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NEPAPRASTAS NACIŲ 
ŠĖLIMAS BERLYNE

Su atsišaukimais kurstomos 
minios prieš katalikus

ŠMEIŽIA KATALIKŲ BAŽNYČIĄ

HITLERININKAS GOEB- 
BELS GRASINA VISIEMS

SUSIDAUŽUS LĖKTUVAMS TRYS ŽUVO, VIENAS SUŽEISTAS
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^BERLYNAS, rugp. 
aeionalsocialistų (nacių) 

partijos vadai radikalai vis 
daugiau šėlsta prieš katali-! 
kus.

Šiandien Berlyno centre iš
lipinta nacių oficialūs milži
niški raudonomis raidėmis 
spausdinti atsišaukimai gyven 
tojams. Su visu hitlerišku 
įnirtimu puolama Katalikų: 
Bažnyčia ir kunigija- Atsišau' 
kimus parūpino Berlyno na
cių organizacija, kurios virši
ninku yra propagandos mini
sterija dr. Goebbels.

Centro partijos ,(katalikų) 
paperkamieji agentai, pareiš
kiama atsišaukimuose, dirba 
bendrai su bolševikizmu ir 
naudojasi pastarojo metodais, 
'kau' sėkmingiau kovojus prieš 
nacionalsocialistus, tuos na
cius, kurie išgelbėjo Europą 
nuo to paties bolševikizmu 
kultūros.

Toliau sakoma;
“Amžinieji reicho priešai 

dirba, kad sugriovus Vokieti
jos vieningumų.”

“Vyriausybė ir partija pa
darys galų šiam begėdiškam 
aktyvumui!”

Tai gi, tuo būdu reichų vai 
dančioji partija kursto mi
nias prieš katalikus, kurie 
atsisako dievinti ir glorlh- 
kuoti Hitlerį. Nebūtų stebėti
na, jei krašte pasireikštų pi
lietinis karas ir nekaltų žmo
nių skerdynės tik dėl to, kad 
žymioji dalis gyventojų nesi
duoda pagoninti.

5. — I-

KAZOKAI TREMTINIAI 
IŠSIRINKO ATAMANĄ

5. -PARYŽIUS, rugp 
Išblaškyti po visų pasaulį 
Rusijos kazokai tremtiniai sa 
vo atamanu (vyriausiuoju va 
du) išsirinko gen. grafų Grab 
l>e, 67 m. amž., buvusį caro 
kariuomenės vadų.

Suvažiavę čia kazokai nau
jų atamanų inauguravo su pa 
maldomis, įvykusiomis vietos 
stačiatikių cerkvėje.

PASIGAILI CALLESO 
SŪNAUS

MEXIC0 CITY, rugp. 5. - 
.Valdančioji revoliucinė parti
ja nusprendė, kaxl Plutarco 
Eliae Calles sūnus, kurs pra 
laimėjo gubernatoriaus rinki
mus Nuevo Leon valstybėje, 
visvien gali užimti guberna
toriaus vietų.

Teisėtai išrinktas guberna
torium gen. F. Zuazuo nustu
miamas šalin.

Tokia tai tvarka Meksikoje.

BERLYNAS, rugp. 5. — 
Naciai griauja karo veteranų 
Plieno Šalmo organizacijų. 
Reikalauja, kad šios organi
zacijos nariai prisidėtų prie 
jų pačių — nacių, sudaromos 
karo veteranų organizacijos. 
Kokiu būdu tas bus atsiekta, 
sunku numatyti, kadangi Plie 
no Šalmo organizacijai pri
klauso daug konservatorių ka 
rininkų, kurie yra priešingi 
naujai nacių tvarkai.

Kad išgriovus Plieno Šal
mo organizacijos visas lieka
nas ir visus karo veteranus 
patraukus Hitlerio pusėn, hit
lerininkai pagaliau privertė 
fieldmaršalų A. von Macken- 
sen, kad jis išeitų iš šios or
ganizacijos, kurioje jis buvo 
garbės pirmininku. Fieldmar- 
šalas tad paskelbė savo atsi
statydinimo laiškų. Jis pažy
mi, kad Plieno Šalmo orga
nizacija toliau nereikalingu, 
kadangi Hitleris grąžino Vo
kietijai privalomų kareiviavi-i 
mų. Tai nepaprastas reiški
nys. Visi turi pasiduoti Hit
leriui.

Propagandos ministeris dr. 
P. J. Goebbels baigė savo va
sarojimų Baltijos pajūry ir i 
vakar per radijų pradėjo sa
vo propagandų nacionalsocia-) 
lizino naudai. Jis paskelbė 
grasinimų katalikams, Žy
dams ir visiems kitiems, ku
rie atsisako prisidėti prie na
cių ir kurie nedievina Hitle-I 
rio.

Kalbėdamas per radijų jis 
tarp kitko pareiškė: “Atosto 
fos baigėsi, kova atnaujina
ma. Mes žinome, kas yra ir 
kur yra mūsų priešas. Ka:p 
tik jis . spės iškelti galvų, tuo
jau smogsime jon, ir sutru
pinsime į dulkes.”

Goebbels puola užsienio lai
kraštininkus, kurie, esu, šmei
žia nacius. Jie bus pašalinti 
iš Vokietijos. Paskelbė, kart 
toliau Vokietijoje nebus leis
tinos arijų sutuoktuvės su 
žydais.

Anot jo, religiniai laikraš
čiai nebus panaikinti, kadangi 
nepakanka žmonėms tarnauti 
tik su gyva kalba. Tačiau tie 
laikraščiai, anot jo, turės būt 
hitleriniai. Bažnyčia, sako 
jis, gali mokslinti jaunimų re
ligijoje, bet jaunimo politinis 
auklėjimas priklauso valsty
bei.
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KONGRESO ŽEM. ROMAI
PRAVEDĖ MOKESČIU 

Biuy
AVASHINGTON, rugp. b. 

— Kongreso žemesnieji rū
mai pagaliau pravedė lobinm 
kų pajamų mokesčių bilių, pr
ieš kurį tiek daug kovota. 282 
atstovai balsavo už bilių, o 
96 — prieš.

Bilius tuojau pasiųstas se
natui, kurs, kaip spėjama, ap 
sidirbs greitai, kadangi kon
greso nariai seniai pasiilgę 
atostogų.

5.
.1

Stinson airporto padangėse susidaužė (kolidavo) du lėktuvai ir abu nukrito. Iškart vienas asmuo žuvo 
ir trys kiti sužeista. Paskiau mirė dar du iš sužeistųjų. Matosi susibėgę žmonės aplink nukritusius lėktuvus. 
Stinson airportas yra arti Lyons. (Acme Photo.)

KOVOS PRIEŠ KOMUNI
STUS UNIJOSE

ITALIJA PATENKINTA 
T. S.

ROMA, rugp. 5. — Italijos 
delegacija grįžo iš T. Sųjun
gos tarybos posėdžio Ženevo
je. Delegacija ir Italijos vy
riausybė reiškia pasitenkini
mo, kad taryba nieko nenu
sprendė Italijos Etiopijos gin 
čų klausimu ir nekliudė italų 
pasirengimo karan.

Taip ir reikia, pažymima 
vyriausybės sluoksniuose. Nie 
kas pašalinis negali kištis į 
Italijos vidaus reikalus. Itali
ja neprisiėmė jokio kompro
miso Etiopijos klausimu ^įr 
turi laisvas rankas. t, X

Etiopijos žvilgiu T. ^ųjun-į 
ga yra bejėgė. Bijo rMnšso 
linio.

MASKVA, rugp. 5. — Ko
munistų internacionalo kon
gresas galutinai nusprendė, 
kad kitų kraštų komunistai 
gali susidėti su buržujais, kad

YRA

VISUOMENĖS PRIEŠAI
Tėvai privalo rūpintis viešųjų 

mokyklų tvarkymu
sėkmingiau kovojus prieš įsi- CINCINNATI, O. (per pa- tybė, turinti sau pagalboje 
galintį visur fašizmų. į štų). — Cindnnati arkivysku- švietimo departamentų valdi-

Bet girdi minios turi būt P*j°s *T° Eksc. arkivyskupas ninkus, švietimo boardus, ino-
jtikinamos, kad šis vieningas J* T- AIcNicholas iS,eido «** k>’t,ojus ir kitus’ dr«siai gab 
fiontas prieš fašizmų negali DytoJini laišklb kurs buvo sk- voja, kad jos žygiai mokslo 
būt galutinas laimėjimas. Pil- aitytas vis08e bažnyčiose. Ar- srityje yra beribiai, kari ji 
nas masių laimėjimas bus kivYskupas pareiškia, kad šio gali nevaržomai formuoti jau 
tik visur įsteigus sovietų re- kražto viešosiose mokslo įstai: nimo mintis. Tėvai privalo rū 
įįjjj- gose jaunimas, be jokių kliu- j pintis savo vaikų kūniškais

čių mokomas ateizmo, agno
sticizmo ir komunizmo, 
dalykų mokytojai turi būt ‘.sk
aitomi visuomenės priešais.

ATLANTIC CITY, N. J., 
rugp. 5. — Amerikos darbo 
federacijos pildomoji taryba 
turi sesijų. Nutarta imtis vi
sų priemonių, kad iš unijų 
pašalinus visokių komunistiš 
kų įtakų.

Taryba, sakoma, aptars 
tarptautinę situacijų ir nu
tars, kas turi būt daroma dėl 
Italijos nesusipratimų su Et
iopija.

Numatoma, kadi taryba ir 
toliau stovės už Vokietijos 
gaminių boikotų Amerikoje.

ZENGE KALTINAMAS 
BAUERO NUŽUDYMU

103 kinai pranciškonai dar
buojasi katalikų misijose Ki
nijoje.

NAGRINĖJAMA MRS. 
BUTMAN BYLA

Teisėjo LaBuy rūmuose 
šiandien imama nagrinėti by
lu Mrs. Bella < Butman, kuri 
kaltinama “valkatos” James 
Kelly testamento s-uklastavi- 
mo sankalbyje.

jVakar išrinkti prisiekusie
ji teisėjai.

BUS PRATINAMI MALŠIN
TI RIAUŠES

ROCKFORD, III., rugp. 5. 
— Šių savaitę į vasaros sto
vyklų šalia šio miesto sutrau
kiama valstybės kariuomenė.

Pranešta, kart iš kiekvieno 
batalijono bus sudaryti bū
riai ir išlavinti, kaip jie turi 
malšinti riaušes.

1,000 POUCMONŲ KUM
ŠTYNIŲ PRIEŽIŪRAI

Boksininkas King Levinsky 
kumščiuosią su negru Joe 
Louis rytoj vakarų Comiskey 
parke. Tvarkos palaikymui 
paskirta 1,000 policmonų, ku
rių priešaky bus 8 kapitonai 
ir 24 leitenantai.

■ - - - -

POUTKĖRIAI KAUJASI
už pozicija

dalykais, priyala parūpinti 
jiems maistų ir pastogę, bet 
jie neturi teisės tarti žodį kas 
link vaikų proto lavinimo vie-

_______ , Arkivyskupas pažymi, kad, tosiose mokyklose. Šiais da
Pereita rudeni Cooko ana «° miesto viešosios^ nloUyk. lyka.s rūpinasi įvairiausi boar
Pereit* rudeni Cooko aps DaJarvta» ir as uai, sudaryti iš politikierių, ir

krities mokykloms išrinktas lose Prarytas cenzas ir ras • nlauko mokvtoiai 
naujas superintendentas O. |ta» kad jas lanko daug ir ka-j^ nnafflrip.. vnn- na-nnln>l’ 
F. Aken.

Vakar baigės šėmajam su
perintendentui N. J. Puffer 
terminas. Šis nusprendė nepa

talikų vaikų. Arkivyskupas Šie Purieji ypač pajuokia
vaikų tėvų religijų, statydamitad ir pataria, kad būtų su 

darytas iš katalikų tėvų ko- ^,(ta P’iitarų. 
mitetas ir kad jis padarytų Ir kaip tai keista! Rellgi-

duoti savo ofiso naujai ištini? sav0 »l*> <«o» ra. j niai žmonės savo kaštais is.
tajam tvirtindamas, kad Aken dm™8 mokyklose. Komitetą, laiko viešąsias mokyklas ir 
neturi reikalingų kvalifikact- turi analizuoti mokslo progra šių mokyklų mokytojus ir už 
jų. Puffer kreipės teisman ir m*.,r paskelbti apie tai save j lai pelnija tik pašiepimų ir 

savo vaikams didžiausių nuo
skaudų.

Arkivyskupas sako, kad to
kia tvarka negali būt paken
čiama ir būtinai reikalingos 
reformos. To privalo siekti sn

gavo “injunction” prieš Ak- P luras-
Daug kas kalba apie taip 

vadinamų visumos valstybę ir 
įeiškia baimės, kad galima su 
laukti tos nelemtosios tvar
kos, sako arkivyskupas. Bet 
visumos valstybė jau čia pat

erj.
Nežiūrint to, Aker su savo 

šalininkais vakar puolė super
intendento ofisų, kad išmetus 
laukan Pufferį. Šis užsibari
kadavo. Pasireiškė muštynės. 
Šėrifas su asistentais turėjo 
malšinti susipešusius.

