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BISMARKAS SUKLUPO, HITLERIS 
IR GI BUS SUKLUPDYTAS

ŽENEVA, rugp. 2. — T. 
'Sąjungos taryba nieku būdu 
negali palaužti diktatoriaus 
Mussolinio pasiryžimų prieš 
.Etiopiją. Jis atsisako žadėti, 
kad iki skirto laiko nepradė- 
siąs karo veiksmų prieš Etio 
piją. Taip pat neprisiima jo-

ANGLIJA IR TOLIAU 
ĮSPĖJA ITALIJĄ

LONDONAS, rugp. 2. —
Anglijos užsienio reikalų sek 
retorius Sir S. Hoare kalbė
damas parlamente dar kartą
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Lietuvos Teisingumo M'nistenjos Rūmai Kaune, šie rū
mai baigti statyti Kaune 1929 metais. Juose dabar yra tei
singumo ministerijos Įstaigos ir paruoštos patalpos būsimam

j Chicagos policija vakar su- 
, ėmė ieškomą Mandeville W. 
Zenge, įtariamąjį dr. W. J. 
Bauero iš Kirksville, Mo., su 
žalojimu ir nužudymu.

, Jis suimtas Checker Cab 
Co. garadžiuje, 4642 Madison 
gat., iš kur jis telefonavo kam 
tai į Cicero.

Pasirodė, kad jis su savo 
paliktu švarku, skrybėle ir

NĖRA GALYBĖS, KURI GALĖTŲ 
PALAUŽTI KATALIKUS

raščiuku vienam taxicab mė-
. posėdžius laikė ne Lietuvos seimas, bet juos po visą pasaulį gino suklaidinti policiją. Jis

karo Ainkoje. las karas, sa- j pagarsįno kariuomenės teismo posėdžiai, kuriuose buvo išna- ragė, kad pasiryžęs nusiskan-

kio kompromiso taikos palai- į • • ita.liia kad ii vengtu I Lietuvos Seimui. Deja, šiuose rūmuose pirmuosius ilguosius
kymui Mussolini atkakliai pa ' 1 ' J ’ ■nosėdžine Įniks dp Lipinvnn spimns het iuos nn visn nasauli
reiškia, kad T. Sąjungos ta- ,-- -------------,--- ------------

šia nelaimė pasauliui. Ar šis audrą prieš Lietuvą. Kalbama, kad šiuose rutiluose kelis po- 
karas būtų trumpas, ar ilgas

ryba neturi pagrindo kištis į 
Italijos pasiryžimus.

Tuo tarpu Anglija imasi vi 
sų galimų priemonių, kad su

laikius Italiją nuo karo žygių 
'Afrikoje. Ieško įvairiausių 
būdų, kad Italiją gražiuoju 
sutaikius su Etiopija.

ir kas laimėtų, nesvarbu. Sv
arbiausia tas, kad tada visos 
tarptautinės sutartys netektų 
savo reikšmės. Jei Italija tu
ri ginčų su Etiopija, tai visa 
galima išspręsti paprastuoju

TJ v, i , .. . i keliu, be karo.Pranešta, kad šiandien An I
glijai pavykę savo pusėn pa-, Sekretorius pareiškė, kad 
traukti Prancūziją, kad ben- . A"KllJ°s> vyriausybė laikosi 
dromis jėgomis sulaikius ilus.T' Sąjungos ir Italija turi pa
solinį nuo jo karingų žygių. 

Sakoma, kad tai bus galu
tinos pastangos. Greitu laiku 
teks girdėti, ar šios pastan
gos bus sėkmingos.

Savo keliu, Etiopija pareiš 
kia, kad ji nepripažins jokių 
sau kenksmingų taikos sąly
gų. Etiopiečiai vieningai ko

siduoti pastarosios sprendi
mui.

NACIAI STIPRIAI APSI
DRAUDŽIA

BERLYNAS, rugp. 2. — 
Naciai gamina naują krimina 

vos su pasiryžimu žūti už sa linį kodą (kodeksą) Vokieti- 
vo krašto nepriklausomybę. ‘ jai. Teisingumo ministerijos 
Nesutiks, kari Italija gautų valstybinis sekretorius Ro- 
progos ekonomiškai ir politiš land Freisler aiškina, kad vi- 
kai išnaudoti kraštą. sokis aktyvumas prieš nacion

------------------- alsocialistų (nacių) partiją,
arba prieš jai priklausančias 
organizacijas naujuoju kodu 
bus skaitomas išdavybe ir kai

JERUZALE, rugp. 2. — kuriais atvejais už tai bus

ŽYDAI BURIASI J 
PALESTINĄ

Tūkstančiai žydų ateivių čia 
atvyksta laimės ieškoti ir įsi
gyventi. Tai daugiausia pas
prukę ir pašalinti iš nacių 
valdomos Vokietijos žydai.

NACIAI PASALINO 
KORESPONDENTĄ

numatvta mirties bausmė.

PASISAKĖ NEKALTU

sėdžius turės ir pirmasis pasaulinis lietuvių kongresas.

DAUG VYSKUPĮĮ DALYVA APAŠTALIŠKAS DELEGA
VO PER KONSEKRACIJĄ TAS BUS SUVAŽIAVIME

jo “pasiryžimui.”
Policija netikėjo tam 

Ir turėjo
pagrindo. Matyt, jis mėgino 
įsimaišyti įvairių valkatų tar 
pan Madison gatvėje ir pasi
likti laisvu.

Pas suimtąjį rasta kišeniu-
NEAVARK, N. J. (per paš- LA CROSSE, Wis., rugp. je 2 dol. ir 20 dolerių paslėp

tą). — Švč. Širdies katedroje 2. — Catholic Central Verein ta avalinėje.
mons. T. H. McLaughlin kon- of America turės čia suvažia- j- pradžių jis nenorėjo pa
iniotas vyskupu. Jis pa- vimą rugp. m. 17-21 d. Apaš-^igakyti gavo tikrog pavardės. 
skirtas šiai vyskupijai vysku
pu pagelbininku su Niša vy
skupo titulu.

Du arkivyskupai ir 21 vy
skupas dalyvavo konsekraci
jos iškilmėse. Vietos vysku- 
pas T. J. \Valsh buvo konse- 
kratorium. Jam gelbėjo Peori 
jos ir Syracuse vyskupai.

SUIMTI KLASTINGŲ PI
NIGŲ SKLEIDĖJAI

tališkas delegatas J. E. ar- geį jQ suėinimo netikėtai 
kivyskupas A. G. Cicognani Chicagon atvyko jo tėvas
kalbės suvažiavime.

VIESULAS RYTUOSE; 
7 ASMENYS ŽUVĘ

BERLYNAS, rugp. 2. — 
Atrodo, kad Vokietijoje pa
kartojamas Bismarko “kultur 
kampfas” prieš Katalikų Baž 
nyčią. Bismarkas 1871 metais 
suklupo kovodamas prieš Ka- 
talikų Bažnyčią, Tad diktato
rius Hitleris suklups veikiau. 
Hitleris yra sumanęs pagrieb 
ti savo kontrolėn gyventojų 
privatų gyvenimą. Visa .jam 
nelaimė, kad Katalikų Bažny
čia stato kliūčių. Dėl to Hit
leris ir kovoja prieš Bažny-* 
Čią ir, matyt, tikisi laimėti 
kovą.

Tačiau jis skaudžiai apsi
rinka. Vokietijoje katalikai 
sudaro 34 nuošimčius visų 
gyventojų. Ne tik jie savo 
skaičiumi galingi, bet ir kul
tūra didingi. Su jais tad ko
va tikrai neįmanoma. Bet 
Hitleris su savo sekėjais kol 
kas neturi pasiryžimo pa
neigti šią vedamą kovą. Jis 
turėtų atsižvelgti į netolimą 
praeitį. Bismarkas savam lai
ke buvo pasiryžęs išgriauti 
Bažnyčią ir pavergti katali
kus. To neatsiekė. Tad negali 
būt ir kalbos, kad Hitleris ką 
nors laimėtų.

1 Šį kartą prieš Bažnyčią ko
vojama, kad ji smerkia nacių

sterilizavimo įstatymą. Girdi, 
katalikai turį pasiduoti šiam 
įstatymui, nes esąs toks dik
tatoriaus Hitlerio noras. Šis 
gi įstatymas yra priešingas 
kiek žmogaus prigimčiai, tiek 
dorai, tad nerasi visoj žemėj 

^tokios galybės, kuri priverstų 
katalikus paneigti prigimtį ir 
dorą. Patsai Katalikų Bažny
čios Galva Popiežius pasmer
kė sterilizaciją ir Hitleris no
rėtų, kad katalikai klausytų 
jo, bet ne Popiežiaus.

Prieš tai tas pat Hitleris 
su savo sekėjais puolė kata
likų jaunimo organizacijas, 
norėdamas paimti savo išim- 
tinon žinion visą krašto jau
nimą. Neatsiekė tikslo. Jam 
pasakyta, kad ne jo dalykas 
rūpintis katalikų jaunimo auk 
Įėjimu. Tad daliar jis imasi 
kitokių priemonių. Jis puola 
katalikų kunigiją, kad ji Ki
šasi į krašto politiką. Bet tai 
tik piktas prasimanymas. Ku 
nigija tik ginasi nuo jo gau
jų siautimo. Su Dievo pagal
ba ir apsigins. Kaip visur ki
tur, taip ir Vokietijoje Baž
nyčia galų gale laimės ir tri
umfuos.

Bismarkas suklupo, su Hit
leriu tas veikiau įvyks.

ūkininkas iš Missouri valsty
bės su jaunesniuoju sūnum ir 
suimtąjį identifikavo. Tėvas 
atvyko Chicagon, kad radus 
sūnaus lavoną ežere, bet rado 
jį policijos rankose.

Tėvas nusprendė ginti su
imtąjį ir tam tikslui nusam
dė advokatą.

Savo keliu suimtasis proku 
roro ofise išklausinėjamas.

NEW YORK, rugp. 2. — 
Nepaprastai didelė audra iš
tiko Babylon įlankos pakraš
čius. Pakraščiai užversti su
daužytų, valčių dalimis.

7 asipenys • žuvo, o viepasS. komisionierius E,'K.
AValker pavedė grand ! paimtas į ligoninę
suimtuosius E. Chrzanowskiį ! ----- --- - -
ir J. Valaitį, iš Cicero. Abu
kaltinami netikrų penkdoleri- 
nių banknotų skleidimu. Valai 
čiui skirta 1,000 dol. laidas, o 
anam kitam — 1,500 dol.

Anksčiau buvo suimtas C.
Giha už tą pat nusikaltimą.

U.

TRAUKTI TIESON VISĄ 
BOARDĄ

CHICAGOS MAJORAS 
NEIGIA PROTESTUS

Chicagos majoras neigia 
griausmingus piliečių protes
tus, kad jis nekurtų Burn- 
bam parke, ežero pakraštyje,

Mills Red'mond, 27 m. amž., 
kurs prisipažino policijai, kad 
jis nužudęs Miss Marion Coz-j

AREŠTUOTA 30 RIAU
ŠININKŲ

Chicago darbo federacijos 
sekretorius E. N. Nockels rei
kalauja, kad Chicagos parkų komercinės pramogų vietos, 
distrikto boardas būtų pa
šauktas tieson ir pašalintas iš 
užimamos vietos dėl jo nepa-

PHILADELPHIA, Pa., teisinamo nusistatymo Sol-
zo, 17 m. amž., ir jos lavoną rugp. 2. — Streikininkų riau-!dier field stadijumo reikale, 
įstūmęs purvų nubėgimo ba- šių laiku arti Opai Hosiery

BERLYNAS, rugp. 2. seinan, teisme pasisakė nekal-' fabriko daug asmenų sužei- 
Nacių propagandos ministerio tu ir prašė teisėjo, kad jam 8ta ir apie 30 areštuota 
nuosprendžiu iš Vokietijos pa būtų duota laiko gauti advo
šalintas šveicarų laikraščio [ katą.
Basler Nachrichten korespon

Šis boardas kovoja prieš 
kun. C. E. iCoughliną. Jis at
sisako pagaliau skirti minėtą 
stadijumą ir darbo federaci
jai, kuri rengia masinį susi-

dentas dr. E. Klein.

Vieną dieną į Klaipėdą at- j CA I 9 nui 4 AllUCLllį
Teisėjas Lewe davė jam lai, vežta 6 tonai pašto iš Ame- rjnkimQ at(.inan{ią darbo dje. 

i ko iki rugp. 14 d. “’ * “rikos. ną.

KOMUNISTŲ RIAUŠES 
NEVV YORKE

KATALIKAI MOKSLINO
ETIOPIJOS VALDOVĄ

NEVV YORK, rugp. 2. — MANILA (per paštą). — Šiandieninis imperatorius 
Apie 100 komunistų sukėlė J. M. Lenhart, kapucinas, laik 
riaušes rotužės aikštėje. Jie raštyje I>a Defensa rašo apie

yra palankus katalikų misi
joms, jas globoja. Kai kurio-

sakė norį matytis su miesto katalikų misijas Etiopijoj. Jis ms misijoms jis yra skyręs ne
majoru, 
ji gerai 
domis.

Kai kurie raudonie- 
“pavaišinti” su laz-

“NUSAUS1NS”

MEXIC0 CITY, rugp. 2. 
— Meksikos prezidentas Car- 
denas pradeda kampaniją, 
kad visam krašte įvedus svai 
giųjų gėrimų prohibiciją.

iškelia aikštėn, kad katalikų 
misionieriai mokslino šiandie
ninį Etiopijos imperatorių 

— Halie Selassie I, kurio tikras
MEKSIKĄ vardas yra Ras Tafari. Taip 

pat pažymi, kad imperato
riaus tėvas, Ras Makonncn 
Tafari, buvo giliai religinis 
žmogus ir pavyzdingas krikš
čionis, nors jis nepriėmė ka
talikybės.

mažus žemės plotus, o kai ku
rias remia ir pinigiškai.

Ras Tafari i( šiandieninis 
i imperatorius) 1924 m. lankė
si Europoje su savo krašto 
įtakingų vadų grupe. Būvo 
Romoje ir Popiežiaus audien
cijoje. Ten atlankė kunigų ka 
pucinų vedamą Etiopijos ko
legiją.

ATIMAMA DAUGYRĖ LAIVU ĮSIGIJIMO KLAU- 
NAMŲ SIMAS LIETUVOJE

Vakar majoras paskelbė, 
kad jis jau paskyrė tai ren
giamai vietai 10 komisionie- 
rių. Dešimčiai metų jis pa
skyrė savo sekretorę, Miss 
Bessie O’Neil. Girdi, ji paskir 
ta tik laikinai, kol bus rastas 
tai vietai atitinkamas, pasto
vus komisionierius.

Šios. pramogos vietos stei
gimui majoras turi gauti pa
skolą iš krašto vyriausybės. 
Protestuojančios piliečių or-Šio boardo preziaenfu yra

R. J. Dunham, Illinoise vie- . .. , . . ._ . , , y » ■, v ganizacijos kreipsis i vyriaušųjų darbų pažangų federahs , , , . . ... .
j • • x x • /-.v sybę, kad majorui nebūtų sk-administratonus. Chicagos . . ... , . , . ., , . , .. ui, irta jokia paskola. Jei tas nedarbo federacijos valdyba kr- . * , . ... ..„ ,x gelbėtų, tariamasi kreiptis eipes pas prez. Rooseveltą, I ® . », . «.

teisman, kad sutriuškinus š)kad jis pašalintų Dunhamą iš 
administratoriaus vietos.

Dunham neseniai teisme pa
sisakė, kad jis diktuoja boar- 
dui, ką šis tuii dary'G.

majoro pasiryžimą — suko- 
mercinti ežero pakraštį.

KARŠTESNE UŽ SAULĘ

ORAS
CHICAGO IR APYLIN-.

I
KlfcS. — šiandien iš dalies de' 
besuota ir vėsiau.

