, jei skristumei drauge su Vaitkum, ar
ba kad ir vienas.

SPORTININKUS PALYDINT

DIENOS KLAUSIMAIJ

LIETUVA IR ATEITININKAI

Šiomis dienomis Telšiuose įvyksta Atei
tininkų jubiliejinis kongresas, i’a prega “A- 
merika” rašo:

Prieš 25 merus, kada Lietuva, kaipo vai 
uty! ė, buvo seniai ištrinta iš geografijos la
pų ir kaipo taula tirpo slavizmo jūroj, tada 
mokslų einančioji neskaitlinga lietuvių in
teligentų grupė susibūrė į organizaciją, pa 
simcbmii šūkį: “Viskų atnaujinti Kristuje“ 
ir pasivadindami “Ateitininkais”. Jei pa
nagrinėsime tų laikų dvasių ir paversime 
tuolaikinių Ateitininkų užsimojimas, 'ai pa
matysime, kad Ateitininkai buvo vieni gi
liausių lietuvių patriotų ir vieni tauriausių 
katalikų jaunu* nų tais laikais.Kada mokslų 
išėjusi ar Tebeinanti visuomenė buvo užsikrė
tusi “pirmeiviškumo”, kitaip sakant bedie 
vybės dvasia, kana tikėjimas buvo niekina 
ma h skaitoma atžagareivyste tada tie jau
nuoliai išdrįso pakelti savo gaivas aukščiau 
“Įniko dvasios” n paskelbti ja. kovų. Savo 
susiorganizavimu “Ateitininkai”, žinoma, ir 
pačiam rusiei/niui pasidarė lyg tas aštrus 
nenuryjamas karnas vilko nasruose, kurie 
laukė besiartinai čios aukos: subedievėjusios 
ir kartu nurausiančios lietuvių neskaitlingo; 
Šviesuomenės.

Ta kilni katalikiškoji moksleivija, pasi
vadinusi “Ateitininkais” — tikrai ir žiūrė
jo į lietuvių tau’os ateitį, jie tikė. ' jos pri- 
sikėlimu ir jai dirbo. To darbo buvo daug, 
nes iš vienos pusės rusai, iš antros pusės 
hubedievėjusi, susocialistėjusi ir nutautėjus* 
moksleivija stūmė mūsų tautų į prapulti. A- 
teitinjnkai augo, tvėrėsi kuopos ir sekcijos. 
Ir, štai, iširu, ne valandai, jie sto‘> į kovų ui. 
Lietuvos laisvę, kas ginklu, ka, žodžiu ir 
plunksna statė jos laisvės pamatus. Stalis 
tiku rodo, kad iš pirmosios Kao mokyklos 
laidos tarp 28 apdovanotų Vyties Kiyžmin 
— 22 ateitininkai, iš 6-tos laidos žuvusių 
nepriklausomybės kovose — visi ateitinin
kai Taigi kas sako, kad katalikai nėra gi ii 
patriotai, tas to? Įlenkia su faktais.

Pagaliau, Ateitininkams švenčiant 25 m. 
jubiliejų, džiaugiantis savo gražia praeitimi, 
organizacijos išaugimu į vienų didžiausių 
Liet. moksleivių organizacijų, tenka. prisi 
minti, kad jų teisės Lietuvoje yra suvaržy
tos

SULIG JURGIO IR KEPURE

Esame organizavę daug visokiausių eks
kursijų į Lietuvų, tačiau sportinlnsų eks
kursija iš viso bus pirmoji. Mūsų jaunimo 
gyvenime yra svarbus įvykis. Svarbus ne 

I vien tiems, kurie vyksta dalyvauti viso pa
saulio lietuvių sporto olimpiadoj, bet visam 

| jaunimui, kuris, be abejonės, tam tikru su- 
' sidouiėjimu seks sportininkų žygius Lietu- 
i voje, apie tai kalbės.

Svarbu, kad Lietuvų aplanko amerikie
čiai ten gimusieji, tačiau daug yra svarbiau, 
jei Lietuvon važiuoja jos nematę. Ypač sva
rbu sportininkams, kurie dažnai turi reikalo 
su spauda, kurių vardai nuolat yra sportų 
mėgstančios visuomenės akyse. Aplankę sa
vo tėvų žemę ir vėl sugrįžę į šį kraštų, jie 
dar labiau garsins savo tautos vardų ir, rei
kia tikėtis, nor'au dėsis prie mūsų jaunimo 
judėjimo. Tai turėtų žymiai prisidėti prie 
lietuvių tautybės palaikymo Amerikoje. Būt 
gera, jei dažniau būtų organizuojamos pana
šios ekskursijos ir rengiamos sporto olimpia
dos.

Kį vakarų rengiamos gražios sportinin
kų išleistuvės Soutlunoor viešbutyje. Būt ge
ra, kad gausingai susirinktume atsisv 
su vykstančiais į Lietuvų sportininkais. 
Jiems tai būtų dideliu akstinu, kaip sako
ma, “laikytis ir nepasiduoti” rungtynėse su 
Lietuvos ir kitų kraštų lietuviais sportinin
kais.

VERTAS SAVO VARDO

Dilias Grali Parakta, Kaipo Men 
Kirmys, Ir ta Autorius

žnvčios; taigi mūsų paminklo 
autorius yra laimėjęs vienų iš 
aukščiau šių pažymėjimų iš 
Be&ux Arts Institute of De- 
sign, kuri yra žymiausi archi
tektūros įstaiga Amerikoj.

Bašo H. Povilionis

Minint dviejų metų mūsų Rodos, kiekvienas jų lapelis 
didvyrių lakūnų Mirties suka- pamato ėia savo veidų ir džiaa chi architekto,
kti, tenka pasidžiaugti, kad grasi savo žalia jaunyste nors Frank po,jto Su į;uo arel>. 
lietuvių visuomenės dalis, nors ir neilgam, taip kaili ir mūsų tl.k(u kelet
ir labai priešingos konkuren- jauniems lakūnams buvo lem- 
vijos trukdoma, visgi tinka- ta džiaugtis. Nakties metu šis 
mai pagerbė žuvusius lakū- paminklas dar įdomesnis, vi-

Baigęs kolegijų p. Koncevi
čius gavo darbų prie vieho žy-

•pasauliuės parodos pastatų, o 
vėliau pagamino nemažai pro-
jektų dėl rezidencijų Šiauri
nėj Chicag

gų paminklų Marųuette par-, šviestas plačiu šviesos pluos* n)ag geregnę nju|dn dirbti 
ke, Chicagoje. tu kuris skleidžiasi iš žemu-1 vystoviai> p Koncevičius su

Š’s paminklas, be abejo, bus tinės aukuro dalies ir projek-'dar_ korporacijQ su kįtu ftl, 
mums ir mūsų ateinančioms tuojasi aukštyn į milžiniškų chitektu Geo D Rceher ir pa
kartoms tautos aukuru, kaipo bronzinį žemės rutulį, apšvie-. siYadino Koncevic and Beeher

nus pastatydama jiems didin- sas jo priešakinis fasadas nu- n-; chi(,aj,os (la, • Matvda

patriotizmo simboliu, prie 
kurio mes ir mūsų ainiai ras 
progos sustiprinti lietuvybės 

I dvasių.
Pastatydami tokį didingų ir

sdamas geografinį skridimo 
kelių iš New Yorko į Lietu
vų (čia kelias nužymėtas de
šimtim mažų lėktuvukų; ne
manykit kad jie reiškia “de-

brangų paminklų, mes galime šimtų skridimų ).
jaustis ramūs savo sąžine, nes Viskų suėmus krūvon, sis
tinkamai palaidojom savo tau- paminklas yra ne tik genia-
tos geriausius sūnus. 1X4 šio 
įvykdyto darbo, mums nerei 
kės raudonuoti pasaulio aky
se, juo labiau galime džiaug
tis atlikę didį kultūros darbų

sa

Arcbitects. Jų ofisas randasi 
5415 So. Albany Avė., Cliica 
goj.

Per paskutiniuosius du me
tu p. Koncevičius užima žy
mių ir atsakomingų vietų prie 
Chicago Architectural Skėteli

Priežodis sako, kad “sulig Jiugio ir ke- 
Jį galima pritaikinti Grigaičiui ir jo 

redaguojamam laikraščiui. Koks laikraštis, 
toks ir jo redaktorius.

“N-nų” redaktorius nuolat leisdamas vi
sokias melagystes, stengiasi kitus melavime 
įtarti. Vadinas, “kuo pats kvep, tuo ir ki
tus tep”. '

Sąryšyje su antrojo transatlantinio skri
dimo organizavimu, Grigaitis tiek kartų su
melavo savo skaitytojams, kad jis jau skai
to paprasčiausiu dalyku meluoti.

Kaip anuo kart, taip ir savo šlamšto 171 
nr., Grigaitis rašo, kad visi tie, kurie nesu
tiko su jo organizuojamojo skridimo meto- 
donais, geidžia, kad lakūnas Vaitkus Z&ių. 
To geidžių komunb-tai, “vanaginiai ir kar
piniai nenaudėliai”, to geidžianti ir “fana
tikų klika”. Esu, ji nori, kad skridimas ne
pasisektų, “idant ji paskui galėtų lieti kro- 
kodilio ašaras ir daryti biznį”.

Taip rašyti gali tik toks žmogus, kuris 
jra įpratęs meluoti ir visai iš lygsvaros išė-

Mes niekuomet nesame linkėję lak. Vait-

purė.”

Mes, čikugiečiai, galimo 
džiaugtis, kad mūsų tarpe ra
ndasi toks gabus lietuvis ar
chitektas kaip p. Kouceviė'iLs, 
kuris yra visai jaunas ii- ža
da dar daug nuveikti mūsų 
visuomenės labui.