Aken tačiau neįsiveržė ofl- 
san ir savo ofisų įsteigė prie
angyje. Pašauktas miesto kl
erkas jį prisiekdino.

Teismas spręs šį klausimų 
5io» rugpiūčio m. 19 d.

NUŠOVĖ VAIKIUKĄ IR 
PASIŠOVĖ

Felix Smorowski, 40 metų 
amž., 5306 So. California avė.,

darytas katalikų tėvų komi
kais lyti viešąjį mokslų. Vals- tetas.

MOTERŲ ŽUDIKIŲ BYLA

Vakar prasidėjo be prisie
kusių teisėjų byla Mrs. Blan 
che Dunkel ir Mrs. Evelyn

MOKESČIŲ ŽENKLAI 
NETEISĖTI

WASHINGTON, rugp. 5. 
Iždo departamtnto sekre- 

Smith Jung, kurios prisipa- torius Morgenthau paskelbė, 
žino nužudžiusios anos pirmo Illinois valstybėje išleis- 
sios žentų Ervin Langų. fį pirkimo mokesčių ženkle- 

:liai — pinigėliai yra neteise- 
6 ŽUVO, 37 SUŽEISTA J ti ir jie negali būt naudoja- 

-------- - mi apyvartoje.
ATĖNAI, Graikija, rugp.

Ryšium su dr. Baučrio'Mfl’tr- 
tališku sužalojimu ir nužudyt 
mu areštuotas Mandeville Zen 
ge, 26 m. amž., iš Canton, 
Mo., per keletu dienų kvošia 
mas neprisipažino kaltu pasi
sakydamas, kad nieko nežino 
apie tų žmogžudystę.

Kadangi buvo baimės, kart 
jo advokatas su teismo pagal
ba galės jį išlaisvinti, proku- 
ratorija jį įkaitino žmogžudy 
ste ir jis, rasi, šiandien bus 
pašauktas prieš grand jury 
{kaltinimui.

Nežiūrint jo išsiginimo, ap
linkuma liudija prieš jį, pa 
reiškia prokuroro kaltintojas.

Moterų teisme teisėjas E. 
A. Jonas nubaudė 30 dienų 
kalėti šokikę Renee Villon, 
23 m. amž., už nepadorius no 

kius vienam teatre.

Tarnavusių kare prancūzų 
kunigų sąjunga šiemet vado
vaus karo veteranų frau siu 
goms maldininkijoms Homon.

KAUNAS. — Prie Vištyčio 
Otto Galinaitis pasmaugė pie
meniukų Jurgį Snalaitį. Smati 
gikas sulaikytas ir vedama 

i kvota.

Londone mirė perėjusi Ka
talikų Bažnyčion buvusi an-

(kokiais sumetimais vakar ank (5. — Per streikininkų riaušes 
sti rytų nušovė savo vaikiukų Candia, Kretos saloje, 6 nau 

,6 metų amžiaus, su kuriuo šininkai užmušta ir 37 sužeis 'giikonų vienuolį, Miss Euge- 
. kartu miegojo ir pats sun 1 ta. Riaušių malšinimui panau nia Maria \Veston Newton, 89
kiai pasišovė. dota kariuomenė. j m. amž.

ORAS J
CHICAGO IR APYLIN

KES. — IS dalies debesuota; 
numatomas lietus su perkū
nijomis popiet; šilta.

. ___ I__ - ---- --- - - - —
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KOMUNISTŲ STIPRYBĖ AMERIKOJ

Sekant didžiuosius angliškus laikraščius 
išrodo, kad komunistinis judėjimas Amerikoj

Lenkija be Pilsudskio kų konstitucijos pakeitimas, 
nes antro Pilsudskio nesusi
ras. Kas ten bebūtų išrinktas 
Lenkijos prezidentu, vistiek 
Pilsudskio pasitikėjimo netu
rės ir pulkininku grupė vis-

Šiandien jau ne paslaptis, sudaro Dūkų armijos didžiu 
augu ir bujoja. Ypač liearstiniai laikraščiai ku<l Pilsudskio autoritetas Le- mų.
labai daug rašo apie bolševikų pavojų Ame- nkijoj buvo stačiai pusakiškas.'j Pilsudskis buvo ne tik len
likai. ; Tai buvo diktatorius pilna to kų armijos, bet ir Lenkijos Itiek ji lu?br>n« vedžioti už liu

“MOTINĖLĖS” DR-JOS 
SEIMAS

“DRAUGAS”
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DIENOS KLAUSIMAI

DŽIUGINANČIOS ŽINIOS

Lietuvos laikraščiai praneša džiuginan
čių žinių apie Ateitininkų jubiliejinį kon
gresą. Svarbiausia kongreso žymė yra ta, kad j 
buvo labai skaitlingas ir entuziastingas. “Ry- [ 
tas”, Lietuvos katalikų dienraštis, praneša, 
kad kongrese dalyvavo apie 1,500 ateitinin
kų. Kongresų atidarė amerikiečiams gerai 
žinomas prof. dr. K. Pakštas. Jisai iki šiol 
buvo ateitininkų vadu, o kongresas išrinko 
vėl būti vyriausiu vadu.

Garbės prezidiume sėdėjo visi Ekscelen
cijos vyskupai, prof. Dovydaitis, prof. Šal
kauskis, kan. Dogelis, kan. Kuraitis, prel. 
Borisevičius, Amerikos Lietuvių pralotas M. 
L. Krušas, Amerikos lietuvių studentų ir 
profesionalų pinu. J. Čelkis - Markūnas, Vy
čių atstove p-lė Sinkevičiūtė ir t.t.

Vakare sutemus Kongreso dalyviai su 
fakelais per miestų marša vo į Žaliąjį Kalnų. 
Ten buvo sukurtas laužas, prie kurio karštų 
kalbų pasakė Vyriausias Vadas prof. dr. 
Pakštas.

Nuo amerikiečių kongresų sveikino J. 
Čelkis - Morkūnas, p-lė Sinkevičiūtė, Maria- 
napolio Kolegijos vardu sveikino J- Pilipau
skas, Moterų Sų-gos vardu p-nia Pivariūnie- 
nė, Šv. Kazimiero Akademijos vardu p-lė 
Jurijonaitė.

Kongresas įvyko žemaičių žemės širdy, 
Telšiuose, tos žemės, kurios sūnūs pasidarė 
kovos su besibriaujančiais kryžiuočiais už 
Baltijos jūrų simbolis. Iš kitos pusės ateiti
ninkai laikydami savo kongresų žemaičių 
žemėj parodė savo nepalaužiamų norų pa
silikti ir dirbti su mūsų varginga, bet tau
ria ir auksaširde liaudimi.

Artinantis mūsų Amerikos Lietuvių R. 
K. Federacijos kongresui, galime pasisemti 
stiprybės iš Ateitininkų Kongreso.

Apie tolimesnius ateitininkų kongreso 
darbus bus daugiau, kai ateis iš Lietuvos 
laikraščiai su vėlesniais aprašymais.

Ar kas nusigąstu ir įsitikina, kud ištik- žodžio prasme, kurio valia — kūrėjas, nes sunku įtikėti, kad 
rųjų toks pavojus jau tiek iškilo, kud apie įstatymas. Keisčiausia tai, i radikali lenkų visuomenė kū
juos triukšmingai priseina rašyti ir rengtis kad paskutiniu laiku jį ger-,tų nuėjusi su Radvilais, Liu- 
rinitai kovai f To turbūt nei patys rašytojai bė-ne tik jo paties šalininkai,i Pomiškiais, Dovborais, Musni-
nepripažins. bet ir opozicija. Tiesa, šie ckiais ar Dmovskiois.’Jei en-

Jei pasižvalgysinie po savo kasdieninį pastarieji viešai nuduodavo 
gyveninių, tai mes jokio didėjančio pavojaus opozicionierius, bet privačiai 
iš bolševikų pusės nepastebėsime. "Tru spo- SUVo rateliuose apie senąjį 
jauia, kad Ne\v Yorke nuplėš.mas nacių ve- maršalų atsiliepdavo gana pa- ' 
liavos nuo “Bremeno” stiebo ir jos įmeti- lankiai ir su tani tikra pagar-I 
mas vandenin buvo tui bolševikų darbas. Da- ba. Man pačiam nekurtų teko 
leiskime, kad taip. Tai butų jų vienas is jį patentuotų endekų išgirsti 
drąsiausių ir didžiausių šio laikotarpio dar- tokia nuomonė: esu, “kol Pil
kų. Dėl šito bolševikų “baisaus” darbo meslsUdskis gyvas, Lenkijoj bus 
ašarų neliejanie ir užuojautos naciams ne- tvarka ir bolševizmas nekal
siančiame.-Bet kur kiti bolševikų galybės, sus, bet vienas Dievas težino
apsiicisk mai. Nei jų spaudu išplatintu, nei kas bus Lenkijoj Pilsudskiui ;mai buvo populiarus. Vykiu 
jų organizacijos išbujojusios, nei jų paren- mirus”. Vadinasi, Pilsudskio j damas savo fantastiškus p:a

dėkų vadams ir būtų pavykę

KAS KALTAS

Dabar ėmė aškėti, delko kilo riaušės 
tarp katalikų ir protestantų šiaurinėje Ai
rijoje. z

Kaip žinome milžiniška airių »didžiuma 
yra katalikai. Bet šiaurinėj Airijoj su Bel
fasto miestu airių didžiuma yra protestan
tai ir tas kraštas turi savivaldų. Airiai ka
talikui stovi už visiškų Airijos nepriklauso
mybę, o protestantiškoji dalis stovi už ry
šius su Anglija. Dabar Anglijos karaliaus 
jubiliejaus metu protestantiškoji Airijos da
lis rodė savo prisirišimų prie Anglijos. Tuo
met protestantiškos airių valdžios viršinin
kai ir pats ministerių pirmininkas per vie
šas iškilmes išdrįso pažeminančiai užsiminti 
ap’e katalikus. Tas davė įkvėpimo Belfasto 
protestantiškiems boodluinams pradėti pogro
mus prieš katalikus. Žvėriškai puolė kata
likus, padeginėjo jų namus, plėšė Jų turtų.

Dabar paaiškėjo, kad pogromas buvo 
tai vien hoodlumų darbas, šiaip jau katali
kai ir protestantai Belfaste sugyvena neblo
gai. Kuomet protestantai pastebėjo, kad 
boodlumai ima ruožtis, tai jie savo kaimynus 
katalikus įspėjo. Daugelis protestonų pogro
mų metu katalikus priglaudė savo namuose 
ir tą darė su nemažu sau jiavojum.

Taigi tos “religinės riaušės” Airijoj da
bar pasirodo visai kitokioj šviesoj. Jos buvo 
protestantų hoodlumų darbas.

sies. Antra vertus, pulkinin

kų grupės diktatūra pradeda 
nepatikti generolams ir dalis 

senatorių siūlo pulkininkų va
tų užimti generolams su Pn-

Šiuomi skelbiame dr-jos 
“Motinėlė” metinį seimų rug
pjūčio 20 d. Adelpbia viešbu
ty, Philadelphia, Pa., apie 4 
vai. po piet. Visi tos organi
zacijos nariai malonėkite da
lyvauti tame svarbiame susi
rinkime; kurie negalėsite at
vykti, įgaliokite savo vietonsudskio įpėdiniu gen. Rydz

sukurti Lenkiją, tui ji grei-1 Smigly. Žodžiu, Lenkijos va.- raį(u kitus tos dr-jos narius, 
čiuusiu butų pasilikusi etuo- do\ų taipe, kaip ii galima yykstančius į seimų.

buvo laukti, pru-meda nesu- Kun. Dr. J. B. Končius,
Tuo tarpu Lenkija' pirmininkas

Kun. J. Balkūnas,
sekretorius

grafinėse sienose, su kuria nie 
kas šiandien nebūtų skuitęsis 
arba, jei būtų leidęsi į dides
nes avantiūras, galėjo visai 
nustot neprklausoiuybės. En
dekų vadai lenkų visuomenė
je nebuvo populiarūs, tuo ta-

tarlmai.
gyvena dar Pilsudskio dvasia' 
ir tie nesusipratimai nuo vi- Į
suomenės slepiami. Dejų, kų _________________________
galėjo padaryti gyvas Pilsud- ryti pozicijų. Tokiu utveju va- 
skis, to negalės padaryti jo ldžios priešaky atsistotų gei 
dvasia. Pilsudskio nuopelnai Kydz - Smigly. Gen. Rydzrpu Pilsudskis jau pakanka-
Lenkijai pateks į istorijų, 1x4 Smigly yra gal neblogas žmi 
jis pats, kaip ir kiekvienas gus, bet jis daugiau meninin- 

g'imai gausingi, nei jų įtaka masėse išaii- mirtis net jo prieš.įlinkų eilė- I nūs, jis užgrobė apie pusę Lie- mirtingasis, po kurio laiko kas ir karys, negu politikas, 
se kelia nerimo. tuvos teritorijos su sostine Vi- kus užmirštas. Dabartiniai todėl abejotina, ar jis bepa-

Pilsudskis darė su Lenkija jlniumi, didelius Gudijos ir U- Lenkijos valdovai, kaip gir- jėgs išvesti Lenkiją iš tos 
kų norėjo ir net niekas nesu-| krainos plotus ir pačių turtin-Į dėti, rengiasi perorganizuoti klampynės, į kurių ji gali pa

ginta
Vienu žodžiu tas hearstinių laikraščių 

bolševikiškas baubas yra muilo burbulas. Tie 
ir kiti kapitalistiški laikraščiai prikaišioja 
bolševizmų prez. Roosevelto administracijai. 
Kai nurodoma, būk bolševikų jėgos didelės, 
tai susidaro įspūdis, kad iš prez. Roosevelto 
administracijos ir bolševikų pusės yra kraš
to tvarkai pavojus. Tai politiškas “triksas'’ 
pažeminti nepatinkamų partijų ir adminis
tracijų.

