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ŠELPIAMIEJI DARBU (^PATENKINT! 
MOKAMU ATLYGINIMU

Kai kurie streikuoja; WPA va
dovybė juos įspėja

1VASHINGTON, rugp. 9. tų darbininkų prie namų sta- 
Prez. Kooseveltas prane- tymo. Visi nepasitenkina sk-

šė spaudos konferencijoje, 
kad tie streikuojantieji šel

piami darbu darbininkai ar
ba turi grįžti į darbą, arba 
visiškai negaus jokios pašal
pos. Apie atlyginimo “didini
mą nėra kalbos.

ATLANTIC. CITY, N. J., 
rugp. 9. — Baigdama čia po
sėdį Amerikos darbo federa
cijos pildomoji taryba reiškė 
baimės, kad WPA (Works 
Progress adlninistration) dar
bininkai visam krašte gali su mo. O jei jie nenori tos rū- 
kelti streikus dėl mokamo ma Į šies šelpimo, tegul žinosi. Vy 
žo už darbą atlyginimo ama- riausybė nešelps jų kitokiu 
tininkarns. būdu. Nenori dirbti, nereika stelbtos.

Žiniomis iš New Yorko, te lingi šelpimo. Tegul atskirios pilietinė sargyba ir kanuo
nai jau streikuoja keletas šim valstybės jais rūpinasi. '.menė patruliuoja mieste. Mie

sto policija atšalinta iš vei
kimo. Spėjama, kad ji yra 
simpatijoje su riaušininkais.
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PRANCŪZIJOJE KOVOJA- KONGRESUI GERIAUSIOS HITLERININKAI ORGANI- SVEIKINAME L R. K. BLAIVININKU 
MA PRIEŠ ATLYGINIMO j UOflES! ZUOJA VAIKUS .nūn

chicagoj SUSIVIENIJIMO SEIMĄ!MAŽINIMU
Rytoj Katute prasideda 

viso pasaulio lietuvių kon
gresas, kurs tęsis Iki rugp.

siūbavęs iki pageidaujamo 
laipsnio.

Sveikiname suvažiavusius 
blaivininkus ir linkime, kad

_ . , • ~ ... . i . u.,..uuau .^ėjimas yra vie- i nuo šio seimo blaivininkų ju-
5 asmenys,v„ medžlaglnlate, kultūrl-"'" . .ame " 1 ™ ,e' ..as svarbiausių Amerikos lie i dėjimas pradėtu plačiau sk-,

8 nlals Ir dvasiniais ryšiais. |tlai. .............................. ’ * 1 P P ,
asm.) užmušta ir iki 200 su- j^o geriausio pasisekimo organizacija veikia vi-
žeista. šiam kongresui.

Riaušininkai yra daugumo-.

PARYŽIUS, rugp. 9. — Amerikoj veikia taip vadi- Sekmadienį, rugp. 11 die-

irtu didžiausiu per mėnesi at „ -. - __r * (kitais pranešimais
lyginimu 93 dol. 50c. Yra ga
limumo streikui pasireikšti ir 
kitur.

Iš IVasliingtono praneša, 
kad WPA vyriausias direkto 
liūs H. L. Hopkins neigia 
tuos streikus. Jis sako, kad 
krašto vyriausybė su šiais 
viešaisiais darbais šelpia be
darbius. Tad yra nesąmonė 
streikuoti prieš šelpimą. An
ot jo, šie darbai yra sukelti 
tiems, kurie reikalingi šelpi-

„ . . » ...... «»------ »----- -r— — --or-, u ... na, Bostone įvyksta A.L.R.K.Kruv.nos „auSOs paa.re.SkS „ „ Sio kongreso ^ nama ‘ naujos.os ,'Vok.et.jos seimas.Toolone, sv.rb.auM.rn pran- f je gyvenančius organ.zac.ja, kur., I
tūzų la.vyno uoste (V.- I|ehlv1us ^^1 „ Ueta. sudaro H.tler.o režimo sal.- ; ; j. * JL. 
duržemių jūroje. K ----------- — - * ----- mnb“' — * j j

je arsenalo darbininkai. Vado, 
vauja komunistai. Tai visa j 
yra, kaip ir kitur, dėl prem-, 
jero Lavalio vyriausybės nu
sprendimo, kuriuo mažina
mas 10 nuoš. atlyginimas vi-, 
siems valstybės tarnautoja- , 
ms ir darbininkams, kad tuo ! 
keliu subalansavus valstybės 
pajamas su išlaidomis ir iš
vadavus franką nuo žlugimo.

CANABAL TURI
BOT SAMIAS
TOKS REIKALAVIMAS 

PUNTA PER VISĄ 
MEKSIKĄ

MEJdCO CITY, rugp. 8. 
— Pareina žinių iš Tabasco,

Riaušės Toulone laikinai nu kad ten visiškai nesutriuškin-1 
Valstybinė polkAjft, ta raudonųjų vado Canabalo

diktatūra. Savo keliu ten ir 
čia vis plačiau plinta reika
lavimai, kad Canabalas būtų

NAUJAS OMAHA, NEB„! POPIEŽIUS SIUNČIA KIE- 
VYSKUPAS LIKį CLĖVELANOAN Havre uoste dar nepadary

ta taika su sustreikavusiais 
CASTEL GANDOLFO, rug didžiųjų keleivinių garlaivių 

piūčio 9. — šventasis Tėvas jūreiviais. Sutrukdytas kele-
OMAHA, Neb., rugp. 9. —

Žiniomis iš apaštališkos dele
gūtūros \\ asbingtone, šiai vy i*Opįež,iUR pjjUR XI išsiųs i to laivų išplaukimas į Ame-
skupijai paskirtas J. E. titu- . .. ... . ril™..... . , , T aukso kieliką i Cleveland. O-.riK*
baris Madra vyskupas J. H. I . . ‘

bio, naudoti painalubms, įvykRyan, Amerikos Katalikų uni 
versiteto rektorius. Vyskupas! adančioms ten per krašto Eu 
Ryan užims vyskupo Rum- karistinį kongresą rugsėjo 
mel vietą. Šis pastarasis ne- [ mėnesį. Popiežiaus rūmų slap 
senai paskirtas New Orleans, tasis šambelionas mons. Die- 
La., arkivyskupu. 1 go Venini bus pasiųstas su

,r , ... ! kieliku.\ yskupas Ryan rektoriavo 
minėtam universitete nuo 
1928 m. 1933 metais jis kon
sekruotas vyskupu. Gimęs In 
dianapoly 1886 metais.

VAKAR PRAVESTAS AP
DRAUDOS BILIUS

Cherbourgo uoste komunis-

MIRE SUTEIKĘS PASKU
TINIUS SAKRAMENTUS

lt AKI, Italija, rugp. 8.

WASHINGTON, rugp. 9.
Senatas dauguma balsų pa

tvirtino žemesniųjų rūmų pra 
vestąj apdraudos bilių, ir bi-

San Fernaizdino 
es 1

kaime nuo Ims pasiųstas prezidentui.

tuvių tarpe ir iš kitos pusės j leisti savo dorinančią ir auk-,
suose Amerikos didesniuose |reUtia PriPažinU- kad H“ )«-pančių įtakų Amerikos He- 
miestuose. Ji tarp vokiečių į1®!1"'“* toli ^ra įsi- tuvių tarpe,
veda hitlerinę propagandą,
organizuoja nacius, taip pat 
rūpinasi vokiečių jaunimą re i 
gimentuoti ir įkvėpti jam hit 
lerizmo dvasią.

Patirta, kadi tie Hitlerio 
bičiuliai ir Chicagoj daug vei 
kia organizuodami vaikus. Sa • 
lėse vykdomi berniukų ir mer ,
gaičių nuo 6 iki 16 metų am------------------------------------------
žiaus kariški pratimai. Visii NUBAUSTAS UŽ PAŠAL-
vaikai yra su atitinkamomis 
uniformomis, senesnieji ant1 
rankovių turi nacių “swasti-

MRS. BELLA BUTMAN 
NUBAUSTA

Bagdonas apkaltintas; laukia 
teismo sprendimo

POS PRAGĖRIMĄ
Teisėjas H. B. Miller va

kar nubaudė Mrs. Bella But
man 6 mėnesius kalėti. Aną
dien ji buvo pripažinta kalta

kas” (ženklus). Teismas nubaudė 100 dol. ’ testamento klastavimo sankal
Tai įdomi hitlerininkų pro bauda ir teismo kaštais Har- t>iu, kad pasiglemžus mirusio

areštuotas" ir kad* jo "sekėjai Pa^nda šiame krašte. Ji pa- ry DeCamp, 41 m. amž., 3636 “skurdžiaus” J. T. Kelly pa 
kenčiama, kadangi saugoja- Į AVallaice gat. liktus turtus,
masi kliudyti šio krašto tvar- Jo žmona prieš jį liudijo. Taip pat vakar prisiekę tei'. 
kai, įstaigoms ir vyriausybei. | Jį sakė, kad jos vyras su ap- sėjai pripažino kaltu grabi- 

Jei šiame krašte pakenčia- turima iš vyriausybės pašai- ninką J. Bagdoną už minėto 
kad mi komunistų išdaromi prajo i j,a pinigais eina aludėn ir testamento suklastavimą. Tei

naujai paskirtas Tabasco vai, ųo negalėtų veikti girtauja, o namie nėra mai- sėjas I^aBuv skirs jam baus-
nnrno+nriiio nron A C* ( 'alino i ’ii • • i _ • • n * »sto — vaikai alkani. nię.

Išaiškinta, kad liepos m. Valstybės prokuroro padfi- 
_28 d. DeCamp gavo 14 dol. jėjas Julius Sherwin, kurs
čekį iš Illinois šelpimo komi- teisme kaltino Mrs. Butman 
sijos, nuėjo į aludę ir grįžo ir J. Bagdoną, pareiškė, kad 
namo be pinigų. jis pasirengęs ir kitus liku-

Kadangi DeCamp neturi sius kaltinti už testamento 
— Anglijos atstovybė prane- užsimokėti skirtą bau- klastavimo sankalbį. Tie ki
še britų misionieriams Etio- J uždarytas kalėjimam ti taip pat lietuviai, 
gijoje, kad jie nusikeltų į Neturi būt jokio pasigailė-

resnias šio krašto zonas.

būtų patraukti tieson už stu
dentų žudymą liepos 15 d. 
Hermosa miestely.

Iš Hermas*. praneša,

bernatorius gen. A. C. Calles hįtierinįnįaį. 
(jis nėra giminingas katalikų 
engėjui gen. Plutarco Elias

tai apspitę arsenalą ir kur- Calles) toleruoja Canabalo
sto darbininkus, kad sukeltų 
streiką. Loriento uosto darbi
ninkai vakar surengė vaikšty 
nes. Komunistai jų priešaky
je. Breste taip pat nujaučia
mi darbininkų sumišimai.

‘/
Nežiūrint to sąjūdžio, pr

emjero Lavalio vyriausybė y- 
ra pasiryžusi nedaryti jokios 
atžangos savo sprendimuose. 
Pažymima, kad pirmoje vie
toje stovi visos valstybės ge
rovė. Tačiau ta pati vyriau
sybė dirba, kad1 papiginus 
darbininkams pragyvenimą.

raudonmarškininkų gaujas ir
pripažįsta miesto autoritetus,«•
palankiaujančius Canabalui. 

Patsai gi Canabalas lais
vai gyvena savo ūkyje ir sa
kosi, kad jis laikinai 
traukęs iš krašto politikos 
tvirtina, kad Tabasco gyven-

BRITAMS APSAUGA 
ETIOPIJOJE

ADDIS ABABA, rugp. 9.

jimo tiems, sakė teisėjas Ca- gRjįflĮ) jĮJĮjy ||(ALT1NA
ZENGE"Bo to, visi kiti britai Etiopija kuri* Prageria gaunamą] 

joj bus painformuoti, kad1 tą pašalpą 
pat darytų, kadangi yra pa

tojai esą griežtai nusistatę 
prieš reakcionininkus (su
prask - katalikus). Jei jie vie. .. .. . - .., . ivojinga svetimšaliams kas’m negalėsią apsidirbti su tais1 , .. , . .. Tx. „ . , „ . .... sau kur tinkamai gyventi. Is-pnešais, tada jis ir vėl jiems ,. .. . ». .1K_ . V7.. kilus karui, etiopieciai galigelbėsiąs, pareiškia.

Be to, Canabal tvirtina, kad 
Į jo santykiai su prezidentu

nusisukti lygiai prieš visus 
svetimšalius.

širdies ligos staiga mirė seny Apdraudos bilius apima GEN. FOULOIS IŠEINA Iš Cardenas yra kaip buvę drau
tas kun. \ incenzo Storelli. pensiją senatvėje, neregius, 

Velionis buvo pakviestas bedarbius ir likimo ištiktus 
pas sunkiai sergantį ligonį, vaikus. Šio visa vykdymui
Jautėsi nesveikas, liet parei- bus sudarytos pakankamai 
ga privertė jį važiuoti kai- painios sistemos. Senatvės ir
man. t

Tenai užbaigus teikti pa-
bedarbių pensijoms bus su
daryti fondai, į kuriuos mo-

skutinius Sakramentus Ilgo- kės nustatytas duokles darbi
niu!, kunigas staiga sukniubo pinkai ir darbdaviai, 
ir neužilgo mirė. Mirė ir ser
gantysis.

JAPONAI STEIGIA PA
SIUNTINYBĘ

PRANCŪZIJA PAGERBĖ 
AMERIKOS KARDINOLĄ

BOSTON, Mass., rugp. 9.
----------- — Prancūzijos vyriausybe

TOKIJO, rugp. 9. — .Tapo pripažino aukštąjį pažymį — 
nų vyriausybė nusprendė st-' garbės legijono kryžių, Jo 
eigti savo pasiuntinybę Ad- Emin. kardinolui O’Connell, 
dis Abtalio, Etiopijoj. Pasiun Bostono arkivyskupui.
tiniu numatytas japonų am--------- ----------
bnsados Romoje pirmasis se
kretorius T. Horima. Jis at
šauktas Tokijon.

Japonai turi žinių, kad Et

DAR DAUG ŠEIMŲ 
ŠELPIAMA

Liepos mėnesį Illinoiso vai

TARNYBOS

WASHINGTON, rugp. 9. 
— U. S. kariuomenės oro kor 
puso viršininkas gen. maj. B. 
Foulois, 53 m. amž., išeina iš 
kariuomenės tarnybos.

Prieš vienerius metus prieš 
jį sukeltas triukšmas d'ėl di
delių nepavykimų kariuome
nės lakūnams vežioti paštą.

MOTERYS NEPASIDUO
DA DETROITE

DFĮTROIT,, Mich., rugp. 9. 
— Šio miesto moterys ir to
liau vykdo boikotą prieš mė
sos brangumą. Reikalauja,

gingi ir glaudūs. LATVIAI APIE MŪSŲ 
AVIACIJĄ

ŽUDIKĖS PAIMTOS 
KALĖJIMAN

Pranešta, kad Cooko aps- j krities grand jury šiandien 
paskelbs Mandeville W. Zen 

Nubaustoj visą gyvenimą įkaltinimę. jig kaltinamas 
kalėti žudikės Mrs. B. Dun- Bauero žvėrišku sužaloji- 
kel ir Mrs. E. Smith vakar,mu ir nužudymu. 
išvežtos į I)wight, III. — mo
terų kriminalininkių kalėji-- Kaltinamasis Zenge tačii 

{via* laiką griežtai išsigina^
GYDYTOJAI PARAŠUTI- KAUNAS. — Viešėjusia j prieš tai patikrintas abie- ' žmogžudystės. Tačiau pri 

NINKAI į Lietuvoje latvių eskadrilės va protas. Susekta, kad Mrs. J’ yra pi,ė liudytojų
—------- 'das pulk. Indanas gražiai at- ( Smith turi vos 11 metų am----------------

MASKVA, rugp. 9. — So- gįliepė latvių spaudoje apie' žiaus mergaitės supratimą.
vietų vyriausybė planuoja mfl8ų aviaciją. j_____________
daugumą gydytojų išmokinti, Pasak jo, pačių lietuvių sta 
kaip nusileisti parašutais iš tyti imtuvai pagal inž. Gus- 
orlaivių. Tas reikalinga ižo- taieio konstrukciją puikiai at 
liuotomR vietoms, kur nėra jjęka savo uždavinius. Savo 
gydytojų. konstrukcija lėktuvus taip pat

žymiai papigina. Lėktuvų pa-

MAŽIAU STUDIJUOS 
UŽSIENIUOSE

GAISRAS BOSTONE

BOSTON, Mass., rugp. 9.

jėgimas aukštai vertinamas. 
Jų konstrukcija leidžia stai

1

gų pakilimą, nusileidimą, pa- jiems reikalingus dalykus stu

AVIACIJOS ŠVENTĖ 
KAUNE

Liepos 21 d. Kaune įvyko
KAUNAS. — Atitinkamose įspūdinga aviacijos šventė. 10 

įstaigose svarstomas užsieny \al. aerodrome buvo iškilmin 
studijuojančių studentų kiau- gos pamaldos, kuriose daly
simas. Norima uždrausti vyk-|Vavo aukštoji karo ir aviacl- 
ti į užsienį tiems, kurie gali jos vadovybė, kitų pulkų sve-

—- Didelis gaisras siautė pa- ^įsukimą įr t. t. Lietuvos av- dijuoti Lietuvoje 
jūrio fronte, kur yra daug į- bendrai yra labai iŠsi-
vairių didelių sandėlių. Pada pūtusi ir stovi ant tikrų pa-

kad parduotuvėse mėsa bfl-j1^^ aP’e 350,000 dol. nu°- 'matų lakūnų kadras gerai 
tų papiginta mažiausia 20 ’tolių. 
nuošimčių.

apmokytas.