Apie jo pagamintų šiam pa 
miuklui projektų, štai kų pa
reiškia žymūs architektūros 
autoritetai:

Donald Nelson, vienas iš 
garsiausių architektų Ameri
koj, kuris suprojektavo The 
Wni. VVrigley, Jr., paminklų, 
Santa Catalina saloj, Califor- 
nijoj, The Approach to me' 
National Capitol AVashington, 
D. C., ir. The Federal Build- 
ing, pasaulinėj parodoj, sako:

“I believe that a memorial 
to commemorate a flight of 
such a modern nature should 
of necess;ty be of modern de- 
sign. To carry this l'urther, I 
might mention the recent In- 

■ ternatiomd Competition for 
į the great memorial to CLiris-Club. Šioje įstaigoje jis yra

nariu Board of Directors, tai ' toplier Col limbus, to be erected 
idimo epizodų ir tikslų, dėl Į Y1® garbinga vieta, kurių ne j Ly the Pan American Union 
’io jis yra pastatytas. Tai-1 kiekvienas architektas gali u-j Santa Domingo. In thatv* »•zimti.

lūs meno kūrinys, bet dargi 
nusakąs visų transatlantin’o 
skridimo
kurio jis yra pastatyta 
gi nenuostabu kad jo autorius

ne tik savo tautos labui, bet, laimėjo konkursų, 
ir šios šalies gerovei. Šiuo

Architek. Koncevičius vrn
Daugeliui, manau, bus įdo-, vedęs gražių inteligentę lie

mene kūriniu didžiuojas? ne lnu arčiau susipažinti su s ;o tuvaitę Marijoną Aluskų, ku- 
lik Chicagos miesto adminis- paminklo autorium, kuris yra į ,.į paeina iš Canton, III., ii 

., °' tracija, bet dargi patys žyJ ne kas kitas kaip Charles Ko-, kurį yra studente Bryant — 
miausieji architektūros auto- ncevic (Koncevičius) jaunas Straton kolegijoj. Labai gra-

Jau atėjo 7-8 “Tiesos Kelio’’ nr. už. lie- nystė, atspindikdidvyrių ne
pūs ir rugpiūčio mėnesius. Tai yra Lietuvoje mirtingumas, 
leidžamas religijos, doros, mokslo ir visuo-; Tautiniu atžvilgiu jis mums 
menės gyvenimo mėnesinis žurnalas. Be ofi- irgį svetimas. Priešakine fa- 
cialiučs dalies ir šiame numeryje , sado dalhui jį* atrodo lyg se-
telpa šie straipsniai: “Tėvas Lakordaire ir

' ritėtai, nes jis savo moder- j talentingas lietuvis arch itek- 
niškumu ir nepaprastumu yra 
vienintelis visoj Amerikoj. Šia 
me paminkle dųjr glūdi pasau
linės parodos aidas, jame sle- 

ipiasi ultramoderninė atmosfe- 
!ra, jaučiasi jėga, dvelkia jau-

prancūzų katalikų kovos už laisvę prieš šim
tų metų” — rašo kun. J. Gudas; “Dar ne
gimusios gyvybės panaikinimas teisės švie
soje” — rašo kun. St. Gruodis, Aktualieji 
Katalikų Akcijos reikalai — kun. V. Butvi
lą. Amerikiečių skyriuje randame: “Daugiau 
auklėjančių filmų”, Omahos Vysk. Burninei 
paaukštintas Arkivyskupu” ir “B. Katali
kų Bažnyčios klestėjimas Amerikoj”. Be to 
dedama plati religinio ir visuomeninio gyve
ninio apžvalga. Žurnalo turinys tikrai atsako 
savo vardui. Ištikro, tai yra tiesos kelias.

PAMATĖ SAVO KLAIDĄ

novės vaidylučių aukuras, ku
rio šviesa, nakties metu, pri
mena mums amžinųjų ugnį. 
Atskirose detalėse čia irgi y-

tas, sūnus Juozo ir Aleksand
ros Koncevičių, kurie Lietu
voj paeina iš Kražių apylin
kės ir dabar gyvena Brigbton 
Parke, 2557 W. 43rd St.

Architekto tėvas Juozas Ko
ncevičius su kitu savo sūnum 
čia užlaiko kirpyklų (barber į 
sliop) iš to jie ir verčiasi. Mū
sų paminklo autorius jau iš 
pat mažens pasižymėjo gabu 
nui moksle ir mene tai liudija 
jo mokslo pažymėjimai. Rim
tas jo būdas, plačiai išbujo
jusi meno fantazija yra pa-

žiai jiedu gyvena ir yra di
deli sporto mėgėjai, ypatingai 
golfo srityje.

Competition, in whieli I was 
fortunate enougli to have vvon 
an invitation and second prize, 
the Jory, composed of the late 
Kaymond Hood, designer of 
the Tribūne Tower aud a 
niost famous Architect, repre- 
senting America, and Eliei 
Saarinen representing E-iu*oim^ 

(Tęsinys ant 5 pusi.)

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

ra. tautinio motyvo, kaip pa-' seka tinkamo auklėjimo kaip 
vyzdžiui: vytis, vyties kry- [namie, taip ir mokykloj, 
ž ai, lakūnų veidai ir uZrasai. j Baigęs Brigbton Pk. lietu- 
Plane, arba žiūrint iš viršaus, i vių parapijinę mokyklų, jis 
jis vaizduoja tikrų lėktuvo fo- j įstojo į Tilden Technical Higu 

rmų, kurio kryptis sutampa School, kurių baigęs įstojo *
su mūsų lakūnų skridimo kry
ptimi. Iš šono žiūrint linijų 
tendencija veržiasi aukštyn, 
kas pilnai apibudina aviacijos

ga, o Vaitkus, kaip rodo prof. 
Kampininko delnas^ dar vis 
ekskursijoms į Niū Jurkų aiš
kina “teknikos stebuklų,” tų 
“aviacijos dzyvų.’’ Ameriko
niškai šnekant — eėsas, tai 
pinigas. Taigi, žiūrėk, kiek 
Džiulajaus mėnuo nunešė pi
nigo.

Ištikrųjų, gaila Kauno po
nų ir visų, kurie nori važiuo
ti į Palangą maudytis. Gaila 
ir Palangos, kad karštų vasa
rų jai nėra biznio. Dėl skra- 
jaus nerūnijimo nukentės Kau 
no ponų sveikata, o Palangos 
kišenė. 1

O tuo tarpu, lyg ant zlas- 
lies, gražiausiam vasaros mė-

Cicilistų rūnijamas skrajus 
per mares, kuris jau antri 
metai kai dėl visokių Čika
goj balų ir dumblų, Niū Jor- 
ke vėjo nuo marių, o Juropoj 
šturmų, negali iš Amerikos 
išrūnyti, supykinęs visus Ame 
likos lietuvius, ko gera, gali 
supykinti ir visus Kauno po
nus. Mat, vasarų, vikeišinų se
zonas. Kauniškis ponas norė
tų išvažiuoti į Palangą, ar 
kur kitur, ale turi laukti Yait 
kaus, jam šumnes sutiktuves

Chicago Technical College, A- 
rcliitektūros skyrių, kuri bai
gė su (Bachelor in Arcliitec 
ture) laipsniu. Tarp savo ko- 

idėjų. Medžiaga lalrai logiškai 1 Kgų jis visuomet buvo vienas 
iš gabiausių ir populiariausių 
todėl ir nenuostabu, kad Ko 
ncevičius, nors dar yra visai
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Anot “Amerikos”, paneigę religijų, Ru- santykiauja su konstrukcijos
sijos komisarai paneigė ir visas moralybės 
dogmas. Nekalbant apie sugriuvusį šeimyni
nį gyvenimų, ten buvo viešai propaguojamas 
nudizmas — bendras maudymasis be jokių 
kūno dalių priedangų. Tas dar pagilino Sov. 
Rusijos gyventojų maralį supuvimų. Bet <la- 
bar komisarai pajuto, kad visos — antireli
ginės ir antimoralinės propagandos Rusiją 
veda j pražūtį. Taigi liepos 15 d. pranešimu 
iš Maskvos, Sov. valdžia atšaukia ikišiol pra
ktikuotų nudizmų ir verčia abiejų lyčių pi
liečiams bendrose maudynėse vartoti kūno 
dalių priedangtes. Turbūt nepoilgo ir religi
jos persekiojimas ir kolhozai bus atšaukti.

Prieš keletą dienų piaiM'šėme apie Vo
kietijos nacių pradėtų atvirų kovų prieš ka
talikus. Padavę šiek tiek žinių, mes pažy^ 
mėjonie, kad nežiūrint kaip naciai katalikus 
nepersekiotų ir nekankinti}, jie nepasiduos. 
Taip ir yra. Štai, vakar spauda plačiai ra
šė, kad nacių mestųjų pirštinę katalikai pri
ima. Jie kovos. Sekmadienyje kunigai baž
nyčiose drųsiai skaitė vyskupų laiškus, ku
riuose pabrėžiama, kad pradėtąja kova lau 
žotua sudarytojo su Vatikanu konkordato dės
niai. Katalikai buvo raginami pildyti snvo
pareigas, nekreipiant dėmesio į priešo šėli- 

Jari ar kam kitam kokios nors nelaimės. Ta- ( mų. žodžiu, katalikai nepasiduos.

forma, per tatai šis pamink
las, nors ir neperaukščiausias,
tik 24 pėdų aukščio, atrodo be Į jaunas, jau sugebėjo susikur-, prįrengti.
galo masyvis, didingas. Savo 
trikampine forma jis primena 
senovės Eigipto piramydas, o 
iš profilio žiūript atrodo, lyg 
koks moderniškas sfinksas, sle 
piųg savyj misterijų, kaip kad 
ir pačių lakūnų paslaptingą 
žuvimo tragedijų.

I’ažvelgus iš tolo jis atrodo 
lyg koks milžiniškas paukštis 
besiruošiąs išskėsti sparnus ir 
kilti. Abelnai tarus, šis pami
nklas įdomus iŠ kurio tik ka
mpo nepažvelgsi; jis koncen
truoja į save kiekvieno pra
eivio žvilgsnį ir nepaprastai 
puošia parko angų.

Paslaptinga grožio nuotai
ka veikia į žmogaus sielų, kue 
met, giedrių vasaros dieoų,

ti sau taip pasekmingą arclii 
tektūros karjerų.

Chicagos Tecliincal College. 
kaip ir visos kitos Architek
tūros mokyklos Amerikoj, y 
ra nariu vieno bendro areli i 
tektūros instituto, kuris ran 
dasi Ne\v Yorke ir vadinasi 
Beaux Arts Institute of De- 
sign. Kad baigus architektū
ros profesijų, reikalaujama 
tam tikro skaičiaus užskaitų 
(credits) iš šio Instituto; tai-, 
gi kiekvienas architektūros 
studentas savo geriausius me
no kūrinius išstato minėto in
stituto parodos konkurse, ta
čiau labai mažas nuošimtis lai
mi konkursų ir todėl yra la
bai sunku gauti užskaitas šiai

Dėl laukiamo atskridimo to 
kia Palanga, kaip Kauno ga
zietos šneka, turi tik 500 už- nesy Niū Jorke vėjas nuo ma
s i r egi s t ra v us ių vekeišininkų. 
Kiekvienoj viloj daug dar yra

rių pučia. Užstojus Augustui, 
Juropoj pradės rinktis štur-

laisvų vietų, daug paklotų lo- mai ir vėliau, kaip pernai, 
vų, gražiai užtiestų stalų. Vis gal, gausim navynoms tiligra
kas laukia Kauno ponų. Vilų mų, 
prapertieriai, krapštydami dūko ir skrajus 
pakaušius dėl nesamo biznio, kitiems metams, 
klausia;

— Ko jie laukia? Gražes
nių dienų nebus. Ir saulė ne
bus karštesnė.