Kad bolševikai silpni Amerikoj, tai jie 
patys pripažįsta. Štai jų prisipažinimas. Ma
skvoj lankėsi Earl Brovvder, generalis sekre
torius komunistų partijos Jungtinėse Val
stybėse. Jisai pasakė, kad komunistų parti 
ja susideda iš būrelio ateivių. 1930 metais 
komunistų eilėse buvo tik 10 nuoš. čia gi
musių. Negrų tąsyk turėjo tik 100. Dabar 
jų turi 2,500. Fabrikuose dabar furįpOO “ja

prato jo tikslų. Jis visai ne- ausiu Silezijos dalį, išpūs- valdžios partijų, tai yra, nu-'Jekti, juo labiau, kad jo au-
siskaitė su priemonėmis. jyd. dainas tuo būdu Lenkiją iki sikratyti magnatų ir pramo- toritetas nėra lygus Pilsuds-
rydamas perversmų Varšuvo- |30 milijonų gyventojų. Nors, nininkų, o atsiremti kairiąja kio autoritetui, 
je, jis nė kiek nesidrovėjo iš- Pilsudskio sudarytoje Lenki-1 opozicija. Kitaip sakant, iš I Kiti senatorių vadai yra la- 
žudyti apie tūkstantį kariūnų j°Je yra aI^e nuog- Ue len-j vakarykščios kairrosios opozi-iba: ribotų gabumų. Jie galėjo 
tiktai už tai, kad šie, ištikimi įk*b bet aPie tai knkai šian-.cijos senatoriai rengiasi, pada-’ (Tęsinys ant 3 pusi.) 
savo priesaikai, išdrįso ginti | dien negalvoja; jiems svarbiau .
legalų tvarkų, gerai žlnoda- . ^ab kat^ Lenkija didelė ir kad; 
mas, kad visi tie kariūnai ši- i su 0a Šiandien skaitosi net di-, 
mtaprocentiniai pilsudskinin- ' džiosios valstybės. Kas bus to
kai. Žinovai tvirtina, kad dėl , l*au» aIae ^a* lenka* nesirūpi 
šio įvykio jis paskutiniais me- į na> nes galvoti apie ateit’ ne 
tais turėjęs neramią sąžinę ir lenklI būdui.
ši aplinkybė jį anksčiau lai- ' 2iles, l’etuviai, nė Pilsuds- 
ko nuvaliusi į kapus. kio darbais, nė jo asmenybe

__________ Kaipo Lenkijos valdovui, ne&akllie ^ūti sužavėti, neat-[
če kų’’ su narių,-Tuose fabrikuose, kur tiktai jam vienam buvo ga- įžvelgiant į tai, kad jis buvo
komunistai turi jačeikas dirba apie 1,000,000 Įima plūsti Lenkiją ir lenkus kraujo ir būdo lietuvis.,
žmonių. Iš viso regulariškų komunistų savo 
partijoj tėtulį 30,000.

. Tai tau ir galybė, apie kurių taip krikš- 
iauja liearstiniai laikraščiai.

paskutiniais žodžiais ir nie- j Lietuvoje gimęs ir augęs, jis 
kas prieš tuos plūdimus ne- tarnavo ne .Lietuvai, bet Len- 
drįso kelti protesto balsų.

Kai Pilsudskiui prireikė iš

AR LAIKAI GERĖJA

Jei norėsime susekti iš didžiųjų angliškų 
laikraščių apie tai, ar laikai gerėja, tai gau
sime prieštaraujančių žinių. Vienos žinios 
skelbia apie laikų blogėjimų. Nurodoma, būk 
taip darosi dėlto, kad prez. Roosevelto ad
ministracija perdaug kišasi į biznio ir pra
monės reikalus. Jei ne tas valdžios įsikiši
mas, tai girdi viskas kitaip čionai stotus.

Iš kitos pusės randame žinių apie page
rėjimų įvairiose biznio ir pramonės šakose. 
Gerėja pavyzdžiui plieno ir automobilių pra 
monė. Dabar štai skelbiama apie gerėjimų 
“retail” biznio.

ardyti opozicijų, jis visus opo
zicijos vadus, tarp kurių bu
vo ministerių ir net premie- 
rų, sumetė į Lietuvių Brastos 
kalėjimų ir biauriaus'ai juos 
išniekino, tarp kita ko pri
versdamas nešti iš kamerų

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS gatvės gyventojus. Būtinai
---------- reikėjo perkelti ligoninėn pr-

lr mūsų lakūnėlis Felix ieš keletą dienų susirgusių 54
Vaitkus neiškentęs mušė na- metų amžiaus vieną ponių. Da 
vylioms šturinogramų: “Aš iykas, rodos, gana paprastas, 

šiuo atveju labai kliudė

kijai, Lietuva buvo sužalota 
jo paties ranka. Lenkijos at
žvilgiu Pilsudskis buvo gana esu tikras, kad už kelių dienų bet 
jautrus, tai Lietuvos atžvilgiu (na, pagalios! prof. K.) a? jos svoris, o jos apimti nega- 
to jautrumo jis neparodė ir pranešiu Jums apie save iŠ Įėjo net du vyrai. Ir durys ir 
padarytų klaidų neatitaisė, Kauno.... Besiruošiant ši- langai kambaryje pasirodė 
nors dabar Lenkijoj eina įvai- tam skridiniui, teko mums nu- per siauri, nes per jas ntbu- 
rūs gandai apie savotišką Pil- (galėti daug kliūčių. Neabejo- vo galimybės išnešti jos ne- 
sudskio testamentų. , ju, kad už dienos, kitos bus judantį kūną. Jau norėta iš-

nugalėta ir šita paskutinė' laužti duris ir praplatinti išė
jimą. Bet.... laiptai pasiro
dė per siauri. Juokinga pro
cedūra tęsėsi apie vieną va
landą, kol vienam iš dalyva-

plikomis rankomis jų pačių Kadangi Pilsudskis j Vii- I .• y . AY • 1 1 , * 1 v • — — • I • • Į KIIUIISgišmatas. Gi, kalėjimo komen
dantą pulk. Kastek Biernad- 
skį už “ypatingus nuopelnus” 
paskyrė Naągardėlio vaivada.

Šiaip Pilsudskis nepasižy
mėjo nė kįipo geras karys,

n
niaus kraštą žiūrėjo kaipo j
savo nuosavybę, tai dabar, O tos kliūtys, kaip jau se- 
jain mirus, kai kas mano, su niai žinome, tikrai buvo stroš-
Pilsudskio įpėdiniais būsią le- nios: “Baltosios gulbės” fr- . ... , ...
ngviau susikalbėti. Tačiau jei mito kaitimai Viskansine, ba- 'uslų a ej° g von pui. 1 
negalima buvo susikalbėti su los, dumblai Čikagoje ir sg- "s “ s8uk“ US"“‘«CS1US- A3'

tumu ugniagesiai, “apsigln- 
kabliais 

argu
u<

duotimi; prakirtę lango r&-
. mus, parišo ligonę virvėmis Matot, ir . v? . v v

ir nuleido stačiai ant šaligat

nė kaipo politikas.. Svarbiau-' pačiu Pilsudskiu, Kuris širdy į mokslas kidnepinti Litvaniką „ kilniais kabliai 
sios jo svajdnės prijungti prie'jautėsi lietuvis, tai su jo įpė- i Niu Jorke. Paskutinė kliūtis y
Lenkijos Lietuvą, Gudiją ir į diniais sunkihu, nes dabartinė — šturmai ant marių, ale ir!gį(jjrĮ)0 gU jįenlg tekusią 
Ukrainą neišsipildė, o jo. ka-■ lenkų valdžios partija yra ne į ma sako “jūsų nesuvilsiąs,181

ir kad per sekančius šešis mėnesius vis dar riškos avantiūros kaštavo Le-ikas kita. kaip įvairiausių sro- -uduosiųs tam netikusiam o- 
gerės. Antrojo pusmečio “retail” biznis bū-j nkijai nemaža kraujo ir lėšų. vių ir luomų, nieko tarp sa lui I,er makaulę. ’ 
siųs 10 ar 15 nuoš. geresnis, negu pernai per Visa tai suglaudus atrodo, vęs bendro neturinčių, miši-

Štai Columbijos universiteto prof. Nys- 
trom sako, kad “retail” biznis jau gerėja

oras turi makaulę.
tų pat laikotarpį. Ta biznio šaka taip išbu-, kad Pilsudskis nertuvp toks 
josianti, kaip nėra buvus nuo depresijos pra- didelis žmogus, kekių jį šian- 
džios. * IiĮįlLlidien jo šalininkai vaizduoja

is eittl, tai įė'.kia, kad ir kiKad “retail” biznis eitų, 
plačiosios masės turėtų šiek tiek pinigų. Ma
tyt ten jų atsirado, kad biznis gerėja.

cad jo garbinimas Lenki
joj yra smarkiai perdėtas. 

Tačuiu, šiaip ar taip, Pil
Taigi apskritai imant galima sakyti, kad sudrkis, kaip žmogus, buvo

nys, kurį cementavo Pilsuds
kio asmuo, čia randame vadi
namuosius idėjinius pilsudski- 
ninkus arba legijonierius, da
žniausiai buvusius socialdemo- 
krautus, lenkų magnatus, ar
ba stambiausius dvarininkus

laikai visgi gerėja. švarus ir nesavanaudis. Nors su lietuvių renegatu kunigą •

Nodieja, žinoma, geras daikj 
tas. Ale mano delnas vis tik 
ro;’o, kad mūsų lakūnėlis 
prastas yra gamtos MNapo-. 
leonas.” Jau mėnuo kaip kas
dien laukiam, kada -jisai tam 
orui duos per makaulę ir vis 
nesulaukiam. Belaukdumi mes

vio.

------------------- I Lenkijoj jis buvo visagalis , kšeiu Radvila priešaky, sta- net akeles pražiūrėjom, ran-
Plk. dr. Matulionis, Birštono kurorto di-' valdovas, tačiau m. protegavo dubiausius pramonininkus, ko- kėlės pavargo nuo rymojimo, 

lektorius šią vasarą buvo nuvykęs Berlynan m t artimiausių savo giminių munizuojančią inž. Maraeze- 0 Kaunas belaukdamas net 
ir užsirašė dalyvauti pasauliniuose medicinos ir ne*(įsikrovė turtų, nes mir- wskio kairiųjų socialdemokra- Palangoj atsidūrė maudytis, 
kursuose, už kuriuos išanksto sumokėjo 60 damas jmliko savo šeimą ne-
maikių. Kursai neįvyko, bet kursuntams įmo-1 aprūpintą. Gyvino lubai kuk- 
kėli pinigai nebuvo grąžinti. liai. Be to, l*ilsudskis yra Le

♦ ♦ »
Kai Anglija jiadarė. su Vokietijų sutartį

Dabartinės kriminalistų by
los Chieagoj sutraukia į kor
tus daug publikos. Vienos to
kios bylos pasiklausyti atvy
ko ir farmerys Makuška. Ei
damas pro kalėjimą Makuš
ka žiūri į didelius rūmus ir 
grožisi. Prie korto durų susi
tinka jis vieną gengsterių gi- 
nėją-politikierių ir klausia:

tų grupę ir daugelį šiaip “kur Matyt, kad toji oro makaulė 
vėjas puč ą”... Kol buvo jas pernai ir šįmet vis tik nustel- kam pastatyti 
kam cementuoti, tai dirbtinis |,ja lakūnėlio drąsą. rūmai.

— Mister, pasakyk man, 
tokie gražūs

nkijps armijos kūrėjas ir jo padarinys šiaip taip laikėsi, j Kad tik tie šturmai grei- u 
legijonai sudarė evąrbiaus-ų nors tarp tų grupių nebuvo frau pasibaigtų, kad mūsų la- ......