LONDONAS, rugp. 2. — 
Pereitą rudenį susekta nauja 
skaisti žvaigždė Herkuleso 
žvaigždyne. Dabar patirta, 
kad ta nauja žvaigždė yra še
šis kartus karštesnė už mūsų 
saulę.

WASHINGTON, rugp. 2. 
— H0LC (Home Owners 
Loan Corporation) neužilgo 
turės visur daug namų, ku
riuos galės parduoti, arba iš
nuomoti. Pasirodo, kad žy
mus skaičius aamų savininkų, 
kuriuos korporacija (krašto 
vyriausybės įstaiga) išvadavo 
nuo namų aprašymo (foreclo 
turės) perimdama morgičius, 
neturi iš ko, arba atsisako to 
liau mokėti korporacijai nu
statytas ratas ir todėl korpo- 
racija teisino keliu paima na
mus.

Iš vyriausiojo korporacijos 
ofiso pažymima, kad artimti 
namai nebus skubiai parduo
dami. Yra nusistatymas, kad 
parduodant gavus perimtas 
morgičiais sumas, taip kad 
neturėjus nuostolių.

Tačiau nuostolius turės, 
i Daugybė namų per aukštai 
įkainota. Namų savininkai ap 
sunkinti įvairiausiais kaštais. 
Morgičių savininkams mokė
ta viskas, ko tik norėjo jų šir 
dys ir tuo keliu savininkams 
padidintos išlaidos. Visais rei 

! Italais atsiklausta tik vienų 
morgičių savininkų, o namų 
savininkai palikta tik papra
stais ožiais. Štai, klaidos, ku
rių negalima atitaisyti.

KAUNAS. Nors Lietuva 
ir prieina prie jūros, tačiau 
dažniausiai laikoma žemy
no valstybe, nes neturi savo 
laivų. Klaipėdoje kai kurie 
pirkliai turi keletą laivų, bei 
jie nėra valstybės nuosavybė. 
Uoste esamieji tarnybiniai 
laiveliai tolimesniam susisie
kimui netinka. Mūsų prekės į 
užsienį vežamos svetiniais lai 
vais. Apie tautinio laivyno 
steigimą iki šiol buvo tik kal
bama, bet nieko apčiuopiamo 
nepadaryta. Girdėti, kad ati
tinkamos įstaigos šį klausimą 
vėl svarsto. Yra pasiūlymų, 
kad prie laivų pirkimo prisi
dėtų Kauno, Klaipėdos ir ki
ti miestai. Mūsų prekės eina 
net į T. Ryt. ir Afriką. Įsigi- 

Ijus savo laivų, Lietuva ap
tarnautų ne tik Europos pa
krančių valstybes, bet ir jo 
sios vėliava pasiektų ir toli
mesnius vandenis. Dabar kai- 
bama ir apie privačią inicija- 
tyvą įsteigti laivų bendrovę.

ŽAIBO UŽMUŠTAS

Lietus su perkūnijomis už- 
pereitą naktį sutriuškino ne
pakenčiamus karščius Chica
goj ir apylinkėse. Vienas as
muo žaibo užmuštas.
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H(tU<MEKAI OS KAINA: J. AinerTkoa valstybė:
M*,muim J6 00 Fuuul metų — |I6U: Ttlnin meneaUuut- 12 00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse
.meuutnerata: Metams — 97.M; Puael metų — 94-90. 
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'tedektortus priima — nuo 4 vai. 11*1 B vaL popiet 
tsiblmų kainos prisiunčiamos pareiaalavua. 
Bendradarbiams lr korespondentams raitų necrųtlna, 1

įei aepraAoma tai padaryti lr neprlalunClama tam tiks
lai pakto tankių.Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 vaL popiet.
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DIENOS KLAUSIMAI

GERIAUSIOS KLOTIES MOTERŲ 
SEIMUI

Pirmadienį, rugp. 5 d., Hartford, Conn., 
prasideda A. E lt K. Moterų Sųjungos 17 
Seimas.

Moterų Sųjunga yra viena didžiausių ir 
svarbiausių Amerikos lietuvių katalikų or
ganizacijų. Kiekvienam geram lietuviui ka
talikui rūpi, kad visos mūsų organizacijos 
bujotų ii- augtų ir neštų gerovę savo na
riams, o sykiu būtų naudingos katalikybei 
ir lietuvybei.

Tad ir Moterų Sųjungos seimui linkime 
geriausios kloties nusišviesti kelius sėkmin
gai tolimesnei darbuotei.

KITAS KARAS

n»AUflĄs
=

Mep^raste Visuomnes Siisidcneji 
A. L R. K. Federacijas 25 Kongrese

ji laimės Audri jų, o paskui susidės su Vem
pi ja ir Bulgarija, pagailos ir Kum unija.

Vokietija neapgaud nėja savęs tuščiomis 
viltimis ir prileidžia, kad su Čeko-Slovakiju 
ir Italija priseis susiremti. Tada, valandai 
išmušus, Vokietija paleis i darbų t4ek oriai-
lių, kiek niekas Bėra matus ir kurie iki šiol ,, .pruędy nebuvo t it* .daug.susidomėjime A. L.
vaidentuvėj tebuvo, luitu svarbių žygių dar- i<MtnJjkų visuomenė įsisiūbuoja veikiman it jūra Ji žino 
bai bus atliekami valandų, o ne dienų laiko- gerai, kati katalikybės ir lietuvybės gyvybė, aukšti religiniai 
tarpia s. į Ceko-Slovakijos ir šiaurinės ita-' tautiški idealai to iš jos reikalauja. Tik jie yra mūsų visuo-
... , •. , .„u;,, i,,,.,, menės tikslu. Šiam tikslui toji visuomenė gyvena ir dėl jo|.j.)S cent.us pus.iulsm ra'lengnj r>kru bom. vro p.|nii pafiiaukojh|io
bos ir nuodingi gesai. j Tenka manyti, kad šių metų kongresas bene bus vienas

Atakas iš padangių seks kariuomenių skaitlingiausių atstovais. Savo programa jis sudomins visus 
žygiui j tuos kraštus
į trumpų laikų parklupau n emu.- n n«- jCUpag 

lūs. Po to prasidės vokiečių stiprinimusL A. L. R. K. Federacijos 25 Kongresas bus 1935 m. rug 
vidurinėj Europoj. Pavykus tų ariikti, kas piūčio 21 ir 22 dd., Philadelpbia, Pa. Kongresas prasidės
Imlu prieš Vokieti), stosi Ji diktuos visai ■škilmiagwms paiMldomis iv. HM. tetofinfe Z«. ... .... ... greso posėdžiai bus ftv. Kazimiero parap. salėj, 324 WhartonEuropai, o paskui ir visam pasauliui. gatvė

Tokie tai yru vokiečių planai, kaip juos Lietuvių katalikų visuomenės ir jos vadų akys neberei- 
p.raniato prancūzų generalinis štabas. Gudru-. Lalo atkreiptos šiais metais Philadelphijon. Čia juos laukia 
tuo čia tuatosi. Svarbiausias j, gudrumus,'di,Mi' 8Varhū8 visuomeninki darbai. Suvaž avusioms visuo-

►Šeštadienis, rugp. 3 <1., 1935

talų pavergtos sostinės ir Ry- SVEČIAS IS DETROITO 
tų Lietuvos žemių vadavimui,- 
padėti lietuviams vilniečiams 
išsilaikyti prieš stiprių nutau
tinimo akcijų, iškovoti tame 
krašte sau priklausančias tei
ses ekonominėj, kultūrinėj sri- 
tyj-

Prie Vilniaus Geležinio Po 
ndo Centro Komiteto Kaunu 
susidarė VGF Centro JauniuK 
Sekcija, į kurių įeinu janm-

- , . . . .-i. i ip ir » 1110 organizacijų centro vudo-s. Taip Vokietija tikisi Amerikos lietuvius. Siame kongrese dalyvaus J. Ę. Vysku- ..
. i , . „ . . .. ims - kankinys Teofilius Matulionis, o taipgi ir vietos vys- y ų 1 1 ’ 1 OKauil-‘tupdyti ir čekus ir ita- f........  j ’ 10 • j «.<rns l, šbnS-gos, L. Saulių S-gos, J C K 

(Jaunųjų Ūkininkų Katelių), 
L. T. J. “.Jaunoji Lietuva’ 
S-gos, L. K. J. “Pavasaris’ 
S-gos, Vytauto Didžiojo Uni
versiteto akademinio D U i K 
skyriaus, V. I). Un-to akade- 

Vteitiniiikų S-. . _ . .. menės atstovanis teks užantspauduoti katalikybei ir lietuvy-;11111111! oluPM:
tai neerzmti prancūzų ir anglų. Mažiau jie jjeį mūsų visuomenėje ir jaunime tolimesnės garantijos do-Jgos, “Neo-Litliuania”, Va- 
paiso rusų. kumentų. rpininkų S-gos. Šios Sekcijos

Bet ar Prancūzija ir Anglija stovės run- , , Kongreso Programoje y svurbūs ' tikslas organizuoti kultūrinę
kas sudėjus os, kai vokiečiai pradės 
žygius? Pirmas vokiečių žygis bus prieš Kiai- ! 
pėdų. Ar didžiosios valstybės — Rusija, A n- 1 
glija, Italija ir Prancūzija stovės ir žiūrės, K.v'2įnilne
kas iš to išeisi 1 oaas

klaus'inai. Juos patieks kongresui gabūs refermtai 
u'° Referatus skaitys:

VOKIETIJOS VYSKUPŲ SUVAŽIAVIMAS
Vokietijos katalikų vyskupai Fuldos 

mieste turės suvažiavimų ir suformuluos ben
drų ganytojiškų laiškų, kuriame išdėstys ka
talikų nusistatymų į nacių valdžių.

Toks suvažiavimas buvo ketinama turė

Bendriems posėdžiams1. Kun. Jonas Balkūnas
I a. ».uu. niviuts Kripas — “Iš mokyklų išėjusio jaunimo 
organizavimas”.

Atskiriems posėdžiams 
a) Motenj posėdžiui3. Dr. Antanas Rakauskas — “Gimdymo kontrolės klau-

simas”.

Komp. kun. J. čižauskas,
Šv. Jurgio parap., Detroit, 
Mielu, klebonas, bus vienas 
žymių svičių Pirmoje Dainų 
Šventėje Vytuuto parke. Jis 
diriguos jungtinį chorų gie
dant Amerikos ir Lietuvos hi
mnus ir jo paties parašytų tai 
šventei dainų “Neprapuls mū
sų tėvvnė”.VGF propagandų, platinti Vi- 

! luinus pasus ir Vilniaus ženk- 
“ Federacijos skyrius parapi- .lėlius ir patraukti į šį darbų se buvo suruošti VGF Jauni- 

visų liet. jaunimų. mo Vajai, kuriems talkų su
darė organizuotas jaunimas.

b) Vyrų posėdžiui.4) Magistras Juozas Kriščiūnas
suomenėj”

“Vyras šeimoj ir vi-

Amerikos Legiono organas “The Ameri
can Legion”, rugpiūčio mėnesio laidoje be
turįs straipsnį, kur gvildenama kitas kaias. 
— That Ncxt. “Lašt Wkr '. Straipsnis yra 
iš po plunksnos pagarsėjusio karinių laikų 
korespondento VVytlie VV. AVilliams.

- Kad kitas karas bus, t utorius išvedžio
jo, .tai abejoti nereikia. Tik klausimas kur 
ir £ada. Vienas dalykas, vienok, aiškus — 
kitas karas neis tais keliais, kuriais ėidaiua 
Vokietija pralošė. U kai dėl klausimo kada 
prasidės, tai galima pasakyti, kad neužilgo. 
Tokia yra nuomonė prancūzų gene ralio šta
bo.

Kaizerio generalinis štatias planavo ka
rų laimėti trumpu laika uždrožiau! prieši
ninkams mirtinus smūgius pačioj kaip pra
džioj. Kitame kare Vokietijai greitumas dar 
labiau rūpės. O tai dėl pinigų stokos.

Prancūzų kariniai ekspertai yra įsitiki
nę, kad vokiečių dėmesys dabar ne į vaka
ras nukreiptas, ne į Prancūzijų, o į rytus ir 
pietus. Vokietija žino, kad \ akarų fronte pra
ėjusį karų pralaimėjo, Dabar ji nemano iš- 
naujo ren laimės ieškoti ir pro pirštus žiūri 
į visų tai, kų Prancūzija ar Anglija daro po
litikoj ar besiginklaviine.

Prancūzų generalinio štabo spėjimu Vo
kietija prie atsigriebimo ir galutino laimėji
mo eis lie vienu užsimojimu.

! Pirmas Vokietijos žingsnį*, rašo minė
tas autorius, bus mažas. Tai bus tik uždan 
gos pakėlimas prieš dramų, kuri vėliau bus 
vaidinama. O tas pirmas žingsnis būsiųs ne 
prieš kitų kų, kaip prieš Lietuvų. Kai Vo
kietija bus pasirengus pradėti, tai Klaipė
dos krašte bus padarytas pučas. Per šių ope
racijų Vokietija tikisi atgauti Klaipėdos kra
štų, o tame sumišime Lenkijai bus užleista 
Lietuva. Už tų Lenki,ia Vokietijai augių- 
tins koridorių. Vokietija darydama sutartį 
•u Lenkija už koridoriaus grųžininių pažudė-

. jo Lietuvų ir Ukrainų.

Klaipėdos kraštas, nedidelis žemes skly- 
mažai reiškia Vokietijai, bet jo atga

vimas begalo pakeltų nacių ūpų prie toli
mesnių žygių.

Sekantis vokiečių žygis būtų tat prasl- 
trrašimas j centrai inę Europų. Tųsyk bus pa
darytas pučas Austrijoj, Dėl to iahai susi
jaudintų Ceko-Slovakija ir Italija. Vokietija 
tųsvk plautis rankas ir sakys, kad su tuo 
ji nieko bendro neturi, bet sakvr, kad nie
kos- į Austrijos vidurinius įeikalus kištis ne
turėtų. Vokieti’cs viltis yra, kad per pučų

(Atskiri moterų ir vyrų posėdžiai bus rugp. 22 d. ryte). 
Tik sujungta, vieninga pajėga darosi reikšminga gyve

nime. Federacijos skyrius parapjoj yra organizacijų kuopų, 
ti birželio mėnesį, bet buvo atidėtas rugp. į draugijų, ir pavienių parapijiečių centru, cementuojančių vi-1
mėnesio pabaigai. Buvo tikėtasi, kad perse-1 P»vapi.)os organizuotas ir pavienius jėgas į vienų orgaui- 

. , . . . izatyvj kūnų. Jeigu mes tikime posakiui — vienybėje galybe,
Mduiinių įeika- tuomet tokis organizatyvis kūnas parapijoje yra ta vienybėje 
aujų suvaržymų, galybė. Be jos katalikiškų akcijų parapijoje nėra galima pil-

kiojiniai sumažės. Kuomet 
lų ministeris Frick išleido naujų
tai vyskupai nutarė, kad ilgiau tylėti negu- uai realizuoti.
lima.

GRASINA KATALIKŲ VADUI

Kad mūsų džiaugsmas, idealizavimosi jauuaja karta, k u- cinkas.

Vilniaus Pasas tai ne pa
prasta paveikslų knygelė su 
Vilniaus miesto gražiais vaiz- 1 
■dais. Jis turi daug gilesnę pra 
smę. Tai mūsų teisių į Vilnių 
simbolis - ženklas. Kas turi 
Vilniaus pasų — tas yra Vil
niaus fronto karys, kas įkli
juoja į Vilniaus pasų ženklelį, 
tos įgyja teisių į amžinų Lie
tuvos sostinę. Jis yra sostinės 
ir pavergtų Rytų Lietuvos Že
imių tani tikros dalies savi-

VGF Vajai pavyko: gauta 
i nemaža pajamų ir naujų VGF 
j rėmėjų (įsigijusių Vilniaus pa
sus).