— Ko jie laukia? — atsa
koma. — Atvažiavimų į Pa
langą atidėlioja

kad tie šturmai jau pa- 
atidedamas

— Ir kaip žmogus negali 
tikėti, kad skaičius trylika y- 
ra nelaimingas, — vakar pa
sakė man vienas gorčius. — 
Vakar išgėriau šešis šnapsūs 

laukdami ir septynis stainus, o šiandie

prisiartini prie šio paminklo profesijai baigti. P. Koncevi- 
Ziftrint į blizgančių gran-.to [čius ne tik iš minėto imtitu- 
inasę, lyg veidrodyj matai vi- ^to kad gavo visas reikalingas1 
sų apylinkę, matai kaip gra- užskaitas, bet dargi laimėjo 
cingai žaidžia granito pavir- pirmų premijų (first mention)^ 
šltfjo jaunų medžių šešėliai, už suprojektavimų gražios ba-’

Vaitkaus. Ramindamas visus negaliu nei galvos pakelti. 
Palangos meras sako:

— Palaukit, palaukit, kai 
tik Vaitkus atskris į Kaunu, 
tada visas Kaunas atvažiuos 
į Palangą maudytis.

Vyras (neseniai apsivedę^ 
prie be žado gulinčios žmo
nos): — Nejaugi ji apalpo tik 
tai dėl to, kad nenoriu jai 

— Atvažiuos, tai atvažiuos,[ pirkti naujų papuošalų?
— užkertama mėrui. — Bet Į Žmona (netikėtai): — Ži- 
kada? Jau Džiulajaus pabai-Įnoma kvaily 1
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Po 10 Metu (Pacifika Maudytis
Rašo A. V.

Sudiev Arizona! Mes 
Califomijoj!...

Colorado upė srauniai bė
go, nešdama tūkstančius ga- 
lionų “kavos” Mexicos val
stybei. Vanduo — kava. Ge
rokai patvinus. Kitados, bū
davus apie tą laiką pusiau iš
džiūvus. Matomai lietūs ją 
tvindė...

California rubežius, pana
šus į Kudirkos Naumiesčio - 
Širvintos rubežių. Mus tuo
jau “iškratė”, išekzaminavo, 
iškvotė, dokumentus liepė pa
rodyti ir davę tokį ženklą, ku-

’Tr- "" Ų

DRAŪGU

— Einam dabar pasižiūrėti 
tų grožybių; ką jūs čia niekus 
plepat, — pasiūliau jiedviem.

Palikę automobilį pakalnėj, 
mes užlipom ant kranto žvelgt 
į Grand Canyon.

— Tai kas čia dabar? Ar 
tai tas vadinasi “Krenkena”? 
— užklausė “Tetytė”. — Man 
net galva svaigsta. Baugu žiū
rėti.

— Čia. Gražiausia vieta ant 
žemės kamuolio, — atsakau.

— Vaje, vaje, kokia “pro- 
pastis” (bedugnė)!.. Kristum, 
tai ištikštų futbolas kaip kiau Į 
šinis. Na, tai tokios vietos dar I

i veiksluose rodė savo kelionę• 
j iš Wyoming valst. upėmis iki 

Rainbow Bridge. Vieta buvo 
ta pati, tik salė didesnė. Mes 
anais laikais lankėme paskai
tas, tik ne to keliauninko. Ro
dos, nekainavo nei cento, o »į 
sykį užmokėjom po 40 centų.

Paskaitą lankėm vakare, 
kuomet apžiūrėjom tūlas vie

JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

lą liepė prisilipyti prie lango .
įleido į “dangiško” Ca|iforJ”*»u matęs, - atebejoai “De- 
rra. Visupirma, mes .sipy-
•bn gaso, už kurį mokėjom 14c

lįiionui. Tik pamanykitl Vi- d'! relkla ’*«* žem’n’ ko1 P“

Į laiką mokėjom po 24c, o čia
- 14c!

Fort Yuma, taip vadinosi

dytė”. ' i
| — Aštuonis tūkstančius pe

“kratos” miestelis, buvo indi
jonų rezervacijos. Žemė visai 
pasikeitė. Prieš mus atsivėrė 
tyrai, tyrai ir dar tyrai, su 
užpustytu nauju vieškeliu. Ta
rytum žiemos pusnys supus
tytos baltų smilčių, lydėjo va
karų linkui į EI Centro mie
stą. Smarkus vėjas privertė 
užsidarvt langus ir mes suši
lę, suprakaitavę, keliasdešimts 
mylių ridinomės per Califor- 
nia tyrus....

Po 10 metų mano buvimo, 
Grand Canyon truputį geriau 
įsitaisęs. Viešbutis EL TOW- 
ER toks pat, kaip buvęs, tik 
nuo jo į vakarus jau įsikūręs 
moderniškas viešbutnamis, ku
ris baigia įruošti keliasdešimts 
namukų, kurie būsią pigūs 
turistams. Tokių namukų, be 
vandens įvedimo, yra nema
žai, bet jau tie naujieji turės 
bėgantį vandenį, maudynę ir 
kitus patogumus. Pakalnėj te
beriogso seni namuką?, ku
riuos samdant moki $2.00 į 
parą. Kitoj pusėj kelio tebe- 
stūgso turistų “camp’ė”, ku
rioje mes buvom anais laikais 
apsistoję. Rodos, tos pačios 
pušaitės, tos pačios dulkės, 
tas pats šulinys, tik kelias vi
sur išvestas platus, cementinis.
Į vakarų pusę linkui Hermits 
Rests dar tebevedamas.

Dulkių pilna visur, nes ke
lių vedimas ir to viešbutna- 
mio įrengimas jų daug sukę- [

'Nusiramink, brangioji, visur džiaugti mylimų draugužių 

atrasi sau artimų draugų; juk 
[niekur nėra tokių žmonių, kad 
Į širdžių vietoj akmenis nėšio 
[tų, ir svetimoj šalyj atrasi ieįgtuves. Mudviem besiruo- 
sau artimus žmones, kuriuos ' šiant atėj0 draUgė Genė ra- 
pamilsi ir vėl būsi laiminga ginti, kad kuo greičiausia sku- 

bėtuva, nes esą viskas paruoš
ta...

Salė buvo nušviesta elek-

būryje.
Nieko nelaukdamos abi su 

Stase pradėjova ruoštis į iš-

'vo trumpam, bet saulėtam gy- 
|veniine pajutau skaudų šir
dies smūgį. Šiandien paskuti
nį kartą matau tekančią bra
ngios tėviškės saulutę, o ry
toj jau neš mane šaltos Ne
muno bangos toli nuo savo 

Ir būdamas po žvaigždėmis (krašto nuQ savųjų -r nuo

Vakaro Malda

Jau vakaras atėjo, 
Matai žvaigždeles,

tas ir suvalgė,,,"vakarienę. Po I ^«Į* gikeU> 
paskaitos, kuri mus neįdomi

kaip čia su mumis
Stasė, kuri visą laiką tyrė

jo, nusišluostė riedančias aša

Sudėk rankeles.
no, ėjom į tą naują viešbūt-i 
namį ‘Bright Angel Cottages’ 
atsigerti. Oras buvo vėsus 
Žiemos vakarai Chicagoje bū
ną šiltesni, negu čia vasaros. 
Prie to, dar prisidėjo smar-
kokas vėjas.

Pasiteiravę sužinojom,
bus koncertas. Vietos muzi
kantai gros šio krašto šokius 
ir pildys taip vadinamą “cow 
boy” programą. Belaukdami,
kone sušalom. Programas pil-

Bangaus spinduliuos, 
Melsk Dievą, kad duotų 
Ramybę namuos.

Ir melsk už žolynus,
Kur dengia laukus,
Už tuos, kurie verkia,

Raj i Ir kenčia vargus.
Ir melsk, kad išaugtum 
Ir taptum doru,
Ir broliams, žmonijai 
Kad būtum geru. 

melski, kad Dievas

ksinių kūdikystės prisimini
mų...

Paskutinį kartą pas mane 
vieši mano neperskiriama šie-

ras ir tarė: “Taip, Juzytė, ji troniįgj 0 už papuoštų stalų 
atras naują lizdą, naujus dratt sėdėjo pažįstami draugai-ės.

gal jausis laiminga, bet lyisų žvilgsniai buvo atgręžti 
mes čia pasilikę visuomet jan iQUVų link. Mums įžengus į sa- 
sim jog vieno šeimos narie Į lę visi gustojo, o Juzytė pa-
neturime”....

Susigraudenusios abi drau
los draugė Stasė. Ir ji šian- Igės šluostė rasotas akis. Aš 
dien atsikėlė visai ne tokia [norėdama, kad ši situacija kuo 
kaip visuomet; jos veidas pil- greičiausiai baigtųsi užgrio- 
nas skausmo šešėlių,. o dide- žiau patefoną. Tyli dainos me

dyta atviram ore, tam tyčia 
paruoštoj vietoj.

Apie dešimts dalyvių, pa-1 
aš sirėdžiusių “piemenų” košt i u-1 

mais, grojo, dainavo, dėklė-1 
mavo, per virvę narstėsi, su, 
virve šposus darinėjo; žodžiu,1 
bovino atvykusią publiką, ku
rios susirinko apie koki ketu
ri šimtai, ar daugiau. Daugu
ma nebaigę žiūrėti programo 
skubėjo namo, nes šalta buvo.

1 Mes ir-gi nukiūtinom nak-
Ar tai tenivynėn. Grįžtant jau nieko ne- 

I simatė. Naktis buvo tamsi. 
Nors žvaigždelės

Vis saugotų mus,
Ir motiną sekdama 
Kalbėk: “Tėve mūs”...

Vertė And. Burkauskas

sieksi upės krantą.
— Ar tai čia upė kur nors

bėga? — klausia “Tetytė”.
— O-gi kaip. Palaukit

tuojau jums parodysiu... Gi 
antai... Ot ten ta siaura va
ga... Tai Colorado upė...

— “Kuolą rado”!.. Žiūrėk, 
Jeronimai, ten antai...

— Kur?
— Tai jau žlibas — nema

to!.. O-gi ten, anava žemai... 
Už tos nugaros...

— O!.. Matau 
upė?

— Ar negirdėjai? Juk sakė, 
kad ten upė. Vadina ją “Kuo
lą rado”...

— Kolorado, Colorado, iš
tarkit Kolorado...