-..„iU.l.oml.mli T n-, nn hUtinU ill.-l_ ________ IaIVa: P 111 V'IH b aiSaKOpO-laivvno klausime ir kai Anglija pripažino tos armijos Jiranduolį.. Jei ne idėjinio ryšio. Pilsudskis ži-' kūneliui netektų susitikti su
vokiečiams teisę didinti savo laivyną, tai tas Pilsudskio legijonui, Umkijų nojo suvo vertę ir todėl v:e?ta “oro makaule” ir kad lai
sukėlė didelio nerimo Skandinavijos taikin- greičiausia būtų užplūdusi rau šai spaudoje nekartą pareiš- 
gose šalyse. Sunerimavo Danija, Norvegija, donoj i banga,nes magnatų I.e- kė, jog jis yra “centralinis

mingai į Kauną nulėktų.

litikierius.
— O, no, no, — sako jam 

farmerys, — man jie per 
gražūs. Duok Dieve tau, mis-Švedija ir Suomija. Pareiškė jos, kad Balti

jos jūra paaukota Vokietijai.
nkijos nebūtų gynę nė vals- asmuo”.
tiečiai, na darbininkai, kurie į Nieke nepadės čia ir Len-

Nesenai nepaprastas įvykis
sujaudino Paryžiaus Ecker • ter, čia visų amiį sėdėtu

< -Al
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Kaip Paminėta Dariaus - Girėno Diena
Liepos mėn. 17-toji Lietu-1 rų Lietuvos vaikų širdyse. Vi-

voje virsta didvyrių lakūnų J so to lietuviams reikia. Ir
Dariaus ir Girėno minėjimo' visa tai duoda tvirtų laidų,
diena visiems laikams. Jų mi-įkad Lietuvų nenublokš jokios
r tis buvo paminėta pernai, mi- Į audros, nepagriaus jokie smū-
nima ir šiemet, nors šį kartų,1 giui. Ypač, kad tuose gaiviuo-
ir siauriau: visu iškilmingu- į se didvvrybės spinduliuose au-
mu ir pagarbumu tas liūdnas ' ga naujosios kartos, kurios

.įvykis bus paminėtas perke-' žinos tik vienų kelių: Lietu-
liant garbingų lakūnų kūnus . vos stiprybės ir garbės kelių.
i baigiam, įruošti jiems rūsį I Nerag. Lietnvoje „liest() ir
Kauno kapinėse. Liepos 17-toji' miestelio> kuriame nebjlt Da.
visada bus didvyrių pagerbi- riaus jr Girėno va].do gatv5s
mo diena ir t.) dien, visi Lie-; ar aik5fes visuomc.
tuvos gyvento ai lenks galvas .X1 . . ,J ® niskų pastatų, daugelis orga-
Dariaus Girėno vardams, jų . ... ...’ v. nizacijų ir ratelių pasivadino
didvvrvbei, taurios, skaisčios • j . , . m . .• / ; didvyrių vardais. Tai visa pa-
tėvynės meilės sukeltai. 'ji - , - • n •J , rodo, kas musų tautai Darius

Dariaus ir Girėno žygis yra įr Girėnas, kurių žygį visos
A^nas iš ryškiausių ir gar-! Lietuvos gyventojai nulenkto-

^^^giausių įvykių atgimusios mis galvomis ir sujaudinto-
^Hivių tautos istorijoje ir jų m':s širdimis mini.

vardai skaisčiai spinduliuoja _.. . v .
, , j.-, • Didvyrių žuvimo diena, lie-pirmosiose musų tautos did-» _ ’-s- . pos 1 r-toji, yra kartu ir Lie-vyr.ų eilese. Ėjo tėvynę lais- .y . . _ T

vinti ir ėjo laisvų tėvynę ga- 
rbėn iškelti, jos herojiškų dva-

Į tuvos išeivių diena. Jau per
nai Draugija užsienio lietu
viams remti visoje Lietuvojesių pasauliui pareikšti. Vieni ,

, , ... . | buvo surengusi platų išeiviųir kiti to pasiekė savo krau- . ...
ju, savo gyvybių kaina.

— Kas tu užaugęs nori bū
ti? — Paklausia pradžios mo
kyklos pirmo skyriaus moki
nio.

— Aš noriu būti Darius ir

dienos minėjimų. Šiemet, tie
sa, dėl ruošiamo viso pašau- 

I lio lietuvių kongreso, ši die
na Lietuvoje paminėta siau
riau, negu pernai.

Kaune
Girėnas. Atsakė
metų vaikas. Tokių atsaky
mų Lietuvoje labai daug iš
girsi.

Mūsų nepriklausomybės ko-

LIETUVOJE LAUKIAMA 
GERO JAVįl DERLIAUS
Centralinis statistikos biu

ras per agronomus ir savo 
korespondentus visoje Lietu-!

^KilTYTnilI RAILAI |sav0 kailio Perštčjimų nuogoje nebūtų dabar dvokęs vi- 
ulMtlI lUJy DALOAI ‘Vytauto Didžiojo kariuomenės sai Europai parakas.

smūgių 1410 metais. t Reikia- tikėtis, jeigu taip
Pamiršo ir nesenai buvusį 'bus likimo lemta, Vokietija iš 

jiems nelaimingų pasaulinį sav0 “revanės” išeis ašaro
dama, jos gi užpultieji bei są
jungininkai trijumfuos!...

voje renka žinias apie pasėlių1 ’*. **? 7/7. nPt,lvis — kilnnširdis v»l. Mok. P. Gedvilą.
Y _i: išsiskiria Vokietija, kuri y-

Yra tautų nenuoramų, ku
rios nuolat plečia savo hege
monijų, norėdamos pavergti karq
l/Itcic fonine I

Viena toki, tentų ryškiai1 V^utss Didysia >>uvo tik- 
' ras lietuvis — kilnaširdis val-

vertinimų ir numatomų derlių. 
Liepos mėnesio pranešimuose 
iš atskiri) vietų nurodo, kad 
Šių metų pavasaris augalams 
buvęs ir oro sųlygos lauko da
rbams palankios. Vasarojus 
sėti baigtas gegužės pabaigo
je ir birželio pirmoj pusėj. 
Geresnė buvo vėlybesnė sėja, 
nes anksčiau pasėtas vasaro
jus dėl šalto oro silpniau dy
go. Tačiau birželio mėnesio 
antros pusės oras pataisė vi-

pač savo grobuoniškų apetitų 
rodo mažesnėms už save tau
toms.

Juk jau daugiau septynių 
šimtų metų, kaip po jų, vo- 

i kiečių, geležiniu šalmu den-

dovas ir nugalėję vokiečių----------------------
sujungtas armijas — kryžiuo-; Didžiojo karo metu pas vie 
čių, kalavininkų ir kt. 1410'nų ūkininkų atėjo vokiečių ka
metais, jų valstybės neišnai- 

i kino...
reivis prašyti kiaušinių.

— Nesuprantam, — kratė
Tai buvo didelė Vytauto galvas šeimininkai.

giasi “Drang naci, Osten” ' Didži°‘° klakia' “ pa5mė P?pieri°
n ____ • ____ ___ - . nvitui'/n vot n L-o iv m-'ulm/i ri

Ir nors nuo tų “drang”.., jie 
patys yra nemažai nukentėję, 
tačiau nenurimsta, vis gink
lais žvangina...

nintėlė ir didžiausia per visų aprėžė ratukų ir pradėjo ro
dyti.

Atnešė jam bulvių.
— Nein, nein - rėkė vokietis.
Šeimininkai atnešė obuolių, 

bet vokietis vis krato galvų,

jo gyvenimų.

Antra, dar didesnė už Vy- 
tautinę klaidų, tai pasaulinio.

Nors vokiečiai save. skaito Ikar0 s-i-inrig-ininkų - vokiečių
sų augalų augimų, žieminiai I išmokslinta tauta, tačiau turi nugalėtojų klaida, kurie, vi- j rodo ra,uka įr prašo. “Eier 

• • .. ..-i vi .• v -i__  -a—-A? • ___ siškni vokiečius niurnlėie. ne- 1 • - >

riau atrodo vasarojus, labiau
sia avižos ir mišinys. Nežinia, 
kokios tolimesnės oro sųlygos

Biskį žuvelė. - Nesunku ’ au«alams buS’ bet i§ žio Iš

buvo pagauti ši 326 svarų žu- ,s€li^ vertinimo laukiama gero 
'vis. Bet ėmė tris valandas kol žieminill 3»vų derliaus ir y- 
pavyko jų ištraukti iš vari- ’ pač vasarojaus. Pernykštis

. dens. Sugauta netoli Bahamas ,žieniinh* -iavii derlius buvo au- 
gajų kštas, kiek menkesnis vasaro-;

rugiai vertinami tik šiek tiek silpnų atmintį: juk pamiršo ^iSkai vokiečius nugalėję, ne- gjerj,,
žemiau už pernai, o kviečiai'------------------------------------------  panorėjo vokiečių valstybės
taip pat. Už tat kur kas ge-' sėliai, o sumažėjo žirnių, gri-, tarpysavy pasidalyti, pirmoje

I
i Įsitikinęs, kad dar jie nešu

kių, peliuškų bri lęšiukų ir eilėje atiduodami vokiečių nu-l^’ P^me gabalų kreidos.
šiek tiek dobilų plotai. Aria- j skriaustoms tautoms jų atim-' apraze ant arrindlĮ kiaušinio 
mos žemės viso vra 2,659,100 ' tus pakraščius, pav. Lietuvai | d'd™» ^'“^;2‘- 
ha, juodo pūdymo palikta Tilžę, Karaliaučių ir t. t.
419,980 lia. Ariamos žemės ( Jeigu pasau|inio karo sųjun 
plotai kasmet didinami. Tsb. _ nuga]5tojai botų

panašai pasielgę, tai tikriaų- 
'siai dabartinės Vokietijos vie-

jus. Ne kų blogesnio laukia-
tik po 25 metų tarnybos. Pen- ,Ina ir šiemet, o vasarinių ja- 
sijos jiems bus mokama po Įvų dar geresnio, 

išeivių diena buvo^ pagrindinės algos. Jeigu! statistikos duomenimis, šiais
Senuliu cainnama ca. x_i _• x_____ a i *i*i . Xkokių S paminėta Šaulių sųjungos sa- tokie tarnautojai dar pasilik- !metaLs pasglių plotai Liįtuvo- 

ntcnb-v. lpin f'm )1 II IR. ■nirminirikns '4.. 4_____ •: __i-_ .

: Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ ra GREITU 

ASMENIŠKU PATARNAVI

MU, kviečiame jne atsinešti 

bato PROBLEMAS ir aavo 

BIZNĮ čionai.

jo, truputį patupėjo, paskui 
pakilo ir skvernus į rankas 
pasiėmęs, bėgdamas ir skerė- 
čiodamas ėmė rėkti: “Kut-kut 
-kut, kuda, kut-kut-kut, ku
rta!”

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknyge Ir PamaMii Vadovėlis

Įėję. Čia DULR pirmininkas 
adv. R. Skipitis papasakojo
savo įspūdžius apie Amerikos Ligi siolj jcfvalstybes tar. 
lietuvius, o red. Vancevičius'nautojos nlirdav0 nuo kfln0 

votojai, Dariaus ir Girėno žy- nušvietė Brazilijos lietuvių gy- i pakt.nkin.ų arba nu0 apkre. •
gis, parodė mūsų tautos sū-. veninių. Paskui susirinkusieji |(-am|J ]ipJ; gautl( cjnai,t tar. I LySlnant su pernai metais, 
nn e-ilu natrintiškiimn. visiš-' nae'erbė Dariu ir Girėną i a • • y • v ž

tų tarnyboje, jie galės išsitar
nauti didesnę pensijų.

je yra padidėję 39,040 ha. Iš 
viso pernai buvo apsėta 2,- 
200,080 ha, o šiemet 2,239,120

nų gilų patriotiškumų, visiš
kų pasiaukojimų tėvynės rei
kalams ir garbei. Savo mirti
mi jie pažadino ir sustiprino 
tų patriotiškumų ir pasiryži
mų aukotis tėvynei visų tik-

pagerbė Darių ir Girėnų irj^ ,ai jo .eima gaudav0 žymiau padidėjo linų, avižų,
pnsimine visus žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės. Visuose iš
eivių dienos minėjimo susirin
kimuose dalyvavo keli tūks
tančiai žmonių. Tsb.

LENKIJA BE PILSUDSKIO KAIP LIETUVOJE IŠSI
TARNAUJAMA PENSIJA

pilnų pensijų. Dabar tarnau
tojų šeimos tokiais atsitiki
mais gaus pensijos tiktai 50%.

Pensija nebus duodama, jei 
pensininkas, yra priimtas į 
labdaros įstaigų, jei stoja į 
valstybės, savivaldybių ar į-% 
monių, kuriuose dalyvauja va
lstybės iždas, tarnybų, arba 
jei netenka Lietuvos piliety-

bulvių, rugių ir kviečių pa-

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

SUKYS - DOOŪY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

būti vadais tiktai prie Pilsud
skio, nes visas jų užsiėmimas Ministerių kabinetas prie- bės. Tačiau tokiems asmenims , 
baigdavosi tarpininkavimu Pi- mė ir jau paskelbė valstybės i pensija nebus duodama tik 
lsudskio valių. i tarnautojų ir pašalpų įstaty- ! tarnybos laikotarpy, vadinasi,

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinara ir Perkam 
Pirmus Morgi&us

Priimam Iiletavlškua Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Ca«h 
Visokios RUies Insurance — Ugnies, VėmiBos, Aiitomoblllg, 

Stiklų lr LU

Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš
leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa 
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

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

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

i,-................