Pradėjęs šį darbų nuo sa
vęs, organizuotas N. Lietuvos 
jaunimas, tuo tikslu susitelkęs 
į VGF C. Jaunimo Sekcijų, 
visų čia pasirašiusių atstovų 
organizacijų vardu prašo visų 
lietuvių išeivių jaunimų atei
ti į talkų Vilniaus Geležiniam 
Fondui: suruošti pagal vietos 
sųlygas VGF jaunimo vajus. ri, mums pasitraukus, turės užimti mūsų vietų, nepaliktų ber- j Šiais metais laikinojoj sos- „

Įgždžia svajone, bet būtų siuitų nuošimčių realizuotas, ^*5* Itinei Kaune ir provincijoj mie su kultūriniais tų vajų minė
LnnirrnL-n aiefnvai tnvSe rrolubnoi r* ii uf o 4 1 a 4* o 4-i.vh Lr om n -įmini ‘v L' v vkongreso atstovai turės galutinai nustatyti atatinkamų jauni
mo organizavimui programų.

Jokia sveika kūnu ir dvasia tauta kalbėti apie gimdymo
stuose, miesteliuose ir kailinio (Tęsinys 3 pusi. I

Ispanijos katalikų darbininkų vadas. Vi-;Siį i^^„U 
cente Madera dabar gauna grasinančių lai- - į)- su šiuo klausimu surištų laipsniškų tautos mirtį yra ne 
škų. Jisai yra pasižymėjęs per pastarąjį su- pakeliui. Ekonominė pusė ir nesveikata tani tikruose atsiti- 
kilimų ir apgvnė save. Jisai dabar negali kiniuose reikalauja, būtinai su šiuo klausiniu susipažinti ir
gauti policijos'apsaugom, kaip vra gavęs bu- ’ Prit*ikinti bei igyvendinti jį kur reikia nelaužant natūralių

. . j , . . vw. gamtos tiesų. Kitais žodžiais, vien tik teisota gundymo kon-
vus.s prezidentas Azuna, tai per laikraščius (rolė tegalima pripažinti.
grasintojams atsakė, jog jų nebijųs ir jei Vyro vaidmuo šeimoje ir visuomenėje yra svarbiu fak- 
jam priseitų žūti nuo piktadarių ranku, tai torium. Su viena ir su kita jis yra surištas begalo svarbio-'

.... -v • x • •• i-. mis, atsakoniingomls pareigomis. Jų vra daug ir įvairios.!su 30 niirtint. nesibaigtų rspaniivs katalikų Kie’kviHnnnl vy?ui ynf ‘8vasrbu koplačiausiai Stvo pareigas'
pažinti. Šis kongresas ateina vyrams į pagalbų.

Be šių yra ir daugiau svarbių ir aktualių klausimų, ku-1
riuos kongresas ^arstys Vilniaus ir Vilnijos — Lietuvai pQ SVIETĄ PASIDAIRIUS bar pasidarykit sau rokundų,
teisotai priklausančio trečdalio jos žemių klausimas taip yrai _ r i • -•
susijęs su mūsų visuomene, kad be jo toji visuomenė nemano; yviete daug vra žmonių *as ra laiullnUesn18 aut sws 
nei žingsnio žengti. Klaipėdos reikalams irgi visuomet stovit 8 ’ . . , ašarų pakalnės: ar tas žmo-
sargyboje. Kaip pirmiaus visuose taip ir šiame kongrese tie nepatenkintų savo likimu. ■ gug, kurig kasdienine savo 
klausimai bus gyvais ir tokiais jie pasiliks iki nebus atitai-^sų, gyveni žmogus ant tos, & duonos plūtų užsidir-

prieš 3.2 alų. Jie sako: •'mūsų pergalė pa-1 syta skriauda. ašarų pakalnės, proeevoji iri; v, . . . v . . . , . ha, savo seimų įsaukleja, sa-drųsys sausuosius visoje salyje ir gal bu.t „ • tt- v- • ir daugiau nieko neturi, kaip. , ... , .. , v Kunigų Vienybes ir vargonininkų Sųjungos Seimai bus ,aula prasidės naujas kryžiaus karas uz pro- rugpiūčio 20 d. tik juodos duonos plutų ir ko-
hibicijų”. • kį skarmalų ant pečių. O de-

Tie prohibicionistai tebėra, kaip kačių- Bendros iškilmingos pamaldos rugp. 20 ir 21 dd. Mišias prešino čėsais dažnai tenka :............................ ..
kai iki devintos savo gvveniino dienos. Jie , pontifikuos vienų dienų J. E. vyskupas Matulionis, kitų — t įtrauktais živatais M(livanls ir Vlsa €l1® nuhj°*

' vietos vyskupas. Giedos vargonininkų choras.
Koncertų išpildys vargonininkų choras iš Chicago. vaikščioti, lyg pro juos būtų

* * * marių šturmai praėję. Bago-
Kambarių reikalais kreiptis pas 0. Unguraitę, 333 Whar- 'čiams, milijonieriams, esu, tai

ton St., Philadelfihia, Pa. i, , .- - , ’ s ,....
Kokouienduojniiia.. Adelphia viešbutis. lkas k,t’' J“'n,s "e™, ! kui

Dr. A. Rakauskas, Federacijos pirm. ,11O> nel živatuose jokių truku

darbininkų judėjimas.

NIEKADA NEPRA&EGĖS
Pronibicionistų galybė yra sunaikinta,, 

bet dar yra vietų, kur jie tikisi atsigriebti. 
Kansas valstybėje sausieji dabar veda kovų

nepamatė, kų proliibicija davė Amerikai per ; 
13 metų.

Ne svaigalų nždrauiliir.u, o žmonių įti 
Lininiu tikroji blaivybė išplatinama.

Komercijos Departamento pranešimai ro
do, kud birželio mėnesy Amerikos eksportas 

į viršijo importų. Per šešis mėnesius R. m. iš
gabenta prekių už $1,002,989,000, o įgabenta 
už $948,450,000.

h * «
Fedcralės valdžios parėdymu bedarbiai 

Nevv Yorko valstybėje yra varomi prie at-

Brangūs Lietuviai Išeiviai!
imu nejaučia. Jie laimingiausi 
'žmonės ant svieto.

i v o pareigas dėl Dievo ir tė
vynės atlieka ir ant senatvės 
padėkos susilaukia, ar toks

nierių pasileidėlių, kurių vi
sas gyvenimo tikslas — mai- 
nikauti mergomis, kaip čigo
nai kumelėmis ir, ant galo, 

iam nors svieto krašte 
sprandų nusisukti.

Gydytojų sindikato gazetai 
vienas ligonis pasiuntė šitokj\pie vienų tokių “laimingų

10q- .. ... ---- T:----- — 4 u. . 'jų” čia ir pašnekėsime. Dedu',k,aa»im^
193o metai yra itin reiks- ryzimo savo ateities uzdavi- , , , ... . AI i “Alano liežuvis apsidengė* . . , , . ant delno toki princų Mdiva- , ,mams įvykdyti. 1 . T i • x • antra skūra. Kas dantį, kad* J J nį. Jaunas, vos puskapi metų . J 1

Tų uždavinių esama lahai peršokęs. Didelis inerginin-.nucmus?
Jam atsakyta taip:

mijngi. Nepriklausomos Lietu
vos laikinojoj sostinėj Kaune 
rugpiūčio 11-17 d. įvyksta I-

statymo darbų tose vietose, kurios neseniui asis Pasaulio Lietuvių Kon
gresas, kurio metu bus nusta
tytos gairės toliuiesniam Lie
tuvos visuomenės ir pasaulio 
lietuvių išeivių bendradarbia-

nukentėjo nuo potvynių.
* *

Federalė valdžia paėmė 6,300 baltaran
kių proletarų, esančių ant “reliefo” dirbti
prie internal revenue ir cenzo biure. viniui.

* • • I
I Tų didžių įvykių proga, Ne
priklausomos Lietuvos jauni- 

' mas džiaugiasi galėsiąs geriau 
* pažinti išeivius lietuvius, jų

Jungi- V.l.tvbi« Wn.,ta, pri™,i i«yvenim, ir nuli dauginu prie
liuriuo pai-kiriama penui.,or indijonarn. ir lmoni? ir bendram kul-
Alaakoa gyventojams, sulaukusiems 65 meti) [tūriniam darbui, iš kurio jau- 
amžiaus ir daugiau. nimas semia eau jėgų ir pasi

jungi. Valstybių vyriausybė planuoju 
stiprinti Pacifiko pakrantes. Statydins kele
tu laivyno prieplaukų.

svarbių. I-asis Pasaulio Lie- kas. Piuigų pas jį kaip pas I . v
tuvių Kongresas negali būti gerų gasjiadorių šieno. Žeui-' žiemos. Laimi saitų
sušauktas Vilniuje — Lietu- jos su milijonierio Astoro gi-'1 ls\a*n‘ok i kontreg ir 
vos sostinėje. Dar Vilnius te- mine; už mėnesio nusibodo, 1>nfc^k lležuvi Pne g',h‘zln’“s 
bėra svetimų okupantų ran '— pamotė. Ženijos su Vul-'
koše ir Lietuviams vilniečiams vol to milijonų įjMsline; pasi-

vunden* pumpos 
Skūrų nulupsi.

rankenos.

traukius po svietų ir toji nu
sibodo — pametė. Ir užvukar 
gazietos pranešė, kad Spani- 
joj tasai “laimingasis” beva
žiuodamas automobiliu užsi-

neišauso laisvės rytas.

Jau metai, kai N. Lietuvos 
jaunimas be pažiūrų ir įsitiki
nimų skirtumų ryžosi priar 
tinti Vilniaus atvadavimo va-
landė- Jie organizuotai atėjo 2u™ ir su važi»-
i ♦.11,0 Viltu.,,. ruuBinion, vus merga. Ot, tau ir “laimin} talkų Vilniaus. Geležiniam 
Fondui, kurio tikslas: surink- 'gas!”

— Mikai, pusvalandį pasi
vėlinai. Kibu niekad jau ta
vęs neišmok i nsi u punktualu
mo, — bara žmona savo vy
rų.

— Magdut, — atsako jai 
vyras. — Juk ir tu tiek i tokia. 
Žiūrėk, buvai punktuali ir tu

ti geležinį — atsargos kapi-Į I? to, tavorščiai, patys da- rėjai pusę valandos laukti.
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Kokius Turtus Nuvežė j Lietuvą
AMERIKOS LIETUVIŲ 

GARSENYBĖS

Atvykęs į Kauną dr. Rač
kus suteikė laikraštininkams 
pasikalbėjimą. Papasakojo a- 
pie savo Lietuvon iš Ameri
kos atgabenamą muziejų, A- 
merikos lietuvius ir pirmuo
sius įspūdžius Lietuvoje.

Vytautas sutriuškino ties Žal
giriu kryžeivius. Draugijos li
kviduotis pradėjo po to, kai 
Lietuva atgavo laisvę. Tačiau 
visiškai jos dar nėra likvida- ' 
vusios. Kai kur jų dar ir da
bar vra. Ir vra dar ir visai, 
gerai veikiančių. Pav., lietu-, 
vių kareivių draugija dar ir 
dabar veikia Cicero; pasirodo

Iš viso Lietuvon jo »>U7.:e- P" ir dflnonstraci-.
jaus eksponatu atgabenama jas- Mkilmingesniais monteri-
per 50,000. Jų įvairumas yra tais biln» ir 8U ,miforma- Tik 

kariškų pratimų jau neturi.

n R A tf o S

DVARAS, KURS TEIKĖ 
ŽUVĮ GARO RŪMAMS

dvaryje 1629 m. liepos mėn. kių pilis, kartuvių kalnas, ku-
3 d. mūro Domininkonų baž
nyčią ir vienuolyną dvylikai 
vienuolių gyventi. 1832 metuo-

riame buvo kariami sukilėliai 
ir šiaip daug žymių vietų.

Pats miestelis vra keltie.
se už vienuolių dalyvavimą ir kuris eina iš Kauno per Prie-Trakų apskrityje yra nema

žas Aukštadvario miestelis, . .. . . . ,
prie kurio už pusės kilometro ,lvan° l“™plJa b,,v” PaIla: ‘a< var| 1 ,Tral;,,s lr ' 
vra senas dvaras. Dvaro sa- k,nla ,r lla,lal>'ta >arP kain.y- Vilams aukšta.lvaneė.ams a.-- 
vininku yra žymus Trakijoje nini« Bažnyčia, vie- čiau, negu Kaunas, tačiau jo
lietuvybės veikėjas dr. Vladas nuol>nas >r mokykla buvo už- pamekti jie tuo tarpu negali. 
Mongirdas. šis'dvaras buvo ,larytos’ ° vi“s vienuolyno ir Aukštadvans yra ne tik ma- 
Lietuvos didžiųjų kunigaikS- haž"y«os turtas - že.nė, eže- lom poilsini bei vasarojimui

sukilimo palaikymą Aukšta- nūs, Jėzną, Stakliškes, Aukš-

čių nuosavybė. Lenkijos ka rai, miškai — sukonfiskuoti. vieta, bet įdomus aplankyti
ralius ir Lietuvos Didysis Ku- Domininkonų mūrai buvo per-. dėl jos praeities, juo labiau, 
nigaikštis Zigmantas jį pado- dirbti > kareivines, o 1866 m. kad į jį eina tie kebai, ku- 

Istoriškas namelis. Šis namelis yra Kaune, Adomo Mic- vanojo Ivanui L:ackiui Mas- bažny^*’a buvo perdirbta į pra- riaia kadaise kryžiuočiai ei-
kevičiaus gatvėj. Yra manoma, kad jame gyveno garsus l*e'| kvos" |)Ujoruj kurįs persekio- vos*aviJ cerkvę. 1908 metais davo per Kauną Į Trakus ir 

Aukštadvario buv. savininko ! Vilnių. Be to, čia visur aplin-. „ tuviu - lenku poetas Adomas Mickevičius, kurs 1822 m.gy-Sesios umiormos atvežamos ___ ___ v.,,,™ Pu.mridout'vpmi Knnne. niokvtoiaudamas Kauno edmnaziioj. Pagerbiant iamas rusu opričniku. iš Ku

lėšų, būtų atgabenama ir ka--kliudo praplėsti Mickevičiaus gatvę, o jo istoriškumas kelia gį0 jvaro kuriame vra dide- kun ir ')UV0 pastatyta pade-1 • •• *-»• • J • • 1 ? 2 y. _  l _ .12___ A J XK *.   U J , . . w _ _ , . _

labai didelis. Tarp jų yra 
labai svarbių Lietuvos prisi
kėlimo
dalykų
Lietuvos 
laikus ir kitų įdomių muzieji 
nių liekanų. Nemaža iš jo tu
rimų ir Lietuvon atgabenamų 

vkų yra unikumų, 
umizmatika yra viso pa-

rini♦
šaulio, bet Lietuvos 

didžiausia
Yra turtingesnė už Kroku

voje esančią specialiame mu
ziejuje ir net už kelias drau
ge. Daug iš šių dalykų yra la
bai brangių. Pav., dr. Račkus 
turi 1565 m. Lietuvos kunigai
kštijos išleistą dolerio didu
mo lietuviško puskapio — 30 
grašių monetą su Žygimanto

nuolė. abejojimų. Jeigu istorininkai .išaišk ns, kad jame Ad. Micke- liniHnk- ,)k- linstflki«i dant inž. Maliauskui ant pa-
vičius negyveno ir jis neturi istorinės vertės, tai namelis bus \ UJ- J 

Atvežama taip pat Lietu- nugriautas. (forelė) buvo pristatomi ca- auk°tos jo žemės.

laisvę ir nepriklausomybę. 