LATVIŲ LAKŪNAI KAUNE

METZ, Prancūzija, rugp.
iopijos vyriausybė planuoja stybėje 6,172 šeimos išbrauk 9. — Areštuotas prancūzų ka 
atsiųsti Tokijon draugingąją'tos iš šelpiamųjų sąrašo. Pa- rininkas C. Cridlig, 30 ra. 
misiją.

čiai, aero klubo atstovai, mū
sų aviacija ir daug visuome
nės. Po to įvyko Anbo IV in 
auguravimas, po kurio su juu 
paskraidyta.

Šventėje dalyvavo ir Latvi
jos lakūnai, kurie šiuo metu 
revizituoja mūsų aviaciją.

Antroji, iškilmių dalis — sp 
orto šventė — dėl blogo oto 
neįvyko.

KAUNAS. — Buvo atvy-
----------------------v kus viena T^atvijos aviacijos

iCOSHOCTON, Ohio, rugp. eskadrilė revizituoti mūsų la- 
9. — Potvyniai padarė apie kūnus. Eskadrilė susideda iš 

CHICAGO IR APYLIN-j3 milijonus dol. nuostolių O- C dviviečių ir 3 vienviečių 
lėktuvų. Eskadrilei vadovauk

ORAS
KĖS. — Numatomas lietus Tiio valstybėje. Visur vanduo

siliko šelpti 277,075 šeimos. amž., kaltinamas šnipinėjimu, su perkūnijomis; šilčiau. [slūgsta. ja pik. Indiana.



I ♦1=
“DRAUGAS”

iėeinu kutdteu, Uakyru* aeluaadlvnlu* 
PllENGMlLtkAioa J. Aiueitkua v«Uat)be*e:

Mulanui — *6.UU. VUMel metų — )S.6U; Titule taėnenUuue 
— *3.VU; Vienam uieueeiui — i be. Kltoee valetebto* 
prenumerata. Metatua — II.**; fuaei urėtų — ti.Vv 
eavpua — .Vlo.

netiaMtoriue priima — nuo 1 vai. lipt I vat popiat. 
Skalbimų kJuaua pruiiunuiaurue parerraarae u*, 
toeutlrauarbuuna ir aoreapoudeuuuua raktų negretlna,

M neprašoma tai padaryti lr nepriaiun^lama tam Uha- 
i pakto eeaJUų.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vaL popiet.

“DRAUGAS”
L‘ UiUANlAN DAILY FBIEND 

PublUhed Daily. Ezoept Sunday.
StmsCKlPTlONtJ: One Xear — SU Montn*

— Three Montha — U.ku: One Montn — 1 ke.
hiurope — One tear — 91.10; dlz Montha — lt. M; 
Copy — .Mo.

▲dverttsiiia .u ' DKh.UO.aa" bna«e ',<mt reaulta 
kdvertUrnc r*tu on appllcatton.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI I

NŽRA TAIP, KAIP KAI KURIS MANO

Mūsų darbuotojų tarpe randasi tokių, 
kurie mažai svarbos teduoda mūsų kongre
sams, seimams, suvažiavimams, konferenci
joms. Girdi, susirenkam, svarstom, padarom 
gerus naudingus nutarimus, išnešam iškil- 
ningas rezoliucijas ir tuo viskas baigiasi. 

Gird:, po kongresų gyvenimas eina po se
novei, užmirštama gražūs nutarimai ir rezo
liucijos.

Šitokiuose išvedžiojimuose yra teisybės. 
Dėt negalima pripažinti, kad čia pilna, šven
ta teisybė, bu kongresais nėra taip, kaip 
kai kurie kad mano. Visi mūsų kongresai, 
seimai ir konferencijos yra naudingi. Jau 
vien pakėlimas ir gvildenimas visuomeniškų 
klausimų turi savo vertę. Klausimo išriši
mas ir nutarimo padarymas yra antras ge
ras žingsnis. Yra geras daiktas, kada tam 
tJkro klausinio geras išrišimas padaromas 
kongrese. Nutarimų paskelbimas laikraščiuo
se ir išvažinėjusių delegatų pranešimai įvai
riose kolonijose sukelia visuomeniškų opini
jų; Kada gera idėja visuomenėje prigija, tai 
yra didelis žingsnis pirmyn. Tada idėjų gai
vinant, einame prie jos v\ kinimd. Panašiai 
pradėjome ir įvykinome visas mūsų naudin
gas įstaigas. Sakysime savos kolegijos ir se
minarijos įsteigimas ėjo žingsnis po žings
nio kaip viršuje minėta.

šeštadienis, rugp. 10 d., 1935

uždegė mūsų žmones. Be didelio raginimo 
suplaukdavo didžiausios minios žmonių į jų 
reikaluose ruoštus parengimds.

Anderseno Gyvenimas kartų buvo sužavėta vienos 
jaunos, nepaprastai gražios, 
bet jau kitam pasižadėjusios, 
nfergaitės, ir daugiau jau ne
pabudo visų gyvenimų. Jam 
mirus 1875 metais rastas vie
nintelis laiškas, kurį jis buvo 
gavęs nuo tos mergaitės ir 
kurį jis išnešiojo ištisus 45

Seniau, dar pr.eš karų judriausia srovė J Kas nežino ir negirdėjo to fabrikų. Čia jis dienomis dir- 
lietuvių tarpe buvo socijalistai. Drąsesnieji garsaus pasaulio rąžytojo, pa- bo, o vakarais lankė niokyk- 
katalikų vadai tada sakydavo, kad socija- sakų kūrėjo! Seni ir jauni go- lų, kur stropiai mokėsi skai- 
listai darbštumu, atsidavimu savo idėjai, tro- tižiai skaito jo fantastingas, tyt ir rašyt. Knygas skolinosi 
škimu savo spaudų išplatinti viršijo katalikus gražias pasakas. Jaunimas gė- iš kitų ir uoliai jas skaitė. Jis 
ir kad tuo atžvilgiu socijalistai gali būt pa- risi, žavėto žavisi jo pasako- jautė savyje kažkų nepapras- 
vyzdžiu katalikams. Ne vien lietuvių tarpe, 'mį8 fr atsigėrėti negali. Ir ii to, bet žiaurios gyvenimo ap- metus prie širdies. To laiško 

dva-1 turinys nežinomas, nes neperbet ir visose tautose soc.jalistai tada buvo tikrųjų, yra kuo gėrėtis: ten linkybės varžė jo lakių 
galinga jėga. Dabar tos jėgos nebėr, o jos ^aip viskas gyva, taip viskas šių ir nedavė jai laisvai 
vietoj turime rusiškų bolševizmų, itališkų fa- jaunimo dva8iai suprantama, reikžti.
sizmų, vokiškų nacizmų. Mums toli gražu artima> kad> rodos, neskaitai,1 Būdamas trylikos metų, jis 
ne pakeliui nei su vienu is tų įtmų. Bet 0 gyvenį, tuo gyvenimu, kurį pajunta didelį norų stot į te- 
nereikia užsimerkti pr.es tų laktų, kad tie sukflr€ genijalaus rašytojo la- atrų. Nors motina buvo prie- 
- yra didžiu akstinu minėtoms tautoms. ki fantalija. keliau<ii ging<ų ..g neaUigak6 nuo

pasi-

izmai

LATVIJOS KARO AVIACI
JOS ATSTOVAI LANKĖSI 

LIETUVOJE
1933 metais Lietuvos karo 

aviacijos eskadrilė pirmų kar
tų aplankė Pabaltijo valsty
bes — Latvijų, Estijų ir buo- 

skaitytų jį sudegino. Vienoj į mijų. Tada užsimezgė glaudūs
vietoj jis mini tų Riborg santykiai tarp šių valstybių 
Voigt, kurios likimas jam aviacijų. Jiems dar daugiau 
pavydėjo ir kuriai jis buvo plėsti ir pugiliuti, liepos 20—
amžinai pasi? ?s. “Aš pa-
mačiau dvi juodas akutes. Jos 
man buvo ugnis ir visas pa-

23 d. Kaune lankėsi Latvijos 
karo aviacijos šešių lėktuvų 
eskadrilė, Svečiai, viešėdami 

Į Kaune, arčiau susipažino su
O kur tik yra tokis akstinas, tai ten gyve- po tolimus, nežinomus pašau- gaVo sumanymo ir taupė p:ni-
mmas nestovi ant vietos. , Jio kraštus, nardai po jūras, UR šilingų prie šilingo. Šutau- sauIis’ jO8e degė Seni> %ir

Mums lietuviams katalikams rupi, kad iaipįojį aukščiausius, de- pęh apie 13 rixdolerių, jis nu- jaunatvgs karštis. Jos neuž-1 Lietuvos karo vadais, aviaci-
mes gyventume ir veiktume katalikybės ir Į,esų apsuptus, kalnus, glūdi- tarė išeiti iš miesto Vėliau ni*r8^u amžinai!’’ jos laimėjimais bei jos įstai-
lietuVybės idėjų gaivinami. Mes nenorime, ngji užburtas pilis su gra- ji. tait> anie save rašė- “Tu-
kad mūsų katalikiškas tautiškas judėjimas .. . . , , ... . , ** P P
įsisiūbuotų iki tokio laipsnio, kaip vokiečių ‘;4u“M,m,s *«»- „jau 14 metų, buvau viena*
nacizmas, bet neturime nusileisti iki tokio !* “ var«staB^6- ■'u0.kle“ >r nepažinau nė vieno žino-
laipsnio, kaip Meksikos katalikai. i f • S“ be8ldi“0«^“13; 8»»« Po^ly, kurą mane glo-

• .... • , , .. :Negyvi gamtos sutvėrimai totų, tik vidaus balsas maneMusų judėjimas privalo laikytis auksi- . , ,nio vidurio Mūsų lietuvių katalikų judėji-' f"’’ ^mte ‘ka 
rnas turi laikytis pusiausvvroj. Mes neturi-1 Motina, negalėdama jo 11-
me išeiti iš rimtumo ribų. J1’ J*8*“1^*1™* giau jau sulaikyti, prieš išė-

Mes Amerikos katalikai turime semtis ' JTSlnen bartų. P^J, jimų nusivedė jį pas vienų žy-
stiprybės ir įkvėpimo iš mūsų tėvynės ka-1.1 i_ ’ t°, §- PasBeirauti upie ateiQ
talikų judėjimo ’ ^inia^al8 r raganoms, ir pa- rpa išpranašavo, kad ateisianTa išpranašavo, kad ateisian- 

| prastas kasdieninis gyveni- tokia diena, kada Odenso 
tuvoj gyvenimas nemerdėja, o varosi pir- __ .„_ ** ’ a neliestas pagarsės nuo Ander-

Galinie dabar tikrai džiaugtis, kad Lie- 
)j gyvenimas nemerdėja, o varosi pir

myn. To ryškiu įrodymu yra Ateitininkų liausiu pasauliu. seno vardo> Andersenas nuo-
Besigėrint tais puikiais An- jat mįnį savo pasakose pana-

t v " * .• . >_• • , 7 L. " ’.dersono veikalais, ne vienam ai_s burtininkei rau-akad dvi idėjos - lietuvybe ir katalikybe te-j skaitytojui ky,a n((ra8 b“> r«Sa
bėra lietuvian,s gabngais akstinais. Tasai ju-^,; ir kapįJo Ia* Andersenas
biliejinis Ateitininkų Kongresas sugyvins z<- +-limTao- Jaunas, vargšas Andersenas
Lietuvos gyveninių visose jo srityse. ' «aXi™ S V,k8ta tieS‘Og ‘ KoPenha««-

Mūsų Federacijos Kongresas irgi jubi- b.rh“ ‘ * B«» «» teatro direktorius su-

liejinis kongresas, gal taipgi išjudins prie griauna jo taip gražiai išsva-
kilnesnio gyvenimo ir uolesnės darbuotės. Kaip ir visų garsių pašau- jotų laimę pareikšdamas, kad 

- lio didvyrių - genijų, taip ir jis esųs daz per silpnas ir ne-
INDIJC-NŲ i'ARPB Andersono jaunatvės gyveni- pribrendęs artisto gyvenimui.

Dar pasitikėdamas ęavo dai
navimo gabumais, jis kreipiami 
į garsų muzikos profesorių Si- 
boni. Prieš artistų ir poetų 
grupę jis vaikiškai nupasako
ja savo gyveninių ir pasisa
ko savo troškimus. Jau direk-

karines valstybes. Jisai ten vyko siunčiamas ^ra (Per syn^enybes į žvaigž- 
Knigbts of Columbus organizacijos. Mūsų|de8)- ir Andersenas
tautietis veikėjas vakarinėse valstybėse pra- var8us> ir nennilst*- 

Teisybė yra ir tas, kad kai kuriuose ieido daug laiko vietose, pagarsėjusiose gam- !mQ darb* K®1-**118 rašy
reikaluose esame daug prišnekėję ir viso- tiškomis grožybėmis ir įdomybėmis, ir indi-,10’’0 vardą’ Jls nuo niažųgorius sūtiko priimti jį į ope- 
kiuose kongresuose daug gerų nutarimų pa- jonų tarpe. Gamtų ir indijonus jisai filmavo dieiu* neniatė ^vo gyvenime i kaip staiga jis ne en a ba

I
davę, bet pageidaujamo tikslo nesame pasie- įr fotografavo. Buvo jisai pas įvairias indi- 
kį. Sakysime katalikiškos spaudos platinime jonų gentis. “Tarp visų indijonų”, sako 
esame daug svarstę ir daug gerų rezoliuci- mūsų veikėjas, “pastebėjau vienų bendrų 
jų išnešę, bet mūsų spauda tebėra neišpia- ypatybę. O tai yra atjautimas, kad juos bal
tinta iki pageidaujamo laipsnio. Bet nėra tieji, atėjūnai nuskriaudė”.
abejonės, kad jei apie šį svarbų reikalų ne- Indijonai atjaučia padarytų jiems skriau- 
būtų kalbama, tai mūsų spauda dar mažiau dų taip, kaip tūkstančiai tų žmonių, kuriems 
būt išplatinta. Je gu nenustosime apie spau- nunešė milijonus dolerių visokie Insultai ir
dos platinimų planuoti, kelti visuomeninę o- 
pinijų ir dirbti, tai žinoma artinsimCs prie 
tikslo.

Artinasi Federacijos kongresas. Keliau-

subankrutavę bankai.

Šen. Lewis įnešė sumanymų, kad nutrau 
kti prekybinius ryšius su tomis valstybėmis,

šviesių valandėlių: nuolat ko- Įso.
vojo su neturtu ir alkiu. 

Jonas Kristijonas Anderse
nas gimė 1805 m. Odenso mie
ste, Fijonijos saloje, Danijoj. 
Jo tėvas buvo paprastas dar
bininkas. Gimtoji šalis buvo 
paprasta, nuobodi: aplinkui 
tik lygumos, tuščios tyrumos 
traukėsi net ligi jūrų, tirštai 
rūkais apsuptų. Nuobodi, var
ginga namų aplinkuma labai

ne į jį su pasiryžimu ten aptarti svarbiuo- kurios nemoka skolų. Neseniai tas pat sena- jaunų Andersenų. Tėvas

Pagaliau vargais negalais 
jis pateko į teatro šokių ir 
baleto mokyklų. Gal būtų jis 
čia ir sunykęs šitam vargin
gam ir triukšmingam artisto 
gyvenime, jei ne senas poetas 
Guldbergas. Jam pagailo va
rgšo gabaus jaunuolio ir jis 
jį paėmė į savo globų.

“Nuo to laiko”, sako An
dersenas, “aš pradėjau tikrai 
rimtai gyventi. Aš ėmiau ieš-

įus mūsų reikalus, padaryti tinkamus mita
ms ir turėkime viltį, kud tos mūsų pas- 
jos atneš laukiamų vaisių.