— Juk vistiek: kaip vadi
ni, nepagadini... Jeronimai, ar 
tu matai ten apačioj taką, me
džius?..

— Kur?
— Gi ve, ten... žemai... Ar 

nematai?..
— O!.. Matau. Turbūt, zui

kių numinta...
— Ne zuikių, o žmonių be- 

jojančių su mulais ir su asi
lais... Galim ir mes nusisam
dyti mulą ir joti į pakalnę, 
prie tos upės. Ten indijonų 
rasim. Šilta, gražu...

— Aš bijau, — riktelėjo 
“Tetytė”. — Gali nukrist. 
Taip statu.

— Bene aukštyn! Ko čia 
bijoti?.. — drąsino “Dėdytė”.

Mes nutarėm viską atidėti 
rytdienai, o šiandien nusisa
mdyti nakvynę. Pradėjom ie
škoti. Privažiavom tą naują

bet neįmirkčiojo tamsą nu-1

IŠ MANO PRISIMINIMy
(Paskutinė diena tėviškėje) 
Šios dienos aš niekuomet ne 

užmiršiu, nes pirmą įtartą sa-

šviesti savo blankna šviesa... 
Grįžę sudarėm programą ryt 
dienai. Nutarėm atsikelti ank
stokai ir eiti į rytų pusę ap-

mirkčiojo, • žiūrėti krantų.
(Bus daugiau)

lės žalsvos akys įsmeigtos į 
tolimą ateities horizontą... 
Klaiki tyla užviešpatavo ma
žą kambarėlį. Stasė sėdėjo 
prie atviro lango, o aš stovė
jau greta jos, pasirėmusi j 
kėdės atlošą. Abi tylėjova, tik 
retkarčiais tylą sudrumsdavo 
švelnus vasaros vėjelis, įsiver
žęs pro atvirą langą ir sun
kūs Stasės atodūsiai...

Šią nemalonią tylą penrau- 
kė švelnus pabaladojimas į du
ris. Pravėrusi duris pamačiau 
savo mylimą mokslo draugę 
Juzytę. Iš džiaugsmo neišta
riau nei žodžio... Ji pamačiu
si šypsančias mano lūpas ir 
pilnas ašarų akis sudrebėjo ir 
virpančiu balsu tarė: “July
te, kas yra? — juk tu grįši?

liodija bangavo po kambarį ir 
štai paskutinis dainos posmas 
“Kada sugrįši į tėviškėlę mie 
lą, tada iš džiaugsmo pravirks 
tavoji siela ir t.t.” perpildė 
iš naujo mano širdį skausmu 
o per skruostus vėl nunedė 
jo karšta ašarų srovė... Šiuo 
momentu taip mielai būčiau 
norėjusi paaukoti sielą Aukš
čiausiam, o galvą paguldyti 
ant numylėtos tėviškės kapų-

Truputį nurimo m karp Ju
zytė pakilo eiti namo. Mano 
mokslo draugai-ės rengė mar. 
atsisveikinimo vakarienę, to
dėl Juzytė įteikusi pakvietimą 
išsiskubino.

Aš pakvietimą su džiaugs 
mu priėmiau, nes norėjau dai 
nors paskutinį kartą pasi

rodė mums paruoštas vietas. 
Mano vieta buvo gale stalo. 
Tuoj prasidėjo draugi) linkė
jimai ir deklemacijos. Paskui 
pagiedojus man ilgiausių me- 

(Tęsinys)

MALIAVOS
IŠPARDAVIMAS

Garantuota maliava, gal.
už 97c. Greitai džiūvantis 
varai šas, gal. už 97c. Kas 
atsineš šį pagarsinimą 
gaus keną maliavos (pai- 
nt) dvkai kaipo sampelį.

BUDRIK FDRN. MART
3345-49 So. Halsted St.

VIENATVĖJ AS SUTEIKIU DRAUGYSTEC

Cla cul Jūau, ^eniflUAkb dnou^cb ^Sicku, Sthika

4a. Tratėjimas, dundėjimas, Į .
k, iii. -viesbutnami — pilna, kitam

■nenų, uolų skaldymas su-, . v, ,r j . i„ , viešbuty — pilna, paklausėmaro dideų trukšmą, kas_ ___ ;___ 1 F .
mums labai gadino ūpą.

“Tetytė” jautėsi keistai, o 
“Dėdytė” tuojau išlipo iš au
tomobilio prie tų viešbutna- 
mukų teirautis kiek jie atsei- 
na pastatyti, kokias randas 
ims, kam priklauso ta žemė ir 
t.t., ir t.t... Jam rūpėjo biznis.

— Ot, Čia tai man patinka,
— kalbėjo jis. — Čia pasista
čius kokia 50 tokių namukų 
galėtum gyvent, kaip ponas.

— Eik jau eik, ką dabar 
sapalioji. Užsimanė biznio.
Kur jau tu čia statysi tuos 
namukus? — nekantraudama 
atkirto jam “Tetytė”. — Juk 
čia viskas valdžiai priklauso.
Girdėjai kaip Mr. Margutis 
pirma aiškino.

— Valdžiai, tai valdžiai, o 
kodėl aš negaliu išsirenduoti 
nuo valdžios? 1 Gal dar pigiau 
gaučiau, negu iš kokios kom
panijos. I | |

EL TOWER — net pašokom, 
kaip užgiedojo už kambarį 
$7.00!...

Nusiritom į pakalnę ir ten, 
sale “camp’ės” kur prieš de
šimts metų nakvojom, apsi
stojom vienam namuky. Nors 
tolokai buvo eiti prie kranto, 
bet tai nesvarbu.

Tuojau apsipransę, išsikro
vę daiktus, žingsniavom ) ka
lną saulės laidai. Visi, kurie 
atvažiuoja čia, eina saulėlei
džio, arba saulėtekio metu žiū 
rėti Grand Canyon, kuris kas 
minutę keičia savo išvaizdą, 
saulės šešėliuose.

Pirmiausiai sustojom prie 
vieno iškišulio, kur buvo įtai
syta pasisėdėjimo vieta su 
žiūronais. Ten pat galėjai nu
sipirkti atviručių ir literatū
ros apie tą vietą. Vakare, 8 
vai., skelbė paskaitą. Tūlas 
keliauninkas pasakojo ir pa-

•4

"Lueky yra p.gelbtjyi man pirmiau. 
Sarai iniirūkym.i ir gara knyga 
turėtų pr.kalinti nuobodumų."

\ 4 , >5.
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VIENATVĖJ Aš SUTEIKIU 

DRAUGYSTĘ. Aš ESU JŪSŲ 

GERIAUSIAS DRAUGAS, AŠ 

ESU JŪSŲ LUCKY STRIKE.

KAS SVARBIAUSIA, TAI KOKS TABAKAS 
Niekur nėra puikesnio tabako kaip tas, kuris naudojamas Luckies

MM Aaartm T«fcw» fMapaeg

-ir



(Tęsinys nuo S pilsi.) 

tų vienus iš draugų įteikė ža
lių rūtų, kaipo tautybės ir ne
kaltybės simboli. I’o siu visų 
ceremonijų prasidėjo linksmo
ji dalis; vaišės, dainos, šokiai 
ir žaidimai. Visų nuotirka pa
kilo; salės viduryje sukosi li
nksmos porelės, prieangy su
sirinkę keli jaunuoliai užtrau
kė kaž kokių linksmų dainų, 
o aš iš visų pusių apsupta 
draugių pradėjau su jomis li
nksmai juokauti.

Laikas nesustabdomai bėgo. 
Atėjo vidurnaktis. Vieni jau
iš anksto pradėjo skirstytis, į 
o kiti laukė pabaigos. Užbai
gdami išleistuves padainavo 
keletu dainelių ir sugiedojo . 
tautos himnui. i

Taip užbaigusi šių paskuti
nę dienų tėviškėje, ryt anksti 
turėjau keliauti tolinus; link 
tos visiems žinomos “Aukso
šalies”... Nemuno Duktė

D R A n O A s

IS PRISIMINIMU

S. PIEŽA KALBĖS G.Y.0,
(Kat. Jaunimo Or-jui)

Stasys Pieža, Cbicago Ame- 
i :ean reporteris, kuris ‘Drau
gui: rašo slapyvardžiu “An
drius Šnipas”, liejios 26 d., I 
vai. popiet, anglų kalba kal
bės iš radio \Y11 b'C stoties a- 
pie sporto reikšmę jaunimui.

Jis tapo pakviestas egzeku- 
tyvio komiteto Kataliku Jau-

Trečiadienis, liepos 24 d., 1935

Myliu ir mylėsiu, kol būsiu ant svieto,
Kad tik mano širdis rastų tavyj vietų 
Bet tik tark žodelį! Aš noriu girdėti,
Ar galėsi mane ištikto mylėti 
Tu man esi brangi, ne turtų daugumu,
Ne saulės skaistumu, bet širdies gerumu.
Už tai geidžiu tave išgirsti žodelį.
Ar tu atiduosi man savo rankelę?
Jeigu tavo meilė bus ne man žadėta,
Man tai ne gyveninis ant šio margo svieto; 
Tada liki sveika! Tai į karstų žengsiu 
lr per visus amžius .jame užsidengsiu.
Kada šaltam kape turėsiu gulėti —
Meldžiu man ant kapo vainikų padėti, 
lr dar prirašyti: “Mirusiam iš meilės —
Tam, kurio mergaitė mylėjus nebgaili’’...

A. Br.

nimo Organizacijos (C. V. O.), Į U HAIMnO PHARfl VA- Kukf 
kuriai vadovauja J. E. vvs-l^1 ■1 UnUrlU In o)|ga

KARINĖ PRAMOGA
(Virginia

Patenkino reikalavimą. — Susiorganizavę jauni Chicagos dviratninkai parei
kalavo, kad visuose parkuose būtų ištaisyti keleliai jiems dviračiais važinėti. Rei
kalavimų miesto valdyba patenkino.

VYČIAI PAMINKLO 
ATIDENGIME -

IŠ ŠALIES ŽIŪRINT
Ateinantį sekmadieni, Mar

ąuette parke didelis, istorinis 
įvykis Chicagos lietuvių gy
venime... Tos lietuviškos ko
lonijos gražiam parke bus ati
dengtas paminklas garbei dvie 
jų lietuvių vyrų, kurių var
dai:^ Darius ir Girėnas... Jie, 
pirmieji lietuviai perskridę 
per Atlantu, žuvo vos kelių 
šimtų mylių atokume nuo tė
vynės...