Pavažiavus į kaire nuo Au-

\on įvairių Amerikos lietuviu
, -- , i . . . . Amerikos ir Lietuvos lietuviųdraugijų antspaudos, statutai,, .
o taip pat nemaža ir Dariaus kt-
ir Girėno likučių, pav., pirmo Apskritai, daugelio tų da-

BRANGŪS LIETUVIAI 
IŠEIVIAI

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

Buvusiuose
1569 metais Aukštadvariui , vienuolyno rūmuose dabar y- 

karaliaus Zigmanto - Augus- ra įrengta mergaičių žemės li
to buvo suteiktos miestelio kio mokykla.

ro rūmams.
I kštadvario, netoliese Strėvos 

domininkonų upės, virš keliolikos mažų e-
žerų, tarp gražių apylinkių, 
guli Semeliškių miestelis. Se
meliškių miestelis nedidelis, 
tačiau jis dabar nuolat pie-ji Lituanicos apdanga su pa- lykų» kurių yra dr. Račkaus jiniais, kur galima, paįvairi- (eįggs jVano Liackio anūkas, 1 Aukštadvaris, be savo gar-

lardėmis aukojusių j’o skridi- muziejuje, viešumoje jau nė- nant programas paskaitomis, jonas _ Alfonsas Liackis, že- sios praeities, pasižymi ir la-Į čiasi, nes jam augti žymia da
inai (skrido Darius ir Girė- ra ženklo. Daugiau jų, be , koncertais, deklamacijomis. maičių Storasta ir Vilniaus pa- bai gražiomis apylinkėmis. Y- (linii padeda esąs čia Trakų 
nas su kita apdanga, ant ku- ^r- Račkaus, niekas nėra rin- 1 nelieka na vieno lie- ]iamarįs> Su sav0 žmona Joa- ra labai daug ir nemažų eže- apylinkės teismas. Semeliškių
rios aukojusių sąrašas yra kęs. Dabar tuo kiek yra susi- ^lv^° išeivio, kuris neturėtų na Taivaįjyte pastatė Aukšta rų, piliakalnis, kur buvo Liae- (Tęsinys ant 4 pusi.) 
mažesnis. Pakeitė New Yorke, domėję Amerikos lietuviai ma- V ilniaus paso ir nebūtų įkli

javęs metams bent vieno Vil
niaus ženklelio. Tegul svarbūs 
lietuvių tautos reikalai sujun 
g a tampriais ryšiais visą jos 
jaunimą. Tai yra mūsų kelias 
į naujus laimėjimus.

dė, motorą ir pirmąjį prope- Į tuvoje jis galvoja ir palikti. Į Visos išeivių lietuvių orga '
Tegul tai gyvai liudys, sako nizacijos, susivienijimai ii 
jis, kad lietuvių Amerikoje ti- kitokie lietuvių organizuoti 
krai yra gyventa. O jiems iš- kolektyvai (mokyklos) pra
nykti yra pavojaus. Y’pač jį aomi pranešti VGF C. Jauni*

skiidimui lėktuvą norėdami riJonai-
padaryti gražesnį), daug į-! Su savo eksponatais dr. Ra-

Augusto paveikslu. Jam pa- 'airi? fotografijų, pirmąjį Li- čkus yra dalyvavęs ne vieny
čiam toji moneta atsiėjusi per 
3,000 dolerių (yra įgijęs ją 
per aukcijoną).

tuanicos, su kuriuo lakūnai je ir parodoje ir yra gavęs 
visą laiką prieš išskrisdami į pirmas dovanas. Nemaža at- 
transatlantinę kelionę skrai- vežtųjų Lietuvon daiktų Lie-

VISKAS UŽ

1
Lietuvon atgabenama 14-kos ! je,.: 

Amerikoje buvusių, bet jau su- 
silikvidavusių, draugijų vėlia
vos.

Atvežamos astuonios Lietu
vos kareivių Amerikoje 

uniformos
Daugiausia tokių kariškų 

lietuvių draugijų Amerikoje 
steigėsi po 1910 melų, kada 
sukako 500 metų nuo to, kai

Tarp dokumentų, liečiančių ! 
Lietuvos nepriklausomybės a- 
tgavimą, yra viena lietuvTų de
legacijos su Amerikos Prezi
dentu fotografija. Ji yra cha
rakteringa tuo, kad Preziden
tas niekad tokioj"© padėtyje 
nepozuoja. Tai yra prieš A- 
merikos tradicijas. Rodymasis 
su kuria delegacija yra jau 
lyg savotiškas protegavimas.

( Yra pavyzdžiai žymesniųjų A- 
i merikos lietuvių parašų, rin
ktų prašyti Lietuvą pripažin
ti de jure. Yra eilės įvairių 
istorinės reikšmės prašymų,

! protestų. Toliau — (Tokumen- 
Į tai liečią Vilniaus pagrobimą 
j ir kt.

Muziejuje yra ir senoviškų

didina tai, kad dabar emigra
cijos iš Lietuvos į Ameriką 
nėra, apie 60 nuoš. lietuvių lie 
tuviškai jau nekalba.

Palyginti su 1926 metais,
Skirtumas yra labai didelis
Paklaustas, koki dabar jo 

įspūdžiai Lietuvoje, atsako: 
Kaune yra labai gražu. Švara 
yra pavyzdinga. Tokios nėra

mo Sekcijai (Kaunas, Duone
laičio 9a) apie savo dalyvavi
mą tame darbe (taip pat pa
žymėti vadovybių sąstatus, 

įveikimo vietą ir kt.).
A. Kupcikevičius,

Viln. Geležinio Fondo
K-to atstovas 

VGF Jaunimo Sekcijos na
riai: V. Vrubliauskas - žvirb
lis, VGF K-to atst. ir Jaun.

Amerikoje. Vieškehai gert. Sekc Pirmin> K 
Daug vaikšto autobusu. Ka- , L skautl) S.gos atst> y,. Ku. 
mu. Valgis sveikas, puikus. ku4ionis L s.gosats,.
Žmonės nuoširdūs. Gražiai ir agr V1 JŪR }
švariai apsirėdę. Svariau ap- pliauskas, L. T. J. “Jau-
sirėdę ir kaime. Atrodo tas 
pats, kaip ir pas Amerikos

lietuvių tautinių vėliavų. Pir-| farmerius. Mieste daug gerų 
mosios Jungt. Amerikos Vai- ypatybių. Labai malonų įspū- 
stybėse vartotos lietuvių ten- dį paliko mums visiems atvy- 

kusiems Klaipėda.

KUNIGŲ REKOLEKCI
JOMS VADOVAVO 

VYSK. BŪČYS

noji Lietua” atst., A. Valai
tis, L. K. J. “Pavasaris” s- 
gos atst., M. Ruseckas, akad. 
DULR atst., J. Giedraitis, V. 
D. U. ateitin. s-gos atst., B. 
Nemickas, V. D. U. k! “Neo- 

iLith.” atst., J. Balčiūnas, V. 
D.U. Varpininkųs-gos atst.

I tinės vėliavos buvo dviejų - 
į mėlynos ir baltos — spalvų, 
i Tarp jų viduryje buvo žirgas, 
j Pirmą kartą tokia vėliava, ku- 
1 rią dr. Račkus turi, buvo pa
vartota 1874 m. Tokios vėlia- i -----------
vos ten buvo vartojamos iki Kunigų rekolekcijoms Kat: 
1916 metų, nuo kada buvo ne vadovavo J. E. vysk. Bfi- 
pradėtos vartoti žalios, baltos čys. Rekolekcijos įvyko met- 
ir raudonos spalvų, panašios rop. kunigu Seminarijoj
į italų. Lietuvius neretai ei- ---------------
senose dėl to palaikydavo ita
lais. Geltonos, raudonos ir ža
lios spalvų vėliavos buvo pra
dėtos vartoti tik nuo 1919 me- ! Į Kauną atvyko Londono 
tų, sužinojus kad Lietuva lai-' lietuvių par. klebonas kun

ATVYKO LONDONO 
KLEBONAS

sva ir kada *ia tokios varto
jamos.

Atvežama taip pat įvairių K. Čibiras, 
tarp kurių, pav.,

Petrauskas, M.I.C. Kartu at
vyko ir buv. “šaltinio” red.

Ką padaro mišrios moterys- Krav,unh 
tės. _ fti moteris - katalikė Muravjovo, spausdinta Lon- 
ištekėjo už žydo Jakob Miller, done, Kražių skerdynių ir ki- 567 dienų. Prasidėjo liepos 28, 
New \ orke. Susilaukus kūdi- per iqq įvairių rūšių se-1914 m., o baigės’lapkričio 11, 
kio, pas tėvus kylo klausimas, . . . • «•.*• • m,akokiame tikėjime - katalikų v^totų anaĮrašinej.mui 1918 m.____________________
ar žydų — jį auklėti. Klausi-1 
mas atsidūrė į teismą, bet ir | 
teismui sunku buvo išspręsti.1 
Pakviesta kunigas ir žydų ra-1 
kinas, kad padėtų teismui, 
klausimą išrišti nesuardant j 
šeimynos ryšių. (Acme Proto)

Pasaulinis karas tęsėsi 1,-

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

Iš WEDC (1210 kilocykles)

KAINOS
Kad padarius vietos rudens sszono prekėms, iš- 
parduosime turimą staką be atsižvelgimo į kai
nas.

Elektrinių refrigeratorių, floor sampelų, kai
nos numuštos nuo 25% ■ 50%

Radio, trumpoms ir Standard bangoms, $79.50 vertės — dabar <39.50

Parlor setai, garantuoti — 
<39.00 aukštyn

Gesiniai pečiai $29.00
Su kiekvienu pečium — gausite vir
tuvei 9x12 linoleumą už DYKĄ.

Roosevelt Furniture Ine./
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEIey 8760 CHICAGO, ILL.

EMIL DENEMARK B
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;vvs jo dvaro užveizda. Nusi-jkovo 28 d. 6. m. laivo laiko- 
kaltę baudžiauninkai buvę ki- mas Tilžės kalėjime, visai nuo 

” fcuiui j minėtuosius urvus, ten kitų kalinių atskirtas. Jis kai
Scptjniolika kilometrų nuo pririšami prie spiruo- tinamas neva Lietuvos nnu-

1 kimrgės yru luujėnų mies- jjjy įr (Oi būdavę kratomi, kol dai šnipinėjęs. J. Norkūnas 
telis, o apie pusę kilometro nybankinti įnirdavo. Minėtam vokiškai nemoka.

užveizdai mirus, žmonės ker----------- ----------
šydtuni už jo žiaurų elgesį su 
baudžiauninkais jo kapų daž
nai apibiaurodavo. Dabar Tau 
jenų kapuose ant jo kapo yra 
paminklas su lenkišku užrašu, 
o žmonės jo kapo jau neliečia.
Minėtieji urvai, dvaro pekla 
dabar jau baigia užgriūti. Juo 
se gyvena varlės ir kai kur 
dar yra žmonių kaulų. Vaikš- 

kui. lą vietų seniau žmones į.įotĮ uwus jau negalima, 
nes vietomis jau visai užgriu
vę. L

VELNIO DUOBĖ

naujausios parap. choras. — Gimimo P. Š. parap. eroms, kuris, vedamas varg. B. Janušausko, ryt, Dainų Šventėj, 
Vytauto darže skyrium dainuos Ž’leviėiaus “Laisvės daina” ir Šimkaus “Vienas žodis ne šneka”.

Po 10 Meto Į Pacitika Maudytis
Rašo A. V.

DVARAS, KURS TEIKĖ 
ŽUVĮ CARO RŪMAMS

(Tęsinys)

Šokėjams pritarė indijonų
savotiški šauksmai, delnų sii- 
plojimas ir būbnai. Vienam so
listui tik būbnas akompana
vo.

Pasiba gus programui, ve
dėjas kvietė publikų pašokti 
kartu su indijonais, nes jie 
šoko apie uždegtų) laužų. Ne
žinia, ar taip reikėjo, ar dėl 
to, kad visi buvo sustyrę nuo 
vėsaus oro. Šokti su indijo
nais ir pasisveikinti, tai yra

geras komedijas, kurias jie 
lošia.

, Man, žinoma, ĮMitiko kai ku-
i rios moteriškosios lyties arti-

i „ \, i z stės, bet nesvajojau su jomisLos Angeles prieglobsty mes j ’ •’ J ,
u.. . •• ) susitikti. Žinau, kad prie atrandame garsųjį Hollywoodų, Į . . . . . 1 . .

tisėių sunku prieiti. Apie jas
garsųjį

Į iš kurio pastogės gaminamos 
i filmos, žiūrimos visam pasau
ly ir net Raseiniuose...

Hollvwoodas sutraukia ar-j 
“rundino” pa-1 

artistai čia
„ . • • ... v: padirbtas. Kai kur matėme se-gamina geriausius veikalus uz 1

• • v , i no kelio gabalėlius užsisukigeriausių užmokestį. Niekas. b
„„„„i, a- i • • •» -i imi vietose. Tai dar liekanospasauly tiek pinigų neisaikvo- * 

ja, kaip jie. Uždirba milijo
nus, išleidžia milijonus ir “pli 
ki kaip ir kiekvienas artis

tistus iš viso 
šaulio. Geriausi

turtuoliai sukinėjasi...
Ne, kaip ten nebuvę, o mes

besvajodami apie tų “žemiš
kų rojų”, jau įsiūtom į kal
nus. Kelias trivežis. Naujai

tas”... Keletas iš jų turi gra- 
Jaiin.--, Ti) pasakė pranešėjas. I žius nal„us jiek.tiek
"Tetytė”, nors nedrįso indi-1 tįk ^,^1. Kei.
jonų ir jų vengė, bet pati pi-! sti ,i(. artista1 nickas n(?. 
rmoji nuskubėjo Į aikštę, stvė- kaip ji(J ..p|ikio „ kaip
rė Vienų liemeningų indijonų turtingi _ pavyili... 
ir "aguonėlę” šoko. Susidarė „ dabartiniUi žymiųjų arti. 
du, vėliau trys ratai, bet mu- stl)> rodos> turtingiaug aR yra 
du su “Dėdyte” nedrįsova už- (.|„11i„, t,,.

to kelio, kuriuo teko važiuoti 
prieš 10 metų. Mes važiavom 
keliu 101. Netoli Los Angeles, 
įsnkom į 3. Tai kebas vedė 
į Long Beach. Apie tų prau
simosi - maudymosi miestų, 
visi girdėjo ir žino kad jis 
yra garsiausias maudyklių 

(miestas Californijoj. Mes nu- 
1 tarėm jame apsistoti. J uk-gi

(Tęsinys nuo 3 pusi.) 
miestelis atsirado dar kryžiuo
čių į Lietuvų žygio metu. 1377 
metais vokiečių maršalas Got-j.v 
fred Linden tęsdamas savo 
žygį į Trakų ir Vilniaus pi- • 
lis, žygiuodamas per miestelį 
sunaikino jį ugnimi ir kardu 
Semeliškių miestelis jau buvo 
minimas anuometinėse kroni- ! 
koše. 144)3 metais kita kry- i 
žiuočių kariuomenė, vadovau
jama maršalo Wemerio Tetin- ■ 
go naujai ir negailestingai su- i 
naikino kiek atsistaeiusį Se
meliškių miestelį. Katalikų 
bažnyčia čia yra statyta 1783 
metais vieno iš klebonų, kurs 
vadinamas vietos žmonių šv. 
Laurynu. Pirmųjų katalikų 
bažnyčių čia pastatė prieš , 
1502 metus karalius Aleksan- 1

nuo Taujėnų yra kunigaikščio 
Konstuntino Radvilos dvaras.
Seniau, maždaug prieš 130 
metų, tas dvaras buvęs bajo
ro Murikonio. Dvare yra šiur
pulingų baudžiavos palaikų.
Žiūrint į dvaro sodų atrodo, 
kad tenka tik pasigerėti gra
žiu gamtos vaizdu, o tuo tar
pu po sodu yra vieta, kur bū
davo kankinami baudžiaunin- 

la
vadino, o kai kurie dar dabar 
tebevadina dvaro “pekla”, 
kankynių vieta, veliro duobe.
Po visu ‘dvaro sodu išvedžio
ta apie keletu šimtų metrų u- 
rvai, panašūs į tunelį plytų 
skliautais ir plytinėmis grin- KAUNAS. — Iki šiol J. 
dimis. lie urvai tamsūs, vie-į Morkūnas kalėjęs Tilžės kale
nus su kitu sujungti. Įeiti iš įjj,ne jau išgabentas į Ber- 

, vieno į kitų tegalima tik pro lyn^ 
geležines duris. Įėjimas iš lau
ko yra tik vienas. Ir čia du
rys geležinės. Tie urvai buvę 
padaryti tada, kai dvarų val
dęs bajoras Marikonis. Mari- į 
konis buvęs žiaurus žmogus, 
žiauriai elgdavęsis su bau- i 
džiauninkais. Darbo dienomis ; 
ir per paprastas šventes duo-! 
nų duodavęs pusiau su pelais 
maišytų, o per didžiųslas šve- ' 
ntes duonų duodavęs be pelų. I 
Žiauresnis negu Marikonis bu-

LIETUVIS VOKIEČIŲ 
KALĖJIME

J. Norkūnas savo laiku įs
iviliotas iš V. Kudirkos Nau
miesčio ir l’rintuos suimtas

f

DAUG LAIVŲ KLAI
PĖDOJ

P r vienų savaitę į Klaipė 
<!os uostų įplaukė 31 laivas, 
išplaukė 28. Atvežta daug an
glių, geležies, cemento ir kt., 
o išvežta daugiausia Lietuvos 
ūkio gaminių; linų, bekono, 
celiūlioaės, fanieros ir kt.