KAS AKSTINĄ ŽMONES VEIKTI

Žmonės išsijudina veikti, kai jie užside- 
a kokiomis nors idėjomis. Idėjos gali būti 
vairios — tikybinės, taut’nės, socijalinės,

mokslinės ir t.t.
Idėjos gali būti klaidingos, net paiko*, 

bet jei jomis žmonės užsidega, tai jie nuvei
kia didelius darbus. Sakysime mabometaniz- 
mas. Tai klaidinga tikyba su daug paikys- 

Ffcų. ) tos tikybos užsidegę, sekėjui yra daug 
nuveikę. Trumpu luiku išplatino savo tiky
bų, išvystė savotiškų augštos vertės arkitek- 

' turų, klestėjimo laiku pasižymėjo moksle.
Tautinės idėjos irgi išjudina žmones prie 

veikimo. Tam pavyzdžio nereikia ieškoti ki
tur, o patys to esame jiavyzdžiu. Veik visai 

; merdėjanti lietuvių tauta, tautinio atgimimo 
* idėjos pagautu išsijudino, kad atgavo nepri
klausomybę. ’ • .iš

skridimas iš Amerikos į Lietuvų buvo 
kita idėja, kuri išjudino lietuvius, sutraukė 
juos krūvon. Skridikų Dariaus - Girėno sėk
mingas žygį?! ir tragingas jų galas dar labiau

torius buvo iškėlęs sumanymų imti iš ali- i j®m retkarčiais paskaitydavo 
jantų už skolas žemių. Pavyzdžiui sako, už | v’8°kių pasakų, ypač jo mė- 
Anglijos skolas Amerika galėtų paimti že- įglama pasaka buvo “Tnkstan- 
min KnnmtnK naniheJiTirup tis ir viena naktis . Jis šiek

tiek pramokė ir^rūnų skaityt. 
Amerikos vyriausybė skelbia, kad Ita- ^a^8 tėvas iš prigimties buvo 

lija negaus Amerikoj kredito, jei paskelbs
karų Abisinijai. Taip elgsis ne dėl to, kad 
būtų griežtai priešinga karui, bet dėlto, kad 
Italijos finansai persiipni.

taip pat didelis fantastas, ne
ramios dvasios žmogus. Jis

Toks buvo Anderseno gy
venimas, apvainikuotas dide
liais laimėjimais. Teisingai jis 
pats apie save pasakė: “Ma
no gyvenimas yra graži fėjų 
pasaka, pilna laimingų nuo
tykių. Kai aš atėjau į pasau
lį mažas berniukas vargšas ir 
visų paniekintas, viena fėja 
man tarė; Išsirink sau kelių, 
o aš tave vesiu ir globosiu. 
Jš tikro, mano likimas negali 
būti gerenis”.

Stud. St. šerkšnas

Trafikos teismas nustatė 
automobiliams didžiausių gr
eitį Chieago bulvaruose 35 my 
lias per valandų.

gomis, pagerbė žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės, ant Nežino
mojo Kareivio kapo padėdami 
vainikų. Latvių lakūnams Lie
tuvos aviacijos viršininkas 
pulk. inž. Gustaitis įteikė a- 
viacijos garbės ženklus — 
plieno sparnus. Latvių svečiai 
labai domėjosi Lietuvos gy
veniniu, stebėjosi didele mūsų 
tėvynės pažanga ir stambiais, 
greitu laiku pasiektais laimė
jimais. Per šį Latvijos karo 
aviacijos atstovų apsilankymų 
Kaune užsimezgė dar glaudes
ni santykiai tarp abiejų val
stybių krašto saugumo orga

Tsb.nų.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS rolais be armijos, nors gyven 
______ tų tūkstantį metų. Balšavi-

Šiandie linksma navyna kai katalikus turi, anot to pi- 
moterims, žinoma, tik toms, šorio, vadinti broliais, sese-
kurios dagyvens iki 2,000 me- riuiis, sau lygiais, tiesti bro- 
tų. | ' liškų rankų, kviesti atrytais

Daktarų kongrese, Londo- maršuoti, Vainas ir pašizmų 
ne, viena moteris profesorė (imituoti ir t. t.
skaitė paskaitų “Moterys Bet ar žinote, dėlko tokie

2000 metais.” Ji pranašavo <rūdai pas balšavikus pradė- 
šitaip: 2000 metais moterys, jo dėtis, dėlko jie katalikus 
na, žinoma, ir vyrai, bus la- ne mulkiais, ole sau lygiais 
bai niaenūs ant kūno. Išnyks ima skaityti? Ve dėlko. Me- 
visos didelės kvarabos if apie nuo atgal tam pačiam mieste 
jas bus tik šnekama, kaip V balšavikų sosaidė rengė 
mes dlabar šnekame apie ko- jVečerę. Tikietukai jau buvo

koti sau reikalingo mokslo, Į lierų ir marų. Penkiasdešimt' išplatinti. Bet sužinoję, kad 
dėjau pamatus savo ateičiai”, metų moters feisas, plaukai į balšavikai rengia, apie tuzi- 

ir skūra visai nerodys senate-lnas tikietukus sugrųžino ir 
Įėjimo žymių. Jos atrodys | »ojo į večerę. Še jums, d'rau- 
jaunos ir gražios, kaip šešio- Kab ir sėkmės, rašo pisorius. 
likinės. Kičiny visos dišės; Tokie katalikai, sakau, tai 
bus poperinės. Pavalgius jas;bent katalikai; jiems mano

Tad, nepaisydamas visokių 
pažeminimų iš mokytojų ir 
mokinių pusės, jis 18 metų 
vėl grįsta į mokyklų, sėda ka
rtu su dešimties metų vaikais 
į vienų suolų ir uoliai inoko-

buvo nepatenkinta* savo pil-, Bi. Gavęs brandos atestatų, ji 
ku gyvenimu. Jis, dažnai žiū-įstoja į universitetų. Čia jie

galima bus mesti į elektriki- 
nį pečių. Iš poperio bus ga
minami ir visokie skalbiniai.

kampely tinka pirmutinės sė
dynės. Jei visur katalikai 
taip ektintų, neužilgo apie.

Ant laivo, VVashington plaukiančio iŠ A- 
merikos į Europų staiga mirė kun. Francis 
X. Kelly iš Bronx, N. Y. Jisai buvo 75 metų 
amžiaus. Velionis vyko vakacijas praleisti 
Airijoj.

, « « « y

Demokratų partija pradėjo ieškoti prie
žasčių, kodėl pralaimėjo jų partijos kandi
datas į senatorius Rhode Island valstybėj.

• • •
* Minnesotos valstybėje per liepos mėnesį 

alaus išgerta ant 25 nuoš. daugiau, negu per 
birželio mėnesį.

• • • ' v
Clias. E. Mitchell, buvusia National City 

Banko prezidentas New Yorke, pripažintas 
kaltu nusukime income taksų.

rėdomas į narsaus Napoleono 
paveikslų, kabantį jo kamba-

pasižymi moksle ir pralenkia Taigi laukite visos 2000 balšavikus šnekėtumėin tik
kitus savo kolegas. Baigęs metų. Jie atneš rojų ant že- kaipo buvusį ir išnykusį iŠ

ry ant sienos, ne kartų svajo. studijas ir gavęs stipendijų, mės.
davo apie karo laukus ir kar-1 jį„ aplanko Vokietijų, Sveica !
*ygio gyvenimų. Pasigirdus! rijų, PrancGzijų ir Italijų ■ Bruklyne, tavorščiai,
Europoj šūkiui: “Prie gink-1 

lų”, jis viskų palieka lr sto
ja į kariuomenę, kur netru
kus miršta, palikdamas savo 
našlę ir jaunų sūnų didžiau
siam varge ir nuHūdime.

Motina buvo priversta eiti 
elgetauti. Pagaliau ji gavo

(1833 — 1834).
1835 met. jis išleidžia pir

mus savo veikalus. Netrukus 
jis tapo garsus ne tik Dani
joj, bet ir Anglijoj ir Vokie
tijoj. Jį gerbė visi ir žmonės, 
ir princai, ir karaliai. Bet jia 
nesinaudojo perdaug ta gaf

de
das cūdai. Kėgli bimbiniai 
balšavikai katalikams rodo 
smilei Jų poperog vienas pi
sorius net nakina tavorščlų,

'mūsų tarpo smaradų.

JONAS. — Petrai, bėk, par 
nešk pelę alaus!

PEfTRAS. — Duok pinigų.
JONAS. — Už pinigus ir 

kvailys guli parnešti, ale par

globų iš vieno žiaurafts žmo- be. Jis buvo visai atsidavęs 
gaus, kurs nepakentė mažo literatūriniam darbui; buvo 
Jonelio. Dvylikos metų vai- darbštus ir gyveno prastai, 
kas jis buvo priverstas pali-1 Visų amžių gyveno nevedęs, 
kti namus it stoti į gelumbės Jo širdis tik vienų vienintelį

kuris tai poperai iš vieno nešk be pinigų!
miestelio parašė tokių karas- Į PETRAS (atnešęs tuščių 
padancijų: “Reikia žinoti,'pėlę, pastatęs ant stalo, sa-
kad šis yra šventabesdžių'ko): Prašau gerti! 
miestukas, bedievių nėra dau I JONAS. — Kų gi gersi, 
giau kaip pustuzinas.” Kur kad tuščias!
balšavikai taip šneka, sako i PETRAS. — Iš pilnos lr 
tasai pisorius, jie negali vis- kvailys gali gerti, ale gerk iŠ 
tis; jie, sako, pasiliks gene- j tuščios I

— ■ t.........................--..............-................................................. .....................< .
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T. Adomonis

Nuo Klaidos Iki Beprotybės
I. mas prieiti prie savo vaiky,

galėtum atpirkti savo kaltes.
Užsidegė Rasinskas išgirdęs 

iš savo motinos tokius žod
žius.

jams. Palikęs savo draugus, tas apsikniaubęs gulėjo žmo-
seklys ėmė žvalgyti kalnelį. 
Prieš išsiskirsiant, paaiškino,

tuomet, kai policininkai ties 
prieangiu buvo, būtų stojęs į 
kovų su jais, bet dabar, buvo

gus. Jis buvo vienų vienas.
Kitokio gyvybės ženklo netik

kad žvalgimo pasekmes pra-' nesigirdėjo, bet ir nesimatė, pervėlu.
neš rūpužės kurkimo balsu. Kitų gyvybės ženklų negirdė- Linksmai grįžo policininkai, 

Po kiek laiko pasigirdo rū- damas, grįžo pas draugus. turėdami rankose plėšikų va-
pužės balsas. Buvo ženklas: Po valandėlės sudarė areš- dų.
“prie manęs!“ Policininkui to pozicijų. Vienas liko tarp- (Bus daugiau)
atsargiai slinko prorečiais pa- dury, o keturi atsargiai slinko----------------
sigirstanio sutartojo garso urvu. Priėję užkampį iš ku-i šiomis dienomis Mančeste-

mus. Porų žodžių ir vienas
grįžo pranešti įvykio, o ant
ras sekė šunies vedamais pėd
sakais.

Ar tu!.. 1 Netrukus įvykio vieton iš-
Pasigirdo šūvis ir pasklydo vyko penki policininkai šuniu 

Apžiūrėjus nužudytų- 
vienas grįžo stovyklon, an- 

jtras pasiliko saugoti, o trys 
sekė paskui šunį pėdsakais. 

Atėmęs motinos gyvybę, grį- J Po dviejų valandų pavijo 
žo prie arklio ir vėl leidosi į savo draugų, slaptosios poli

Tai buvo ta:s laikais, kada Ja^ vienam ^rįĮo peršauta Rasin- vedini,
vokiečiai apleido Lietu,,. Su- z‘"10,1,«- kurtos pagalba gal.ma vie]

iMLiVo uuvinnti ir nflilnrvti 'I u 7
voji valdžia nespėjo visur su
sitverti, o iš rytų slenku bol
ševikų būriai, taip pat nega
lėjo visko iš karto paimti.

Niekeno nevaldomos vietos 

ir perversmai, davė patogios

viskų sužinoti ir padaryti. Tų 
žole atsinešė ežys išversti ne
prieinamų jam užtvarų. Kitų 
dienų atėjęs Rasinskas, savo 
tvorų rado išverstų, bet kar
tu rudo ir tų brangiųjų žolę.

ui.

. .. v ... • .... lų žolę, sako, ir dabar turis,progos kurtis žulikų ir pieši- y 1 1 '
, . ..... ... :todėl zinųs visas pasaulio paku gaujoms. Vietomis susiku- * y. 1

., , .. slapi is. Esu jam žinomos po-rę gaujos turėdavo po kelius i t j r

link. Seklys pranešė, kad su- rio spindėjo šviesa, vėl pasi- vio (Anglijoje) lietuvių klū-
radęs urvų. Susirinkę, aptarė dalino į dvi dalis. Du atsisto- bas minėjo savo gyvavimo de-

tamsius krūmus. Pasiekė miš-' cijos agentų. Pasikalbėję, rai-į puolimo ir ginimosi sųlygas. jo prie angos, o kiti du įėjo į šimtmečio sukaktuves. Šių šu
kų, kuriame nieko jis nebijo- tieji liko vėl užpakaly, o age- į Dabar reikėjo tik lįsti į ur- vidų. Žmogysta miegojo. Pa- kaktuvių proga, buvo pašven-

vų. Visi svyravo, nes grįži- žadintas pakėlė akis ir su- tintas paminklas Dariui ir Gi
rnas iš jo vargiai tebuvo už- prato, kad yra policijos ran- rėnui, kuris pastatytus pačių 
tikrintas. Tačiau seklys davė koše. Jeigu jis būtų pabudęs mančesteriečių lėšomi-. Tsb.

jo. Tame miške jam buvo ži- ntas toliau tęsė savo kelionę. 
Įnomos 'tokios vietos, kuriose Prašvitus pastebėjo kraujo la-

______  _ ____  ... . . . . . amžiais niekas jo nerastų. Pa- šus. Norėjo palaukti raitelių,
šimtus savo sėbrų. Pradžioje lieiĮcs mintys ir visi plonai.1 s;ekę^ apsisuko, pasistojo kil- j kad apie tai jiems pranešti, 
jiems niekas netrugdė organi-1todčl ngra kalbos aPie su' p0Se ir įbedė akis tamsumon. bet prisiminęs, kad jo drau- 
zuotis, o vėliau, įsigalėjus &a'nni^' 'Aplinkui nieko nesimatė ir ne- gai maža teturi praktikos, ap-
toms gaujoms, nieko nebeį- j Vienų rytų pasklydo žinia, sigirdėjo, nors tokių naktį ne sigalvojo, kad ne kų jam pu
st engė padaryti silpnos poli- kad nužudyta Rasinskienė, kų ir pamatyti buvo galima, dės. Dėmės žymiai palengvi 
cijos jėgos. Tada jiems tikras plėšikų vado motina. Tais lai- Kad dar tiksliau įsitikinti, no sekimų. Nebereikėjo aklai 
jojus buvo žemėje- kais tokių atsitikimų buvo jog niekas jo neseka, nušoko atsiduoti šuniui. Prašvitus
F Proga pasinaudojęs ir Ba- daJK' brt šis visgi s,ebino arklio ir klausSsi P“8'" 
sinskas sukūrė savo nemaž, žmoues- Nuostabu, kaip gi,lenkęs prie žemės, ar nesigir-

! plėšikai galėjo, nužudyti sa-
go kitoms, bet dar stovėjo1™ vado lnotin«- Kiti skleidS 
aukščiau kitų, buvo kitų pi-'nd,1_s> kad ** žmogžudystę 
ktadarių žvaigždė. Ji pasižy-J’adure p!lts vadas- 
mėjo savo darbų sensacišku 11.
atlikimu, jų gausumu ir žiau 
rumu.

gaujų. Jo gauja netik prily-

Buvo tamsi naktis. Pasislė
pęs mėnulis už juodų debesų, 

Tikriausiai, nei jis pats nei nenušviet5 ženlė8. Tamsiais 
jo gaujos nariai nežinojo, kiek ; krūmokš|iais jojo raitelis. Da.
n/ilzolin bt*aui/x A’ro įirolmi/i . .. • i iznai jis sustodavo ir kiaušy-nekalto kraujo yra pralieję. 
Plačioje apylinkėje, kur tik 
paklausai, vis . verkia dejuo
ja: tai tėvų užmušė, kad at
sisakė atiduoti pinigus, tai vi
sų šeimų išžudė... Visokių prie 
monių jie ėmėsi, atiminėda
mi iš žmonių vargingai sutau
pytų turtų: padus švitino, dir
žus iš nugarų rėžė ir kitokias 
kančias išgalvojo kankinti 
žmones.

di įtartinų reiškinių. Nieko 
nesigirdėjo, vien nakties ra
mybė kilo iš žemės gelmių ir 
sklaidėsi virš žemės. Užsėdo 
ant arklio ir nujojo gilyn į 
miško tankynę. Po valandos 
pasiekė upę. Perplaukęs jų,

ženklų pasiruošimui ir atsi-,i 
skyrė nuo jų. Nusileido jis į , 
tamsų urvų suspaudęs ginklų 
rankoje ir kaip šešėlis slinko 
gilyn. Tolumoje iš kažkokio 
užkampio spindėjo šviesa. Bu- Į 
vo tyku, tik arklio grumšėji- į 
mas kažkur girdėjosi. Tokioje 
tamsumoje niekas negalėjo jo

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldų Vadovėlis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš 

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas,
nastebėti nebent tik iSo-irstn | litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa- 