Kalbant apie sklidimų per 
Atlantu, prisimena mums ir 
antrasis skridimas, prie ku
rio ruošiamasi jau 23 iuėne« 
šiai, bet jei dalykai bus va-

Yisi Chicagos Vyčiai daly
vauja, kiek galint, “in corpo- 
re”, Marąuette parke, Da
riaus - Girėno paminklo atide
ngimo iškilmėse.O

TENISO TURNAMENTAS
L. Vyčių Cliic. apskr. susi-:

Al rf 
Urbon lb 
Dougird 3b 
Pauža cf 
A. Paliulis 2b 
Draz ss-lf 
J. Paliulis c 
Manst p 
Weber scf

6
6
G
6
6
5
6 
5 
5

3 
3

2 2

LIETUVOS VYČIŲ CHICA
GOS APSKRIČIO 3OFT- 
BALL LYGOS STOVIS

5
4
9

57 24 29
Brigbtonparkiečiai vėl lai

mėjo. Šį kartų nugalėjo rose-
... .. ... ,, landiečius 11—6. Šis žaidimasdėjęs su dienraščiu “Draugu į *

,v. žvmėtinas tuo, kad atliktas jrengia didžiulį Cbicagos lie-/ . ’
tuviu teniso turnamenta. Tuo ni^nuRs.
dirba J. Juozaitis. Sekančiam 
“Jaunimo” skyriuj bus dau
giau žinių.

SPORTAS
Pagalios ir North Šitie lai

mėjo viena žaidimą Lietuvos 
romi kaip iki šiol (ypač dide-,Vv),ių Clricagos ap8krtfio soft. 
lis visuomenės už nosies ve-^p lygojo> supliekdania Kose

lund 24 — 14.
Roseland 14

ab
Gudas lf 5
T. Vaitkus 2b 5
Sirtautas scf
Genis p.
Malker c. 5
Petrulis 3b 5
Jognien lb 5
Latvenas rf. 4
A. Vaitkus ss. 4
Nortvay cf. 4

džiojiinas), ko gero dar ir 
kiti 23 mėnesiai prabėgs... Ne
kaltinkite Vaitkaus... Jis dir
ba už algų...

Šios savaitės gale Cbicngų
apleidžia 10 jaunų Chicagos 
lietuvių vyrų ir 1 mergina, 
kelionei į tėvynę Lietuvą... Šie 
11 asmenų atstovaus jaunųjų 
Amerikos lietuvi jų sporto su
sirėmimuos Lietuvoj... Tarp 
vykstančių yra toki garsūs 
sportininkai kaip Ed Kiauše, 
Pete Barskis, Clias Shedvila 
ir kit... Suprantama, kaip ir 
turi būti, Cbicagos lietuvių 
olimpikos tymas (tokiu var- , 
du vadinasi vykstantieji Eli- 1 
ropon) turi didelį pasitikę ji-1 
nių savim ir tikisi išeiti vi
same kame laimėtojais... Bet 
kartais gali jie siurprizų su
silaukti... Lietuvos jaunimas

f

juk irgi sportuoja... Tik dve-, 
jose šakose, mes verk esame,1, 
tikri, užjūrio broliai negalės i 
įveikti mūsiškių, tai: basket- 
bole ir boksavimosl...

5
5

r
1
0
2
3
2
2
2
1
0
1

North 3ide 24

Vilkes lf-ss
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ab
G

r
2

L. VYČIU SEIMAS
Gan didelis skaičius Chica

gos Vyčių rengiasi vykti Ha- 
rtfordan, Conn., į ten įvyks
tantį Lietuvos Vyčių XXIII 
seimų.

West 3idės atstovai seiman
L. V. 24 kuopa, Vest Si-, 

dėj, savo paskutiniam susiri
nkime delegatais Vyčių Sei
man išrinko M. Žibaitę - Pe- 
traitienę ir Juozą Glebauską.

ja
kūpąs B. ,J. Slieil, 1). D.

Liepos 23 d., 4 vai. popiet, 
iš tos pačios stoties kalbės 
sporto tema trafikos teismo 
teisėjas John Gutnecht.

C. Y. O. rengia kumštinin
kų turnamentų trečiadienio va 
kure, liepos 31 d., \\ rigley ai 
kidėje (Cubs parke). Rungty
nėse dalyvaus geriausi kumš
tininkai iš Chicagos ir New 
Vork.

1 lolmi (Laf. 298G), Cli. 
Norvaišo (Canal 7406) ir Jos. 
Kraujalio (Canal 521G).

Liepos 24 d. vakare šiauri
nėje Jackson Park Beach da-

Reikia iš anksto užsirezer
vuoti pas viena komisijos nu

lyje (North Side of the fence) rių. Visi kviečiami dalyvau- 
bus Ia V. “Dainos” choro ti. Red Cherry
“beach party”. Bus ir užkan-j--------------------
džio. Viskas tik 15c asmeniui. n, i-riLH/iTr

Komisija susideda iš S. PLATINKITE DRAUGĄ^^

Brighton 11

Gečas 2b 
Da linkaitis cf 
L. Šeputis 3b 
Noreika lb 
Burkas rf 
P. Šeputis p. 
Vaicekauskas ss 
Giedraitis c 
Mikužis lf 
Urnikas scf

(1-mas raundas)
W*)

Brighton Purk 
Marąuette Park 
\Vest Side
Roseland !
Nortli Side

2-tras raundas 
W

Brighton Park 
Marąuette Park 
West Side 
North Side 
Roseland
W::) — Won — Laimėta 
L::) — Lošt — Pralaimėta

ab
5
5
5
5

5
4
4
4
4

r
2
2
3
2
0
iJU
o
o
1
o

Roseland 6

Gronskis lf 
Petrulis p 
Trikinskas lb 
Dombro 3b 
Gudas cf 
Sirtautas scf 
T. Vaitkus 2b 
Genis c 
A. Vaitkus ss 
Nonvay rf

O
2
1
1
1

L*)
1
9
•_>O
4
5

L
0
1
2
2
9

Kumštininkų 
si ir lietuvių.

nustatė randa-

B i liet a i nebrangiu
mu tuojau įsigyti.

Reporteris

SPORTININKŲ RĖMĖJU 
PIRMININKO PAREIŠ

KIMAS

kad susirinkime, laikytam 
1935 m., liepos 15 d., patikri
nus susirinkimo protokolų iš 
liepos 11 dienos surado, kad 
Jonas Juška be jokios opozi-. 
vijos buvo išrinktas Olimpikos 
sportininkų menedžerium; kad 
L. Šimutis visai nekandidata
vo į menedžerio vietų ir tik 
vėliau, paties Juškos patari
mu, buvo išrinktas kaipo ofi
cialus grupės kalbėtojas arba 
“spokesman”.

Komitetas
Per John B. Borden

JOHN P. EWAI.D
* . LOANS and INSURANCE

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

' 840 West 33rd Street
, TELEFONAS: YARds 2790 arba 279l

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

Amerikos Lietuvių Olimpi- '
kos Komitetas šiuomi liudija, ' GARSINKITĖS “DRAUGE”
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Millions prefer it to 
mayonnaise-

/
e Miraclo Whip is different—dcli- 
cious! The time-honored ingredi- 
ents of mayonnaise and old-fash- 
ioncd boiled dressing are combined 
in a ncw, skillful way. Glvcn the 
long, thorough beating that Frcnch 
chcfs rccommend for ideal flavor 

and smoothness - in 
the Miracle VVhip 
beater that’s exclu- 
site with Kraft.

BARSKIO DIDŽIAUSIAS 
SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMO

Išpardavimas
jų 31 metų gyvavimo. 31 metų teisingo ir prielankaus 
pardavinėjimo. Nueikite į Barskis Furniture llouse nu
sipirkti namų reikmenis dabar ir sutaupykite pinigų. 
Jei turite vienų akį ant vertybių, o kitų ant taupumo 
— nueikite pas Barskis nusipirkite kas tik reikalinga 
bile kambariui jūsų namuose. Nuo 20% iki 40% taupy
mai yra siūlomi šiame didžiuliam išpardavime. Išras
kite Barskio kainas prieš pirksiant savo rakandus. Tai 
yra šių metų didžiausias rakandų išpardavimas. Did
žiuma stako yra paleista pardavimui tokiomis žemomis 
kainomis, kad padarius kodaugiausiai biznio. Rakandai 
tikros mados ir kokybės, tokius, kokiais džiaugsitės tu
rint savo namuose, žemiausiomis kainomis mieste. Štai 
proga sutaupyti pinigų ir pagražinti savo namų. Nuei
kite pas Barskį pažiūrėti į jo pasiūlymus ir tuo pačiu 
laiku gausite puikių dovaną dykai.

Būkite gudrūs — pasinaudokite šiuo didžiuliu 31 me
tų Sukaktuvių Išpardavimu

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
1748-50 VVest 47th St.

Arti Wood St.
Atdara antradieniais ir ketvirtadieniais iki 9 vai. vak. 

Šeštadienio vakarais iki 10 vai.

,WA'vW

Skolina pinigus ant pirmų
, ----------- ---------------- , morgičiu, atmokėjimui morgi-| SIMANOPADKANTOJ {i/patal3ynlu, ir p*.

IEDlRALoAVINGS tatymui naujų namų. lengvais 
and LOANflAs^cK'ation menesinįaįs išmokėjimais.

Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fede- 
ralinėj įstaigoj. Mokame 4% už taupomus pinigus. Ne
reikia mokėti įstojimui. Jūsų pinigai yra apdrausti iki 
$5000 00 per Federal Savings and Loan Insuranoe Cor
poration, Washington, D. C.

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

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

2242 West 23rd Place
PHONE CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

=

EMIL DENEMARK Si

CADILLAC 
LA SALLE

3848-60 OCDtN 
AVENUE

k
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KONSIN'O LIETUVA! ŽINIOS
KENOSHA ŽINUTĖS ną pikniką, jos padedu palia

uji pijui finansiniai stiprėti.'Ži
noma, pikniką rengimus daug

Šv. Vardo1 draugija buvo su 
rengus parapijos naudai pik
niką. Kadangi piknikas bu
vo parapijos darželyje, tai Pereitą šešeailienį susitarę
daug žmonių atsilankė. Buvo jiaį i<urįe parapijonai surengi 
įvairią žaidimų. Nežiūrint, “8Urprįse party” Stankų Sei- f 
kad mieste buvo paroda ir k i- mynaį. JStankai yra uolūs da- 
tokie šimto metų sukakties phuotojai parapijoj N’ visose I 
minėjimui parengimai, lietu- į d,.augijO6v. Buvo tikras lleluj 
viai atsilankę Į pikniką parė- vį§i£ati balius. Visi linksmino
me parapijos reikalus. ‘ sį įr stankams linkėjo ilgiau-•

“ šių metų ir laimės ateityje.
Liepos 28 d. Šv. Onos tMau-, ________

gija rengia pikniką parapijos Lįepos 28 d. antrosios šv 
naudai. Įvyks irgi parapijos! •jĮĮįįį0S (suma) bus 13 min 
darže. Ateinantį sekmadienį po dešimtos. Tą dieną, ryšium! 
ligšiol nepramatoma nei kokie1 • ~

priklauso nuo draugiją pirmi
ninką ir visos valdybos.

n w A U G A' s

įUDDV By Bruce Stuart

DARIAUS GIRĖNO PAMIN tbe desigu is very mucli inLIAUDININKU SUVA
ŽIAVIMAS -

II♦

dėl kitų svarbiųjų krašto rei- biudžeto keliu religinėms or 
kalų. Bet Seimas turi būti tei- ganizacijonis, Kat. Bažnyčiai 
sėtai ir teisingai išrinktas.