Į Klaipėdos uostų atvežta 
daug ūkio bei pienininkystės 
mašinų.

SU LENKAIS KEISIS 
KALINIAIS

KAUNAS. — Paskutinė-I
mis žiniomis, lenkai kreipėsi 
į Šveicarijos Raudon. Kry
žių, prašydami tarpininkauti 
pasitarimams su Lietuva ka

ilinių pasikeitimo reikalu.

SKOLINAME PINIGUS
Jeigu esate reikalingi pinigu atmokėti sentgjj morgičiu arba už

traukti naują paskolą ant savo natio, atsišaukite

Gediminas Bldg. & Loan Assn.
JOHN KAl'VDEltS, pirm. VINCAS PAlkSTIH, kar-ieritis

I.EONAKDAS A. GHEETIS. Sekretorius

4425 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette €618
VaLaiidos imiii 9 ryto iki 6 rtU. vale. Trečiadieniais iki 9 vai. vakaro.

\ V

kabinti indijonkos. Viena sto
rulė indijonka kalbino, tiesė 
rankų, bet mudu neišdrįsom...

Bešokant ir bedainuojant 
monotoniškų dainų, susidarė 
linksmas ūpas. Ugnis truputi 
įkaitino veidus, šokimas rtu 

n

Cliarlie Cliaplin. Tas žmogus 
“bekrėsdamas štukas pasida
rė pinigo”... Turtingas buvo į Kol privažiavom 
Douglas Fuirbanks, llarold Beach, pakely radom daug 
Lloyd, Richard Barthelmess, * “kurortų” prie gražių smil- 
na, ir Will Rogers turi pini- tynų. Galėjom juose apsisto- 
gų, bet Cbarlie Chaplin nega-jti, bet tas Long Beach vilio
ji “subytyt”. Iš žymiųjų ar- jo. Ten gražu, šilta...’ 
tistų, gal, kiek ‘nus’gyvenęs’

turim pasimaudyti PacifikeI dras, buvo medinė, todėl daž- 
Tai svarbiausias kelionės tiko- nai degė ir jos pėdsakų Sian-

SPECIALIS 
1 ŠI’ARD AVIMI AS

Maytag
Drabužiam
Plovyklų

PROGRESS
RAKANDŲ

KRAUTUVES

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Cash 
Visokios Rūšies Insurance —- Ugnies, Vėsu kos, Automobiliu,

Stiklų lr L U

las!..

Kol Long

dien jau nebeliko.

tiesiog taria “košė”: Paeifi-1 
košė... Mes žvalgėmės į tų 
“Pacifikošę”, kurio bangos 
plovė krantus. Jos atrodė ii i 
go?. plačios ir vienodos. Bet

įjudino liemenį, u ir nenori
žmonės skirstytis. Užbaigus šo John BarryI1,ore. už jį'turti'n- 

gesnis Joe E. Brown.kį, baltieji su raudonaisiais 
draugiškai šnekučiavo. Kai ku 
rie indijonai darė biznį su sa
vo papuošalais. “Tetytė” no
rėjo nusipirkti karolius ant 
kaklo. Esu, jie atneša laimę...

Indijonai nieko nenešioja 
kas nelaimingo: visas jų ap- 
rėdalas

Moterį) artisčių

i orą? — vėsus. Nors buvo kai-
Dar arčiau važiuojant link',. • ... • . . ,’’ tri popiete, vienok maudyti*

būtų lyg ir nedrųsu. Jei beneto garsiojo Long Beach, jau

neapmatomus plotus aliejaus 
Šulinių. Daugiau jų buvo ne- 

džios. Kai kurios iš jų gyvena gu Oklalioma City. Keliolikų 
Iš geriausiai įmyliu važiavom tuo smirdaa-

“su pinigu”. Ne visos

“su razumu”.

ir-gi yra 
išlai-

pasiturinčių pirmoj vietoj sto
vi Mary Pickford. Turtingos: 
Norma Shearer, Ann llanling,

1,1 1 1 la^noię, joan Crawford ir dar kitos,
tik jie nelaimingi... j Kitų turtas nežinomas, nes

lr taip baigę originališku j jos gyvena kitose Amerikos 
programų mes visi patenkinti dalyse. Čia pažymėta turtas
ėjom savo ^automobilio ieško
ti. Laikas rodė po vienuolik
tos. Sudiev Paroda! Sudiev 
San Diego!... Ryt išvažiuojam 
j Los Angeles.

Į Angelų Miestą 

Angelų miestas, arba tik
rai amerikoniškai tariant, Los 
Angeles,yrn didžiausias, įdo
miausias ir gražiausius Cali- 
4*omia valstybėj. Jame rasito 

biznierių, jiolitikierių, 
dailininkų, rašytojų, 

eksprezidentų H. 
jeigu dabar atva- 
li rastumėt “Dė- 

ir patį M-Pe-

mes patekom į smarvę ir į vanJeny Uniperatiira satraTO

čiu plotu, kol išvažiavom į 

miestelį. Tai buvo Seal Beach.

(Bus daugiau)

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu jOsi) organai rilpnl Ir 1Gs 
Jaučlatėn senu. priimkit NUGA-TONE 

r T, , . , . ... — tų pastebėtinų valst#, kuris pada-
I.OIlg Beach jail nebetoli. A'ie-'rė stebuklus dėl milijono moterų ui 

vyrų per paskutinius 4S metus. NU-

tų, kurie jį turi Los Angeles 
apskrity. Pavyzdžiui, art. Ha- 
rold Lloyd, valdo daugiausiai taria “ošin”.
“praperčių”, Joan Crawford į................ ..
turi daugiausiai papuošalų,! 
deimantų.

Prisiskaitę tokių nepapras- ’ 
tų dalykų apie artistus, mes j 
važiavom į Los Angeles, pa-1 
matyti jų. “Tetytė” labai I 
“laikino” John Barryinore, 
bet jo matyti negalėjo, ba jis 
išvažiavęs su “sweethart” ant 
jachtos po šiltus vandenis...
Ta jachta jį subaigs...

“Bėdytė” mėgo Charlie Cra 
plin ir Will Rogers. Jis su
jais norėjo sueit į artesnę pa- jQth PI. and Halsted St 
imti. Jb nortjo padėkoti u»

jaus šuliniai pasisuko į deŠi 
nę. Jie tęsėsi akių neužmato
mu plotu. Tūkstančiai!..

Iš kairės liūliavo okeanas: 
Pacific occan!.. Keista, kud 
amerikonai vietoj “okean”, 

Gi “Tetvtfi”

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ m GREITU 
ASMENIKU PATARNAVI- 
ICT, kriečUme ju atainezti 
•avo PROBLEMAS ir 
BIZNI Uonii.

iTd

Halsted Exchange 
National Bank

GA-TONE priduoda naujos sveikatos 
lr RUHtlprlnu nusllpnėjusius organus.

NUGA-TONE yra vaistas, kur) kie
kvienas nusilpnėjęs arba liguistas as
muo turėtų vartoti. Jie padarys kiek
vienų sveiku lr tvirtu. Parsiduoda 
visose valstlnyčioae. Nepriimkite pa
vaduotojų, nes joks kitas vaistas ae- 
pavaduos NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Lluosuotojų vidurių 26c lr 
6«c.

J REUMATIZMAS-
■ SAUSGELE 2

'■
I _ Neaikankyklte savęs skaua- ■
■ mala Reumatizmu, Hausgėle, _

I g Kaulų Gėlimu, arba MSšlun- ■ 
' glu — raumenų sunkumu: nea | 
' ■ Bkaudtjtm&l naikina kūno gy

vybę lr dažnai ant patalo pa- ■ 
guldo _

CAPSIOO COMPOUND mos- ■ 
tl» lengvai prašalinu virlmlng- fl 
taa ilgas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padgko- ■ 
nes pasveikę. Kaina 6ttc, per H 
paštų šie. arba dvi už f 1.01. ™
Knyga: "BALTINIS HVKIKA- ■ 
TOS" augalais gydytis, kaina 
S0 centų. ■

Justin Kulis ■
3269 80. HAL8TBD tT. 

Chiea<o, Dl.

!■■■•■■■■■■■

šį Maytag 
Sviete geriausia 

PLOVYKLA
galite įmokėti 

tik

’I.OO
ir bus pristatyta 

į tamistų namus 
o liekančius pinigus 

išmokėsite po $1.(XJ 
į savaitę.

Šis iiasiulyinas 
apriliotain 

laikui.

Pasiskubinkite
pasinaudoti.

3222-26 S. Halsted St 
Tel. VICtory 4226 

Vedėjas J. Kalėdinskas

Leidžiame gražius radio 
programas kas nedėlią, 
11 vai. prieš piet, ii sto
ties WGES, 4.369 kiloc.

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BilOAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

«5k

BARSKIO DIDŽIAUSIAS 
SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMO

Išpardavimas
jų 31 metų gyvavimo. 31 metų teisingo ir prielankaus 
pardavinėjimo. Nueikite į Barskis Furniture House 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 dovanų dykai.

Būkite gudrūs — pasinaudokite šiuo didžiuliu 31 me
tų Sukaktuvių Išpardavimu

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

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

Šeštadienio vakarais iki 10 vai.
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Klaipėdos Krašto Lietuviškumas
Jau nuo IX šimtmečio lietu- knisto vaizdui reikia priskai- 

viški laivai raižė Baltijos va- tyti dar Šilutės ir Pagėgių 

ndenis. Nuo to laiko Įsistei- apskritis. Bendrai, viso Klai- 
gių šie lietuviški uostai: Ka- pėdos krašto gyventojai tau-I 

raliaučius, Klaipėda, Palan- lybėmis pasiskirstę taip (nuo- 

ga, Liepojus, Ventpilė. Krv- šilučiais): |

žiuočiai pirmieji stengėsi už- Lietuvių 1925 m. buvo 26,(i 

kirsti Lietuvai kelių j .jūrų. nuoš.; 1929 m. — 31,2; 1932 j 

Praradus nepriklausomybę, m. — 49,7; 1933 m. — 36,7. j 

lietuviškų Pabaltą užkariavo “Klaipėdiečių” 1925 m. —! 

svetinius elementas. Apie Pa- 24,2; 1929 — 36,1; 1932 —1 
baltės lietuviškumų liudija į- 23,5; 1933 m. — 20,4.

Vok iečių 1925 m. — 45,3; 
1929 m. — 24,5; 1932 m. — 

30,4; 1933 m. — 38,1.

Nuo 1925 iki 1933 m. lie- < 

tuviškas (‘lementas sustiprėjo | 

10 nuoš. Bet 1933 iii., pakilus i 

teroro ir propagandos bangai, 

vėl vokietininkai atsigavo (vo- ( 

kietininkai, ne vokiečiai). Pri- 1

vairių vietovių pavadinimai, 

kurie nuo l.iepojaus iki Kara

liaučiaus skamba lietuviškai.

Žinomu, kolonizacinės vo

kiečių bangos užliedamos vis 

plačiau pajūrį, stengėsi išstu

mti iš ten lietuviškų elenien- 

tų, ypatingai miestuose ir mie

steliuose vokiečiai įsigalėjo, 

les lietuvio nei pramonė, nei 

prekyba netraukė. Dabar lie

tuviai tų klaidų atitaisys ir 

jau dalinai atitaisė. Tų rodo 

Klaipėdos krašto gyventojų 

pasiskirstymo tautybėmis ei

ga. Klaipėdos mieste buvo 

procentais:
Lietuvių 1925 m. — 10,1 

proc.; 1929 m. — 18,8; 1932 

m. — 41,6; 1933 m. — 33,6.

“Klaipėdięčių” 1925 m. — 

20,2 proc.; 1929 m. — 37,5 

1932 m. — 0,8; 1933 m. — 0,1.

skaitant ‘‘klaipėdiečius” prie 
lietuvių, gaunam 57,1 nuoš., 

t. y. absoliutinę daugumų ir 
ta dauguma turi būti pade-; 
ties šeimininkus Klaipėdos 

, krašte.
Ne tik Klaipėdos kraštas y- 

ra lietuviškas, dar toli, toli 

kairėj pusėj Nemuno kalba

ma ir jaučiama lietuviškai. Iš 

ten pasklido po Lietuvų pir

mutiniai “Aušros” spindu

liai. Ne viena atgimimo kny

ga buvo spausdinama Tilžėj,

Vokiečių 1925 m. — 64,2; į k»r dabar mušami ir apspiau- 

1929 m. — 28,9; 1932 m. —i‘lomi lietuviškai kalbantieji, 

52,1; 1933 m. — 60,4. kur išdaužomi langai lietu

viams. Tei gyvena ir kuria 

mūsų filosofas Vydūnas. Tsb.

. Seniausios lietuviu parap. choras. —Šv. Jurgio parap. vedamas komp. A. Pociaus. Dainų Šventės progranio ryt, 
Vytauto parke, skyriam dainuos Šimkaus “Lietuviais esame mes gimę” ir Vanagu čio “Vilnius”.

SKAITYTOJŲ BALSAI jaunuoliai-ės

Matome, kad lietuviškas e- 
lementas įsitvirtina Klaipėdos 

mieste iabai sparčiai, nors 

1933 m. vokiečiai pravijo veik j 
visus “klaipėdiečius” ir su KAIP LIETUVOJE BUS 

KOVOJAMA SU VENE
RINĖMIS LIGOMIS

tųjų valstybės vyrų ir laimėti 
jų pasitikėjimų bei palanku
mų. Taigi, jis jau yra atlikęs 

sunkiausių savo uždavinį gra

žiu tikslu.

Dėl to viso jam linkėtina 
pasisekimo ir plačioje Ameri- 

kos visuomenėje.

KAI NAS. — Valstybės pre 

zidentas Ant. Smetona ir šie- 

1 met išvyko į Palangų vasaro

ti. Prezidentų palydėjo vy- 

riausvbės nariai.