- .. . • , ,. f 'maldų subendnnimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje,
jo dėmės yra iš sužeisto pie- bet to jis vengė su didžiausiu Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.
šiko žaizdos, bet pasirodė, kad atsargumu. Prislinkęs prie už-> . ...... - . . . * • ,
kraujas tekejo is paskutines , kampio, iš kurio spindėjo i
arklio kojos. 'šviesa, apžiūrėjo vidų. Urve, odiniais viršeIiai8 $L25. Užsakymus siųsti adresu:

kuris buvo kokią dešimts me-l “DRAUGO” KNYGYNAS 
trų, stovėjo stalas ant kurio

Chirago, III.

matėsi netik kraujo dėmės, 
bet kartais ir arklio pėdos. 
Pradžioje manė, kad tos krau-

Pėdsaaai privedė prie upės 
ir dingo. Buvo aišku, kad jis __T7 ___

leidosi j pelkes, kuriose buvo perp|auk5 up.. slaptosios po-! spindėjo šviesa. Jos apšvies-1 2334 So Oakley Avė. 
išgrįsti paslaptingi takai. Tas licijos agentaSj arba kaip jį 
vietas jo arklys gerai pažino, vadina policininkai) seklys, pa 

, todėl drąsiai žengė vandeniu. jaukęS draugą papasakojo se
w l J o r., I r r, I I.saas, r\z\ -.e-. ra1 1 • • . ~ — Jttuivęo UKAUS.ll ŲU UU0UnU,|U OK3- I

įlavosi ar nesigirdi kokui ,ta- pasiek4 salfc kuri; be jo, nc. £lime8nittm
rimo garso. Ištyręs, vei joje turėjo ir neturės kito valdovo. reik-jo persike|ti

Ji buvo saugiausia ir paslap- 8upę Sud6ję drabužius ant ar. 
tingiausia jo buveinė. Takus, ■ klh| upę ir y61
kurie per nepereinamą balą I mSsi ieškoti pjdsakų. Bet mi. 
vedė į tą salą, tik jis vienas' nkstos samanos paikiau.,iai 
težinojo. Tiesa, žinojo juos ir juos užmaskav0. Tik -is sužei.

tolyn.
Priemiesty stovėjo maža tro 

bele. Prie jos sustojo minimas 
raitelis. Palikęs arklį krūmuo
se, kurie nusitęsė iki pat tro
belės, atsargiai nužingsniavo trys jo sėbrai, kurie išgrindė
prie jos. Užsitraukė už sama-. nepereinamųjų balų, bet poli- 
įlomis apžėlusio kampo ir pra- cįjaį vis dažniau suimant jo
dėjo klausytis ir žiūrėti į vi
dų. Lauke, nė viduje nesigir
dėjo jokio įtartino gyvybėm 
ženklo. Bet raitelis žinojo, kad 
viduje yra viena gyvybė. Tai 
jo motina. Pabeldė tyliai į 
langų ir klausėsi. Subraškėjo 
lova ir pasigirdo mieguistas

gaujos narius, pabijojo, kad

stos arklio kojos lašus krau
jas, padėjo surasti plėšiko pė
dsakus. Kurį laikų pasekus 
tais pėdsakais, priėjo balų.

jie patekę į policijos nagus P6dsakai vM dingo Buv0 ai5. 
neišduotą šitos paslapties, ir ku> kad jo persikelta ]Kr u 
atėmė visiems trims gyvybę. balę> - pasirodė neperei.

Saloje gamtos buvo įreng- narna. Seklys nenustojo vil
tas urvas. Juo ir pasinaudojo ties. Jis pasiryžo surasti tų 
Rasinskas. Dabar prijojęs prie takų, kuriuo persikėlė per tų ; 
urvo, nušoko nuo arklio ir balų plėšikas. Išsipiovę ilgas 
įlindo į požemį vesdamasis lazdas, ėmė ieškoti takelio, 
kartu ir arklį. Urvas šakojosi Surado. Lazda tirdami po van- 
į kelias šakas. Vienoje iš jų deninį takų, žingsnis po žing- 
buvo Rasinsko butas, antroje snio, ėjo pirmyn. Po vargin- 
— arklydė, o likusiose buvo gos ir pavojingos kelionės, 
įrengti sandėliai. Arklydėje pasiekė mažų kalnelį iškilusį 
pastatė arklį ir nuėjo į butų. neįžengiamoje baloje.
Užsidegė šviesą, pavalgė, iš-; reiksjo didelio atssrgu.
tuštino kelias bonkas, pačią mo SuprantaInaj kad tojo ne
pasigamintos, degtinės ir ap- prieinamOje saloje slėpėsi ne- 
sikniaubęs ant stalo, užmigo. įįinombs plėšiką jėgos. Tuo 

IV. labiau, kad nežinoma buvo jų
Penkiomis minutėmis vėliau buveinė. Visa laimė, kad bu 

Rasinsko įėjimo į motinos tro- vo krūmokšlių, kurie pakan- 
bų. Iš policijos stovyklos iš- karnų priedangų davė sekė.- 
jojo du slaptosios policijos a- - 1 — -

Žmonės drebėjo. Niekas ne
buvo tikras, kad šių' naktį ne
bus užpultas, apiplėštas ir 
kankinamas. Meldėsi žmonės 
ir prašė Dievo, kad Jis paša
lintų tų pavojų.

Policija sekė gaujos lizdų
ir gaudė jos sėbrus. Bet sun-Į balsas, 
k u buvo kas nors padaryti — Kas čia! 
didžiulei plėšikų gaujai. Per ' _ Aš, tavo sūnus. Motin,
ginkluotus susirėmimus kris- įleisk mane! 
davo policijos aukos, nors ir i Moteriškė atidarė duris ir 
plėšikai turėjo aukų. Vis dėl- įleido. Užžibinusi šviesų, pa
to atsargus ir nuolatinis po- žvelgė į sūnų. 
licijos darbas nebuvo be vai-1 — Vai kaip tu atsimainei,
siaus. Pasisekdavo sučiupti sūneli! Baisūs darbai atsispi- 
“besnapių paukščių“. Sugau- ndi ir tavo veide, 
tasis per kvotų daug kų paša-į — Nesakyk pamokslų, man 
kydavo, todėl darbas ėjo vis ju ^reikia! Geriau klaustum, 
pirmyn ir lengvėjo. Slinko ko čia aS atgjau. Jeigu n<?. 
bikas, Laisvųjų plėšikų būrys !Jausi> taį fl§ pasakysiu. 
v is mažėjo, užpildydamas ka- Atėjau paskutinį kartų tave 
Įėjimo kameras. pamatyti. Nors nebėra maity-

Bet policijos priešaky dar je žmogiškų jausmų, bet kaž
liko svarbiausias darbas neat- keno traukiamas atėjau į tų gentai. Jojo apžiūrėti Rasin- 
1 i ktas. Jie turėjo sugauti pati lnužų, pats nesuprantu, kodėl skienės trobelės, kuri visų lai- 
jilėšikų vadų. Tas jiems iki noriu tave pamatyti paskuti- kų po priežiūra buvo laikoma, 
šiol nepasisekė. Paskutiniu lai nj kartų. Bejodami išgirdo šūvį, ties
ku, apie vadų nieko niekas — Tai tu jau nujauti, kad Rasinskienės troba. Paspaudę 
negirdėjo Žmonės apie jį sklei tave suims? Matai kur nuėjai, arklius tuoj pasiekė grįtelę, 
dė įvairius gandus. Kalbėjo, neklausydamas mano paine- bet visai arti bijojo joti, nes 
kad jo niekas niekados nesu- k ynų! nežinojo, su kokiomis jėgomis
gaus, kad pati piktoji dvasia — Ne tokiems žiopliams ma gali turėti reikalų. Palikę ar- 
saugo jį. O darbus, kuriuos r.e suimti! Užtenka man gy- klius krūmuose, prisiselino 
jis padarė, tai ne jo bet pik- venti. Toliau gyvenime nebe- prie grįtelės. Pažvelgę pro la 
tosios dvasios darbai, tik Ra- randu malonumo, todėl pats ngų, pamatė viduje besisklai? 
Pinsko lankomis atlikti. Aitų i padarysiu sau galų- dančius dūmus, per kuriuos
tvirtindami, žmonės nurody- ' • - Sūneli, kitiems gyvybę vis tik buvo galima matyti,
davo jo anfžmogiškus darbus,' atėmęs nori ir sau jų atimti, kad viduje trobelės gulėjo te
sakydami, kad jis galįs kiek- Taip negalima! Tu turi algai- vonas, apšviestas menkos švie 
vieną užraktų atrakinti, su- loti už savo baisias nuodėmes, sos. Tai buvo moteriškė, ku- 
t renkęs jį kairiųja ranka, o Į — Primokei mane tų niekų, rių jie spėjo esant Rasinskie- 
dešiniosios sutrenkimu, tokiuo kol į tavo sijonų įsikybęs se- ne, nes tik ji viena toje tro
pai būdu užrakinus. Kiti kai
bėjo, kad jis dar jaunas bū
damas suradęs ežio lizdų, ap
tvėrė jį tvorele ir išbarstė 
smėliu. Atėjęs ežys, savo liz
dų rado aptvertų, Negalėda-

kiojaa. dabar man jų neberei- belėje tegyveno. Tuo pačiu 
kia. , laiku pribėgo prie jų šuo sek-

— Neklausai manęs, dirbk lys, kurį jie buvo visai pamir- 
kaip nori, bei; žinok, kad a5 iš šę ir ėmė cypti. Jis norėjo, !
motiniškos meilės turiu išduo
ti tave policijai, kad kalėjime

kad jį sektų. Pabandė. Šuo 
bėgo keleliu einančiu per krū- Į

VISKAS UŽ

1 KAINOS
Kad padarius vietos rudens sezono prekėms, iš- 
parduošime turimų staką be atsižvelgimo į kai
nas.

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

Radio, trumpoms ir Standard bangoms, $79.50 vertės — dabar s39.5O

Parlor setai, garantuoti — 
<39.00 aukštyn

Gesiniai pečiai <29.00 
Su kiekvienu pečium — gausite vir
tuvei 9x12 linoleumu už DYKĄ.

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

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEIey 8760 CHICAGO, ILL.

EMIL DENEMARK in
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Dariaus ■ Girėno Paminklo Nudengus BIFF RAXTER’S ADVENTURES
iKkllE

Dariaus - Girėno paminklas 
Chicagos mieste sode, Mar- 
quette Park, jau baigtus ir 
liepos 28 d. didelėmis ir įspū
dingomis iškilmėmis atideng
tas. Paminklų pašventė J. E. 
vyskupas Teofilius Matulio
nis, kuris tam tikslui specia
liai atvyko į Chicagų iš ry-

Darbas užbaigtas
Paminklo statymo darbas 

skaitosi baigtas. Tų darbų į- 
templai per du metus dirbo 
Duriaus - Girėno paminklo 
statymo fondo komitetas. Tai 
buvo didelis, sunkus ir daug 
šalto protavimo reikalą u jus 
darbas. Užtat dabar komite-

By Bob Dart
HORRY. BIFF?

THEY VVERE CARRYING 
THEIM OFF WHEN fA 

I CAME AFTER

tinių valstybių. Jam asistavo tas džiaugiasi, kad darbas se- 
lietuviai kunigai. , kmingai baigtas. Tiesa, dar

Iškilmėse dalyvavo devyni trūksta šiek-tiek pinigų at- 
Amerikos Legijono postai (ta- mokėjimui už paminklo staty
me skaičiuje ir Dariaus - Gi- mų. Sulig sutarties, trūkstant 
rėno postas, taipgi moterų le- ■ p’nigų užmokėjimui visos su-

BIFF IS UP ON D6C.K 
GETTING SOME FOOD, HE 
IS APPROACHED BY ONE OF 
THE CREW -

’SAV/ VOOfeE ONE'

''BIFF/

B. F. Simons - Simokaitis

Iš profesijos elektrotekni-

Petras Jurgėlagioninkių - rėmėjų skyrius), tartos sumos, paminklas ne-, 
trys militar’ški benai, skautų galėjo būti atidengtas minėtų ' Iš profesijos elektrotekni- Į Gimė Amerikoj. Po karo su 
būbnų korpusai, lietuvių drau dienų, tačiau komitetas neno-j kos inžinierius. Jis Dariaus - tėvais išvyko į Lietuvų. Bū- 
gijos ir trys orlaiviai. Visa rodamas visuomenę suvilti, su-: Girėno paminklo fondo komi- damas dar nepilnamečiu, liuo- 
eisena su vėliavomis, unifor- gebėjo nedateklių apeiti ki-
niomis, blizgančiais kelmais, o- tais keliais ir savo pažadų iš-

stvbės prezidentas Smetona jį savo liuosų laikų jis pusven- 
apdovanojo Nepriklausomybės tė Dariaus - Girėno paminklo

kaip SLRKA pirmininkas ir 
! “Draugo” redaktorius L. Si

laivių lydimas prie paminklo pildė. Dar jam teks padirbė- 
atėjo AVestern, 68 ir Califor
nia gatvėmis; prie paminklo 
jau buvo susirinkę tūkstan- ' 
čiai lietuvių, o gatvėse pasi
rodžius eisenai, atvedė kitus ,)U sugebėjo darbų baigti, kad 
tūkstančius lietuvių ir sveti-! gal(-.j() įstesėti tai, kų buvo 
mtaučių, kad pamatytų, kas žadėjęs, kad savo pažadais 
čia dedas. Daugelis svetimtau- nįek0 nesuvylė. Komitetas Gar 
čių iš anksto nežinoję apie gį įurį t,eįsėg savo darbu net 
lietuvių rengiamas iškilmes, pasididžiuoti, kad Chicagos, 
atsekė organizuotų eisenų, ku- vįe§oj vietoj, pastatė pirmuti-

ti, kad išlyginus skolų.
Komitetas dabar užmiršta 

visas sunkenybes ir džiaugia
si, kad su visuomenės pagal-

rioje nemažų įspūdį darė bū
rys lietuvaičių, pasipuošusių 
tautiniais rūbais, Lietuvos vė
liavos spalvų kaspinais, nešė 
vainikus paminklui papuošti. 

Tokiu būdu į paminklo ati-

medaliu. Dabar Chicagos lie 
tuvių kolonijoj North Side Rė- vestas pareigas, o turėdamas 
kus pasižymi darbštumu. 

Jonas Čaikauskas 

Dariaus - Girėno paminklo

teto 1-mas vicepirmininkas, snoriai stojo Lietuvos kariuo- 
Dabar yra vyriausiu inžinie-; menėn, suorganizavo pimiuo- 
riuin Simon - Saw korporaci-' sius skautus ir užsipelnė skau
joj. Tarnavo Suv. Vata. karino'hi kapitono rangą, Vėliau, "f'į“ n81J sekret„riuS. Ve-
menėj. Kitas turėdamas toki, stojęs is kariuomenės grižo j nt,judina,nūsios nU09a.
tarnybų, liūtų nutautę. ir į Clircag, kaip tik tumu laika, |)fe pardaTin,u. Tai vvraS) 
lietuvius iš labai augalai žiū- kada buvo ruošiamas Dariaus- kuris jnažai ))(,t

reikalams, poliai ėjo jam pa-'mutis, Cicero Šv. Antano pa-
rap. klebonas kun. H. Vaičū
nas, bank. J. Krotkus, Dievo 
Apv. parap. klebonas kun. Ig. 

kokių net tikėtis nebūtų Albavicius ir komiteto pirmi-

įtakos tarpe valdininkų, jis 
lietuviams nekartų išgavo tei
siu
galhna. Jis tvarkė ir kontro
liavo visus „Dariaus - Girėno 
paminklo fondo parengimus 
ir, ačiū jo tvarkai, visi pst-

,, . ... . .v. . , /.• - a a. .• • , -i- ------  ------- -------- j — -----o' rengimai davė didelį pelną,retų. Bet Snnokaiciui lietuvy- Girėno transatlantinis skrnli- , „ . ., ,T. „a +:i,1, , . ......... A. . v . i T ♦ • • ė i • r i protauja. Jis atsižymi ne tik.; kas padėjo finansuoti pamink-
bes reikalai artimesni na visumas. Įstojo i to skndimo ko- tvarkydamas'
k, kitų. Jis visų laikų uoliai! miiėtų ir buvo išrinktas už- 1)a,.la„s . GlrSno 1)n„,ink|0 fo.

rašų sekretorium, o vėliau, ko , • • ..| •, ,. .’ ’ ndo pajamas ir išlaidas, bet
nntetui pasivadinus Dariaus- • , , • . • ,. 1 ir veikdamas kiekvienų dar-

Dariaus - Girėno Amerikos Girėno paminklo statymo ko- . koks jam
Legijono posto narys ir Lie- mitetu, ir šiame komitete jis

l _

dirbo Dariaus - Girėno pamin 
klo statymo reikaluose. Yra

nį lietuviškų paminklų. Nors 
i Chicagoj gyvena daug lietu- 
| vių, nors lietuviai čia nuo la
bai seniai gyvena, tačiau iki 

i šiol buvo atsilikę nuo slavo'- 
kų, lenkų, čekų ir kitų atei-

tuvių Tautininkų Sųjungos A- ėjo sekretoriaus pareigas iki 
merikoj centro pirm. , 1935 m. pavasario, kada,

sikeldamas gyventi į New Jer
sey valst., pasitraukė iš savo 

Dariaus - Girėno paminklo pareigų. Jis buvo atvykęs da

J. A. Mickeliūnas

fondo II vicepirmininkas, Da-. Ivvauti 
riaus - Girėno Amerikos Le
gijono posto narys. Tarnavo 
Suv. Valst. kariuomenėj, su 
kurios dalimis buvo Anglijoj,

dengiino iškilmes susirinko vį,^ kurįe jau geniai Chicagos' 
daug tūkstančių žmonių, ku-! parĮ(UOSe turį pagtatę savo di 
rįų galėjo būti virš 30,000. \ dvyliams paminklus.
(llearsto laikraščiai rašė 75,-1
000, bet tas skaičius buvo iš- ^iaus - Girėno paminklo Škotijoj, Prancūzijoj ir net 
pūsta, kų laikraščiai dažnai) komitetas sugebėjo taip dide- Archangelske, kur buvo susi- 
mėgsta padaryti). Trys dešim
tys tūkstanč’ų žmonių darė į- 
spūdžio ne kaip ramaus susi
rinkimo, tik kaip viešos de
monstracijos. Tai buvo didelis

lį ir girtinų darbų nuveikti 
todėl, kad gavo visuomenės 
pritarimų ir paramų, o svar
biausia tai, kad buvo gerai 
organizuotas ir tvarkiai vei- 

! kė

tikęs su lietuviais karo trem
tiniais ir jau besitariančiais

mas. Tur 
būt, nebuvo tokio darbo, nuo

lo statymo darbų.