CMM4UOTI
IKTUMMl

mo pakeitimų. Šiuo įstatymo kol jie turi pragyvenimo šal- 
pakeitimu tarnavimo laikas tinį. Visuomenės veikėjams 
pensijai gauti yra žymiai pra- pensijas skiria ministerių ka- 

dėjo reng”ti" prote3tų'mitiii'gu8lil^namas- Li«* žio1 buvo du°- bi"etas atskirais miteriinais. 
prieš naujųjų konstitucijų ir!damos Pcns‘j°s atleistiems iš Tab.
seimo rinkimų tvarkų, kuriei tarnybos tarnautojams dėl'
buvo priimti senatorių bai- kfln<> ar dvaslos susilpnėjimo, 
sais dar Pils^lskiui gyvam e-' iStarnavusit™s 10 met»- Da- 

nt. Pirmiausia subruzdo kailbar tokie tnrt8 biUl «temavę 
ios partijos, o jų pėdomis'ne mažiau kalP 15 met« ir 

. sekė ir endekai. Vadinasi,' nusto-i« ne mažlaa kaiP Ml% 
vos spėjo Pilsudskio kūnas darbingumo. Paprastais atsi-

Kai senatorių tarpe prasi
dėjo pirmi nesusipratimai, 
tuojau atgijo opozicija ir pra-

atšalti, jo darbas pradeda irti 
ir nėra jokios abejonės, kad 
jo įpėdiniai to irimo nesusta
bdys. Jau beveik visos opozi
cijos partijos pareiškė, kad 
jei bus priimta naujoji kons
titucija tokioje redakcijoj, 
kaip ji buvo sustatyta Pilsud
skiui gyvam esant, jie seimo 
rinkimuose nedalyvausiu. Tai
gi, kaip matome, Lenkija yra 
svarbių permainų išvakarėse. 
Kaip tos permainos pasireikš, 
tuo tarpu nuspėti sunku. Iš
rodo, kad senatoriai, gelbėda
mi savo padėtį, pasistengs 
blokuotis su kuria nors opozi
cijos grupe. Tačiau panaši ko
alicija gali būti tiktai laikina 
ir greičiausiai Lenkija netru- ! 
kus vėl grįš prie parlamen
tarizmo tvarkos. Kitos išeities 
nematyti. Tai tiktai laiko klau 
simas. Virbalas

tikimais anksčiau pensijos bu-

Kai kuriuose Berlyno resto
ranuose vasarų orų atšaldo ne 
fenai, bet pasieniais įrengti' 
vandens fontanai.

Australijoj zuikiai kasmet 
žemdirbiams padaro nuo 80

vo duodamos, jei asmuo ištar- iki 150 milijonų dol. nuostolių.
naudavo 20 metų, o dabar to- ----------
kie bus atleidžiami į pensijų PLATINKITE “DRAUGA’

Gerkit ir Reikalaukit

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St

T.L TARDS MM

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

840 \V cst 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279l

KEISTUČIO SKOLINIMU IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
K ASTIS G.I K

MMUS 
Ife GlfcCN/lfi

Parašė
P. JURGELA

TURINYS; Dariaus lr Girėno 
gryvenlmo Ir veikimo apžvalgų. 
Skridimas per Atlanta. Soldino 
mISko paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus Ir Girėno nuo
pelnai aviacijai ir mflsil tautai. 
Poezija apie LITUANIKA. Skri
dimo rėmėjai lr r<»n. komitetai.

5X4 pusi. su 86 paveikslais, 
tvirti viršeliai KAINA $1 50. siu
nčiant paSlu 11.65.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO. ILL.

EMIL DENEMARK ii



Po 10 Meto) Pacifika Maudytis
Rašo A. V.

(Tęsinys)

Apžiūrinėjam miestą

■gatvės, bet nedaro gilaus į-
spūdžio, k. t. New Yorko 
Broadway, arba Chicago State 

Jau tą pūtį vakarą mes nu- ytv, Turtingi ir brangią daik- 
važiuojani į Los Angeles tų “Storai” išsisklaidę po 
“down town”. Kelionė truko Hollywood, Beverly Jlills, 
apie 40 min. Iš Santa Monica Long Beach, Santa Monica ir 
į L. A. vidurmiestį — 16 my- tįav kui km-. pats vidurmies- 
lių. Nors M ilshire blv. yra tis gaudo turistus ir papras- 
platus, bet “krosydanms daug tus žmonelius kurie darbo ie- 
strytų”, turi daug “stop”, ško... Ten rasi gerą bargeną. 
Tas bulvaras dar tik pernai Basi automobiliu “parkingą” 
baigtas. Jis jungia Beverly už 5 centus, rasi galioną seno 
Hills ir Santa Monica, su Los vyno už $l.lHc, rasi puikius 
Angeles vidunnieseiu ir su pietus už 25c., rasi pigią dra-

I tuose miestuose. To nepaste-, 
besite nei San Diego, nei 
Phoenu, nei Oklaboma City.
Nors, žinoma, kiekvieno įme
sto pakiašeua kur baigiasi
“mainstiytas”, gyvena ir lu-. —— ---- —-------------------------—

. . .. ... .. . . ‘klysta, luos miestus dabinalikusi tie piliečiai, kurie ma ’ .
.. .. i i - i i painios, gėles ir kiti medžiai,dą nevaiko. Aleksikouai, ki- |, , . ’ . ’

... . .... .kokią rytinėse valst. nėra, onai ar juodukai ir kiti nu- . 7 ,, , .
...... . -, namai — tokie pat. Kai ku-sknaustieji, nepaiso aprėdo, i .

ne naujoviški, tai nepanašūs

U

apsėjimo. Vieni “pi- 
nacus , kiti sauležoles, dar 
kiti tokius juodus grūdus ai- 

1 žo gatvėje, yalgo juos ir dis-

nepaiso

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

Iš WEDC (1210 kilocykles)

PENNSYLVANIJOS IR 
JOJE GYVENUSIEMS 

LIETUVIAMS
į namus: Chicagos “garažili
kai”... Net sarmata!...

Įsisenėję gyventojai turi 
gražią namą Beverly Hills ir 

tuose
muvis“

SUCH IS UFE

V'

V/

Hollywood.
Keisti Los Angeles “stop”

ir “go”. Jie įtaisyta ant to
kių lentelią: pakyla ir nusi
leidžia. Prieš “"stop” paky-

bužią ir teatrą. Tik pinigų 
rė kia turėti.

Besižvalgant gatves, atra
dau ir tą garsiąją Main Str., 
kuri prieš dešimts metų pa-

kusuoja apie turtuolių liki
uuį... Kai kurio iš ju atrodo T"“* >"k'st
tikri “tavorščiai”.,. Įžymieji “inuvia” artistai pa-

Stebėtina dar tas. kad inie-,slst“6 8av0 Penias 
sto pakraščiai neturi aukštų ^įjas.
namų. Vis vieno aukšto. Re- j Pasargom oežiūrėdami. Va- 
tai matysi kur nors du aukš-' na,"° poilsiui. Tarė-
u. Ir daugumoj mediniai. Tur- »>ės važiuot maudytis kaip
būt bijo žemės drebėjimo. 

Mes kaip tik pavėlavom I

važiuot maudytis 
rytoj, jeigu nebus šalta. Oras 
Los Angeles yra

lant, važiuotojas išgirsta ska- ■ <lare nejaukų įspūdį su būriais 
mbutį. Tada reik sustoti. Tai1 meksikonų, kiniečių ir juodu- 
dieną. Vakare, prie lentelią ką. Tie patys ir dabar slan- 
kartu žiba šviesos: raudona, kioja it šešėliai. Dabar jie 
žalia (kai kur ir geltona), (lai

žemės drebėjimą. Panašiai bu- nuo Santa Monica oro. Mies- 
vę ir prieš dešimts metą, ka-!to centre dau£ silčiau> nes 
da pavėlavom į Santa Barba-Rainuose ir toliau nuo Pacifi- 

Los Angeles buvo prieš , vandenyno. Į Long Beach

la, kad ne geltona, žalia, rau
dona, tada būtą lietuviškos 
vėliavos spalvos...

maitinami.
Skurdžią visur pilna. Jų 

daug ten, kur gyvena turtuo
liai. Turtuolių-gi Los Angeles, 

Vidurmiestis nesudarė gi- turbūt, daugiau negu kur ki
laus įspūdžio. Gerbūvio lai- tur, todėl ir varguolių būrių - 
kais statyti “dangorėžiai” ne-1 būriai. Pilni šaligatviai, pil- 
atrodė toki aukšti. Yra kai nas parkas. Jie įdomūs. Tik- 
kur vienas, kitas aukštas bu- rai gaila tų žmonių, kuriais 
dinkas, bet tai ne Chicaga, rūpinamasi kaip močeka vai- 
New Yorkas... Viena rotušė kais. Yra, tiesa, jų tarpe ir 
(city liall) iškilus į dangų, j govėdų ir tinginių, žulikau- 
Yra keletas aukštų viešbučių, jančių, bet yra ir sąžiningą 
tjk ne aukščiausią. Vidurmie-j žmonių, kuriuos likimas nu- 
stis patupdytas į slėnį ir ka- bloškė į gyvenimo šašlavyną.
Inai gal būt nustelbia aukš
tus mūrus. Iš žiemių pusės 
reikia lipti į kalną. Žiemva-

Ir kaip pamanai, rodos tokių 
varguolių neturėtų būti šioj 
šaly, ypač Califomijoj! Ypač

karinis Los Angeles ir iiolly- Los Angeles! Juk čia turtinga
woodas jau įsimūriję kalnuo
se. Panašiai kaip Pittsburgas, 
tik ne taip stačiai...

šalis ir dar turtingesnis mie
stas. Pinigai pumpuojami die
ną - naktį. Aliejų šuliniai tik

Septinta gatvė (7tli Street) pumpuoja ir pumpuoja... Bet 
ir Broedway, tai bizningos į varguolių daugiau, negu ki-

Šv. Kazimiero AkaMio Daira
Kntestas “Draugo” Radijo Valandoj

KONTESTO TVARKA
1. Daina turi būti dainuojama lietuvių kalba.
2. Daina gali būti neilgesnė kaip 3 minutas.
3. Mergaitė turi būti Šv. Kazimiero akademijos mokinė

BALSAVIMAI IR DOVANOS

Visi “Draugo” skaitytojai ras balsavimo blanką “Drau
ge” ir galės balsuoti už 3 kontestantes: o trys gavusios dau 
giausiai balsų gaus dovanas.

Senoji Tėvynė Jūs Laukia
Aplankykite savo

gimtinį kraštą

SEPTYNIOS DIENOS
u, į Lietuvą

> BREMEN 
EUROPA

Ekspn-vhils traukinys laukia prie 
laivu Bremerhavcne Ir uittkrtua 
patogų nuvykimą | KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Patogu* simisiekiams gok-ilake- 

llals IA Hamburgo

Infmvnacljų klauskite 
Agentą arba

Vietini

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTh CERMAN LLOYD

130 W. Randolph St., 0hica<o

Gerbiamieji!
Kun. A. M. Milukas nuo 

šių metų liepos mėn. eina ka
peliono pareigas vasarnamyje 
tarp lloslyn ir Manhasset. Jo 
adresas: Rev. A. M. Milukas 
St. Francis Home, Roslyn, L. 
I. N. Y.

Kaip jau visiems žinoma, 
pirmiau išleidę kun. A. Milu
ko paskaitų didžiumą knygo- 

skirtingas se: “Amerikos Lietuvių Pir
mieji Profesionalai” (2 tom.) 
ir “Amerikos Lietuvių Kro
nika”, dabar pradėjome leis
ti likusias jo paskaitas (Penn- 
sylvanijos, Xew Yorko, New 
Jersey, taipgi Chicagoje lai-

Iv*

. vi'

lt '•*

-Z’
v

ON TOP OP THE WOBLD

ra.
savaitę nedidelis, bet visvien ® mylios, į Santa Monica 
žemė pietinėj ir pietrytinėj , m- Santa Monica oras
daly judėjo. “Tetytė” to dre-.nakt! K»na vėsus, o ryte re- kyta«) atskirose knygelėse,

labai gražiai prašome visų tų 
vietų lietuvių suteikti mums 
?avo kritikas ar pastabas, jei

bėjimo labai bijojo. Kuomet i saulutė šviečia. Vis debe- kurias užvardinome “Apie ką rastų paskelbta netikroje 
'siuota. Apie 9-10 v. ryto jau Pennsylvanijos Lietuvius” ,ar nepilnai atatinkamoje šviemes rengiamės į tą miesto da

lį važiuot, tai ji visom ketu
riom spyrėsi. Kaip tik ten gy
veno mums gerai žinomas tau 
tietis Jonas Milius, kuris jau 
keli metai čia gyvena. Aną

saulė debesis - miglas iškil-
noja padangėmis ir tada at
šyla oras. Būna šilta iki va
karo 7-8 vai.