Brazilijoje gyvena 

39,900 lietuvių.

apie

NAUJOS KNYGOS
, Nusišypsok! Surašė J. K. M. 
Išspausdinta autoriaus lėšo

mis. “Garso” spauda, 73 E. 
South St., Wilkes Barre, Pa., 

1935. Kietuose apdaruose. Pu

slapių 150 ir tiek pat, tai yra 

150, talpina juokingu skaity- 

mėlių, kuriems medžiaga, kaip 

i autorius pažymi sėmė iš įžy-
1 miausių humoro rašytojų kny-

smaugia patys nybei pažymėti. Savo lėšomis aukštos vertės kūrinį. Dėl to ' KV, žurnalų, o kai kuriuos 

’is albumas bus paskiau ga- juokus pats parašęs. Kaina 

storokų albumų, kuriu deda j bitinai sutvarkytas ir pade- nePažy>uėta.

lietuvių, latvių ir estų žymių tas Vytauto Didžiojo Muzie- ■111

asmenų fotografijas su pura- juje, Kauru', kur jį galės įna

šais (autografais). Tau albu-i tyti muziejaus lankytojai iš

jSave ir savo tautę. jis insigijo brangų, gražų ir

Ar esame matę, kad plieną 

,su medžiu suvirintų? Taip lie

jau daug randasi Amerikoj Divaite negali gyventi su ki-

GERBKIME SAVO TAUTĄ

semia, kuriose smaugiama lie- bitaueiu. Daug pasitaiko ma-:

tnvvbė ir nyksta katal ik vbė tyti lietuvaičių vedusiu su ki-"1““ u> >utuvy be ir nyksta katalikybe.v. . * / I šais jau davė Lietuvos Respu
• •• ■ •• • ’ tataueiais saukiant: “mamyte,1 d ** ' IDideli nuostoliai daroma sa 

vo tautai per mišrias vedybas priimk mane atgal; aš klaidų

man savo atvaizdus su para-Į Lietuvos ir kitų kraštų. Dėl 

to albumas turi istorinės rei

kšmės.blikos Prezidentas A. Kmeto-

<na, ministeriai, vyskupui, di 
plonintai, rašytojai, aukštieji j

Kas norėtų vėliau su jais padariau!
drauge pabūti nors pusę die-J Cbicago veikėjams pas: dar- ,*val(lininkai> visuomenės veiki 
nos ir klausyti išmetinėjimų buvus, suorganizuota būrelis jai artistai ir >stanih(ig žymfls

O. Vėjelis yra dar jaunas, 
i energingas ir sumanus vyras, 
jei sugebėjo prieiti prie aukš-

vienas kitam. atletų ir parūpinta lėšų kelio- biznįeviaL Taip pat

Šių žodžių rašytojui trūks

ta žrtflžių, kad išaiškinus pa

dėtį tų lietuvių-čių, kurie-rios 
Į yra susituokę-sios su airiais,\

nei į Lietuvų. Nuvykę jie sa

vo akimis pamatys, kad ne

veltui sakome, jog Lietuva

pritarė I 
reikalui r

TIK 12 CENTŲ 
į DIENĄ

išmokėkite ir būsite 
savininkai šio puikaus 

naujo 1935 metų mados

FRIGIDAIRE
■»• v

IS

PEOPLES
Furniture Krautuvių

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

_ r
švedų Amerikoj linija
NEW YORK-KLAIPĖDA

l’cr GothenburKą, Švediją

1nkorėlij kabios Trcviąln klase
Ten------------------------ $97.50
Ten ir atgal —-------167.00

.1. A. V. mokeačinl atskirai —

l.ahų Išplaukimai Iš New Yorko 1

KUNGSHOLM, Rugp. 17 
GRIPSHOLM, Rugsėjo 5 
KUNGSHOLM, Rugsėjo 11' 
DROTTNINGHOLM Rugs.24į
Tarp Švedijos Ir Klaipėdos plaukioja | 
1934 ra. statytas moderniškas lai
vas ••MARIEHOEM." Platesnes In
formacijas telkia Ir parduoda lai
vakortes visi mūsų autorizuoti a- 
Kental, taipgi visi mūsų skyriai. „

Svvedish American Line
INI N. Mlclilgan Are., Chicago, III

— —-T— ------- --------- -------———
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ir savo atvaizdus su parašais 
davė Latvijos ir Estijos val-

silpnino lietuvių pozicijas,

bet -bendrai imant, nuo 1925 
. im. lietuvių procentas padidė

jo, o vokiečių sumažėjo. 1933 
m. vokiečių pozicijos sustip-J
įėjo dėka išplėstai propagan- voje pradėta smarki ir grie- Jų gyvenimas — ašarų pakai
dai ir terorui. žta kova prieš venerines ligas. nė. l’ž vienos, ar kitos sa

Tokia padėtis yra mieste. Tam tikslui yra paskelbtas Raitės po apsivedimo apginiau-^ll’ Kft<l ̂ .netllvl^’.''! inea’ dai ir visuomeniniai veikėjai
Bet miestas dar nieko nesą- naujas įstatymas. Pagal jį kia jų gyvenimas, užeina de-, UIU nt^a'lin^ jau yra atstovaujami tame ai

ko apie krašto gyventojus, visi sergantieji venoimėmis Ii- besys su perkūnija. ,,n*‘ bume. Trūksta tik Amerikon
nes jis judrus. Vienas lietu- gomis turi būtinai gydytis, jų Ar mes esame to verti, kad Ll‘)tai- ’ nne Lutmų, lietuvių inžymybių. 

vis, vokiškai kalbantis, parei- neslėpti ir stengt's, kad kiti koks airis, ar italas, niekintų aĮ)h ,?l*10S. ,Uh0,na ne juo tikslu O. Vėjelis nese

jai!

graži. Nuvykę Lietuvon >l,c styliės vyrai, politikai, visuo-
Paskutiniuoju metu Lietu- į italais ir kitais svetimtaučiais. |ia’\/' " an’ menininkai ir prekybos bei

j mėlį, medžiais apaugusį. Be

abejo, jie pradės daugiau jau- Paba,tij0 valstybių va
pramonės instaigų vadai. Tuo

»

škė, kad miesčiony? nenule- nuo jų šiomis ligomis neuž.-i- mūsų tauta, kad darytų 
mia krašto veido. Jeigu taip krėstų. Tie asmenys, kurie ži- baisius pažeminimus? 
būtų, tai kai kuriems mies- nos, kad jie serga venerinėmis Atlankius tokių šeinių tuo- 
teliams, kur žydų yra daugu
ma, reiktų duoti autonomijų.
Buvo laikai, kada lietuvis gė
dinosi verstis prekyba, ir a- 
matais. Be to, Klaipėdoj daug 
lietuvių suvok iet'ėjusių. Jis 
pats kalbus vokiškai, 1x4 jau
čius lietuviškai ir skaitosi lie
tuviu. Daug tokių vadinosi 
“klaipėdiečiais”; dabar gi, 
augant neapykantai tarp lie
tuvių ir vokiečių, jie krinka 
vienų arba kitų naudai.

Klaipėdos apskritis, reiškia, 
miestas su apylinke, tautinio 
pasiskirstymo atžvilgiu atro
do šitaip (nuošimčiais):

Lietuvių 1925 m. buvo 47,9 
nuoš.; 1929 m. — 47,9; 1932 
m. — 58,9; 1933 m. — 58,7.

“Klaipėdiečių” 1925 m. —
26,5; 1929 m. — 32,9; 1932 m.
— 25,8; 1933 m. — 26,9.

ligomis, bet nesigydys, galės jau pamatai jos pražūtį, 

būti traukiami teismo atsako- Augdami jų vaikučiai taip 

mybėn. Už šiuos nusikaltimus pat nežino kas jie tokie. Kaip

bus griežtai baudžiama. Ve

nerinės ligos visur bus gydo

mos nemokamai. įtartini as

menys tam tikriems valdžios 

organams turės pristatyti jų 

sveikatos liudijimus.

Venerikams gydyti visoje 

Lietuvoje bus įsteigta daug

sakoma — nei Dievui, nei svie 
tui.

Pasaulis gerbia lietuvių tau

tų. Kada buvo rengiamas Clii- 

cago Daily News karui valas, 

lietuviai laimėjo pirmų vietų. 

Ilgiausi straipsniai tilpo Dai

ly N(*\vs išgirdami lietuvius.

vien lietuvių, bet ir angių 
spauda.

Grįžus jaunuoliams, steng- 
kimės su jais pasipažinti ir 

išgirsti jų nuomones apie tė

vų gimtų šalį. Girtina būtų. 

kad kasmet jaunuoliai organi

zuotų atostogas. Juozas

PABALTIJO TAUTŲ VEI
KĖJŲ ALBUMAS

Jaunas Lietuvos laikraštini

nkas O. Vėjelis sumanė ir ry
žosi sudaryti nepaprastų al- 

29 kilometrų. Ir vaistai mies su svetimtaučiais mūsų bumą Pabaltijo valstybių vie- 

ligoninms taip----------------------------------------------------------------------------------------- 1 •

ambulatorijų, kurių viena nuo Pasauliui tinka lietuvių dai- 

kitos bus netoliau, kaip per nos, aprėdalai. Bet tuokda- 

15

veneriniams
pat bus duodama veltui, 

ši griežta kova su veneri
nėmis ligomis pradėta todėl, 
kad žmonės, jomis sirgdami, 
dažnai nesigydo, Gi patys už
krečia dar ir kitus. Dabar vi
si sergantieji bus prievarta 
gydomi gydytojų specialistų.

Vokiečių 1925 m — 22,6; Manomu, kad tik šia kova Ims 
1929 m. — 14,6; 1932 m. — galima sumažinti venerikų 
9,9; 1933 m. — 11,4. skaičių. Tsb.

Kaip matyt, kaimas išsilui-

Gerkit ir Reikalaukit

kė tautiškoj dvasioj nežiūrint Populiarios Tarzano knygos 
germanizmo bangų ir dabar yra išverstos į 22 kalbas. Jų 
nedaro tokių vingių, kaip mie- autorius Edgar Riee Bur- 
stas. Jo tautinio pasiskirsty- roughs pradėjo rašyti turėda- j 
mo eiga yra lėta, bet lietuviš- mas 33 metus. Jo pirmoji kny- | 
kas elementas dabar sudaro ga parašyta 1912 m. Į dešimts 
absoliutinę daugumų. metų jis parašė 24 ilgas no-f

Susidaryti viso Klaipėdos vėlės.

MutualLiquorCo.
4707 S. Halsted SL

T< TA»D« MM

niai atvyko Amerikon baigti 

to albumo sudarymų. Pirmiau

sia jis sustojo Brooklyne. Šio

je ir apylinkių kolonijose j'- 

rado tokį pat nuoširdų pri

tarimų, kaip Lietuvoje, Lat

vijoje ir Estijoje. Netrukus 

jis pradės lankyti ir kitas lie

tuvių kolonijas.

Gausiai paveiksluotas albu
mas labai gražiai atrodo ir 
tikrai sudarys labai indonių

Pranešimas
Simano Daukanto Federal Savings and Loan 
Association persikelia į naują vietą po adresu

2202 West Cermak Road
Visais Bendrovės reikalais kreipkitės į nau
ją raštinę.

BEN J. KAZANAUSKA3, raštininkas.

Ofiso valandos
9:00 vai. ryt-o iki 5:00 vai. vak. 

EDERALSAVINGS Seredomia ir Subatomis 
*N° *or chicago ATI0N Nuo 9:00 v- ryto ilri 7:00 v. v.

Galite visai nieko neįmo
kėti ir iš Peoples Krau
tuvių nusipirkti šį ge
rinusį refrigeratorį taip 
mažais mokesčiais ,kurie 
pareitų tik $3.59 į mėne

sį, arba

12 centų 

į dieną
ir šis naujos mados

General Motors

FRIGIDAIRE
bus Tarnistų

Ateikite pasiteirauti. Ne
praleiskite šio pasiūlymo 
ir geriausios progos įsi

gyti refrigeratorį

Matykite juos šiose krau
tuvėse, pirkite ir tau

pykite pinigus

KRAUTUVĖSE

2536-40 W. 63rd St
Coruer Maplewood Avė. 

Hemlock 8490

4179-83 Archer Avė.
Corner Richmond Street 

Lafavette 3171 
CHICAGO, ILL.
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Pirmoji Chicagos Lietuvių Parapijų Chorų DAINOS ŠVENTĖ
jvyks

Sekmadienį, Rugpiūčio 4 dieną, 1935
VYTAUTO PARKE

Programas - Dainuos 3000 choristų - šokiai - Žaidimai - Pasilinksminimas 

ĮŽANGA 25c SU DOVANOMIS
—— -i- 8 į e 1 ū z - -4 b 8

VIETINĖS ŽINIOS
KAS NAUJO DIEVO AP
VAIZDOS PARAPIJOJE

mišias, kūnam asistavo 
gerb. kunigai J. J. Jakaitis, 
Tėvų Marijonų Provincijolas, 
H. J. Vaičūnas, A. Baltutis,

šv.

Aštuoniolikiečiai, praleidę 
visų eilę iškilmių, dabar tik 
ir kalba apie savo parapijos 
piknikų, kuris jvyks sekmadie
nyje, rugp. 11d. Vytauto da
rže. Visi pasiryžę šitų pra-

RYT SKAMBĖS MUZIKA IR DAINOS

1. - General Motors Frigidaire - Peoples Furniture Mfg. Company

2. - Westinghouse Drabužių Plovykla - Jos. F. Budrik, Ine.

3. - Fedelco Vacuum Cleaner - Roosevelt Furniture Company

4. - Abro Rankinis Laikrodis - R. Andreliūnas.

Bus 3 orkestros. Dvi šokiams, tr ečia simfoninė. Šokiai eis be sustojimo.

*»----- -- 1 — »• ■ B —4"
&

giausias labdarių 7 kuopos pi- to Spulka jau naujoj vietoj. PINAKLIO TURNAMENTAS
knikas. Rengėjai turi padarę Per ilgus metus ši spulka iš- 
naujų planų ir surinkę gerų į buvo Meldažio name. Dabar 

Byt, rugp. 4 d., įvyksta vi-, choras skyrium pasirodys su dovany kurios bus Modamos išsikėlė į bizniškiausi, West
sų laukiama pirmoji lietuvių savo dainomis. Simfonijos or- 
parapijų chorų “Dainos Šve-' kestra gros, vadovaujant prof. 
ntė”, Vytauto parke. Bus dai- Pociui. Šokiams griež dvi or-

A. Vaitkus ir A. Malkevi
čius, Rosolando Vyčių kamba
rio menedžeriai, praeitų sa-

,.. . : w ... v ... ! kestros be sustojimo. Jungti-dnakonais K. Toliušis ir kher. nų programas, šokiai, žaidi-į .
« .. ... I ...... nis choras galingai užtrauksIgnotas. Ceremonijų vedėjusi mai, pasilinksminimas.

buvo kun. P. Gasiūnas. Turi-
I ningų pamokslų, toms iškilmė
ms pritaikintų, pasakė gerb. 
kun. P. Strakauskas iš Ix>well, 
Mass. Žmonės giliai buvo su-

j tris dainas. Tikimosi milžini- 
Programas bus labar turi-; škos minios žmonių, 

ningas. Kiekvienas parapijos1 Ieva Lukošiūtė

prie įvairių biznių, ypač prie Sidės punktų 22 St. ir Leavitt vaitę suorganizavo pinaklio 
bingo. Kurie tik norite prisi-Į’St. Dabartinė spulkos ofiso turnamentą. Laimėtojai, Ge
dėti prie labdarybės, dovanas vieta yra Juozo Misevičiaus nis, Malkevičius ir Trikins- 
siųskit tiesiai į Rūtos daržų name, 2202 W. 22 St. Nauja kas, gavo dovanas pinigais, 
ir patys piknike su savo drau- vieta moderniškai įrengta tu-Žąsytis buvo ketvirtas. Tu-
gais ir pažįstamais dalyvau- . . .... , ,, .rnamente dalvvavo penkiolikar ‘ J n marmuro “partition us .! . .5kit. I narių. Jurgis Smulkis

mogų padarvti pasekniingiau- . .. x. , .X1 ... * , L ., . judinti šių nepaprastų įskilsiu. Vakar šituo reikalu įvy-1 
ko parap. susirinkimas, kame 
tartasi apie visokias pikniko 
prašmatnybes, kuriomis nori
ma palinksminti svečius. Šv. 
Onos draug. narės, kurioms

mių ir širdingai pasimeldė už 
mūsų didvyrius Darių ir Gi- i 
rėnų.