Antanas A. Olis
Sūnus buvusio “Lietuvos’ 

i leidėjo Olšausko. Advokatas. 
Jis Dariaus - Girėno pamink-

(kurio jis būtų atsisakęs ir, kų 
Pe1'1 tų atliko.

Dariaus - Girėno pa-

paėmė,

Charles P. Kai

lo fondo legalis patarėjas ir
' buvo paminklo statymo darbų 
prižiūrėtojas, bei vyriausias 
narys komisijos sudarymui 
programp paminklo at dengi
mo dienos iškilmėms. Dariaus-

Dariaus - Girėno paminklo 
fondo pramogų rengimų pir
mininkas. Ginfė Petrograde, i Lirėno paminklo statymo ton-

ninkas adv. R. A. Vasalle - 
Vasiliauskas. Ši komisija, lyg 
kokia sargų taryba, iš šalies 
dabojo visų veiklų, ir jei pa- 
tėmijo kokį trūkumų, tuojau 
darė pastabų ir, atsiradęs trū- 

j kuinas, ar klaida, tuojau bu- 
Į vo atitaisyta.

Be to, buvo dar liuosų na
rių kabinetas, kurį sudarė: P. 
Čižauskas, K. Račkienė, M 
Vaičienė, U. Kirienė, S. Vud- 
maniūtė, A. Vanagaitis, A 

j Bacevičius, K. Stulpinienė ir 
P. Mikolaitis. Tai buvo pata
rėjai. Jie susirinkimuose įvai
rioms komisijoms ir valdybai 
davė savo patarimus, jei matė 
reikalų kų nors papildyti, ar 
pagerinti.

Tai buvo savo rūšies orga
nizacija, kuriai turint išmin
tingus ir darbščius vadus, pa- 

nors

minklo atidengimo iškilniose.
Jis parode daug veiklumo ne ipįpjj|aQgįag mokslus Įgijo Ala- komitete (Uis sulose labui
vien kaipo sekretorius, bet ir1 njampolėj. Į Amerikų atvyko ^ymia rolę. Jis bet kų sako,
kaipo iniciatorius ir komiteto jaunas ir pasirinko advokato daio, tai saitai apgalvojęs.
narys. {profesijų. Dabar Illinois vai. ^as j° patarimu įvykdyta, vi-

prokuroro padėjėju. Savo ra- davė kuogražiausius vai- . . .
. . ♦ ivu „n.friu. c„ni-« minklo statymo reikalaištinę turi adresu: 6322 So. HU8, ' v.etos .tokos, sunku , ;

Vincas Rėkus

Dariaus Girėno paminklo Westcrn Ave. 
su Rusijos karininkais ir ka- komitete užėmė užrašų sekre-
reiviais tverti lietuvių batali
jomis rusų kariuomenėj ir ei-

lietnvių pasirodymas, kuriam,1 K<1’ komitetas buvo pasidali- ti vaduot Lietuvų is svetimų- 
gal būt, gali lygintis tik 1920 n?s Pas^’rus komitetus, kurių jų valdžios. Tremtiniams ir 
m. lietuvių demonstracija pro* hit.k\ieno piiesakvj stovėjo iš- Rusijos kareiviams lietuviams 
testui prieš lenkus • ! n,intingi vadai. Mickeliūnas davė nemažai pa-

fe/i

ki

būliĮ suminėti visą jo veikimą. i!ėtai> W vykusiai kasdien ėjo 
pirmyn ir visas darbas sek-Užteks, pavyzdžiui, priminti 

Olio iniciatyvų surengtų pa
minklo atidengimo iškilmių 
dienai programų, kuris tiesiog 
stebino lietuvius ir svetimtau
čius. i

Globėjų komisija
Kadangi iš šakes lengviau 

pastebėti atsirandančius trū- 
kimius, tai tam tikslui buv-.

ir visas 
mingai baigtas. 

(Tęsinys 5
Tai žmogus didelio pasišve

ntimo lietuvybei, kaip jis pats 
savo kalboj yra pasisakęs. Ki
tas jo vietoj, kaipo profesijo- 
nalas ir dargi turėdamas val
diškų tarnybų, būtų išdidus 
puikorius, c lietuvių tautos 

jam būtų labai toli- 
kita su Kai. Jis vi

siems prieinamas, te jokios
, . A ... ... puikybės. Kalba kapsų tarme, ‘ dar komisijų globėjai. Tų kc
Lietuvos nepriklausomybę, tai ; ... . .... > ... , . -*-.•* • •. , , . . . , be jokio pasididžiavimo. Visa misijų sudarė rimti lietuviu:
pgi lankęs puskarininkų mo-, ____ _ ’______________________________________
kyklų. Už atsižymėjimus ka-

tarnyboj. Lietuvos va!-

toriaus vietų, Jurgėlai pasi
traukus. V. Rėkus dar jaunas 
patriotus, bet energingas vei
kėjas, daug veiklumo parodęs 
kaipo sekretorius savo parei
gose ir, bendrai, Dariaus - Gi-

pusi.)

Programų išpildė militarlš- R. A. Vasalle (Vasiliauskas) Mirimų ir kitaip jiems padėjo,, leno paminklo statymo komi- rejĮ<a|aį įa, 
i benai, ir skaitlingas, prof. TV .. į kiek tai jam leido jo tarnyba, lėto veikime. Vra tarnavęs . ..

A. S. Pociaus diriguojamas 12' profesijos advokatas. Jis , Dabar J. Mickeliūnas yra savanoriu Lietuvos kariuome-
Dariaus - Girėno paminklo fo- I užvaizdą

yra
Lybo valgomų pro-liet. parapijų jungtinis cho-, j,......, T. ; - - -ros. Reikia pripažinti, kad.'n^0 k0™1^0 pirmmi.kM.Jta ,duktų parduotuv5j. Dariaus 

dainų programa
IIHIKllTk VPIKIH151 IV VMKIV-

kutuose jis visų laikų dirbo

uėj ir dalyvavęs kovose už

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ an GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI 
MV, kviečiame jua ataineifr 
savo PROBLEMAS k tave 
BIZNĮ čionai

irmuzikos 
duota permažai, tačiau, atsi
žvelgiant į dienos karštį, tas 
trūkumas pateisinamas. Karš
tis, žmonių minių spaudima
is, programo dalyvius vargi- 

įo. Kitas vertas pastebėjimo 
Ūkumas, tai kad aptarnavl- 
ks garsiakalbiais šį kartų 
to labai silpnas.

Svetimtaučiai labai stebėjo
si, kad tiek daug lietuvių yra 
l’hicagoj, kad moka taip gra
liai pasirodyti, tokias iškilmes 
Nurengti ir kad taip įtekmin
gi, jog jiems patarnauti atvy
ko Amerikos Legijonai net iš 
Ilnrvey ir kitų miestelių. Ste
bėjosi ir iš to, kad lietuviai 
turi savo vyskupų. Jų many
mu, toks dvasiškas autorite
tas galimas tik Lietuvoj, liet 
kad šioje šalyje jis galėtų ra
stis, to niekad nemanė.

Bendrai, Dariaus - Girėno 
paminklo atidengimo iškilmės 
sukėlė didelio entuziazmo. Tai 
buvo savo rūšies demonstraci
ja, kuri lietuvius plačiai iš
garsino. Anglų spauda nesi
gailėjo vietos savo skiltyse tos 
dienos lietuvių iškilmių apra- 

> iymui, nesigailėjo vietos ir at
vaizdams.

anavai emv \įsų tar o eigų, fjįrgno paminklo statymo rei- 
dabojo visų veikimų ir valdy
bos susirinkimuose reikšdamas 
savo opiniję, davė patarimus ištikimai. Yra
ir, jei matė reikalo, išėjo su ve’^lus SLRKA apskrityje, 
iniciatyva, kaip pirmininkui Daug yra dirbęs Lietuvos «ai-
pritinka; dabojo, kad susirin
kimų tarimai būtų vykdomi.
Ačiū jo šaltum protavimui,
viskas komitetui sekėsi ir vi-» ... „ , ., , ... , lovų nepriklausoma. Bendraisas darbas yrėsi pirmyn be i 
trukdymų, apeinant visas kliū
tis, kokių taip dideliame dar
be negalima nesusitikti.

linej

svės paskolos reikale ir rin
kime parašų peticijai, kad J. 

iA. Valstybės pripažintų Lie-

Mickeliūnas yra patriotus ir 
jam nėra niekouž lietuvybę 

• brangesnio.

SKOLINAME PINIGUS
Jeigu esat* reikalingi pinigų atmokėti seni(j) morgičių arba už

traukti naują paakolų ant savo namo, atsmaukite

Gediminas Bldg. & Loan Assn.

Halsted Exchange 
National Bank 

I9th PI. and Halsted St

JOHN SAVNOEKS, pirm.
I.EONAHDAS

VINCAS PAVKSTIS, kasti rius 
A. GREETIS. SekretoriiiH

4425 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette 6618
Valandoa nuo 0 ryto Iki « vai. vak. Trečinillctilais iki 0 vai. vi

Gerkit ir Reikalaukit
ViaoM Alinfee 

Mataal Trijų 

2v*ir<diių 

Rentuekv 
Boarboa

ir
UrinTlikoa

Dettinfa

$n?Al(SHT KENTU 
pOUCBOĮL MutualLiųuorCo.

4707 S. Halsted St
Td. TARDS 0801

PAIMT VOII HOME 
WITH BLUE STAR!

LOVE BROTHERS BLUE STAR 
L1QUID PAINT cojU f*r leu than 
ordinary house paiott, yet gives ra
aulta equal to those obuined by using 
many higher priced paints. It covtrs 
well, hidea well and atays new and 
bright looking for a long time. Let ui 
teli you mora about the unnsuai value 
offered by BLUE STA& UU010 
PAINTo

Galionas paint’o

97c.
u z

los. F. Budrik, Ine.
3417 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705-8167

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam I.letuvIAkus Ilonus Dėl Atnaujinimo arba IHnmkaine Caali 
Visokios Kū.Me* Inauranc-e — 1'gnlen, Vėmiktn, AutonHihlllų, 

Stiklą Irtt
K ............................ .................... .

--------------

|OI IN P. t:\VALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalai’ji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo. etc , atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2700 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO !R BŪDAVOJIMO B-VĖS
i; vsl i\K.if,

>_____

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu jfleų organai rllpnl Ir Ida
Jaučiatės eenu, priimkit NUGA-TONE 
— t. pastebėtiną valetą, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono motery Ir 
vyrų per paskutinius 45 metus. NU
GA-TONE priduoda naujos sveikatos 
lr sustiprina nusllpnėjustus organus.

NUGA-TONE yra vaistas, kurj kie
kvienas nusilpnėjęs arba liguistas as
muo turėtų vartoti. Jie padarys kiek- 

I vieną sveiku tr tvirtu. Parsiduoda 
i visose vaistinyčiose. Nepriimkite pa- 
I vaduotojų, nes Joks kitas vaistas ne
pavaduos NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
• — Idealų Lluosuotoją vidurių 25c Ir

50c.

<■■■■■■■■■■■■■"
J REUMATIZMAS.
■ SAUSGELE I
■

Neslkankyklte savęs skaus- ■
■ mala. Keumatlamu, SausgOle, _ a Kaulų Gėlimu, arba MUIun- "

glu — raumenų sunkumu: nes |
■ skaudėjimai naikina kūno gy-
_ vybę Ir dažnai ant patalo pa- ■ 
" gu H
B CAP8IGO COMPOUND mos- " 

tla lengvai pruftaltna vi riminė- b
■ tas Ilgas; mums šiandie dau-
_ gybė žmonių siunčia padfiko- ■ 
™ nes pasveikę. Kaina 5Uc. per _ 
B paštą 55c, arba dvi už 11.05. ™

Knyga: "BALTINIS SVEIKA- ■
■ TOS” augalais gydytis, kainaB 50 centų. ■

■ Justin Kulis ■
■ 3250 SO. HALSTKB «T. "

Chicago, I1L B■I
I ■ ■ ■ ■ ■



SeStadienis, rugp. 10 d., 1935 D R X tT G 'A S

DIEVO APVAIZDOS PAR. JUBILIEJINIS PIKNIKAS
Sekmadieni, Rugpiucie (August) 11 d., 1935 m. PRADŽIA 11 VAL. RYTO. MUZIKA METRIKŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visus parapijomis, buvusius parapijomis, draugus, prietelius, profesi
jonalus, biznierius ir visus kaimynus j mūsų jubiliejinę pramoga). “Good time” užtikriname.

KLEBONAS ir KOMITETAI2 Vytauto Darže, prie 115 gat. ir Cravvford Avenue rjįj JkAjjajovni ji© u aviuh jj
hHIIIIIIIIIIIIIIllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIhllllllllHllllllllllH*'

DARIAUS - GIRĖNO PA
MINKLĄ ATIDENGUS

(Tęsinys nuo 4 pusi.)

Kiti darbininkai

Kaziūniūtė $2.89, S. Bartkifl- 
tė $11.71, O. Samsoniūtė $9.77, 
A. Racevičius $0.08, A. Navic
kas $2.53, A. Misius $2.00, J. 
Stigienė (?), A. Vieta $0.31,

KANDIDATAI Į A. L. R. K. FEDERACIJOS VALDYBĄ Nuvažiuočiau, tik neturiu Ša-1 
linsko adreso.

ir $0.44, M. Sudeikienė $11.48,
Be aukščiau minėtų organi- j M. Paribis $5.13, O. Juozai- 

zuotų veikėjų, paminklo fon- tienė, $17.40, C. Klimas $1.47.
das turėjo dar pulkus kitų' Už paveikslus: M. Danibrau j_ ... ... ,
darbininkų, kurie, pasišventę skas paveikslų pardavė 15, I. Į UD* g' A avielU8’ C llca 
idėjai, dirbo pramogų paren-i Vatkūnas 3, J. Puikis 4, B. i
rimuose.. Tokie darbininkai, Bagdonas 7, Narbutas 10; vi-į 

imlesniuose parengimuose di so už paveikslus gauta $20.50. 
bę, jau pirmiau spaudoj bu-'

10

vo minėti. Dabar tenka sumi
nėti tuos, kurie dirbo pamin-

Laikantis Konstitucijos, ap- Kun. dr. J. Navickas, Ma- —Jalinsko adresų rasi “A- 
skričiai ir skyriai nominavo į rianapolis College. merikoj”. Ten būk astuoniose.
Centro Valdybų šiuos kandi- j Kun. N. Pakalnis, Brooklyn,1 Pavakarieniavęs sėdau i au- 
datus, iš kurių kongresas tu- N. Y. tomobilių ir, pasiėmęs J. Tu
rės išrinkti valdybų iš 9 as-| Kun. K. Paulonis, Brook- ,nasonj> pakeiiuį j Woodhaven, 

Į lyn, N. Y.
1 Dr. A. Rakauskas, Chicago,

go, III. , i III.
A. Bacevičius, Chicago, III. Leonardas Šimutis, Chicago,
Kun. J. C'epukaitis, Pliila- III. y

delpliia, Pa.
Aukos stambesnes i Petr. Drangelienė, 

Kunigas Vaičiūnas paskelbė ^n’
Brook-

kio atidengimo iškilmių die kad Sv. Kazimiero kapų di-, 
noj. j rektorija iš kapų iždo pasky-< _  Į TI 1

Iš Marąuette Park koloni-j rė Dariaus - Girėno paminklui 
jos: J. J. Juraška, A. Karte-: $500.00.
lis, A. Oškeliūnas, J. Akrą- Lewis Stvle Shop firmos ve- 
mavičia, V. Totulis, M. Švei- dejas pažadėjo aukų $100.00.