Įstatų pakeitimą referavo 
Ožkinis. Dabar centras galės 
kontroliuoti priimamus į S- 
gą narius. Visuot. suvažiavi
mą, be e. v-bos galės sušaukti 
taip pat reviz, komisija ir ga 
rbės pirm. (dr. K. Grinius). Į ; 
naują centro valdybą išrink
ti: M. Sleževičius — pirmini
nku, Ožkinis — sekr., Balys 
— viccpinn., J. Kardelis —

KLA3 IR JO AUTORIUS keeping \vith the niodern feat 
aeconiplislied by these tvvo 

,nien. lt vvould be difficult to 
visualize any solutiou vvliich 
vvould ansvver the purpose as 
vvell. So many of tbe moau-

(Tęsinys iš 2-trojo pusi.) 
jas well us a representative of 
South America, all voted un-

su parengimu, Šv. Onos drau
gija eis in corpore prie šv.

Liet. Valstiečių Liaudinin
kų S-gos visuotinis suvažia
vime dalyvavo apie 70 atrto 
vų ir apie tiek pat svečių. 
Pačioje suvažiavimo pradžio-

Širdingą reikia tarti ačiū šokiai parapijos salėje. Kurie je įr kiek prieš suvažiavimai 
draugijoms, kaip Šv. Vardo ir pirks bilietus iš anksto, gaus i buvo jaučiamas įtempimas j 

Matydamos, kad pa-Į po 10c., o prie durų reikės [dėl “atskilusiųjų” Cibulskio

miesto parengimai, taigi visi 
jarapijonai kviečiami atsila- 
kyti į pikniką.

Komunijos.

Ateinantį trečiadienf bus 
šokiui parapijos salėje. Kurie

Šv. Onos
rupija šįmet terengia tik vie- J mokėti 15c. Visi kviečiami.

VILNIAUS KRAŠTO LEN-;^;/\įvciKtij Keiti ^dilina Kutu

KU KOLONISTĮI ŠUVA- 
ŽIAVIMAS VILNIUJE

; l iau laikyti ekonomiškai ir 
' dvasiniai pultiems stiprėti ii 
stiprinti lenką dvasią kilu 
tarpe. Kuip tas stiprėjimas
sudaromas galima suprasti iš 
pavyzdžio, kaip :yra daroma 
Braslavės apskrityje. Ten y 
ra taip sutvarkyta, kad visi 

produktų ir javų 
pirkimai gali būti daromi tik 
iš osadnikų. Jie parduoda vi
sa tai ką patys pagamina, o 
vėliau pirkdami iš savo kai
myną už žemą kainą pardut-

Okupuotame Vilniaus kraš
te, kur lenką elementas yra 
gama mažas Lenkijos vyriau
sybė stengiasi varyti didesni. .
i i • • ji t • i reikalingilenkinimo darbą. Lietuvfų, n-, 
krainiečių ir gudų apgyvento- »'
se vietose sudaromos Tam ti
kros sodybos bei ūkiai, ku
riuose apgyvendinami iš Len
kijos gilumos atgabenti lenkai ...

, , • . - . » „• . da kaip savo prekę už dnle.-- kolonistai arba kariuomene- 1 1 ..
• ... i ne kainą, nes tik iš osadnikųje atitarnavę beturčiai kariui, i
o- i i • ♦ • i- • . galima pirkti kariuomenei irSic kolonistai, vadinami osau- b 1
nykai, apsodinami visur, kur 
tik yra valdiškos arba lenku 
perimtos nuosavybėn žemes. 
Jie apgyvendinami tam tiks
lui,, kad būdami kitą tarpe, 
galėtų remti lenkiškumą ir 
stiprinti lenką tautos dvasią.

Birželio pabaigoje Vilniuje 
buvo tų lenkų kolonistų vi
suotinas suvažiavimas. Iš ja
me padarytų pranešimų pa-

į vairioms intendantūroms pro
duktus.

Keikia pažymėti, kud lenkų 
vyriausybė kolonizavimo dar
bu jau yra daug laimėjusi, su

aiškėjo ,kad vienoje tik Vii-Į ir prieš pačią lenkų vyriau-

♦

niaus vaivadijoje yra 1134 ka
riškiai ir 1360 civiliai koloni
stai, visi atvežti iš Lenkijos 
gilumos. Vadinasi, vienoje tik 
Vilniaus vaivadijoje yra įstei
gta 2500 ūkio vienetai, kurie 

t’g eina policijos punktų pa
reigas, nes viską pranešdlne 
ja vyriausybei apie kitatau
čių kaimynų darbus ir kal
bas.

Kolonistai yra kartais apgv 
vendini i pavieniui, o kartais 
sudarydami lenkiškus židinius 
po keliolika ar keliasdešimtis 
šeimų. Tokių didesnių židinių 
yra visoje vaivadijoje 103, ku
rie yra atatinkamai kiekviena
me valsčiuje įsteigti. Tie visi 
kolonistai dabar aprūpinami 
nuosavybės dokumentais ir 
apgyvendintuose valsčiuose y- 
ra įpilietinami. Lenkų vyriau
sybė tiems osudnikams be duo
tos žemės, duoda dar nemo
kamai miško medžiagos ir su
teikia kreditų, kad kuo geriau 
jie ten įsigyventų.

Tenka pužymėti, kad tie ko
lonistai yra suorganizuoti ir 
laikas nuo laiko turi lankyti 
jiems skirtus kursus. Ten jie

ir kitą (liaudininkai juos lai
ko ne skilusiais, bet pašali-

įvairių kalbų, net ižd - bu to.’ naruus dl' J' K"k‘ 
paleista tam tikru ra

tą atsišaukimą, kad neberia-!
ci-.s....:*;... * i- i a- naitis ir adv. Urbaiti ktą Sleževičiaus ir k., bet se

ščiūnas, šiuša, Bražinskas, Va
škevičius,. Pr. Gluodas, Keži- 

iš Šiau
rieji, palyginti, lengvai A re5, komisiją adv.
galėjo šiuos, įrodydami, kaJ 1 NoviekienP, Geniušas, Grigo-
i- t • i • n , rauskas. Garbės teismą suda-liaudminkai radikaleja ir be 
‘ • Badikaldeniokrato ’ rys — dr. Staugaitis, adv. To

liušis, Kauneckienė, Švamba- 
uvažiavimui pirmininkavo ryS

agronom. Kregždė, sekret. J. Į 
Paleckis. Centro vardu pra-' Nutarimuose pasisakyta dėl 
nešimų padarė adv. iSleževi- kariuom. apolit.škumo, Keuno 
čius, kuris savo kalboje pa-
lietė užs. politiką, vidaus 
venimų, ekon. sunkumus etc. 
Tiek jo kalbos, tiek viso su
važiavimo nutarimą bei pa
geidavimų centre buvo sei-

gv-O «

sušaukimo ir rinkinių, kad 
būtų varžomas pinigų išveži
mas į užsienį, kainos prade 
tos tvarkyti ne nuo šilkinių 

i kojinių, bet nuo druskos ir 
silkių, mažinami žemės mokės*■ 7

mas. Jis galįs tarti autorite-'čiai etc. Pageidavimuose pora
tingų žodi ir dėl Klaipėdos kr., 
ir dėl santykių su lenkais, ir

užgiedojo ir seną giesmelę — 
kad, girdi, nebūtų skiriama

ną svetimame krašte, vis dėl
to osadnikų vardas, l>ent Vi> 

stiprindama tam tikruose pu- jniaus krašte yra labai blogas 
liktuose lenkiškumą. Iš kilos
pusės toks priverstinas į kr 
tataučių kaimus lenkų gyven- 
tojų įterpimas sukelia tų gy
ventojų didelį pasipiktinimą

sybę, nes kaimuose tokie osa 
dnikai yra laikomi kaip pa 
prasti šnipai. Nors suvažiavi
me ir buvo pasisakyta, kad 
vietos prie jų įsibrovimų jau 
įpranta ir kad patys kolonis 
tai jau nustoja jautėsi gyve-

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS

NUGA-TONE yra pastebėtinas vais
tas <lel ligonių lr silpnų Žmonių. l’o 
to kuip jūs j) vartosite vienų savaitę, 
jūs pastebėsite abeiną pageeėjkna lr 
jeigu Ir toliuus vartosite. Jūs atgau
site savo normalių sveikatų lr spčka.

Jokie kiti vaistai neturi tokių pa
stebėtinų Istorijų kaip NUGA-TONE. 
Per 45 metus jo gyvavimo milijonai 
moterų lr vyrų atgavo savo sveikata 
Ir spėkas. NUOA-TONE parduodamas 
visose vaistinyčiose. žiūrėkite kad 
Rautumėte tikrų NUGA-TONE. Neim
kite pavaduotojų, nes Jie yra bever
tės.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotojų vidurių 25c lr 
50c,

L
STARTS WHERE
NATURE STOPS

animously for onlv niodern 
designs, for, as tlięy stated, ments !aek spirit, and are or- 
Columbus vvould liave desired namented in a meaningless 
it and his feat was one of vi- 'manner, that it is refreshing 
sion and could never be sym-, to see a tiuly niodern įuonu- 
bolizeil by a design derived nient”.
from anything of the past, 1__________________
classic or otlierwi.se.

“.is to’Mi. Koncevic’s de- i 
n, 1 believe it to be a fine į<>•^^6

ereation, one that expresses1 
the motive of tliose comme- 
morated and of a steni simpli- 
citv that vvill, 1 am certain, 
strike that most neeessary 
uote ei respect that a complex 
and playful design is so much 
mole apt to lack. 1 visli to 
most hcai'tily reconimend it 
to you.