Trečiadienyje mūsų gerb.

gyvai ir sumaniai vedė Povi
las Šaltimieras. Pabaigoje ge
rb. klebonas širdingai dėkojo po 14 d.

i už jam suteiktų pagarbų. j- atskaitų praeito pikniko
j paaiškėjo, kad pelno gerokai

Visus atsilankiusius palink- 
Susivienymo brolių ir seserų smins smagūs muzikantai. Vi- 
draugija laikė susirinkimų lie-’sus šokėjus L. Jusevičius žada 

apdovanoti ir prirašyti prie 
labdarių 7 kuopos. Svečių bus 
iš visų kolonijų. Komisija

partition’us 
Spulkos vedėjas yra Ben. J. 
Kazanauskas. Biznierius

ATOSTOGAUS LIETUVOJ
Parapijos choras praeitų se-, liks.

kniadienį turėjo savo metinį iš ! Ačiū komisijai, kuri rūpės- j SPULKA NAUJOJ VIETOJ
važiavimų į Indiana Dunes. 'tingai viskų sutvarkė; aciu !

pagelbsti žinomas veikėjas A. j kleb. kun. Ignas Albavicius g^tų vasaros dienelę ' garsintojams per radio, auko-
Vardauskas rūpinasi surengti minėjo savo šv. globėjo dienų. . jaunuoliai praieįdo besimau-1 tojams. Patartina draugijos 
geriausias vaišes. Laukiama, Solenizantų aplankė gerb. Ci- jV(jam: e?ere bežaisdami ir nariams remti tuos biznierius, daug svetelių. |kagos ir .apylinkių kunigai, ' ”^XXXs vai-i kurie ir mūs neužmiršta.

BRTGHTON PARK. — Ta
rpe tų, kurie Normandie lai
vu plaukia Lietuvon, randasi 
ir mūsų geras draugas ir spo-

jn rto mėgėjas Jonas Feravičius.1

Į svečias iš Naujos Anglijos1 v. , . .i , ° J ' sės buvo surengtos pastango-1
1 kun. Pr. Strakauskas, vpac' ♦ v • • • » ~ imūsų , , , • ' imis E. Sabonio ir jo žmonos. Ididelės garbės jam sutelkė sa-',r , , , » . .įspūdingos . ., , T -d -ir i I Vakaro sulaukus Kupini gra-i1 F 6 vo atsilankymu J. E. Aysku-!v. _ , . , . .pamaldos. J. E. Vyskupas T., _._ : m___ Ž1U įspūdžių dainuodami su

Koresp. P. P. Lapenis
Praėjusį sekmadienį 

bažnyčioje įvyko

Matulionis laikė iškilmingas
pas Matulionis. Tų pačių die
nų šios parapijos žmonės sve
tainėje pagerbė savo klebonų, 

vakarų.
PAIEŠKOJIMAI

Paješkau Vadovo Žebrausko 7r 'jo į įrengdami gražų

SSn kstrie indrom’ ha Turi” Vaišės ir S™21 P™grama įvy- 
labal svarbu .reikalą, aptarti. Malo
nėkite atsišaukti:

PR. ŽEBRAUSKAS 
2222 West 23nl Place 

Chicago. m.

PARDAVIMUI ŪKIS
40 akertu ūkė. Kerą žemė, su hu- 

dinkats, ant cementinio kelio, elekt
ros šviesa. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant mažo namo be skolos. Taip 
pat 80 akerių, kuriuos mainysiu arba 
parduosiu už pigią kainą.

LOUIS ANDREKUS 
Pentwater, Mich. 

Pardavimui arba Mainymui

ko pastangoms P. Šv. mergai
čių Sodalicijos, Šv. Vardo dr- 
gijos ir par. choro. Pasakyta 
daug sveikinimo kalbų ir su
teikta dovanu. Vakarų labai

DOVANOS LABDARIŲ 
PIKNIKE

į AVEST SIDE. — Sena 
' populariška Simano Daukan- ^au daug metų, kai jis Brigh- 
_______________________ - ton Parke veda biznį, visuo

met prielankus ir duosnus vi
suose parapijos reikaluose ar
ruošiamuose vakaruose.

I
Jonas Feravičius žada Lie-.-

LIETUVIAI DAKTARAI

Parsiduoda arba mainymui 
40 akerių farma Indiana valstijoj, 
80 mailių nuo Chicagos, State High- 
way A. su visais namais Ir garinė
mis. Parduodame Iš priežasties ligos. 
Atsišaukite: 4430 So. RoekweU St. 
Mike Abroinai If-lus. ant pirmų lubų.

REIKIA DARBININKŲ
Reikalingi 4 patyrė mūrini

nkai, plasterninkai, 2 karpen- 
teriai. kurie galėtų iš planų 
dirbti prie namo statymo. 
Kreipkitės i:

“DRAUGAS” 
MARIAN BROTHERS

PARDAVIMUI BIZNIAI
AUKSO KASYKLA

Parsiduoda lep cream narlor, pilnai 
įrengtas. Išdirbtas per 20 metų. arba 
Harriivare krautuvė. Priverstas vie
ną btzn) parduoti. Auksinė proga 
sumaniam lietuviui. Matykite savi
ninką: 493M W. 1511> St.. Cicero, 111.

ANT RENDOS
ALKSIM C. PROGA

Išsironduoja 2 Store1: v’enes dėl s 
llnės su bnrnls Ir alshnkslails; kltr.’ 
tinkamas dėl gnosernės nr alskrlm'- 
nės Renda laimi pigi ir gero* vlelr ' 
—• lietuviu centre — 4MM1 S. Ps.ulln-» 
St. Atslšauklt n«s A. Vorbut. «222 H. 
Falrflel.l Avė. Telef. PROspect 1433.

Ant rendos kambarys, tin
kamas dėl vaikino ar mergi
nos, ru valgiu ar be valtrio, 
pirmas pngvvenimas iš prieša
kio. Mrs. P. debeteriūnienė • 
Krencius. 4523 So. Fairfield 
Avė., Chicago, III.

Rendon itoras. tinka dėl bar be r n ės. 
besoty sbop arba kitam kokiam bla- 
nlul. Vieta gera. Matykite savinin
kę. 144<1 So. 491h CL, Cicero, III.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMKTRICALLY AKIE 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų {tempimą, kurta 
erti prlclastlnil galvos skaudėjimo, 

vaiglmo. akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aktų karšt), atltalao 
ruihparegyatę Ir tollregyste. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
ktinuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciai* atyda atkreipiama 1 
mokyklos valku* Kreivos akys atl- 
i amonio* Valandos nuo 10 iki I v 
NedėlloJ nuo lu Iki II. Daugely at
silikimų akys atitaisomos be aktnlų. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7689

25 MEIŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

OR. JOHN SMETANA
0PT0MCT&I8TA8

1801 8. ASHLAND AVENC
Plati Ridu , kainp. 18 st 

2 sukAtaa
Pastebėk it mano iškaba*

Valandos nuo 9:30 ryto i— 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:1* 
vai. vakaro. Nedėliomis 
skirtų valandų. Boom 8. 

Phone CANal 0623

grizo i savo namus. K.

PADĖKA
DIEVO APV. PARAP. —

WEST SIDE. — Rūtos dar
že, rugpiūčio 4 d., bus sma-

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI D AKT A Ė AI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

2 to 4 and 7 to 9 P. M.
1 Sunday by Appolntment

TeL CANal 0357
Rea PROspect 4059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1831 SOUTH HALSTED STREET 
Residencija 8400 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryta lkl 1 popiet 
( lkl > v. vakaro

Tel. CANal 1122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.) 

Talandoe: Nuo 9 lkl 12 ryto
Nuo 1 lkl 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti

Tel CANal (122

DR. S. BIEŽIS
OYDYTOJAS ir CHIRURGA8 
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 

8eredomis Ir Nedėllomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7 86 8

Į DR. STRIKOL’IS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4646 So. Ashland Avė.

Ofl.•> Valandos
Nuo 2 lkl 4 Ir nuo (lkl 8 vak. 

Nedėllomls pagal sutarti
Ofiso telef. BOUlevard 78*0 

Namų tel. PROspect 1930

Tel. BOUlevard 7043

OR. C. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4646 So. Ashland Avė.
arti (7th Street

Vai.: nuo 9 Iki ( vakar. 
SsredoJ pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspect 8376
Res. Tel.: HEMIock 6141

DR. J. RUSSELL
Lletavla Gydytojas ir Chirurgu 

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: t lkl 4 Ir 4:34) lkl S:S0 
Seredomls Ir nedaliomis pagal sutarti 
Rea Sftlft W. Mtk St. Pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Tel. VTRglnla 003(

Ofiso vai.: 2—4 Ir (—8 p. m 
Nedėllomls pagal sutari)

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Denttstas 

^Saa X-Ray
4119 ARCHER AVĖ., Oov. Franclso.- 
l» ofrtoe Laf. (((9; res Vlrg. 98()

rel. fkl-M. BOI'levarrl 5919—14
Rea VlOtary 3SU

OR. A. J. BERTASH
ofiso vai. nuo 1-9; nuo (:>O-S:I9

766 Wert S6th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

OR. CHARLES SE6AL
oPlkAA

•728 So. AstUaud Avė1 labos
CHICAGO IW. 

uriao V A LAN Ik* 
vu* te iki 12 vai ryta nuo i iki ( 
vai po pietų Ir nuo 7 lkl *:(( vai 
vakaro. Nodėllomls auo 1* lkl 11 

valandai diena
Tsl.rrmae MTIksrav 9AM

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ.*

46S1 80. A8HLAND AVĖ 
Tel. TARAs 0W4

Mea.i Tel PLAsa 34OO
Valandos:

Nuo 19*11 v. ryto; S-l Ir 7*9 v v 
Nadėldlenlals nno 19 Iki 19 diena

Tel. LAFayette 7(59

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4140 Archer Avenne
Vai.- 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
Rea. 2136 W. 24th St.

TeL CANal 0403

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Rez. 1460 No. Paulina St.

Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 699(J 
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 8 
Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčlos

vakarais 8 lkl 9
Telefonas CANal 1176 

NAMAI: 6459 S. Rockwell 8t. 
Telefonas REPublic 3000

P.es.: ,'al. HEMlock <288

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rssldencljos Ofisas: 288# W (9tb St 
Valandos: lt-13 Ir »-• vai. vak. 

Seredumis Ir Nedėllomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8

14 4 1 du. «9tH CT., CICERU. IUL. 
Utar., Ketv., Ir P6tn. 16—9 »al.

2147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel. GKOvebill 0(17

8924 S. TAL.MAN AVĖ.

DR. J. J. STONAITIS
2428 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Dienomis Tel. LAFayette 8793 
Naktimis Tel. CANai 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Streel
Vai.: 2 Iki 6 popiet, < i«l 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

tuvoje pabūti keletu mėnesių,. Telephone; BOUlevard 2800 
paviešėti su savo giminėmis, 
pažįstamais ir aplankyti visas 
kūdikystės dienų vietas.

Jam viešint tėvynėje, biznį 
I prižiūri jo gabi žmona Elena 
jir du sūnūs: Vilimas ir Jonas.1

Rap.

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4831 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 S. ROCKWELL ST. 
Telephone: REPublic 9723

Res. 12 27 S. 50th AVĖ.. CICERO 
Telephone: CICERO 5395

CLASSIFIED
ACTOMOBIUES ACTOMOBIUES

EMIL DENEMARK INC.
■■ Vartotų Karų Bargenai —

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARU

I

Phone Hemlock 2061
OR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS I
6558 So. W este m Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. i 
Nedėliomis pagal sutartį———————— ■ I ■ I ■ ,

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

r.-i I .AFayette 3061

OR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ 
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 8 popiet — ( Iki 8:20 vakar* 
Nedėllomls nuo 11 ryto iki 1 p p

J

BUTCK '88. Club Sedan su trunk. garantuotas ..................... *825
BTTICK '35, 5 Sedan 47. garantuotas ....................................... *795
BUTCK '33. 5 Sedan. 6 d ra t ratai, tobulas .............................. *"«•’>
BTTICK '2 8. 5 Sedan. bėga O. K..................................................... * 75
BUICK '27. 5 Sedan. pigus karas .............................................. * 25
BUTCK '27. 7 Sedan, duos gerą patarnavimą .................... *50
BUICK '30. 7 Limo. Šeši drat. ratai, eina O. K....................... *225
CADTLLAC *31. 7 Sedan. tobulam stovy ................................... ««»5
CADILLAC '30. 7 Sodan, pertaisytas ....................................... »’4>5
CADILLAC '30, 18 cilindru 7 Sedan. labai pulkus ................ »5#5
CADILLAC '30. 7 Sedan. labai puikiam stovy ......................... *4*5
CADILLAC '29. 5 Sedan. Svarus knras ........................................ *225
CADILLAC '29. 7 Sedan. gerai bėga............................................ *275
CADILLAC '28. 5 Sedan, gražiam stovy . .   *125
CADILLAC *28. 5 Sedan. gera vertenybė .............................. *100
CHEVROI.ET '31, Sport Coupe, geros motoras ..................... *235
CHRYSLER '30, 6. 5 Sedan. 5 drat ratai, O. K.................... *245
FORD. '85. ‘Tpoit Coupe, kuone naujaa ----- ... SPĖČIAU

FORD '81, Business Coupe, švarus ............................................ *225
FORD '30. Sport Coupe, gera vertenybė ................................ *175
ORAHAM '29. 5 Sedan. motoras geras .................................. * 75
LA SALLE '31, 5 Sedan. pulki vertybė ...................................... *495
LA SALLE '30. S Sedan. 6 drat. ratai ...:............................. *3t5
LA SALLE '29, 5 Sedan. drat. ratai ........................................ *195
LINCOLN '30. 5 Sedan. labai pulkus ....................................... 3295
NASH '32, 5 8edan, genas mažas karas .................................. 3295
NASH '28. 5 Sedan. bėga O. K. ............................................... * 45*
OAKLAND '30. 2 Durų 8edan. gražiam stovy ......................... 3175
PACKARD '32, 7 Custom Sedan, tobulam stovy .................. *845
PACKARD '81. 7 Custom 8edsn. gersi bėgantis ............... *395
PIERCE -jo, 2 Coupe, labai pulkam stovy .............................. *195
PONTIAC '34. 2 Durų Sedan su trunk, kaip naujas............ *595
PONTIAC '84, 4 Durų Sedan. kaip nsulsa .............................. *595

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas oi rankpinigius, 
balansų lengvais Išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine
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KL. Išnuomavau krautuvę 
nuo žmogaus, kuris laikė val
gyklų toj pačioj vietoj. Val
gyklos savininkas turėjo lysą 
ant visos vietos. Aš jam už
mokėjau nuomų už liepos ir 
rugp. mėnesius. Vienų rytų a- 
tėjęs j krautuvę, valgyklos du
ris radau uždarytas ir savi
ninkas išsinešęs iš tos vietos. 
Namo savininkas neįleido ma
nęs į mano išnuomuotų vietų. 
Kokios yra mano teisės!