Parvažiuodami namo,
metą jis aprašė žemės drėbė- pastebėjom iškabas, kurios 

mus labai viliojo. Garsino 10 
“broilerią” (vištukų) už 98 
'centus! Pamanykit! Dešimts 
vištukų iv keptų svieste, ga
lima nusipirkt už 98 centus!

“Dėdytė”, kaip paprastai, 
radęs bargeną nepraleis, su-

jimą, kuris buvo gana smar- 
'kus. Žemė net lingavo, it oke
ano vilnys!

(toje valstijoje gyvena apio'soje aprašyta. Birželio mėne- 
300,000 mūsų tautiečių). /sįo “žvaigždės” žurnale ir 

Idant tose knygelėse (bus sekančiame numeryje, kuriuo- 
jų keletas) būtų pilniausiai, kritikai pataisyti sudarys 

nies nupiešta mūsų kūrybinio ir
kultūrinio gyvenimo istorija,

Los Angeles žemė turi ne- 
noroms drebėti, nes iš jos iš
čiulpiama daug aliejaus. Kur
gi pasidės tos tuščios vietos?..

! Taip maždaug samprotavo is^°-Įa m pvika tą vištukų. Nu-
“ Dėdytė”... Bet tiek to. gįjsipmko visą desėtką. Kaip 
kartą palikom drebėjimo tai ture
joną ir važiavom į vakarus, j | 
pietvakarius. Žiūrinėjom mie
stą. Los Angeles miesto nėra 
tiek daug. Jo žemės plotą su- 

j daro priemiesčiai, kurių čia 
! galybės. Daugiau negu apie 
; Chicagą. Kada sulyg ‘rnapos’
Į važiuoji, tai nerandi miesto.
' Daugiausiai tyrai, kalnai, ar
ba uolos. Žeiulapy pažymėta 
miestas. Well... kaip ir visur. 
Chicaga ir apima plotą nuo 
Joliet, Aurora, Elgin, net iki 

! Waukegan. Panašiai ir Los*1 
Angeles. Teritorijos daug, o 
“strytų”, namų — nei prisi
kišęs nematai... Visvlena, pats 
centras, su kai kuriais prie
miesčiais, turi apgyvendinęs 
apie pusantro milijono žmo
nių. Geras skaičius!

t i 4
Bet viską ne-gi aprašysi. 

Tokį miestą reikia nuvažiuoti 
ir pamatyti. Kas įsivaizduo
ja, kad Los Angeles, Holly- 
wood ir l»ng Beach yra pui
kiausi pasauly miestai, tas

jom gerą užkandį, ale vaka
rienės nevalgėm. Tie vištukai 
toki mažuliukai, kad nėra ko 
valgyti: kaip žvirbliai. Tiesa,

AKIŲ GYDYTOJAI:

25 METy PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kią ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankStae
Pastebėkit mano iškabas

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

1 _ Phone OANal 0523

svieste kepti, bet tešloj min
kyti. Jų vienas gali desėtką 
suvalgyti, tuomet gal pavaka- • šimtą puslapių 
rieniausi... ----------------------

pirmąjį tomą, kur yra paini 
nėta vien Šenadorio ir jo apy
gardos (Malianoy City) pir-į 
mųjų 20-ies metų istorija 
(1868—1888), užimanti per

LIETUVIAI DAKTARAITruputį apsivylę bargenu, 
mes leidom kūnui pailsėti, o 1 rei. LAFayetta 7c«o
svajonėms, paskrajoti po Chi
cagą, |K> Lietuvę ir po platųjį 
Pacifiko vandenyną. Rytoj 
tariamės atlankyti Pilgriinage 
teatrą, nes bus jo atidarymas. 
Ten loŠ Kristaus Gyvenimą.

(Bus daugiau)

DR. F. C. WlNSKUNAS
UIUYTUJAS lr CHIKLKUab

4140 Arcnei Avenne
Vai.; 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th 8k 

Tel. CAN ai 0409

Ofiso: Tei. LULTayette 4017 
Kes.: ?el. HEMlock 4894

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

OR. A. 6. RAKAUSKAS
Ofiso I’honc Ties. and Office 

PROspect 1028 2339 S. Leavltt Kt.
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. 
Sunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OR.*j Valandos

Nuo 3 Iki 4 Ir nuo 4 Iki 9 vak. 
Nedėllomls paiki sutarti 

Ofiso tek*. BOUlevard 7M0
Nkonj tel. PROspect 1980 '

Tel. BOUlevard 7043

DR. C. Z. VEZEL’IS
t>ENTISTA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki S vakare
si sutarti

Tel. CANal 0357

Ofiso Tel.: PROspect 6376 
Res. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietaris Gydytojas lr Chirurgai 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 8 iki 4 Ir «:SA iki 8:80 
Seredomls Ir nedaliomis pagal sutarti 
Res. 881* W. 49tk 8t. Pagal sutarti.
Tel. Ofiso ROUlevard 8811 

VIUtory
-14

DR. A, J. BERTASH
Ofiso yal. ano 1-8: nuo 4:80-1:14

756 W«rt S0th Street

Visas pastabas galima sių
sti “žvaigždė”, 3654 Rich- 
mond St., Philadelphia, Pa., 
arba kun. Milukui, kuris ap
siėmė prižiūrėti paskutinę ko- 
rektą.

Su augŠta pagarba, (
“žvaigždės” Redakcija

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sustiprina nervus, pa

baiso apetitą, stimuliuoja pi b- nornia- 
llško veikimo virškinimo organu*, už
tikrina ramų miegą, lr pataiso abelną 
sveikatą.

Į NUGA-TONE jau yra vartojamas 
i per 45 metus, per tą laikotarpį i'.s 
| įrodė esąs labai pagelbingas silpniems 
ir liguistiems vyrams ir moterims. Ne 
praleiskit ne pamėginę NUGA-TONE. 
Parsiduoda visose vaistinyčiose. Gau
kite tikrą NUGA-TONE, nes Joks ki
tus vaistas ne atneš tokių pasekmių 

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOE
— Idealų Uiuosuotoją vidurių 25c ir 
50c.

TIRED, WORN OUT,

NO AMBITION

GIDITOJAS lr CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ree. PROspect 0059 Ofiso valandos: 1-4 ir 4-8 vai. vak.
Kaaidenclyos Ofisas: 2464 W. 4Vtk Si.

Valandos: 14-12 ir 4-9 vai. vak. 
Seredonais lr Medellomis pagai sniart)

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1831 SOUTH HALSTED STREET 
Readenclja 4400 so. Arteslan Avė. 

Valandos: 11 ryto Iki S popiet
4 Iki 8 v. vakaro

Tel CANal 4112

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nno 8 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakaro 
8eredoj pagal sutartį

Tel. CANal 6122

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

Seredomls tr Nedėllomts pagal sutartj 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubllc 786 8

DR. P. ATKOČIŪNAS
OM1M TĮSTAS

14 41 JO. 4SIA CT., CICERU, lub.
etai., Aetv., ir Patu. 14—» vai. 

4147 BU. HALriTEl) BT.. CHICAGO 
Paned., Bered. ir Buoal. z—v vai.

utnce Tai. HEMlock 4848 
Res. Tei. GRUveniii uvn

4924 M. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2424 W. MARMU HITE RUAU 
OtOIIOJAH ir CHIRURGAS

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

women are 
just dragging them- 
selves around, all 
tired out with peri- 
odic vveakness and 
pain? They should 
Know that Lydis 
E. Pinkham’s Tab- 
lets relieve peyi- 
odic pains and dis- 

Comfort. Small size only 2 5 cents.
Mrs. Dorsie Williams of Danville, 

Illinois, says, “I had no ambition 
and was terribly nervoas. Your Tab- 
lets helped my periods and built me 
up.” Try them next month.

IM

i.Biers

DON’T
NEGLECT 
A COLD

k

DR. T. DUNDULIS
OYDTTOJA8 lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginla 0034 

Ofiso vai.: 2—-4 lr 4—S p. m. 
Nedėllomls pagal sutartį

DR. J. E. SIEDUNSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E SIEDUNSKIS
Dantistas 

Gas X-Ray
4148 ARCHER AVĖ., Oov. Franctsco 
Tel. offloe lAf. 8418; rea Vlrg. *488

{VAIRUS DAKTARAI

OR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN

Dienomis Tel. LAFayette 5798 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 \V. 47th Street 
Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 1*1 9 vuk. 

Nedėlioję pagal sutarti

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Westera Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

šaltis krūtinėj gali pavirsti Į su
nkią Ilgą. Tankiausiai malonus, 
tildantis Musterole greit atleidžia 
šalt). Musterole NĖRA ttklal 
niostis. Jis yra •ooanter-lrrtlant’, 
kuris gelbsti palengvinime skau
smo. Vartojamas milijonų per 25 
metus. Trijų rūšių. Rekomenduo
jamas daugelfo gydytojų lr slau
gių. Visose vaistinėse.

‘ OFI8AA
4729 Bo. Ashland Avė.

___1 labos
CHICAOO. ILL. 

onao VALANDOS: 
nėra Ku® 18 Tal- n^a. nuo i iki 4 

, I>o platų lr nuo 7 Iki 8:11 vai.
1 vakaro. Nadillomls nuo 14 Iki 11 

valandai dieną
t . 5 I RaMoma MIDiray S8M

GYDYTOJA* Ir CHIRURGĄ* 

4631 SO. ASHLAND AVZ.
Tet YARds 0884 

Rm.1 Tai

Tel. LAFayette 3051

- DR. A. J. MANIKAS

Nuo 19-11 y. ryto; 2-8 lr T-
Nadildlaotelg nuo 18 Iki

Gydytojas ir Chirurgas 
OFI8A8 IR REZ.

2519 West 43rd Street
_ . , Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1
T-8 ▼. ▼. ixi -8 popiet — 4 Iki 8:10 vakar*.
ii alau l-r-------NedėUomio nuo 11 ryto UU 1 p.p.

Buy gloves wlth whot 
it savęs

Nereik mokėti 50e. ui 
dantų most). List ari na Ta- 
oth Pasta gaunama po IBo. •' 
Temyk. kaip garai JI vei
kla. Ją vartotadamaa per 
e.etua sutaupai |S 00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘
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NAUJOSIOS ANGLIJOS MS BIFF BAXTER’S adventu kės
Bif

By Bob Dart

LIETUVIS KUMŠTININ
KAS PIRMYN

žiūrėtojų ovacijų. Valio, 
kilčiai! Tiktai, keep it 
Laukiame dienos, kada ture 
site savo uniformas.

vai-
up!

t

VVATERBURY, Conn. 
Rugpiūčio 1 d., Jxikewood A- 
rena, Waterbury, lietuvis su
nkiojo svorio (215 sv.) kumš
tininkas Edvardas Juškis (E- 
ddie llogan) laimėjo kumšty
nes su Unknotvn VVinston. Vie 
tiniai laikraščiai labai plačiai 
aprašė jo praeitį ir apibudino 
jj, kaipo vienų geriausių kan
didatų į pasaulinį čempijona- 
tų. Kumštynių žiūrėti susirin
ko iki 3,000 publikos.

Studentų išvažiavimas

AVaterburio studentų kuopa 
surengė metinį išvažiavimų j 
Lake Quassapaug, kur grabo- 
riaus Jono Stokes tėvas do
vanai davė didelį, gražų vasar 
namį. Mes Stokes’ui širdingai 
dėkojam.

yVHILE DANNY IS TAKING- 
IFF TO UIS StSTER - ONE OF

THE PIRATES IS ON THE WAY 
DOWN TO G-ET BIFF AND 

UIS MANAOER , JO/

"VYE GOT A COUPLE
OF NICE JOBS FOR 
MUGS/ WELL,WELL, 

VYHAT'S

BIFF AND DANNY ARRlVE 
JUST IN TIME —

/Z-THIS'LL

LIETUVIŲ DIENA LAKEWOOD PARKE RUCP. 15-TĄ

» * >b

no pavad. kun. Gradeekas die
nų, naktį nemiega rūpindama- 
|sis, kaip sukelti reikalingų pa- 

Marijos VaiKelių išvažiavimas rupijai pinigų sumų. Žinoma,

Lietuvių Diena rugsėjo 28
Aid. Bendleris pranešė, kud

Conn. Tereentennial Celelna- 
tion lietuviai turės rugsėjo 2lS 
d. Bus didelės'iškilmės. Lietu
viai, vadov. .Jono Bendlerio, 
stropiai rengiasi prie tinka
miausio apvaikščiojiino. Jau 
parduodama lietuviškos spil- 
kutės. Lietuvių grintelė užva
rdinta seniausio AVaterburyje
lietuvio Kulbačkos vardu, i Antras šių metų Lietuvių | Pamaldoms užsibaigus, apie 
Reiškiam Jonui Bendleriui pa Dienos visuotinas atstovų su-(11:20 prasidės programas. Ju- 
garbos už tokį jo pasidarba- siriukimas įvyko liejios 28 d., ngtinis choras dainuos lietu
viui^. Mahanoy City lietuvių para-

Parapijos piknikas pijos salėje. Susirinkimų vedė 
1 J. Spūdis iš Shenandoah; se-

Bus rugpiūčio 25 d., Lin- kretore buvo M. Leskauskai- .vedėjai - vargonininkai buvo 
den Park, l nion City. Klebo- jj Carinei, Pa. Susi- susirinkę į Mahanoy City pa

rinkimas buvo gyvas ir įdo« rap. salę ir išdirbo muzikai 
mus. programų. Susirinkime

Pamaldos prasidės lygiai vavo šie muzikui: V. Šieran- 
10:30 Lakewood parko salėje, tas iš Mt. Carinei, J. Mikuta-

Tų patį sekmadienį ir mū-!^gU prisidės, Ay. Mišias laikys kun, V. Ma
su parapijos Marijos Vaike- Jin^ai kabina tų sumų šukei- bulaitis jg St. Clair, diakonu

viskas dainas. Chorų vedėjai 
rūpestingai prie iškilmių ren
giasi. Rugpiūčio 1 d. chorų

BIFF DELI VERS THE 
KNOCK-OUT PUNCH - ANOTHER 

OF THE CREVY 
COMES UPON THE SCENE —

NOW BIFF IS IN FOR IT. BOT 
WAIT— VVHERE'S BIFF S 
MANAGER - JO P

Velionis buvo 60 m. amžiaus 
ir šiame mieste išgyvenęs su
vilk 23 m. Turėjo dvi išmokė
tas nuosavybes. Per praeitus 
9 m. buvo iždininku Ameri
kos Lietuvių Politikos ir Pa
šalpos klūbo ir Lietuvių Dar
bininkų draugijos. Pastaruo
ju laiku buvo ir klūbo užvai
zdu. Anksčiau taip pat ilgus 
metus buvo iždininku Šv. My
kolo draugijos. Priklausė ii 
kiton-< lietuvių draugijoms.