Very trulv vours,•K 1 • 7
Domia Nelson“

Štai kito garsaus architek
to, Frank Polito, nuomonė:

Į “The model and sketclies
'for the proposed memorial as 

Italų rašytoja Luigi I’ivan- Ko
dc to šiomis dienomis atvvkęs'
į Ameriką. Jis vra vienas iš 
laimėtoją Nobelio dovanos.

VENETIAN MONUNENT CO., INC.
Išdirbėjai antttmėa raitas pamiak- 

lą Ir traboaalą

Dldilaasla pamlaklą dirbtnrl 
Ohlca<oJ

Saviri 60 metą prityrimo
---------o----------

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės ir
taupykite pinigas

---------o----- ;----
lies atlikome darbą daugeliai 
iymesnit} Chieagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVE.
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chlcago, Illinois.

nsevic liave interested me ve
ry much.

‘‘lt setms to me that this 
memorial has a great deai of 
eharacter. The simplicity of

ANTANAS 
GENDR0LIU3

Mirė liepos 21 d. 1533 m.,
vul. ryto sulaukęs 4tt 

metų uiiiiiiuus. Kilo Iš Kauno 
rėdyhoa, Tuumgės apskričio, 
Batakių pe.-ap. Duknų kaimo. 
Amerikoj išgyveno 2X melus.

Paliko didiliame nuliūdime 
moterį Kotrinų, po levais Jan
kevičiūtė, 2 dukteris; Marijo
nų ir Onų, sūnų Antanų, pus
brolius Juozapų Rimkų if jo 
šeimynų, Pranciškų Gend-ollų 
ir jo šeimynų, švoger) Juoza
pų Jueikų. 2 švogerkas: Anta
nini) Jueikienę ii Marijonų Sa
dauskienę; o Lietuvoj senų 
motinėlę, brolį Joną lr seseij 
Onų.

Kūnas pašarvotas 1341 So. 
Fairfield Ave. Laidotuvės jvyka 
ketvirtadienį, liepos 2 3 d , iš 
nalnų S vai. ryto pus atlydėtas 
į Nekalto Prasidėjimo Panelės 
šiene. .Marijos parupijos luiž- 
nyčlų, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos uz velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiam • visus 
gimines, d.ruuRus-R-s ir pųž.y»- 
latnus-nias dalyvauti šiose lai
dotu vėso.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Sūnus, Pusbroliai. švogerla, 
Švogcrkos Ir Giminės.

Lalilotuvlų direktorius J F. 
Eudeikis. Telefonas l’ARds 
1741.

11:15

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių I 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. J. Zolp 1646 We8t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

I. F. EnMis_ _
LaMcz ir Suk

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

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 Cicero 5927'

1. LiuliKiras 4092 Archer Ave.
Phone LAFayette 3572

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

T e V A S
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPubllc 8340

When natūra ne- 
glects to funetion, 

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

Phone today for an 
early appointment.

Ask for Clairol nt your 
favorite Ik-auty Nliop 
or wrU» to Clairol Ine. 
ISA W. 4«th Street, 
Ncw York City, N. Y.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
FAUUtELŲ DIEBt JAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja Sia
mo darbe per šešios kartas. 
Vcskito paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

VI.iklk blokas 1 rytu* nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Itoz. PKNRAOOLA MU
UkLMONT *4*6 

ornee, HIIJJ41DB IMR 
Vlnoent Roaelll, aeer.

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
I. F. Raižius
S. M. Skudas

3319 Lituanica Ave. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 Weet 18th Street 
Phone CANai 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

AMBULAN0I PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ

YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

otlierwi.se
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ŠVENTO MYKOLO PARAPIJOS METINIS PIKNIKAS
jvyks SeUieni, Liepos (loly) 28 diena, 1935 metais

Vytauto Darže prie 115
PRADŽIA 12 VAL. PUSIAUDIENIO.

ir Cravvford Avė.
MUZIKA METRIKIO.

Nuoširdžiai kviečiame visus parapijonus, draugus, prietelius, profesionalus, biznierius, visus 
kaimynus ir tolimesnius piknikan pas mus. Už atsilankymą ir bent kokią suteiktą paramą mūsų 
parapijai būsime labai dėkingi. Lauksime visų.

KLEBONAS ir KOMITETAI

VIETINES ŽINIOS
PRIEŠ 20 met;

Liepos 24 sueina lygiai 20 
metų, kaip Eastland apvirto 
Chicago upėje. Žuvo 451 mo- i 
teriškos lyties ir 361 vyris- j 
kos. Iš jų buvo 573 nevedę, į 

226 vedę, 5 našlės, 2 našliai, J 
1 persiskvręs ir 5 nežinomi, i 
Tautybėmis skirstėsi šiaip: į 
212 vokiečiai, 148 čekai, 117 
amerikiečiai, 80 lenkų, 49 au
strai, 41 švedas, 40 airių, 17 
norvegų, 16 italų, 14 anglų, 
13 danų, 13 rusų, 8 angarų, 
7 škotai, 5 kanadiečiai, 2 pra
ncūzai, 2 olandai, 2 šveicarai, 
1 grekas, 1 lietuvė ir 24 neži
nomos tautybės.

A. a. Petronėlė buvo gimu
si kovo 10 d., 1898 m., Chica
goje. Žuvo sulaukus 17 m.. Ve
lionė buvo veikli jaunimo ta-

laitienė, O. Kalzanauskienė, 
M. Gedrimienė ir Jul. Živat- 
kauskienė. Tikimės, kad šis 
Onų organizuotas darbas pa
vyks ir atneš gražių vaisių 
parapijos naudai.

Reporteris

TOWN OF LAKE ŽINELĖS
Lab. Sąsgos 1 kp. rengias 

prie Centro išvažiavimo, ku
ris įvyks labd. ūky, rugsėjo 
1 d.

Doršų šeima aukojo bran
gią dovaną. Laimingasis ją 
gaus tame piknike.

z Sekmadienį, liepos 28 d. bus 
rinkliava mūsų bažnyčioje la
bdarybei. Visi prašomi paau
koti kas kiek gali. Auką pra
šomi įdėti į vokelį. Labdarys

Adv. Jonas Borden, vyks
tančių į Lietuvą sportininkų 

rpe. Priklausė L. V. 14 kp.'rėmėjų komiteto pirmininkas,

CICEROS ŽINIOS
IR VĖL APVOGĖ

k unija daug nuostolių pada
rė. Šalę jų namo nutrenkė ka
miną, kurio plytas pro lan
gus suvertė į Česų namą. Tuo 
laiku Česas valgė prie stalo 
ir labai, labai išsigando. Per 
plauką liko gyvas. Nuostolių 
padarė apie $100. Rap

Sulyg nutarimo draugijos 
Dievo Motinos Sopulingos pa
veikslas bus traukiamas sek
madienį, liepos 28 d., 12:30 
popiet, priešais Šv. Antano 
parapijos svetainę. Visos na
rės turi būti su draugijos že
nkleliais (šarpomis). Nusitrau 
kus paveikslą, bus mėnesinis 
susirinkimas. Korespondentė

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

Praeitą savaitę bažnyčios 
remonto fondan aukojo sekan
čiai: Mergaičių Sodalicija va
karėlio pelną (vakarėlis įvy
ko liepos 18 d., J. AndriuškosCicero, III. Dėkingi Chicago jiurjs daug pasidarbavo, kad

Vyčiai jai Šv. Kazimiero ka- sudaryti galimybę mūsų pasi-. . 17 , . ,, , t»-
puošė pastatė gražu pamink-1 ?vm5iu^ras Artininkams da' b,opos 22 d’ 18 no5itlcs ir I ”ame) ~ 17 doL’ Myk' B,m' 
J 1 • 1 žymėjusiems bporiiHiiiKanis ua . _____ is TtaHziv, UI  .
lą. Red Cherry

IŠRINKO ATSTOVOS Į VI
SO PASAULIO LIETUVIŲ 

KONGRESĄ KAONE
Liepos 21 d. dr-jos “Lietu

vos Ūkininko” pusmetiniam 
susirinkime nutarta siųsti d>i- 
draugijos atstovus f Viso Pa
saulio Lietuvių Kongresą, 
Kaune.

Du dr-joe nariai — biznie
riai, Antanas ir Povilas Vil
kai, vyksta į Lietuvą atosto
goms. Tat draugija įgaliojo 
juos dalyvauti Viso Pasaulio 
Lietuvių Kongrese ir atsto
vauti vieną didžiausių Chica
gos draugijų — “Lietuvos Ū- 
kininkas”.

Chicagą apleis liepos 30 d., 
sykiu su Amerikos Lietuvių 
Olimpikos sportininkais; ke
liaus “Normandie” laivu.

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

lyvauti viso pasaulio lietuvių 
sporto olimpiadoj. Šį vakarą 
išleistuvių bankiete, Soutli- 
moor viešbuty, adv. Borden 
vadovaus programai. Jis nuo
širdžiai kviečia visus atvykti 
į šį istorinį bankietą.

ri tos garbės nešioti šv. Onos 
vardo, bet jų dukrelės yra O- 
nos, visos stoja į vieningą 0- 
nų darbuotę.

Valdybą sudaro: L. Criga-

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

ONOS ORGANIZUOJASI
SO. CBICAGO. — Smarkiai

organizuojasi šios kolonijos 
Onos.

Praeitą sekmadieni* po su
mos parapijos svetainėje įvy
ko darbuotojų susirinkimas, 
kuriame dalyvavo ir gerb. k^e 
bonas Vaitukaitis su parapi
jom komitetais.

Po klebono kalbos, suorga
nizuota gražus pulkas mote
rį} bei merginų ir pavadinta 
Onų organizuota darbuotė. Ti
kslas — surengti parapijai į- 
domų pikniką, rugpiūčio 11 
dieną.

Jei kurios moterys ir netu<

labai dėkingas visiems para
pijiečiams už gausų rėmimą 
parapijos.

Liepos 25 d., 8 vai. vakare, 
parap. svetainėje įvyks svar
bus susirinkimas parapijos 
komiteto, visų dr-jų atstovų 
ir visų parapijos darbuotojų. 
Bus tartasi reikale parapijos 
vidurvasarinio pikniko, kuris 
įvyks liepos 28 d. Be to, bus 
renkama tai dienai darbinin
kai. Piknikas bus parap. dar
že ir svetainėje. Kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti. 
Muzika — Phil Palmers or
kestra.

Pranešimai
Namų savininkų ir Piliečių 

Susivienymas Town of Ijake 
(Property Owners and Citiz- 
ens Ass’n) laikys mėnesinį 
susirinkimą ketvirtadienį, lie
pos 25 d. parapijos svetainėj, 
8 vai. vakare. Rašt.

stiklus alaus, bet nebuvus gil
ta.