ATS. Tamsta neturi jokių 
teisiu prieš namo savininką, 
kadangi pats nebuvai, kaij 
sakoma, “his lenant, būt your 
Lenaney v.as under the sub- 

■sc Irom tlie original tenant 
Tad your only remedy vould 

be against the man you rent-

<1 ra ilgui

TEISIŲ SKYRIUS
Veda adv. Charles P. Kai, 

6322 S. \Vestern Av., Chgo.

Paskolinau savo geram 
penkis šimtus dole-

BUDRIKO VEDEUHU 
PROGRAMAS

Bridgeporte visai negyveno, mo vedėjas, .T. Romanas, pa
tai kaip Stasys galėjo pas jį tieks daug įdomių žinių ir 
atvažiuot. Seniau rašiau, kad pranešimų, kaip iš gyvenimo, 
aš Staselį parsikvieėiau, jį taip ir iš prekybos srities. Ne
užlaikiau, nuvedž’au į nioky- pamirškit pasiklausyti.
kių užregistruoti ir kas ap---------------------
sakys kiek reikalų turėjau
jam atlikti. O dabar atsiran
da tokie, kurie žinias iš pirš
to išlaužia ir skelbia. . .• - . - ..... . lvvt dienų, nuo 5 iki o:3U

Apuetė Glienė - Girskait*, Bud,.iko U,„,,ijue „lnter. 
SU6i« Čireno - Girskio Potpou!.ri„ progra.

jauny sti ji globėja nias jJUS gįr(jįluas įg stoties
\YAAF. 920 kil. Jau kelinti
metai, kai Budrikas leidžia
įvairius lietuviškus progra
mus. Atsisukite savo radijo 

Vienas Amerikos lietuvių ant WAAF s.toties ir
klausykite gražios muzikos ir 

anešimu.

KNAŠAS DĖKOJA

Olimpikos sportininkų 
nas Knašas, išvykdamas į Lie į(j01n;ų
tuvų prisiuntė “Draugui” lai __
škn, kuriame dėkoja visai sa
vo giminei, visiems draugams/ 
kurie tik kokiu nors būdu pri
sidėjo prie sąjūdžio, kad A-

Jo-

uT

BBJDGEPOBT. Dr-jos
merikos lietuvių sportininkai Šv. Petronėlės susirinkimas į-
galėtų nuvykti į Lietuvų.

svet. Narės malonėkite atsi
lankyti minėtu laiku.

O. Kliajanekaitė, račt
JAPONAI - UOLŪS LAIK-

RAŠČi'J SKAITYTOJAI

vyks pirmadienį, rugpiūčio 5 
d.,7:30 vai. vakare, parapijos

i-. , , -., .- i Šokikės Dainų šventėj, šios trys lietuvaitės: Emilė Pro-nų. iš uujo aug mj j sevičiūtė, Ieva Lukošiūtė ir Frane.es Stogiūtė Dainų Šventės
mojo turto. Prieš dvi savaites prograine Vytauto parke, rytoj pašoks tautinių šokių, 
jis mirė. Ar jo vaikai gali
parduoti namą neatmokėję 
man skolos? Ar jie

RADIO

gali duot VIETINES ŽINIOS
RENGI* PIKNIKĄ Kviesčiami visi Marųuette Pa

rko lietuviai atsilankyti.

MABQUETTE PARK. — 
Šv. Kazimiero Karalaičio dr-

žmogui teisingą ir gerą ‘title’ 
tos nuosavybės! Kokios mano 
teisės šiame klausime?

ATS. Jeigu nėra užvesta 
byla į Probate kortą dėl užmo
kėjimo skolų ir t.t., tamsta,
kaipo skolininkas, turi teise > r‘>n8ia metilŪ P*“**
“to petition the Court and to P1U('la 4 d;’ Marąuette parke, 
have an estate open, in wliicli P’*e ** California
you will file the claim and ii
the claim is allowed the es- šis piknikas hus vienas ne- 
tate cannot be elosed or the paprasčiausių. Draugija nula-' 
property sold Vltliout tho j»ay- rė duoti daug dovanų. Nariai, 
ment of your claim". Jo vai- jau baigia pardavinėti knygu- 
kai be užvedimo bylos į Pro-1 tęs. Tikimos daug publikos, 
bate kortą nel&bai galėtų tiuo-
ti teisingų “title”.

KL. Esu savininkas namo 
kurį išnuomavau žmogui dėl 
krautuvės. Vėliau jis iš krau
tuvės is padarė “tavern”. 
Žmonės sako, kad įstatymai 
yra, jei kas susižeistų tame 
name, savininkas turėtų už
mokėt nuostolius. Ar tas tei
sybė ir kas bei kaip reikia 
daryti, kad to apsigynus?

ATS. Įstatymai yra praves- ( 
ti, kaip mes vadinam, “Drani ' 
Shop Act”. Sulig tais įstaty-i 
piais, patariama, paimt ap- Į 
draudų arba priversti nuo- ; 
inuotojų paimti apdraudų. Šis j 
statymas yra labai aštrus. I 
\e vien už sužeidimą, bet jei 
žmogus užėjęs į tavernų pra- ■ 
gertų visų savo uždirbtų al
gą, jo šeimyna gali skųsti na* I 
mo savininką, kad atlygintų 
už skriaudą jos vyrui.

KL. Praeitų savaitę nuėjau i 
į krautuvę nupirk t žmonai 
drabužių. Žmona turėjo bran-, 
gų “cloak”. Pardavėjas nu-J 
ėmė jį nuo jos pečių ir pade-J 
jo. Mes ėjom ant vienų ir ki-1 
tų lubų. Vėliau nupirkau jai 
drabužių. Kai sugrįžom paini-1 
t i “cloak”, jį jau buvo kas 
nors pavogęs. Aš norėjau, kad 
kompanija užmokėtų, bet ji 
griežtai atsisakė, sakydama, ! 
kad ji nėra atsakominga ir 
iš jos negaliu iškolektuoli. 
Kaip as galėčiau atgauti nuo
stolį l

ATS. Drabužių kompanija 
atsako už padėtų drabuži, pa
gal faktų, kad pardavėjas nu-

Rytoj 11 valandų prieš piet, 
įvyks regularis nedėldienio 
radio programas, kuriuos lei
džia savo pastangomis ir lė
šomis Progress Furniture Co. 
krautuvė, 3224 So. Halsted 
St. Prograine dalyvaus kele-

Narių dėmesiui *tas dainininkų, kurie padai-
Rugpiūčio 4 d., 1 vai. po- nuos rinktinių dainų. Progra- 

piet visi nariai būtinai turi
ateiti į susirinkimą. Bus ap
tariama pikniko reikalai ir! 
renkami darbininkai.

Vaidyba

PRIE TIESOS
Senų kaiminkų, kurios ma

ne malė 1916 metais parsive- 
ėmė jai jį nuo pečių. “The žant nuo stoties ir užlaikant 
clotliing Companv’s duty was mūsų broliukų Stasį Girskį - 

’ to see that tlie “cloak” \vas Girėnų, raginama atsakau p-1 
safe. The removal of the old nui Jokubynui, rašiusiam, kad 
“cloak” and the trying on of Stasys atvažiavęs pas savo 
a ne\v one was an incident to brolį Jonų Bridgeporte. Iš 
their Business and they are kur tas klaidingas faktas at-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

T e V A S
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

AIA
ANTANAS JUKNIS
Mirė rugpiūčio 1 d. 1935 m. 

2 vai. r) to. aulaukęa 4 4 metų 
amžiaus. Kilo iš Tauragės aps
kričio, Žvingių parap., Dapkiš- 
kių kaimo. Amerikoje išgyveno 
24 m aluti.

Paliko • didriiayne nuliūdime 
dėdę Mykolą Stonį, pusbrolį 
Juozapų Juknj, pusseserę Bar
borą Sudaikienę; o Lietuvoj 
seserį Barborą Tarvidas, 2 bro
liu: Vincentą ir Stanislovą lr 
gimines.

Kūnas pašarvotas 1646 VVest 
46th St. Laidotuvės įvyks pir- 
nuudieiij, rugpiūčio 5 d., ik ko
plyčios 8 vai. bus atlydėtas į 
Sv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioj įvyks geduHngos pa
maldos už velionio sie’ų. I’o 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazlmieiro kapines. ,

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines draugus-ges ir p.ižys- 
lamus-mas dalyvauti šiose lal- 
Jotuvt«e.

Nuliūdę: Dėdė. Pusbrolis,
Pusseserė ir Giminės.

laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Telef. BOl levard 5203.

liable’

TO\VN OE LAKE. — Me 
terų Sųjungos 21 kuopos mė 
rasinis susirinkimas įvyks pi 
imadienį, 5 d. rugpiūčio, įai 
rap. mokyklos kambary, t :3 
valandų vakare. Visos sujun
gi lė s prašomos susirinkt .

Valdyba

BPJdGKPORT. - Simam? 
J’aukau*o diaugija iaikys mė
nesiui susirinkimą rugpiūčio 4 
d., Chicago Lietuvių Audito
rijoj. Nariai būtinai turi pri 
būti, nes yra svarbių rajMiitj 
Kurie su mokesčiui: pasilikę, 
liūdnai pasirūpink Je apsimt-

iš švietimo ministerijos pa
skelbtos apyskaitos matyti, 
kad japonui uolesni skaityto
jai net ir už amerikiečius. Ja
ponijoje išeina daugiau kaip 
106 dienraščių, 550 savaitraš
čių ir 6,700 iliustruotų žurna
lų, išeinančių kartą per tris 
mėnesius. Kai kurių laikraš
čių skaitytojų gausumas sie
kia pusantro mil’jono egzem
pliorių e milijoną tui įpras
tas daiktas. Ir laikraščių pri
statymu- i agonijoj puikiai su
tvarkytas

keti. /. K., st•k.

APVOGĖ KAN. DOGELIO 
BOTĄ

KAUNAS. — Neseniai api 
plėšė kan. Dogelio Imtą, iš ku 
rio išnešė visus stud. Senevai 
čio drabužius.

sirado? Brolis Jonas tuometj

ELEKTRIKINIAI REFRIGERATORIAI
6 pėdų didumo $99.50

tikra kaina $150.00
Visų ž/nomų išdirbysčių. Pasiskubinkite.
Neužilgo visi bus išparduoti šią žema kairųi.

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

Telefonai: BOUIevard 4705—8167

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMOfKLP DISBŽJAI

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

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas Mokas 1 rytus nuo 
didžiųjų vartų

HUSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. PKNSAOOLA MII 
BELMOVT MM

OfflMi BOLLeiDB ISM 
VlMMdt

JONAS RADAVIČIUS
Mirė rugpiūčio 1 d. 1935 m. 

5 vai. ryto, sulaukęs pusės a- 
mžiaus. Kilo iš Raseinių aps
kričio, Raseinių nuėsto. Ame
rikoje išgyveno 25 metus

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną, po tėvais Boržin- 
skaitė, 3 sūnūs: Joną ir mar
čią Sofiją, Vladislovą ir Pran
ciškų, 3 dukteris; Oną, Moni
ką ir Eleną, brolį Pranciškų 
ir brolienę Prancišką, pusse
serę Kazimierą Jesiūnienę ir 
gimines; o Vokietijoj brolį Ka
zimierą,

Kūnas pašarvotas 1518 So. 
48tb Ct., Cicero, III. laūdotu- 
vės įvyks pirmadienį, rugpiū
čio 5 d., iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas j šv. Antano parapi
jos bažnyčią, kurioj jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
stelą. I’o pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazlaiiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir p.ižys- 
lamus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs, Du
kterys, Brolis. Brolienė, Pus
seserė ir (lininės.

Laidotuvių direktorius A. Pe
tkus. Telef. Cicero 2109.

PETRONĖLĖ
PRANCKET1S

(Po tėvais Orbaitikė)

Mirė liepos 31 d. 1935 m. 
7:30 vai. vakaro, sulaukus 13 
metų amžiaus. Kilo iš Pane
vėžio ap..kriėšo, .Šeduvos parap. 
Raginėuų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 28 metus.

l'aliko didelio:ue nuliūdime 
vyrą l’ovilą, sūnų l’ovilą, 2 
dukteris: Petronėlę ir Adelę, 
4 seseris: Oną Samoškienę,
švoger) Juozapą, Agotą Krikš
čiūnienę. švogerį Joną. l'allei- 
joną Krivlekienę, švogerį Juo
zapą. Veroniką Ocvėnas, ir jų 
šeimynas, broli Rapolą < Irbaitį, 
pusbrolį Izidorių Orbaitj, pus
seserę Elzbietą Draugelį ir jos 
šeimyną, ir gimines: o Lietu
voj 2 seseris, 2 brolius ir gi
mines.

Kūnas paSarvotas 2439 W st 
<>9th St. Tel. HEMiock 5570. 
laidotuvės įvyks pirmadienį, 
rugpiūčio 5 d., iš naiięų 8 vai. 
bus atlydėta į Gimimo Panelės 
Švč. Marijos parapijos bažny
čią, kurioj įvyks g '-Julingos pa
maldos už veliones sietą. Po 
pamaldų bus nulydėta j sv. 
Kazinie.ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažya- 
tuinuR-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyra--, Suirus, Du
kterys, Seserys, švogariai, Bro
lis Pnsbiolis, Pusseserė ir Gi
minės.

laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Telef. YARds 1138.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I.F.Ek»s
lattaH ir $ws

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

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271

LNtn

A. Masalskis
A. Petkis
I. F. Radaus
S. M. Skubi
LLZį

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 Weet 18th Street 
Phone CANal 6174

718 Weet 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 VVest 46th Street 
Plione BOUIevard 5203

AMBULAMOZ PATARNAVIMAS DIENĄ IR
YARda 1741-1742

J. F. EUDEIKIS n

Frane.es
Kazinie.ro
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Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose

(Acme Photo.)

Oru i Pietų Ameriką. — Trys American Airlines Condor lėktuvai šiomis die
nomis su šiais pasažieriais išskridę iš Chicago į Santiago, Chile. Tai 7,500 kelionė. 
Pirmieji du iš kairės pilotas Russell Arden ir R. W. Cantrell, ekskursijos vadai.

(Acme Photo.)

Vaizdas iš Etiopijos sostinės. — Viena svarbiųjų gatvių Etiopijos sostinėj Ad- 
dis Ababa. šia gatve šiomis dienomis praėjo 13,000 etiopiečių kariuomenės paruoš
tos karui su italais.

(Acme Photo.)

Šienas į klėtį. — šieno traukinys pavyzdingam Chicago Tribūne ūky. Dėl lie
tingos vasaros šieno šįmet ūkininkai turės užtektinai.

(Acme .-Photo.)

Naujas augalas. — August Koeh (kairėj) 
vyriausias Chicago parkų hortikultūristas, 
Garfield parko šiltadaržy išaugino naują au
galą bananų giminės. Augalas pavadintas Koch 
vardu — Heliconia Kochiana.

(Acme Photo.)

Nelaimė jūrininkui. — Per Anglijos ka
raliaus jūrų jėgų peržvalgą, nuo sargybos lai
vo buvo įkritęs į jūre.s vienas jūrininkas. At
vaizde parodoma, kaip jis traukiamas iš van
dens.

• Plaukimo lenktynės. — Lincoln parko (Chicago) lagūnas, kuriame praeitą sek
madienį įvyko Chicago Tribūne suruoštos plaukimo lenktynės. Laimėję lenktynes 
apdovanoti aukso medaliais.

Lotus (gėlės) pačiam žydėjime. — Lake eounty ežeruose šiuo laiku sužydo lo
tus Vasarotojams teikia daug malonumo. Šis atvaizdas iš Grasa ežero. Acme piloto.

symą

(Acme Photo.)

(Acme Photo.)

Anglija demonstruoja savo galybę jūrose. — Anglijos karo laivai demonstruo ja pro karališkąją pak
tą Vietoria ir Albert nuo kurių karalius Jurgis su sūnais darė imperijos jūrų peržvalgą. Šarvuočių- 
paradą veda H. M. S. Iron Duke, toliau H. M. S. Resolution ir kiti.

Į kalėjimą ui kainų " patai -
— Drabužių valytojas 

(cleaner) E. A. Fink, už nesi
laikymą kainų, kokias nustato 
valytojų unija, nubaustas ka
lėjimu. Jis savo kostumeriams 
pigiau drabužius išvalydavo.

(Acme Photo)

Plėšikų auka.
— Dr. James 
Oughton virši
ninkas Keeley 
instututo alko
holikams, Dwi- 
ght, Ilk, kurį 
plėšikai, padarę, 
įstaigoj holda- 
pą, mirtinai pa
šovė. Pagroptoj 
dėžėj nebuvo pi
nigų.

r