A. a. ueonas Martinaitis bu 
vo ištikimas, geras visų prie
telius, draugas ir tikras lie
tuvis. Gyvendamas čia daug 

tų ženklelį su Lietuvos ir A- pasidarbavo tarpe vietos lie- 
merikos vėliavomis.

dr. J. B. Končius. Visos kal
bos bus trumpos ir įdomios. 
Jų kalbos eis per garsiakal
bius, todėl visi aiškiai galės 
girdėti. Didžiulė Lakevvood sa 
lė gali sutalpinti apie 3,000 
žmonių.

Visi automobiliai, įvažiuo
jant į Lakevvood parkų, pri
valo įsigyti tikietų - tag su 
užrašu “Litliuanian Day, La- 

daly kewo°d Park, August 15”. 
* U Neturintieji to ženklo, nebus 

leidžiami į parkų. Pavieniams 
žmonėms bus pardavinėjami 
po 10c gražūs ženkleliai at
minčiai. Kiekvienas įsigykite

ras įspūdingai giedojo grego- 
rioniškas mišias. Pamokslų pa 
sakė klebonas. Per pamaldas 
bažnyčioj buvo Gary majoras 
L. B. Clayton ir miesto com- 
ptroller Ray Madden. Po pa 
maldų bažnyčioj nepaprastai 
daug žmonių lydėjo a. a. L. 
Martinaičio kūnų į Kalvarijos 
kapus, kur kun. J. J. Vinčiuf 
užbaigė laidotuvių maldas.

Adv. N. Valasina

vičius iš' Minersville, J. Ba
kaitis iš Nevv Pbiladelpbia, J. 
Šlubelis iš Mahanoy City ir 
V. Šorys iš Girardville. Ga'r- 

kun. P. Laumakis iš Mahanoy į bė chorų vadams, kurie uoliai
City. Pamokslų sakys kun. J. darbuojasi Dievo garbei ir 
B. Končius iš Mt. Carinei, Pa. Lietuvių išeivių patriotizmo 
Per Mišias bus kolekta Tėvų dvasiai sužadinti.

A. A.
STANISLOVAS
KUČINSKAS

ti ir apmokėti 
Ims sporto, dau 
renvbių. Lietuviai, parapijo-

liai turėjo metinį išvažiavimų 11 11 ,-kolų. Piknike ,)US kun Daumantas iš
Lake Compounce, Bristol,lbus spOrt°’daUg kltoklU 1Val_ Girardville ir subdiakonasi

Conn. Važiavo dviem busais. 
Dalyvavo ir kun. Gradeckas 
ir prof. Aleksis. Kun. Biskis! 
ir Kripas buvo su studentais.

Mūsų dūdininkai ir bugni- 
nkai parodoje

nai! Pabrėškite ant kalendo
riaus dienų ir vietų ir būtinai 
atsilankykite į piknikų. Paro
dykite gerų širdį savo para
pijai ir atlikite savo pareigų, 
o Dievulis už tai tikrai atly-

Mūsų Fife and Druni Corps
dviem busais buvo nuvykęs į 
Nevv Britain, Conn., kur pa-. Išrastas toksai telefonui pa
roda minėta Conn. valstybės, statyti staliukas, kad norint 
300 metų sukaktis. Teko gir-i bų šaukti, ar atsiliepiant, pa
dėti, kad juos ten širdingai kg|Ua telefonų nuo staliuko,
pavaišino Nevv Britaino mo- ... , .„ , . , , . radijo automatiškai nustoja
terys. Parodoje dalyvavo vi
sos tautos, bet, teko girdėti, 
mūsiškiai dūdininkai ir būg
nininkai iššaukė ilgiausių iš

CvotvulvlĮ

INVESTIGATE

The modern method 
of Hair Beautification 

Through Color
Your personai appearance is
important. Analyie yourself
cold-bloodedly. II your hair
is drab and uninteresting, or
streaked wifh grey — Clairol
it! Professional women can-
not afford to look passė.
Keep your hair young and
beautiful looking with Clairol!
Mali Iki* <••»•• a Ibrea-lach 
įtrond et hair and wa wlll eroot l» 
and iHm M, aattpald. wtth ew racan- 
■nndarlnni la< a CLAIROL Irnor■•■>!.

KVERLY KINO, Canuhant
HAIR KAUTY OUH.O
114-1)1 W.n 4ČA SrrMt. N.« Yarh City

Name............................................. ......

Addrnn............. ..................... ............... .

CHy..........................„............................

My Baayly Shop......................................

grojęs.

Musų kregždės per minutę, 
gali skristi 2 mailes.

I 95 nitoš. Švedijoj padirbtų 
degtukų (merkių) išvežama į 
kitus kraštus.

Marijonų Kolegijai, Šv. Ka sių metų Lietuvių Dienoj
zimiero Seserų ir Šv. Pranei- kaibėS Pennsylvanijos vice - 
škaus seserų mokslo įstaigoms, gubernatorius T. Kennedy; jis 
Šios apylinkės chorai, vado- yra Amerikos Suvienytų Vai
taujant muzikui Šierantui išpiju mainierių darbininkų Sų 
Mt. Carinei, per Mišias gie- jungos sekretorius - iždinin-
Jos lietuviškas giesmes.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

kas. Svečiai kalbės apie an-, 
glių kasyklų darbininkų rei
kalus. “Garso” redaktorius 
M. Zujus pasakys kalbų apie 
lietuvių katalikų vieningų vei 

I ksmo svarbų.
i Programo vedėjas bus kun.

tuvių. Visi j| gerbė ir mylėjo. 
Jo teisingumas ir nuoširdumas 
buvo visiems žinomas. Šio mie 
sto lietuvių kolonija liūdi ne
tekus žymaus tėvynainio, ge
radario ir uolaus Veikėjo.

Kūnas šešių draugijų narių 
atlydėtas į Šv. Kazimiero ba
žnyčių, kad suteikus paskuti 
nį patarnavimų. Į bažnyčią

illl/n vVUIIC IICTIIUIO prisirinko tiek daug žmonių’ 
ZUYU lTMUu LIlIUYIu kad neužteko visiems vietos.

------------ ! Kleb. kun. J. J. Vinčius, kun.
GARY, Indiana. — Liepos P. AVestendorf ir kun. L. Mc- 

30 d., naktį du šio miesto po-'Hale kūnų pasitiko prie baž- 
licijantai per klaidų, neatsar-1 nyčios durų. Po “Miserere” 
gumų mirtinai sušaudė Leonų!ir egzekvijų, kleb. laikė šv

Lietuvių Dienos šių metų 
pelnas skiriamas Tėvų Mari
jonų kolegijai, seserų Kazimie 
liečiu ir seserų Prancišklečlų 
akademijoms.

Spaudos Komisija

PER POLICIJOS KLAIDA

Martinaitį.

VENEIIAN MONUMENT CO., INC.
Mišias prie didžiojo altoriaus, 
o kun. F. Westendorf ir kun. 
L. Mcllale prie šoninių. Šv. 
Kazimiero seserų vedamas cho

Mirė rugpiūčio 4 d., 1935 m. 
7:05 vai. rvto, sulaukus pusės 
amžiaus. Kilo iš Hdaulių aps
kričio. Kuršėnų parapijos. A- 
inerlkoje išgyveno 26 metus.

Paliko (lideliainr nuliūdime 
savo mylimų seserį Petronėlę, 
švogerį Wm. Doma.rk ir jų Šei
mynų, 4 pusbrolius: \Villiajn ir 
Adolfų Kučinskus, ir Jurgi tr 
Juozapų Vaitkus, pusseserę O- 
nų Sadauskienę ir gimines; o 
Lietuvoj 2 seseris: K lenų Jo- 
vaiėlenę ir Bronislavų Rupšie
nę.

Kūnas pašarvotas 4432 So. 
Washtenaw Avė. Laidotuvės }- 
vyks ketvirtadienį, .rugpiūčio 8 
d., iš namų 8 vai. bus atlydė
tas j Nekalto Prasidėjimo P am. 
Švč. Marijos parapijos bažny
čių kurioj jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. PO 
pamaldų bus nulydėtas J Sv, 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sesuo, švogeris. Pas 
broliai. Pusseserė ir filminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Telef. YARds 1741.

ELEKTRIKIN1A! REFRIGERATORIAI
6 pėdų didumo $99.50

tikra kaina $150.00
Visų žinomų išdirbvsčių. Pasiskubinkite.
Neužilgo visi bus išparduoti šių žema kaina.

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

Telefonai: BOUIevard 4705—8167

** •

UdirMjal
Ii «>

OUeacoJ
——o-

Soviii 60 metf prityrimo 
------------o------------

PlrUto tiesiai ii dirbtnvie ir 
taupykite pinigai

Mes atlikome darbą daugeliai 
iymeenių Chicagoe Lietuvių,

527 N. WESTERN AVL
arti Orand Arą.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir iftdirbime 
visokių rūšių paminklų ir ^rab- 
aamių.
Mūsų šeimyna specializnoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su paiiais išdirbę jais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Viena, bloką. | rytu. nuo 
didžiųjų Tartu

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai i

Ro*. PENRAOOI.A S011 
BKLMOKT MgB

OfflMi HIUJUDB SSSB
AUred ViĮgt”*. pns. Vlpoenl BoseUl. Vier.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

laMcz ir Sudus 2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 Cicero 59271

I. Linlevičins
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkas
). F. Radžiis
S. M. Skodas
1.1. Zolp

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 Weet 18th Street 
Phone CANai 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weet 46th Street 
Phone BOUlevand 5203

AMBULANOB PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741-1742

J. P. EUDEIKIS
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VIETINĖS ŽINIOS
DAINŲ DIENA VISUS SUŽAVĖJO

PAVIENIAI PARAPIJŲ CHORAI IR BENDRASIS 
GRAŽIAI PASIRODĖ

Vargonininkų Są-gos Chica
gos Provincija savo veikimo 
istorijon j rusė stambų įvykį, 
kurio liudininkais buvo desėt- 
kas, jei ne daugiau, tūkstan-

šneka” (Šimkaus) — Gimimo 
Pan. Švč. parap. choras, ved. 
B. Janušausko.

“Kur giria žaliuoja” (TaJ- 
lat Kelpšos) ir “Kaip gi ne-

čių lietuvių suvažiavusių ne mylėti” (Kun. J. Čižausko)—
r tik iš Chicagos ir apylinkių, I Dievo Apvaizdos par. choras, 
. bet ir tolimesnių miestų. Tai j ved. K. Sabonio, 
r pirmoji Chicagos lietuvių dai-
i nų diena, suruošta rugp. 4 d.,

Vytauto parke.
Ir tikrai, toji dainų diena

visiems davė progos pasige- ; 
rėti jausmingomis lietuviškų I 
dainų meliodijomis, pasidid- i 
žiuoti jomis. Tos dainos, be 
abejo nepraėjo nepalikusios 
žymės sielose ir tų lietuvių,

“Tas ne brolis” (Vanagai
čio) ir “Oi čiūčia liūlia” (A- 
leksio) — Šv. Petro ir Povi
lo par. choras, ved. S. Railos.

“Gegužinė daina” (Petrau
sko) ir “Keleivio daina” (Ar- 
rang. V. Daukša) — Šv. Kry
žiaus par. choras, ved. V. Dau
kšos.