M. (Jurinskaitė, Chicago, III. 
Kun. J. Jakaitis, Chicago, j Y.

kauskas, J. Remeikis, J. bu
lius, A. Puodžiūnas, V. Kil-

nte. lr šiemet jaunuomenė šių 
I šventę buvo plačiai suorgani-

DOTI LIETUVOS GELMIŲ ;zavnsi- Jau dabar i>aai*kg.io>
TIIDTIIO I Per šiemet buvo pa-TUnTUS j ’odinta daugiau kaip 200,000

naujų medelių. Šie medeliai 
daugiausia pasodinti pakelė
se, kapinynuose, atskirų as
menų sodybose ir t.t. Po kelių 
metų, kai šie medeliai jau su
augs, Lietuvos vaizdas bus 
daug gražesnis. Tsb.

PRANCŪZAI NORI IŠNAU-

Šiaurės Lietuvoje yra daug 
gipso klodų. Dabar juo* apdi-

rie, dėl netikėtai atsilankiu-rha keli neSyn’fl’,abrikli’k»- 
siii pas jj svečiu, negalėjo ,u!lla Kal,|ina statjbinj gipsij, le- 
naaais sykiu vykti; ž„(tūj0 ''W.U Sptit.-J, natalojonų įvai-
kiek 'vėliau būti. 1 r,en,e ,laža,"s-ir kitB"

miltus. Nedidelį kiekį gipso 
Iš Krušinskų nuvažiuojam žaliavos iš Lietuvos perka

pas Kubilius; pasiėmę Ant. į prancūzai. Neseniai viena Pa

užsukau pas Krušinskus, ku

K. Sriuhienė, Cicero, III.
Kun. J. Svagždys, Montel- 

lo, Mass.
S. Subatienė, Brooklyn, N. nuvykome pas gra- j vyžiaus firma panorėjo išnuo-

• korių Šalinskų, kuris mus ma- 
» ' Į J. Tumasonis, Brooklyn, N. k)n'a^ Slh:ko ir nuvedė nema-

Pr. Juras, Lawrence, j Y. Žon sa'en, kur jau radome P.
Kun. K. Urbonavičius, Bo- ir dar kitus kelis

Pr. Juškaitis, Cam- ston, Mass. , pažįstamus.
Gedimino Ordino kavalie-1 bridge, Mass.

rius Komaiko pažadėjo aukų
kis, J. Grinius, P. Venckus, $100.00.
B. Milinas, S. Staniulis, A. Į Dariaus - Girėno postas No. 
Binkis, J. Žukauskas, M. Ma- 1 iš Brooklyn, N. Y., atsiuntė
rcinkus, V. Gudlikauskas, J. 
Milelis, V. Venckus, P. Mas- 
lauskas, A. Rabačauskas, II. 
Marcinkus, P. Gailius.

Iš AVest Side kolonijos: J. 
.Juodikis, V. Brazauskas, B. 
Žibąs, T. Pilipavičia, A. Fa
bijonas, S. Jusevičius, J. Vyš
niauskas, J. Skrickus, P. Ju- 
šas, F. Vasiliauskas, M. Bra
zauskaitė, P. Fabijonaitis.

Js Brighton Park kolonijos: 
J. Kisielius, Al. Meiris, S. Kli- 
mauskas, F. Gubista, J. Jur- 
jonas, J. Vilimas, M. Petke- 
lis, J. Sudelis, J. Akramavi- 
čia, P. Mažeika, M. Brazaus-

$11 (su centais).
Dr. Rakauskas paskelbė, 

kad Lietuvių Romos Katalikų 
Federacija Amerikoj aukojo 
Dariaus - Girėno paminklui 
$40.00.

Vyskupas T. Matulionis, bū 
dainas neturtingu, ten pat ant 
estrados pas kunigus susisko
linęs aukojo $15.00.

Jos. F. Budrik — $12.00.
J. Elias — $5.00.
Ponia Stradomskienė $2.00.

Komitetas lieka veikti 
toliau

Dariaus - Girėno Paminklo
kas, J. Mockus, J. Petkus, S. Komitetas pastarame savo su- 
Račkis, A. Stugis.

Kun.
Mass.

Kun.
O. Vaičiekauskienė, Brook-1 

Kun. M. Kazėnas, Pitts- į lyn, N. Y.
burgh, Pa. Į Kun. J. "Vaičūnas, Cicero,I Vėliau, žiūriu, įeina ir L.

A. Kneižys, Boston, Mass. j III. šimutis, "Garso” redaktorius
Prel. M. Krušas, Chicago, Kun. J. Vaitiekūnas, Pro-Zujus> Maspetho klebonas

BL . ' i * | < .vidence, R. I. | kun. J. Balkūnas, iš Klizabetb,
K. Krušinskas, Brooklyn, Anastazas Valančius, Cice-.jj. J. kun. Simonaitis adv.

Y. i r°, UI. j Grisius ir keletas dvasiškių
Kun. dr. J. Končius, Mount i V. Žalniėraitis, Brooklyn, jr svietiškių iš vietinių ir to- 

Cannel, Pa. N. Y. dimesnių apylinkių. Prasideda
M. Zujus, A\ ilkes - Barre, vjenų su kitais supažindini-

Pa> ! mas ir sveikinimai bei kal-
L. Simutis, b08

A.L.R.K. Feder. Sekretorius

J. Mačiulis, Brooklyn, N. Y 
A. Mažeika, Brooklyn, N.Y 
T. Mažeikienė, Yforcester, 

Mass.

IŠLEISTUVĖS
BROOKLYN, N. Y. — Ant

radienis, liepos mėnesio 30 die-
na.

Iš darbo parvykau valandų
vėliau, nes turėjome daug da-

.... ,rbo. kol visas, skubiai parei-sirinkime, 31 diena liepos, pa-'. .. , kalautas prekes sukroveni isidziauges sėkmingu darbo ..........................  ., . . . . . . . x _ l sunkvežimius ir išsiuntėm,baigimu, vienbalsiai nutarė pa ,, ,

.... x. .... . , -kt x Savo bendradarbi dar pasilikti veikti ir toliau. Nutar-| ... » . . ,
. .x • •, x- j • i vežėjau iki požeminio trauki-ta ateityje .veikti sudarymui

Aukų rinkėjai:
Aukų tų dienų surinko — 

už programus: Zizas $11.75,
Malinauskas $4.75, A. Goštau
tas $11.00, B. Meiliūlienė $5, biudžeto galimomis pinigų su-
B. Paliliūnas $10.50, A. Janu-' momis, kad išlyginti pasiliku- 
lis $6.0(1, B. Usanskas $4,25, šių skolą už paminklo staty- 
A. Kliucinskas $4.25, D. Sul- mų, paskui už liekamas su-

K
giūtė $0.31, A. Meyers $6.50, 
A. Girdvainis $14.55, V. Spe- 
rauskas $2.85, P. Vaičekaus-

nias, kiek tai bus galima, puo
šti Dariaus - Girėno pamink- 

apsodinant jį tinkamais

nio stoties, o pats skubiai nu
važiavau namo, nes te vaka
rų rengiausi važiuoti į Coney 
Island pamatyti leidžiamas o- 
ran nuo laivo rakietas.

[Paminklo Fondo Komitetas
ienė $12.85, T. Narbut $13.8a, medeliais, gėlėmis, jei pasiro- Pas^j’ka pa-tovi organizaei

A. Laučius $10.23, S. Mažeikis 
$3.62, S. Vaičekauskiūtė $6.75,

dys reikalas, tai ir aptverti. 
Be to, viso, Komitetas pasi-1

ja. Tame pačiame susirinkime 
nutarta, kad tinkamu laiku

M. Barštis $16.00, M. Zarun-i ,k,re sau 'užduotim kasmet. .nariai’
bienė $7.75, K. Skurdelis $1.90, 
J. Ūkas $13.55, O. Aleliūnie
nė $15.00, J. Rašinskienė $4.50, 
L. Rašinskas $4.15, A, Jasper 
$4.10, Malinauskas $5.10, O. 
Meišininkienė $14.99, F. Ku
mskis $7.25, F. Petkus $2.35, 
P. Žvalauskas $4.16, A. Sudei- 
kiūtė $9.25, J. Čėsna $8.00, A. 
Nemunas !}I3.00, M. Puidokienė 
$3.25.

Už ženklelius
J. Kasmauskas $4.15, R. Ma 

ziliauskienė $24.79, E. Narbut 
$2.60, M. Bliudžius $6.26, O

17 d. liepos rengti paminėji
mus Dariaus - Girėno tragiš
kam žuvimui. Tų dienų, kas
met, komitetas rengs galimas 
iškilmes ir su tam tikromis 
apeigomis lankys paminklų. 
Tokiu būdu Dariaus - Girėno

užbaigtuvėms susirinktų ben- 
drau susirinkiman, ir sudary
tų smulkmeniškų raportų iš 
savo darbo; raportas bus pa
skelbtas spaudoje.

V. S. Jokubynas

i
Mums besikalbant ir (lan

giau svečių pradėjo rinktis.

Kiek palaukus, prasidėjo va 
karienė, paskui kalbos svečių, 
kuriuos perstatinėjo J. Ma

Vos tik namo parvažiavau, 
pas mane atbėga J. Mačiulis 
ir klausia: 1 čiulis, linkėjimai L. šimučiui

— Ar niekur nesirengi šį ii’ jo bendrakeleiviams laimi- 
vakarų važiuoti?

— Rengiuos į Coney Island.
ngos kelionės senon tėvynėn. 

Paskutinis prabilo L. Šimu-
Žinai kų, nuvažiuosi ten Įįs, dėkodamas visiems už li- 

kitų kartų, šiandien būtinai akėjimus ir žadėdamas, jei 
važiuok į M oodbaven pas grū-į bus galima, patiekti kongre- 
borių Šalinskų. suį visus šios šalies lietuvių

— Ko? Juk aš esu dar svei- reikalavimus, tinkamai jam
kas, tvirtas ir mirti kol kas pavestas pareigas atlikti ir 
dar nesirengiu. savo kelionės ir iš Lietuvos

— Aš matau, kad esi svei-į gyvenimo įspūdžius laikras- 
kas ir dar nemiršti, bet šį va-' čiui parašyti 
karų ten turi būti. Bus išleis
tuvės.

— Keno išleistuvės?
— Leonardo Šimučio.
— Amžinų atilsį. Kada jis 

mirei
— Jis nemirė, dar gyvas, 

tik į Lietuvų važiuoja.
— Kas tas Šimutis? Gal 

“1 -raugo” redaktorius?
— Taip. Tik nesivėluok.
— Aš visai nei nežinojau, 

kadangi laikraštyje nebuvo 
paskelbta, jog brooklyniečiai 
rengia Šimučiui išleistuves

t

NAUJOS KNYGOS tfMNNUOTI
UCTUMMI

Nuaišypsok! Surašė J. K. M. 
Išspausdinta autoriaus lėšo
mis. “Garso” spauda, 73 E. 

Žakūnienė $14.67, H. Farrelly South St., Wilkes Barre, Pa., 
$11.84, O. Kazragienė $7.02, 1935. Kietuose apdaruose. Pu-
A. Švilpauskienė $13.51, M. 
Janušauskienė $5.91, S. An
drius $9.47, L. Vaičekauskiū-

slapių 150 ir tiek pat, tai yra 
150, talpina juokingų skaity- 
mėlių, kuriems „nedžiaga, kaip

tė $1.59, A. Radauskas (?), H. autorius pažymi sėmė iš įžy- 
Kirlinauskas $1.56, A. Pugžlis miausių humore rašytojų kny- 
$2.42, M. Šaltėnas $1.02, A. gų, žurnalų, o kai kuriuos

MltlUfi 
III CINCNIM

Jurjonas $1.58, H. Jurjonas
|2.79, H. Strofiki* $5.95, M.

juokus pats parašęs, 
nepažymėta.

Kaina

Parašė
P. JURGELA

TURINYS; Dariaus lr Olr^no 
gyvenimo ir veikimo apivnlra. 
Skridimas per Atlantą. Soldino 
miško paslaptis. 2y*lo atrandat 
pasauly. Dariaus Ir OlrPno nuo
pelnai aviacijai Ir mOsu tautai. 
PoeaUa apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai Ir rėkn. komitetai.

2X4 pusi. su 88 pavelkslatK. 
tvirti viršeliai. KAINA. <1.(0. siu
nčiant paštu 11.46.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAOO, ILL.

muoti didesnį gipso plotų 
šiaurės Lietuvoje. Tame plote 
minima bendrovė žada pasta
tyti didelį gipso apdirbimo 
fabrikų. Panašiai Lietuvos ge
lmių turtais yra susidomėję 
ir anglai. Tsb.

ŠIEMET LIETUVOJE PA
SODINTA 200,000 

MEDELIŲ
Kasmet gegužės mėn. pra

džioje Lietuvos jaunuomenė 
švenčia medelių sodinimo šve-

Pažink Savo Krašto
Grožį—Atsilankyk

tTV

(VERjAMERIlCfll LINIJA
NEW YORK_KLAIP±DA

Per Oothenburgą., Švediją

l4tl\akorvlŲ kainos Trečiąja klas«.
Ten —  -------------------$97.50
Ten ir atgal------------ 167.00,

J. A. V. rnokeeflai a t „kirai — 

lahų Išplaukimai Iš New Yorko
KUNGSHOLM, Rugp. 17

Po vakarienės svečiai pali- GRIPSHOLM, Rugsėjo 5
nkėję važiuojantiems Lietu- KUNGSHOLM, Rugsėjo 11
von laimingos kelionės, išsi-
skirstė L S l®84 m- „latytaH moderniškas lal-

’ vas ••MARIEHOLM.” Platesnes in- 
formaeljas teikia Ir parduoda lai
vakortes visi mūsų autorliuotl a- 
gental, taipgi visi mūsų skyriai. i

” Svvedlsh American Line
iki N. Michigan Aro.. Chlcagn. III.GARSINKITĖS “DRAUGE

Pranešimas
Sirnano 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.

’eder al Savings
|and loan association 

or CHICAOO

Ofiso valandos
9:00 vai. ryto iki 5:00 vai. vak. 
Seredomis ir Subatomis 
Nuo 9:00 v. ryto iki 7:00 v. v.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

r
Didelis Vasarinis

IŠPARDAVIMAS
GERIAUSIŲ

DRABUŽIAMS
PLOVYKT J Ų

Kainos numažintos 
nuo 25% iki 35%

d

Naujos Mados 
pilnai garantuotos 

BEE VAC l’LOVYKLĖS 
vertos $49.50 parsiduodavuz

$29.95
$80.00 vertės MAYTAG 
Plovyklos su ketvirtainiu 
Aluminum TUB, pilnai 
pernaujintos. Didelis 
Imrgenas

$44.50
Didelis pasirinkimas kito
kių naujausių Plovyklių, 
už labai tn a ž a s kainas 
kaip taii THOR, WEŠT- 
INGHOUSE, BEE VAC, 
ir kitų, po

$49.50
Geros vartotos Plovyklos

$10 $18
Didelė nuolaida ui urna# 

plovykleg

lxmgvųs Išmokėjimai. 
Pirkite čia dabar -------

Taupykite Pinigui

KRAUTUVĖSE

2536-40 W. 63rd St
Comer Maplewood Ave. 

Hemlock 8400

4179-83 Archer Ave.
Corner Richmond Street 

Lafayette 3171 
CHICAGO, ILL.
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6 Šeštadienis, rugp. 10 d., 1935

TOŠIŲ SKYRIUS
Veda adv. Charles P. Kai, 

6322 S. AVestern A v., Cligo.

KL. Paskolinau kaimynui 
$1000.00. Jis man išdavė notų. 
Po astuonių mėnesių jis mirė ' 
ir paliko didokų, namų. Aš 
labai nusiminiau. Nežinau, kų9
turiu daryt. Ar tas mano $1000 
žuvo? •

ATS. Pinigus atgauti gali
ma tokiu būdu: reikia failiuo- 
ti vadinamų claiin Probate tei
sme, Cook county. Failiavimas 
turi būt bėgiu dvylikos mė
nesių.

KL. Švogeris pasiskolino 
nuo manęs $100.00. Padarė no 
tų šešiems mėnesiams. Laikas 
pasibaigė ir jis man pinigu 
negrųžina. Sako, kad mano 1 
nota jau negera.

ATS. Galite užvest bylų. 
Nota yra gera per dešimts 
metų.

KL. Esu savininkas keturių

flatų namo, bet dėl sunkeny
bių skiepe pasidariau tris ka
mbarius ir pats Juose gyve
nu. Reikalavau paskolos iš 
valdžios ir išpildžiau aplika
cijų. Viskas buvo gerai, bet 
vėliausiai atmetė paskolų sa
kydami, kad name yra penki 
flatai. Mes norime kreiptis į1 
patį prez. Rooseveltų. Ar jūs , 
patariate? Mums rodos, kad 
čia yra kur nors neteisybė. 
Duokit atsakymų.