Šį visą reikalą teisėjas ati
dėjo iki liepos m. 31 d., o 
Mrs. Butman pasiuntė pas 
proto ligi) gydytoją, dr. D 
Rolmnnn.

kus iš Dolton, UL, — 15 dol.;• r
po 10 dol.: Jt.Savičius ir J. 
Sorokas; po 5dol.: J. Macke
vičius, P. Yuknis, A. Lauri
naitienė ir J. Krušinskas. Jo- 
nkienė 3 dol., O. Simonaitė 2- 

Liepos 20 d. .J. česams per-1 dol. Klebonas kun. A. Linkus

Ivėl apvogė J. Brazauskio, 
1447 So. 50th Avė., krautuvę. 
Išmušė durų stiklą, išnešė vi
sus cigarus, cigaretus ir kiek 
smulkių pinigų.

LIETUVIS
OPTOMETRIOALLY A kiti 

SPEO1AL18TA8
Palengvins aklų (temptai*. kurie 

erti priežastimi galvos skaudėjimo, 
valglmo, aktų aptemimo, nervuotu- 

mo, skaudama aklų kartoj. atitaiso 
:rumparpgystf lr tollregystp. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egaamtnavlmas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. 8pecialė atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki S v 
NedBlloj nuo 1U Iki lt. Daugely at
sitiktai* akys atitaisomo* be aktai*. 
Rainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone OANal 0523

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Ree. and Office
PROspect 1088 SS&4 80. Leavitt St.

OANal 0704

Tel. OANal 0847
Rea FROtaect 4454

DR P. Z. ZALATORISDR. J. J. FOWARSK AS
PHTSTCTAN snd SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFTCE HOURS

2 to 4 and 7 to t P. M. 
8unday by Appolntment

uiti 11 l* Lnuniuiiiv
GTDTTOJAS lr CHIRURGAS

IRSI SOUTH HAIHTED STREET 
Reatdeantja 4400 So. Arteelan Aye.

Valandoa: 11 ryto Iki 1 popiet
4 Iki 8 v. vakare

Tel CANal 4188

DR. 6.1. BL0Ž1S
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
4 (Kampas Leavitt St.) 

Valandoa: Nuo * Iki 11 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro
8eredoJ pagal sutartj

DR. STRIKOL’IS
GTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 4 Iki 1 vak. 
Nedėllomla pagal entarti

Ofiso telef. BOUIevard 7S1O 
Nam* tel. PROspect 1480

Tel. CANa) 4122

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

Seredomis lr Nedėliomis pagal autartj 
REZTDENCT.1 A

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubllc 7868

Tel BOUIevard 7044

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTTSTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th 8treet

Tai.: nuo • Iki 8 vakare
8eredoJ pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspect 6378
Res. Tel.: HEMiock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvią Gydytojai lr Ghintrgss 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: S iki 4 Ir 4:80 Iki 4:SA 
Seredomia Ir nedaliomis pagal sutart) 
Res. 8815 W. 44tb Rt. Pagal sutart)

DR. T. DDNDDUS
GTDTTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnia 9488

Ofiao vai.: 2—4 lr 4—1 p. m. 
Nedėllomla pagal autartj

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gvdytojae Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentlataa

Oaa X-Ray
4148 ARCHER AVĖ., Oor. FvMdm 
Tai. offiee Laf. 8884: ree Virg. 4444

Tel. Oftao BOUIevard 4414—14
Rea. VTOtoey >448

DR. A. J. BERTASH
Ofiao vai. nno 1-8: nuo 4:80-8:84

756 Weat S6th Street

Į y A I E O 8 PASTABAI:

DR. MADRIDE KAHN
GTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
TeL Ti

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avs. 
a lubos

CHICAOO. ILL.
OFISO VALANDOS:Hm 14 Iki 11 vai. ryta, ano a Iki 4 

vai. po plet* lr dm 7 iki 4:84 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 14 Iki 18 

valandai dien*
ĮVkfn—s MTDvrav

Hm 14-18 ▼. ryta: 8-8 Ir 7-8 ▼. V. 
Hedėldlealale nue 14 Iki 18 dlsae

Jau nebeliko nei pilnai dvie
jų savaičių iki visų ehicagie- 
čių su nekantrumu laukiamos 
Dainos Šventės, kuri įvyks 
rugpiūčio 4 d., Vytauto par
ke. A, tą dieną Vytauto par
ke bus svietelio. Bus begalo 
gražus ir tūkstantinis visų 
Chicagos ir apylinkės lietuvių 
parapijų choras.

Raporteris

6ARSINKITĖS “DRAUGE”
LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. LAFayette 7484

DR. F. G. WINSKONAS
GTDTTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
VaL: Ž—4 lr 7—4 vai. vakare
Ree. 2136 W. 24th St

TeL CAMaI 0404

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rev • Tel HEMloek 4284

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Realdancljoa Ofisas: ŽIBI W. 4»th St
Valandoa: 14-11 Ir 8-8 vai. vak. 

Seredomia tr Nedėllomla pagal sutarti

DENTISTAS
1444 80. 48th CT.. CICERO, ILL 
Utar., Ketv., Ir P4tn. 14—• vai. 

8147 80. HALSTED ST.. CHICAOO
Paned., Sered. lr Subat. 1—t vai.

Offiee Tel. HEHIock 4841 
Ree Tel. OROvehlll 0417

4424 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
1418 W. MAROUETTE ROAD 
GTDTTOJA8 lr CHIRURGAS

Vai. 1-4 Ir 7-8 vak.
Ketv. Ir Nedėllomla susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 87*8 
Naktimis Tel. CANal 0441

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 2 Iki 6 popiet 7 Iki « vak.

______ Nedalioje pagal sutartj

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3061

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 We«t 43rd Street

Valandos: Nuo • Iki 10 rytais — 1 
Iki 8 popiet — I Iki 8:80 vakara 
Nedėllomla nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

MRS. B. BUTMAN PASIŲ
STA PAS GYDYTOJĄ ‘
Desplaines stoties seržan

tas J, AVhitelavv vakar mies
to tieisėjo E. A. Jonas teis 
man pristatė Mrs. Belle But
man ir pranešė, kad ši mote
riškė 11:30 naktį atėjo stotin 
įsigėrusi ir nusiskundė, kad 
Boxey saliune, 833 W. Madi
son gat., iš jos atimta pini
ginė. Į saliuną su ja pasiųs
tas policmonas. Piniginė at
rasta. Joje buvo 11 dol. 57c. 
smulkiaisiais ir 417 dol. čekis 
nuo vyresniojo teismo klerko 
F. V. Zintak.

Mrs. Butman teisme liudi
jo, kad ji Į tą saliuną nuėjus 
su kaž kokiu vyru vardu 
“Jim” ir piniginėje turėjusi 
350 dol. Šie pinigai dingę. Ji 
prisipažino, kad išgėrusi du

REIKIA DARBININKŲ

Reikalingas jaunas vaikinas 
dirbti užeigoj, už baro. Atsi
šaukite:

K. DAGIS
2957 West 63rd Street

UŽMUŠTI DU BER
NIUKAI

Ant Southvvest vieškelio, ar 
ti 131 gat., rasti automobilio, 
suvažinėti ir užmušti du ber-1 
niukai, apie 12 ir 15 m. amž.

LIETUVIAI ADVOKATAI:
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 • iki S 
Panedėlio. Seredos tr Pėtnyčioe 

vakarais 4 Iki 9 
Telefonas OANal 1178

NAMAI: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPubllc 4400

Telephone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ir

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 S. ROCKVVELL ST. 
Telephone: REPubllc 9723

Res. 1227 S. 50th AVĖ., CICERO 
Telephone: CICERO 5395

CLASSIFIED
AUTOMOBIUK8 AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC.
— Vartotu Karu Bargenai-----

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

nt'TPK '35, Club Sedan su trunk, gnrnntuolas ..................... t9o1
BUICK *35. K Sedan 47. garantuotas ........................................ 8705
BUTCK '33. 5 Sedan. 6 drat ratai, lobulaa ............................... S*91

BltfC’rC. '33 .* Sedan 4.*. f drat ralal. labai pulkus .. 8971
BUTCK '31. 5 Sedan 67. gero! <varko1 ........................................ 8391
BUTCK '30, 5 Sedan 41. mediniai ratai, era’tam stovy .... 8221
BUTCK '30. 7 Limo. SeSI drnt. ratai, eina O. K..................... 8271
CADTT.T.AC '31. 7 Sedan. tobulam stovy .................................... 8«91
CADTT.LAC '30. 7 Sedan. pertalsvta. ........................................ «3«S
CADTT.T.AC '30. 14 cilindru 7 Sedan. lahal pulkus....................8591
CIDTT.T.AC '30. 7 Sedan. labai puikiam stovy............................. 8i91
CADTT.T.AC '29. 5 Sedan. Svarna karna ........................................ 8221
CADTT.T.AC '29. 7 Sedan. gerai bėga .....................  827R
CADTT.T.AC '28, 5 Sedan. graliam stovv ............................... 81’1
C4DTT.T.AC "»S. 5 Sedan. ee-n vertenvhė ............................... 8<OO
CHEVROT.CT ''33, 2 durų Sedan. radio. hesterls, tobulas .. 8’01
CHEVnOT.ET '31. Snort Coupe, geras motoms ..................... 8231
CHRVST.ER ’SO. 4. 5 Sedan. K drnt ratai. O. K.....................8311

FORD. *35. Sport Coupe, kuone nauja a ................. NPF.CT3T,
FORD '8t, Buslneao Coupe, Svarus ..................... ....................... 8221
FORD '34. Snort Coune. gera vertepvbė ................................... 4(71
T,A SAT.T.E '31. 5 Sedan. tuodns, drat. radai ...................... 4341
LA SAT.T.E '30. 5 Sedan. 4 drat. mlal ...................................... 44(1
T.TNCOLN 'S o. 5 Sedan. lahal pulkus ........................................ 4291
OAKT.AND ’SO. 2 Duru Sedan. gražiam stovy............ ............. 4171
PACKARD '32. 7 Custom Sedan, tohulam stovy ............... 4411
PACKARD '11. 7 Custom Sedarf, gerai bėgantis ............... 4391
PTERCE '84. 2 Coupe, labai pulkam stovy ............................... 4191
PT.VMOTTTH ’83. 2 Coupe, Rumhle seat Svarus ................ 4391
PDNTTAC '34. 2 Durų Sedan su trunk. kaip naujas...........8191
PONTTAC '34, 4 Duru Sedsnf. ksln nsulas .............................. 8191

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

f CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run “ $7.00
Mnm————---------------------------- — , ■ ■ 1 ......... ............................ __