Į Jaunimo giesmė” (Nauja-
kuriuose jau baiga blėsti lie- •«p«l„nkėi” (Pociaus!
tuvybes ir lietuviškai dainai i .
meilės ugnelė.

Plati programa ir kiekvie-
S no choro gražus pasirinktųjų 
f dainų išpildymas rodė vadų - 
t vargonininkų ir chorų pasi

šventimų pačiam vidurvasary, 
karštose dienose užsimotam 
darbui įvykdinti. Tas vadų
ir chorų pasišventimas nusto 
lbia visus trūkumus, kuriuos 
tik akyli akis galėjo pamaty
ti ir gera ausis pagauti be
žiūrint į chorus ir beklausant

Šv. Juozapo par. choras, 
;Ved. K. Gaubio.

Kalba A. Kalvaitis, Lietu
vos Konsulas Chicagai.

“Vytauto maršas” (Po
ciaus), “Neprapuls mūsų tė
vynė” (kun. J. Čižausko) ir 
“Skambėkite dainos” (Po
ciaus) — Jungtinis chorų-cho- 
ras. Vedėjai kun. J. Čižauskas. 
ir A. Pocius.

Pralaužus pirmuosius ledus, 
tikimos, kad mūsų chorai su

TiRJPOI S

Padidintas pakraščių saugojimo “laivynas”. — Esamas Michigan ežero (palei 
Chieagų ir toliau) pakraščių saugojimo “laivynas” dar padidintas šiais keturiais 
“ speedbotais ” (Acme Photo)

FEDERACIJOS SUSI
RINKIMAS

Federacijos Chicagos aps
kričio svarbus susirinkimas 
bus rugpiūčio 7 d., 8 vai. va
kare, Aušros Vartų parapijos 
svetainėj. Bus prieškongresi- 
nis susirinkimas. Bus išduo
tas raportas iš L. Šimučiui 
išleistuvių vakaro. Visi pra
šomi grųžinti to vakaro tikie- 
tus, ar pinigus.

Visų draugijų ir apskričių 
atstovai būtinai atsilankykite.

A. Valančius, pirm.

RADIO

jų dainų. savo vadais kasmet suruoš pa-
Programas, kaip skelbta, našias dainų dienas. Nes dai-

taip ir pradėtas 3:30 p. p. Šv. 
Jurgio parap. alumnų orkes-; 
tra, kuri, vedama komp. A.

: Pociaus, pagriežė keletu kfl- 
■ rinių, Lygiai 4 vai. pradėjo 

uoinų programų. Ant estra
dos užlipa komp. kun. J. Či
žauskas, kuris širdingai visų

nsulate Čikagoje buvusiame 
sportininkų reikalais paskuti
niame pasikalbėjime konsulas 
žadėjo telegrafuoti ir Lietuvos? 
konsului New Yorke, kad spo
rtininkai būtu sutikti, palydė

ti į laivų ir pranešta apie juos 
spaudai. Bet New Yorke spor
tininkų niekas nesutiko, spau 
da nieko nežinojo... Praleista 
proga iškelti dar kartų lietu
vių vardų.

Ar čia įvyko koks nors ne
susipratimas, ar Lietuvos at
stovų šis sportininkų vykimas 
Lietuvon laikomas smulkmeni
šku reikalu! Įdomu sužinoti, 

i Dr. G. I. Bložis

na yra mūsų ramintoja, lietu
viškoji daina yra mūsų tau
tybės gaivintoja ir palaikyto
ja. Nes mūsų chorai Ir jų dai- > 
nos yra didelė atspara slegia
nčiam iš visų pusių ištautėji- 
mui atremti.

Taigi kilkit aukštyn mūsų 1

UįiirukyJūt Old C/old

pasveikinamas ir jam batutu dainų - dainelių garsai, kaip 
mostelėjus bendras choras su šaukia komp. S. Šimkus, skri-
orkestru užtraukė Amerikos 
ir Lietuvos himnus. Po to žo
dį taria seniausias Chicagos 
lietuvių vargonininkų, Chica
gos Prov. Varg. Sų-gos pirm. 
Vladas Daukša. Toliau prog
rama ėjo šia tvarka:

“Pasakyk mergele” ir “A- 
noj pusėj ežero” (Žilevičiaus)
'— Nekalto Prasidėjimo par. 
choras, vedamas J. Kudirkos.

“Šviesi naktis, mėnesiena” 
(Pociaus ir “Pasisėjau žalių 
rūtų” (Neimonto) — Visų 
Šventų par. choras, ved. J. 
Rakausko.

“Lietuviais esame mes gi
mę” (Šimkaus ir “Vilnius” 
(Vanagaičio) — Šv. Jurgio 
par. choras, ved. A. Pociaus.

“Čigonai” (Šimkaus ir ‘Gi
nkim šalį Lietuvos’ (Aleksio)
.— Šv. Myokolo par. choras, 
ved. N. Kulio.

• ‘Eina garsas nuo rubežiaus’ 
(Petrausko) ir “Pamylėjau va 

;kar” (Pociaus) — Aušros Va
rtų par. choras, ved. J. Bra
zaičio.

“Suk savo ratelį” (Dauk-
’šos) ir “Pjauti linksma” (Po
ciaus) — Šv. Antano par., Ci
cero je, Šv. Grigaliaus choras, 
ved. A. Stulgos.

Kalba kompozitorius kun.
Juozas Čižauskas, iš Detroit, 
Mich.

“Laisvės daina” (Žilevi
čiaus) ir “Vienas žodis ne

skite po platųjį pasaulį mūsų 
tautos sielų kūrinių aidai, ža
dindami kilnios poezijos jau
smus materijalizmo vergystėn 
slenkančioje žmonijoje.

Medžiaginiu atžvilgiu pir
moji dainų diena taip pat ge
rai pavyko.

Rengimo komisijoj buvo: 
pirm. kun. A. Linkus; muzi
kos komisijoj: komp. Pocius, 
V. Daukša ir J. Kudirka; bi-i 
znio kom.: B. Janušauskas, A. 
Mondeika ir J. Rakauskas; 
spaudos kom.: N. Kulys, J. 
Brazaitis, ir kooptuoti: I. Lu
košiūtė, 1. Sakalas, L Šimu
tis, V. Rėkus; skelbimų kom.: 
K. Gaubis, J. Savičius, K. Sa
bonis ir S. Raila. Rap.

KAIP Tį SUPRASTI?
Pasiuntimas Lietuvon vie

nuolikos žymiausių sportinin
kų dalyvauti pasauliniame lie 
tuvių kongrese yra istoriškas 
ir naujais ryšiais rišųs Ame
rikos ir Lietuvos lietuvius. 
Komiteto dirbta su didžiau
siu atsidėjimu ir įtempimu, kų 
liudija taip trumpu laikų su
rinkti fondai, sportininkų uni- 
formavima8 ir gražus išlydė
jimas. Išvykstant iš Chicagos, 
didžiulis “Chicago Tribūne” 
išspausdino grupės atvaizdų . 
stotyje. ' ‘

Prieš išvykimų Lietuvos ko-

L

CHMOS ŽINIOS
Rugp. 1 d., Jonas Brazaus- 

kig savo biznį perleido St. 
Bukauskui. Dabar Bukauskas 
turės du biznius. Geros klo
ties senam “Draugo” rėmė
jui.

Rugp. 3 d. iškilmingai pa
laidotas a. a. K. Andrėj finas. 
Šv. Grigaliaus choras neteko 
vieno žymaus choristo. Velio
nis turėjo stiprų baso bahų. 
Buvo senas choro narys. Taip 
gi buvo geras “Draugo” rė
mėjas.

Šiandie, 7 valandų vakare 
įvyksta regularis antradienio 
radio programas, kuriuo nuo
lat leidžia Peoples rakandų 
išdirbystės krautuvės, 4183 A- 
rcher Avė., ir 2536 W. 63rd 
St. Šį vakarų dainuos “Radio 
Granadieriai”, kvartetas, trio 
ir t.t., kurie, kaip visuomet? 
padainuos naujų, gražių dai
nų. Be to, bus gražios muzi
kos, pranešimų, bei. smagių 
“Calio Kepurės” juokų. Ne
pamirškite pasiklausyti.

REIKIA DARBININKŲ

Reikalingi 4 patyrę mūrini
nkai, plasteminkai, 2 karpen- 
teriai, kurie galėtų iš planų 
dirbti prie namo statymo. 
Kreipkitės į:

“DRAUGAS” 
MARIAN BROTHERS

V •

/Z/Z/z/Z/ nu/icai
ANDASI malonus jausmas į Old Golds, taip mums sako rūkytojai.

Ir tas malonumas yra nuolatinis. Jis sukelia dvasių be nžgavimo 

nervų. Old Gold malonus stimuliantag paeina nuo puikiausio tabako. 

Tabakas parinktas lengviausias iš vidurinių lapų ir jis svainiai veikia 

j nervus ir dvasią.
01». Lorllltrd Co.. Ine.

c S"t1 m įtuu OJŲ . . . BET NIEKADOS NE ERZINA

PARDAVIMUI BIZNIAI
AUKSO KASYKLA

Parsiduoda lee creajn parlor, pilnai 
(rengtas, Išdirbtas per 20 metų. arba 
Hardware krautuvė. Priverstas vle- 

| ną btznj parduoti. Auksinė proga 
i sumaniam lietuviui. Matykite savl- 
nlnką: 49SS W. 15th St.. Cicero, UI.

f

Rugp. 3 d., J. Sliamet, 1500 
So. 49th Avė. buvo surengęs 
šaunų pokylį, savo draugams 
ir kostumeriams. Svetainė bu
vo pilna svečių. Visi paten
kinti Shametų vaišingumu.

Rap.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St.

Chicago_________

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo I Iki I 
Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlos

▼akaralb 8 Iki t 
Telefonas CASat 1175 

NAMAI: 6459 8. RockweU St. 
Telefonas REPubllc 9900

Telephone: BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4881 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 8. ROCKWELL ST. 
Telephone: REPubllc 9723

Res. 1227 S. 50th AVĖ., CICERO 
Telephone: CICERO 6395

CLASSIFIED
AUTOMOBII ACTOMOBILE8

EMIL DENEMARK INC.
1 — Vartotų Karų Bargenai ===

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

RUICK '35, Club Sėdau su trunk, garantuotas .................... 5325
BITICK *35, 5 Sedan 47. garantuotas .................................... 5795
BUICK *83. 5 Sedan. 8 drat. ratai, tobulas ........................... 5995^
BUICK *32. 5 Coupe, labai puikus karas ............................. 5145™
BUICK *28, 5 Sedan. bėga. O. K.................................................. 5 75
BUICK *27, 5 Sedan. pigus karas .............................................. 5 25
BUICK *27, 7 Sedan, duos gerą patarnavimą ........ .......... 5 50
BUICK *30. 7 Limo. ftell drat. ratai, eina O. K................. 5225
CADILLAC *31. 7 8edan; tobulam stovy .................................. 5055
CADILLAC *30. 7 Sedan. pertaisytas ...................................... 5KW»5
CADILLAC *30. 16 cilindrų 7 Sedan. labai pulkus................ 5595
CADILLAC *30. 7 Sedan. labai puikiam stovy .................... 5405
CADILLAC *29, 5 Sedan, llvarus karas ....................................... 5225
CADILLAC *29, 7 Sedan, gerai bėga ........................................... 5275
CADILLAC *28, 6 Sedan, gražiam stovy .............................. 5125
CADILLAC *28. 5 Sedan. gera vertenybė .............................. 5100
CHEVrtOLET *81, Sport Coupe.- geras motoras .................... 5235
CHEVROLET *27. 5 Sedan. bėga O. K.......................................... 5 50
CHRYSLER *30, 6, B Sedan. 5 drat ratai, O. K...................... 5245
DODOE *28, 6 Sedan. žemai apkainuotas ................ .'........... 5 35
ESSEX *30. 2 dpor Sedan, bargenas ....................................... 5 35
FORD. *35. Sport Coupe, kuone naujas ...................SPĖČIAU

FORD *81, Business Coupe. įvarus ........................................... 5225
ORAHAM *29. 6 Sedan, motoras geras ................................. 5 75
ItA. SALLE *31, 5 Sedan, pulki vertybė..................................... 5495
LA SALLE *80. 5 Sedan. 6 drat. ratai ..................................... 5345
LA SALLE *29, 6 Sedan. drat. ratai ....................................... 5195
LINCOLN *80. 5 Sedan. labai pulkus ....................................... 5295
NASH *28. 6 Sedan. bėga O. K..................................................... 5 45
PACKARD *82, 7 Cuntom 8edat\ tobulam stovy .................. 5545
PACKARD *81. 7 Puštom Sedarf. gerai bėgantis .................. 5395
PACKARD *10, 7 Sedan, puikiam stovy ............................. 5325
PIERCE *30. 2 Coupe, labai pulkam stovy ............................. 5195
FLYMOUTH *29. 5 Sedan, motoras O. K............................. 5 75
PONTIAC *34. 4 Durų 8ed*rt, kaip naujas ............................. 5595

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawfoi»d 4100

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run ~ #7.<

ii