ATS. Įstatymai yra labai 
specifikuoti. Paskola duodama 
tiktai ant keturių flatų namo. 
Patarčiau nerašyti jokių lai
škų. Tas bus tiktai jūsų pa
čių pasižeminimas.

KL. Su vienu žmogum su
tariau atidaryti smuklę. Vis
kų norime tvarkyti kaipo pa
rtneriai. Aš esu Amerikos pi
lietis, o jis ne. Ar mes gale-' 
tume partnerių vardu gauti 
license?

ATS. Ne. Įstatymai sako, 
kad jei norime gauti leidimas, 
partnerių vardu, visi turi bū
ti Amerikos piliečiai.

* TT O A S

Sugauti plėšikai. — George Segan ir Fred Kostai 
du Chicago plėšikai sugauti šių jaunų policininkų E- 
vanstone. (Acme Photo)

vykti pas tėvus servitus ir 
tapti vienuoliu. Geriausios 
kloties ir ištvermės, Edvar- 
duk! Siek, ir atsieksi.

Dar vienas piknikas para
pijos naudai įvyks šeštadienį, sįa Apsvarstyta ir išrišta 
rugsėjo 7 dienų, \ ytauto dar-' jaUg svarbių ir opių organi- 
že. Ruošimasis jau pradėtas j klausimų,
ir varomas pirmyn. Lauksime 
jo sėkmių. Raporteris

Iš MOTERŲ SĄJUNGOS 
SEIMO

Seimas praėjo kuo gražiau- 
ir

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

Iš WEDC (12.10 kilocykles)
Kviečiame visus su savo

-draugais, pažįstamais rugp. 11 
1 d. atvykti į West Side, į Rū-
! tos daržų, į linksmų piknikų, room)} o įg įen vįSOs važiuos Zaramba Juozas, kilęs 
_ kurį rengia Moterų Sųjungos 
j 55 kuopa. Pradžia 5 vai. valį.
Į Pikniko rengėjos viskų gra- 
■ žiai sutvarkė, svečių prikvie- 
i tė iš visų kolonijų. Smagi mu
zika visus linksmins. Prie į- 
vairių pramogų bus dalina
mos dovanos. Kas gražiausiai

1 pašoks, taipgi gaus dovanų.
i
i Komisija: S. Balčiūnienė,
E. Zaurienė, J. Klikūnienė, E.
Aleknienė.

SODALICIJOS VEIKLA

is
į nutartų vieta. Pasivėlavu- Padvarniškių km., Kvėdarnos 
sios galės vienos važiuoti tie- vai., Tauragės apskr. 1913 m.
šiai į Jackson park beach.

Korespondentė
išvyko į Amerikų. 
Racine, Wi«i.

Gyveno

Aukščiau išvardyti asmenys 
prašomi atsiliepti; ir kiekvie
nas, kas kų nors apie juos ži
notų, prašomas suteikti žinių. 

Šie asmenys gyvenų Ameri-jBent kokia žinia bus brangiai 
koje ieškomi: į įvertinta;

Lietuvos Konsulatas,
100 East Bellevue Place,

PAIEŠKOJIMAS NR. ES

Bagdonas Kazimieras, gy
venus sulig adresu: 1801 Ma- 
gnolia Street, South Bend, In- į 
diana.

Cricago, Illinois, 
Superior 5619.

VIETINES ŽINIOS
NORTH SIŪĖS ŽINUTĖS
“Draugo” 185 numeryje, 

parapijos pikniko paskelbta
me aukotojų surašė, per neap
sižiūrėjimų yra apleisti seka
nčiųjų aukotojų vardai: K. ir 
M. Rugių, V. ir O. Šniaukštų 
ir Kazimiero Pažėros, M. ir EI 
Andruškevičiai, kurie suteikė 
duonos visam piknikui. Labai 
atsiprašome, gerbiamieji au
kotojai, ir podraug nuošird
žiai dėkojame už suteiktas do
vanas. Dievas tamstoms teat
lygina šimteriopai.

Kaip girdėtis, adv. Antanas 
Lapinskas ir Juzefą Lukošai- 
tytė mano pakeisti savo pa
vienių luomų moterystės luo
šinu. Geriausios kloties Anta
nui ir Juzefai!

Iš lauko parapijos nuosavy
bę savo pasišventimu ir dar
bu labai gražiai pagražino se
kantieji vyrai: K. Bogusevi- 
čius, B. Bogusevičius, J. Ve- 
deckis, Z. Bugentavičius, A 
Slautas, A. Šakys, A. Virba-

lavičius, II. Rauskinas, Kare- 
čkas, M. Grigas, V. Dumbliau
skas ir M. Matulaitis. Jie su
taisė ir gražiai numaliavojo 
bažnyčios, mokyklos, kleboni
jos ir seserų namo langus, du
ris, net ir kieipų tvoras. Vie
tomis sudėjo cemento takus, ir 
daug kitų gražių ir naudingų 
darbų atliko. Labai nuošird
žiai jiems ačiū už atliktus da
rbus, ir Dievas jiems teatly-1 
gina savo malonėmis.

I Klierikas Juozas Makarevi- 
čius linksmai leidžia vakaci-i

, jas pas savo tėvelius ir rim
tai ruošiasi sutikti antro me-, 
to filosofijos kursų. Stengkis, 
Juozuk, o Dievas padės.. 

Edvardas Sriubas ruošiasi

DAINOS ŠVENTĖS DAR
BININKAI GRAŽIAI

- PAVAIŠINTI -
Rugp. 7 d., Šv. Petro ir Pau 

liaus parapijos svetainėje su
rengta vaišės Dainos šventės 
darbininkams. Be darbininkų, 
dalyvavo visi Chicagos var
gonininkai, jų žmonos ir sve
čiai, kap. Jurgėla ir stud. A. 
Vėjelis iš Lietuvos.

Vaišės buvo prirengtos re
ngimo komisijos pirmininko, 
kun. A. Linkaus rūpesčiu.

Po užkandžių, visi smagiai 
pašoko, padainavo.

Rengėjai ir darbininkai 
džiaugėsi kun. A. Linkaus nuo 
širdumu, visi, vadovaujant ko- 
mpoz. A. Pociui ‘Ilgiausių me
tų’. Ieva Lukošiūte

Centro Vąldybon išrinkta* 
pirm. T. Mažeikienė, iš Wor- 
cester, Mass., vice pirm. S. 
Sakalienė, rast M. Vaičūnie- 
nė, ižd. J. Čepulienė, iždo glo
bėjos V. Shea ir Petraitienė, 
redaktore ir administratore 
S. Sakalienė, d-re kvotėja S. 
Šliakienė.

BRIDGEPORT. — Šv. Ju
rgio parapijos, Nekalto Pra
sidėjimo mergaičių sodalici- 
jos mėnesinis susirinkimas į- 
vyko praeitų pirmadienį.

Reikia pabrėžti, kad Šv. 
Jurgio parapijos sodalicija y- 
ra viena veikliausių. Nėra to 
mėnesio, kad nebūtų koks nors 
mergaičių parengimas. Šių va-

Jurevičius Antanas, Antano 
sūnus, kilęs iš Mažeikių; gy
veno sulig adresu: 2153 Westi 
24tb Place, Chicago, III

PLATINKITE "DRAUGĄ"

įsarų mergaitės turėjo net ke- 
Sekantis seimas Chicagoje., ]įs išvažiavimus.

SPULKOS “GRAND 
OPENING”

WEST side: — Plačiai ži- '■
f

nomoji Simano Daukanto spu

rengti maudymosi pramogų 
Jackson parke, rugpiūčio 13 

ld. Narės susirinks 7 vai. va- 
,kare, į savų kambarį (club

LIETUVIAI DAKTARAI:
lka jau randasi naujoj vietoj, Tei. j,AFayetfo 7650 
Juozo Misevičiaus name, 2202 
W. 22nd St. Ofisas yra pui
kiai ištaisytas, gali prilygti 
gerų bankų ofisams. Naujame 
ofise “Grand Opening” įvyks 
šeštadienį, rugp. 10 d.

šėrininkas

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
RES. 2136 W. 24tb ST.

TAI. CANai 0402

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGUOS NARIAI:
Ofiso Phone 

PROspeet 1028
Res. and Office 

2859 S. Leavltt St.
CANai 0708

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICIAN and’ SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

LIETUVIS 
OPTOMETRICALLY AKIU 

8PECIALim8
Palengvins aklų {tempimą, kurta 

tC.I prleiasttmt galvos skaudAJlmo,
• /aiglmo, akių aptemimo, nervuotu- 
«no. skaudamą aklų kartų, atltalao 
'rumparegystg Ir tollregystą Priren
gia teisingai akinius. Vlsuoae atsiti
kimuose egaamlnavlmas daromas au 
elektra, parodančia mažiausias klai
da*. Specialų atyda atkreipiama J 
mokyklos valkas Kreivos akys atl- 
talsomoa Valandos nuo 10 Iki I v 
Nedalioj nuo 10 Iki 11. Daugely at
sitikimų akya atitaisomas be akinių. 
Kainos ptglaa kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

DR. STRIKOL’ISa
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Oflao Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 8 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutart) 

Ofiso telef. BOUIevard 7820
N Anų tel. PROspeet 1986

Tel. CANai 0257
Res. PROspeet 8659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HAlJSTED STREET 
Rezidencija 6800 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
6 Iki 8 v. vakaro

Tai. CAMal 6181

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Laacvltt St)

Valandos: Nuo t Iki lt ryto 
Nuo 1 Hd I vakaro 
Seredoj pagal sutarti

Ofiso; Tel. LAFayette 4017 
Rez.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

8eredomls Ir Nedėliomis pagal sutart)

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
deJitistas

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutart]

Tel. CANai <111

DR. S. BIEŽIS
OYDYTOJAfl ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—8 Ir 7—8 vak. 

8eredomls ir Nedėtomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10-9 vai.

8147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Rea Tel. GKOvehlll 0017 »

<984 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
>488 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 8-4 Ir 7-8 vak.
Ketv. Ir Nedaliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 5798 
Naktimis Tel. CANai 0408

DR. A. J. JAVOIš
Office: 2643 W. 47th Streel 
Vai.: 3 iki 6 popiet, 7 ik! 9 vak

Nedėlioję pagal sutarti

Pamestinukas. — Slaugė 
Maria Brookhart Šv. Vincen
to našlaitnaniv laiko 8 mėne
sių pamestinukų, rastų kori- 
dory apartmento 5148 No. 
Mansfield A v. (Acme Photo)

25 MĖTĮ) PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastehėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

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

Phone CANai 0523

•Ofiso Tel.: PROapect 6876 
Res. Tel.; HEMlock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojos Ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET 

Ofiso vai.: t Iki 4 Ir 6:80 Iki 8:80 
Seredomls Ir nedėliomis pagal sutart) 
Res. 2 515 W. 69th St. Pagal sutart).

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAM 1? CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Tel. VTRglnU 6686 

Ofiso vai.: 1—4 Ir 6—I p. m 
Nedėllomla pagal sutart)

Tel Ofiso BOUIevard 5911 
Res. VICtory 2841

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1; nuo 6:10-8:10
756 WEST 35th STREET

DR. J. E SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. V. E SIEDUNSKIS
Dantistas 

Gas X-R<y
4141 ARCHER AVĖ., Cor. Franclsco 

Tel. offlcc Laf >619; res. Vlrg. 0«t

I V A I » O 8

DR. CHARLES SEGAL
DAKTABAI:

ORIAS
4729 So. Ashland A ve.

1 lubos
CHICAGO. ILL 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 tkl 4 

vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:10 vai. 
vakaro. Nedėllomla nuo 10 Iki 11 

valandai dienų 
Telefonas MlDa-ay 2880

DR. MAURIGE KAHN
OTDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YAnds 0904 

Nes.: Tel. PLAaa 1400 
Valandos;

Nuo 10-12 v. ryto; 8-8 ir 7-8 r. v. 
Nedėliomis nuo 10 tkl 12 dienų

PARDAVIMUI NAMAI
Rez. 146C No. Paulina St.

Phone ARMitage 0590Našlė priversta parduoti 
dviejų flatų medinį namą. Ge
ram stovy. Pigiai.

4230 So. Fairfield Avė.
FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 699«l 
188 W. Randolph St. 

Chicago
REIKIA DARBININKŲ
Reikalingi 4 patyrė mūrini

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

“DRAUGAS” 
MARIAN BROTHERS

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

t Metropolitan 8tate Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėllo, Seredos tr Pėtnyčlos

vakarais 6 tkl 9
Telefoną* CAMal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockvel) 8i
Telefonas REPnbltc »6<Mt

' PARDAVIMUI BIZNIAI

AUKSO KASYKLA
rarsiduoda lee cream parlor, pilnai 

(rengtas, ISdlrbtas per 20 metų, arba 
Hardvvare krautuvė. Priverstas vie
ną bizn) parduoti. Auksinė proga 
sumaniam lietuviui. Matykite savi
ninką: 49SS W. 15th St.. Cicero. UI.

Telephone: BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Rea. 6515 S. ROCKWELL ST 
Telephone: REPubllc 9723

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

Parsiduoda bučernė ir gro- 
cernė. Biznis išdirbtas per 5 
metus. Einam į kitų biznį. Su- 
žinoti:

| 901 West 33rd 3t.

CLASSIFIED !

AOTOMOBILE8 AUTOMOBII.ES

EMIL DENEMARK INC.
■A— Vartotų Karų Bargenai ===

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

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

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš x

Rugsėjo Menesyje

Tel. LAFayette 3951

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 ritate — i 
Iki 3 popiet — 6 Iki 8:80 vakare 
Nedėllomla nuo 11 ryto Iki 1 p. p.

BUICK '35, Club Sedan su trunk. garantuotas................ .. ■ >825
BUICK '35. R Sedąn 47. garantuotas ....................................... '"8705
BUICK '33. 5 Sedan. 6 drat ratai, tobulas . ............................ 8«»5
BUICK '32. 5 Coupe, labai puikus karas .............................. 8145
BUICK '28, 5 Sedan. hėgn O. K................................ •................... S 75
BUICK '27. 5 Sedan, pigus karas ................................... ......... 8 25
BUICK '27, 7 Spdan, duos gerą patarnavimą ..................... 8 50
BUICK '30. 7 Limo. fieėl drat. ratai, eina O K..................... 8225
CADILLAC '31. 7 Sedan. tobulam stovy ................................... 8«»5
CADILLAC '30. 7 Sedan. pertaisytas ........................................ SKW»5
CADILLAC '30. 16 cilindru 7 Sedan. labai pulkus ....................8595
CADILLAC '30, 7 Sedan. labai puikiam stovy ............................. 8485
CADTIJAC '29. 5 Sedan, Svarus karas ..............................  8225
CADILLAC '29, 7 Sedan. gerai hėgs ............................................ 8275
CADILLAC '28. 5 Sedan. gražiam stovy . .. .'................ 8125
CADILLAC '28. 5 Sedan, gera vertenyb* .............................. SIOO
PHEVROLF.T '31. Sport Coune. geros motoras ..................... 8235
CHEVROLET '27. 6 Sedan. bėga O. K........................................... 8 50
CHRYSLER '80. 6. K Sedan. 5 drat ratai. O K ................ 8245
DODGE '28, 5 Se«lan. lemai ankalnuotas ............................... 8 R5
ESSEX '30. 2 door Redan. bargenas ........................................ 8 35
FORD, '36, Sport Coupe, kuone naulas .......................... RPFClAL
FORD '81, Business Coupe. Rvsrus ................ ............ 8225
ORAHAM '29, 5 Sedan. motoms gema ................................... 8 75
TA RALI.K '31, 5 Sednn. pulki vertybė ........................................ 8105
TA RALI.K '30. 5 Redan. 6 drat. mini .........................................8315
LA SALLE '29, 6 Sednn. drat mtal ................................. 8105
LINCOLN '80, 5 Sedan. labai pulkus ......... .............. .. 8205
NASH '28. R Sedan. bėga O. K ................................................... 8 45
PACKARD '82, 7 Custom Redan, tobulam stovy ................. 8S45
PACKARD '81 7 Custom Sedan, gerai bėgantis ............. 8305
PACKARD '80, 7 Sedan, puikiam atovv ................... 8325
PIERCE '80. 2 Conpe. Inhat pulkam stovy .............................. 8105
Pl.TMOUTH '29, 5 Sedan, motoras O. K............................ .. 8 75
PONTIAC '84. 4 Puru Sedan. kaip naulas . . 8505

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius. 
Balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4.1 OO

f_____CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run ■ $7.00 J

AUTOMOBII.ES


I

Šeštadienis, rugp. 10 d., 1985 n r a u a a s

Š S V. JUOZAPO PARAPIJOS PIKNIKAS KUR! “S.JS ONOS ,R

Sekmadieni, Rngpiucie (A ugust) 11 diena, 1935 m.
iii PARAPIJOS DARŽE IR SVETAINĖJ, 8801 SAGINAW AVENUE
JI' PRADŽIA 2 VAL. PO PIETŲ. GERA MUZIKA.

Bus skanių užkandžių ir gardžių gėrimų, visokių žaidimų, žodžiu “good time” visiems W 
atsilunkantiems. i

Kviečia visus
KLEBONAS ir PARAK ONOS ir MARIJONOS/

3S^^S,’’SE,>2S,:’2SvS3,T'S2v3SS’-’SS,T‘2S,>2S<s2S’T‘2S’>SS<,^S’>SS*>2S<‘2S<,2S‘>2S1S,SS’T-3S^

VIETINES ŽINIOS CICEROS ŽINIOS
VISI | ASTUONIOLlKIECIU 

PIKNIKį --
Sekmadienį, rugp. 11 d. Vy

tauto darže įvyksta Dievo A- 
pvaizdos parapijos jubiliejinis 

iknikas. Tai bus viena iš 
uniausių parapijos pramo- 

Aštuoniolikiečiai yra ge
rai prisirengę priimti malo
nius svečius, kurių tikisi turė
ti apsčiai

ir prietelių. Ypač turi daug Skaitydami knygas apie tfu 
senų buvusių aštuoniolikiečių, vus bei jūrininkus kartais pa- 
kuriuos visus širdingai kvie- tenvjam pasakymų “Septy- 
čia į šitų jubiliejinę pramogų nljs jūres”. Jos yra šiaurės 
prisiminti senus laikus ir at-1 iv pietų Atlantikas, šiaurės ir 
naujinti draugiškumo ryšius. į pietų Pacifikas, Indijos, Arti-

Kvieslys I Ro ir Antartiko okeanai.

met šios mokyklos viršininkus ; 
lakūnus Jonas Pyragius labui I 
pasižymėjo sklandyme. Jo Į 
sklandymas plačiai nuskambę i 
jo visame pasaulyje. Dabar 
Nidos sklandymo mokykla la
bai susidomėjo ir užsienis. Lie 
tuvos aero klūbas dažnai gau
na paklausimų iš italų, pran
cūzų, latvių, estų, suomių, če-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Į Federacijos kongresų, be 

vargonininkų, vyks dr. lta- 
iš visų kolonijų, kauskas, Federacijos prezide- 

Per 35 savo gyvavimo metus ntas, ^Juozas Kriščiūnas, mo- 
jiarapija įgijo daug draugų ksleivis neseniai gavęs magis- 
___________________ . tro laipsnį ir dr. Atkočiūnas.

Žinomas Ciceroje biznierius 
(turi du biznius: tavernų ir 
gąsdino stotį) Juozas Beme
tąs su šeimyna automobiliu 
išvyko į rytines valstybes a- 
tostogonis.

DIDŽIAUSIAS

Refrigeratoriy

IŠPARDAVIMAS
PROGRESS

KRAUTUVES

Praeitų trečiadienį Mary
j Thompson ligoninėje padary-

_ . . . . . .. . ita sunki operacija Kricaus-Dabar visoj Chicagoj lietu-1, ... . ' kienei, žmonai žinomo Cicerovių parapijose yra rengiama
! si prie pikniko rengiamo Šv.
Kazimiero vienuolyno naudai.
Bridgeporte piknikui dovanos 
sunešamos pp. Gudų krautu
vėm 901 W. 33rd St.

Čia laikoma visų ge
riausių išdirbysčių Refri- 
geratoriai, parduodami 
sumažintom kainom, nuo

ir aukščiau

ORUNOW
NORGE

CROSLEY
GIBSON

SPARTON
LEONARD

GENERAL MOTORS 
FRIGIDAIRE 

VVESTINGHOUSE
ir kitų

Duorlfame didelę nuolai
dų už senas ledaunes į 
mainus ant Refrigerato- 
rių.
Leng iiansi iim okėj imat, 

į dieną pareina tik
15 centų.

Arl>a $3.50 į mėnesį.

3222-26 S. Halsted St 
Tel. VIOtory 4226 

Vedėjas J. Kalėdinskaa

Duodame gražius radio 
programus kas nedėlią,

11 vai. prieš pietus.

Jonas P. Evaldas, Kęstučio 
spulkos sekretorius, 840 West 
33rd St., sako, kad jo veda
mai spulkai depresija jau pa
sibaigė ir visokie jo ofise bi
zniai eina normališkai.

Eina gandai, kad Dariaus - 
Girėno paminklų palietė biau- 

• rios hoodlumų rankos.

Pranešimai
WEST SIDE. — Susivieny- 

mo 100 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugp. 11 d., pa
rap. mokyklos kambary, 1 v. 
popiet. Visi nariai kviečiami 
susirinkti. Ypatingai nariai 
pasilikusieji su mokesčiais.

džio vik., perkeltus vik. į Mi
roslavu, G) kun. A. Krūvelis, 
Šventežerio vik., perkeltas į 
Griškabūdį, 7) kun. ]>. Bau- 

Šiomis dienomis \ ilkaviškio j žys, Igliaukos vik. perkeltai 
vyskupijos kurija padarė 9 se-i vik. į Liškiavų, 8) kun. A. Mi
nų kunigų permainas ir 11 nau liūs, Prienų vik., atleistas nuo 
jų, šiemet įšventintų kunigų! vikaro pareigų ir leidžiamas 
paskyrimus į reikalingas vie-l j užsienius aukštuosius moks
las. , ’luseiti, 9) kun. P. Ragažins-

KUNIGU PERMAINOS BEI 
PASKYRIMAI'

koslovakų ir kitų. Jie klausia i 1} Kun y Bais/S) jam pra. 
ar negalima įstoti mokiniais Įgant> atleidžiamas nuo Mari- 

iį Nidos sklandymo mokyklų. (janipOj^s kalėjimo kapeliono 
pareigų ir skiriamas vikaru į 
Prienus, 2) kun. K. Krušnau-

Lietuvos aero klūbas kelis iš 
užsienio į mokyklų jau priė
mė. Jie sako, kad Nidos skla-

kas, Liudvinavo vik., perkel
tas vik. į Kalvariją, 1C) kuri. 
J. Krikščiūnas paskirtas vi
karu į Prienus, 11) kun. J.

Jatulis — vik. į Liudvinavu, 
12)’ kun. A. J. Šukevičius — 
vik. į Kalvarijų, 13) kun. J. 
Babilius —vik. į Liubavą, 14) 
kun. V. Širvaitis vik. į Mi
roslavu, 15) kun. V. Šuminas 
— vik. į Plutiškius, IG) kun. 
A. Gustaitis — vik. J Gižus, 
17) kun. A. Pangonis — vik. 
į Šventežerį, 18) kun. K. Gar
mus — vik. į Alvitu, 19) kun. 
J. Matulaitis — vik. į Slavi
kus, 20) kun. L. Zdančius — 
vik. į Daukšius.

skas, Miroslavo vik., perkel-
ndymo mokykla yra viena ge- tas vik< j šakius> 3) kun> A. 
riaušių visoje Europoje. Lie- Biei8kug> Alytaus 11 vik., per-
tuvos jaunuomenė jaja irgi 
labai domisi. Ligšiol jų baigt 
jau keliasdešimt asmenų.

keltas vik. į Garliavų, 4) kun. 
V. Mieliuuskas, Alvito vik., 
perkeltas vik. į Alytų II, 5)

I

kun. J. Mačiulaitis, Griškabū-

a'I A
L

biznieriaus, Roy Kricausko. 
Ligonės kambario numeris

C 16. Yra po priežiūra Cice
ros gydytojos Girijotaitės. Pra 
nešama, jog ligonė greitu lai
ku bus namie.

t »“ Draugo v Rašėjas

RADIO
Rytoj, 11 valandų prieš piet 

ir vėl įvyksta kitas gražus ir 
įdomus radio programas, ku
riuos leidžia pastangomis Pro 
gress Fumiture krautuvė, 
3224 S. Halsted Slret. Prog-

LIETUVA PAKVIESTA Į
AERONAUTIKOS KON

GRESU
Lietuvos aero klūbas gavo ’ 

kvietimų dalyvauti tarptauti ( 
niame aeronautikos kongrese, 
kuris įvyks Jugoslavijoje, Du-1 
brovniko mieste 3 — 10 d. • 
rugsėjo.

Galimas daiktas, kad į šį I * • • 
kongresų skris, keli mūs civi
linės aviacijos lėktuvai. Lie
tuvų kongrese atstovaus aero 
klubo pirm. prof. Žemaitis, a- 
viacijos ats. majoras Garolis, 

ats. kapitonas Morkus ir

Metinės Mirties 
Sukaktuvės

raine dalyvaus žymūs daini 
ninkai; bus gražios muzikos, av 
pranešimų ir kitokių įdomy- inžinierius Landsbergis, 
bių. Nepraleiskite progos pa
siklausyti. Rep. J.

BUDRIKO PROGRAMAS

Ryt vėl išgirsime puikų ra-1 
Sekretorius ^io programų iš WAAF sto-

_____ _ i ties (920 kil.) nuo 5 iki 5:30
MARQUETTE PARK. — popiet, kuris susidės iš gra- 

Draugija Šv. Barboros laikys žilI liaudies dainų, muzikos ir 
'mėnesinį susirinkimų rugp. 11 naudingų pranešimų. Kiekvie
d., 2 vai. popiet, parapijos sa
lėje.

Draugijos piknikas irgi į- 
vyks tų dienų. Taigi, kviečia
me visus marketparkiečius at
silankyti popiet prie 71 St. ir 
Caiifornia Avė. Valdyba

nam bus žingeidu pasiklausy
ti. Šis programas, kaip ir kas 
ketvirtadienį, yra duodamas 
Jos. F. Budriko radio ir ra
kandų krautuvės 3417 S. Hal
sted St. .1*

LIETUVOS SKLANDYMO 
MOKYKLA DOMISI III 

UŽSIENIS
BRIGHTON PARK. — La

bdariu 8 kuopa laikys mene- j 
sinį susirinkimų sekmadienį, Į
11 d. rugp. tuojau po pamal- į -----------
dų, mokyklos kambary. Šir- J Lietuvos aero klūbas Nido- 
dingai prašomi nariai susirin-1 je (Klaipėdos krašte) jau an- 
kti, nes turim daug kų svars-> tri metai turi įsteigęs beino-
tyti ir prisirengti prie meti
nio išvažiavimo į labdarių ū 
kį. Kurie da nesate įsirašę j 
labdarių kuopų, prašomi šį 
mėnesį įsirašyti. B.O.

Kupiškėnų Bendras klūbas 
Amerikoj šaukia ekstra susi
rinkimų rugp. 10 d., 8 vaf. va
kare, adr. 3259 So. Halsted 
Kt. (ant antrų labų). Bus ap
tarti svarbūs reikalai.

K. B. K. A. nariai kviečia-i
mi atsilankyti. Valdyba

torinio skraidymo (sklandy
mo) mokyklų. Ir pernai ir šie

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAb

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos *

REPubllc 8340

BRONISllAVA
BRIEDIENĖ

kuri persiskyrė su šiuo 
pasauliu rugpiūčio 10 
dienų 1934 metais. Liū
dnai atmindami Neužmir
štamos atminties brangių 
mano moterį ir mylimų 
vaikų motinų, sakome 
“Ilsėkis ramiai laukda
ma mūsų.”

' Nuliūdę: liekame: Vy
ras ir Vaikai.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
UdirMlai *aUt«nM rfiki« pamiak- 

h h

DidtUula pamiaklų dirbtuvė 
0Uca<oJ

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

Pirkite tiesiai li dirbtuvės lr 
taupykite pinigui

--------- o - ■
Kės atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. VVESTERN AVĖ.
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir iSdirbime 
visokių rūSiij paminklų ir greb
iamu;.
Mūsų Šeimyna speeialisnoja Sia
me darbo per Šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalas teisiai 
sn pačiais išdirbčjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas h'nkaa | rytu. nno 
(IIiIž.IųJų varty

HILLSIOE, ILLINOIS
Trys uJpfnnili

tina. PEVRAOOLA MII 
BKI.MOMT MSR

omon, hiijuhiob imi 
Vlnorat RnerUI. aeer.

IZIDORIUS POCIUS
mirė rugpiūčio 9 <1., 1935 m. 3:15 vai. ryte sulaukęs 
5G metų amžiaus.

Kilo iš Tauragės Apskričio, Eržvilko parap., Ba
landžių kaimo. Amerikoje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Marijonų, po 
tėvais Mažeikaitė, 3 sūnus: Izidorių, Antanų ir Pe
trų, dvi dukteris: Ona ir Marijonų Šv. Juozapo vie
nuolyne, seserį Ona, broli Juozapų, 4 pusbrolius: 
Pranciškų ir .Juozapų Suknios, ir Antanų ir Izidorių 
Staponaičiuų, pusseserj Antaniną Dečiulskienė ir jos 
vyrų, ir pusseserj Rozaliją Černiauskienę; o Lietuvo
je motinėlę Pranciškų, 4 seseris: Pranciškų, Julijonų 
Marijonų ir Kotrvnų, du švogerius: Liudvikų Ma
žeikų ir Juozapų Baranauskų.

Kūnas pašarvotas 903 No. 20tli Avė. Melrose 
Park, III. Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpiūčio 
12 d. Iš namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Our Lady 
of Mt. Carinei, parap. bažnyčių, Melrose Park, 111., 
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystainus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs, Dukterys, Sesuo, Bro
lis ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis. Telefonas 
YARds 1741. ‘

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

LaMcz it Suk 2314 West 23rd Plaee 
Phone CANaI 2515 Cicero 59271

J. Liuleraus
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
1. F. Šaižius
S. M. Skudas
1.1. Zolp
J. F. Eudeikis

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

t
3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 West 181 h Street 
Phone CANaI 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

AMBULANGK PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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Vėliausios Pasaulio inios Paveiksluose

(Acme Photo.)
Chicago acordiništai. — 100 Chicaga akoninistų, kurie dalyvaus muzikos šve

ntėj, rengiamoj Chicago Tribūne, Soldiers Field, rugp. 17 d. Dešinėj Roy Wells, 
direktorius. 5ik>>

(Acme Photo.)

Atostogauja namie. — Harry W oodring, J. A. V. Karo sekretorius 
padėjėjas, atostogauja namie, su savo šeima. (Acme Photo.)

Didžiausias pasauly tarpeklis (plyšys). — Vaizdai 
u j-* • • • . . . . . iš nacionalio parkojGrand Canvon, Colorado valst., mė-

i * 9 87 y^jai-jog Metinis Britų Gydytojų^ Sąjungos suvažiavimas šįmet giamiausia turistų vieta. Nuo kranto stačiai už mylios 
Chieagoj 6 Urne’ us ra ^ia ^a is i°s SraP®s» ^un pakeliui buvo sustojus žemumoje teka upė. Upės negalima įžiūrėti, nes ji

(Acme Photo.)

Prisipažino. — Joseph P. Tumulty, buvęs privatus 
prez. \Vilsono sekretorius prisipažino ėmęs stambų ky
šį nuo gerovės kompanijų už gin'mą jų reikalų per ko
vų, kokia neseniai ėjo VVashingtone. Kyšis siekia 200 
tūkstančių dol. Iš tų pinigų, sako, po truputį gavo ir 
kiti.

(Acme Photc.A
kad. numetus sv Rose Freis- (Acme Photo.)

ct?.

tater, mokytoja New Yorko aukštesnės moky
klos, kuriai atsakyta kitais metais vieta dėl to, 
kad per riebi, nes sveria 182 svarus. Mergaitės 
dabar jodinėja, kad numetus svorį iki 150 svarų.

' laap senovėje vyną darydavo. — Koše Alane Ko- Kur gyvybės išgelbėtos. Nuotrauka Half 
mano, “vynuogių (grape) šventės” karalaitė, Miami, pame, Yosamite Valley, Californijoj, kur išgelbė- 
italų tautiniam kostiume demonstruoja, kaip senovėje tos dvi mergaitės nuotikių ieškotojos. Mergaitės 
Italijoj buvo treškinamos vynuogės vynui daryti. buvo atsidūrusios ant bedugnės krašto ir visą naktį

turėjo praleisti didžiausioj baimėj. Jas išgelbėjo 
raneer’iai. •

Italų kariuomenė Afrikoj. — Pirmas atvaizdas italų 215 legijono juodmarškinių, kurie pėsti per kalnus žygiuoja į Eritrea, Ita 
lijos koloniją Afrikoj, kur ruošiamos karui su etiopiečiais. Nežiūrint Tautų Sąjungos pastangų taikiu būdu išrišti ginčą tarp tų 
dviejų valstybių, Italija daugiau ir daugiau siunčia kariuomenės į Afriką. Paskutinėmis dienomis vėl pašaukta į kariuomenę 15,000

Įdomus gyvulys. — Londono žvėrinčiui Valijos princas padovanojo Sį keis
tą gyvulį, kuris turi trijų skirtingų gyvulių išvaizdą: žirafos, 1briedžio ir žeb
ros.


