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RADIKALŲ TERORAS 
ISPANIJOJE 

Parlamento opozicija tai 
iškelia aikštėn 

STREIKININKŲ DEMONSTRACIJOS PARYŽIUJE 

KAIRIŲJŲ GAIVALŲ VYRIAUSYBE 
NEGALI GRAŽINTI TVARKOS 

MADRIDAS, birž. 17. — 
Nuo jvykusiu parlamentan rin 
kimų vasario mėn. 16 d. iki 

dikalai 160 balnyčių sudegino 
ir 257 apgriovė. 

Apibudindamas nepapras-
vakar Ispanijoje nužudyta tai rimta stovį, Robles toliau 
269 asmenys. Tas atlikta per 
radikalų sukeltus streikus, de
monstracijas, riaušes ir tero
ru. Tuo būdu jau kelintas mė-
nesis radikalai — socialistai," 
komunistai ir sindikalistai, 

nurodė, kad per paskutines 
dvi paras nužudyta 65 asme
nys ir sunkiai sužeista 230 
asmenų. Be to, per paskuti-' 
nes dvi paras sukelta 170 / 
streikų daugiau, nors vyriau 

vainikuoja savo laimėjimus jsybe sakosi, kad ji turi pasi- ' 
rinkimuose. Į sekimo streikus likviduoti ar-

Kairiųjų vyriausybes cen-: bitracijos keliu. 
zūra neleidžia spaudai paduoj ., , , .. . , , • .. 

Per paskutinius keturis mė
nesius, sake Robles, a]>ie 
1.500 asmenų sužeista ir 340 

t i tų visų baisių įvykių Ispa
nijoje ir visuomene nežino, 
kas iš tikrųjų šiandien daro
si šalyje. Tuo tarpu baisus 
teroras ir toliau vykdomas ir 
nesimato jam galo. 

Tai visa viešumon vakar 
parlamente iškėlė katalikų pa r 

streikų sukelta. Pagaliau de
šimts dešiniųjų laikraščių 
spaustuvių sunaikinta ir ki-
tos trys sugadintos. 

Robles reikalavo, kad vv-
riausybe taktais įrodytų, jei 

tijos vadas Jose Maria G ii Ro- . , . '. ..," 
' jo paduota statistika apie 

bles, kurs yra katalikų parti
jos atstovu ir vadauja opozi ei jai, Jis tą padarė svarstant 
klausimą, a r vyriausybe turi 
reikalingi] gabumų, kad palai 
kius tvarką ir ramybe šalyje. 

AtsitovasTtobles padavė sta 
tistikos žinių apie radikalų 
terorą. Per paskutines 48 va
landas (dvi paras) 46 bažny-

vykdoma terorų v ra klaidin 

Premjeras jQuiroga' į tai at-
sakvdamas nedriso to teroro 
nuginčyti. J is tik pažymėjo, 
kad streikai ir darbo konflik^ 
tai paeiną nuo "faš is tų" dar 
bdavių sąjungos nusistatymo. 
Jis reikalavo, kad parlamen
tas reikštų pasitikėjimo jo vy 

GRAŽI PROGRAMA BUVO VA
KAR DIENOS "DRAUGO" 

RADIJO VALANDĄ 
Vakan 4 vai. popiet iš stoties WEDC, 1210 kil., įvyko 

" D r a u g ę " radijo programa. " D r a u g o " dainų kontesio trys 
laimėtojos dainavo naujas dainas. 

^Florencija Poškaite dainavo " K a i p gi gražus, gražus ju -
telių darželis", Leoną Rimkiūtė — "Sveiki, broliai daininin
kai" , ir Janina Pikturnaite — "Oi, džium, džium", Visos gra

žiai sudainavo. 
" D r a u g o " programos įvyksta kasi trečiadienį nuo 4 vai. 

popiet iš stoties "VVBDC. 

SPAUDA AUKŠTA! PAGERBĖ 
MIRUSĮ MEKSIKOS PRIMĄ 

PAS MEKSIKIEČIUS KATALIKYBE 
YRA DIDŽIAI REIKŠMINGA 

MBXICO CIT,Y, (per paš-isavo malonumą. J is buvo per 

Prancūzijos vyriausybė* samdomi darbininkai mete darbą prie Paryžiaus parodos 
renffrino ir prisijungė prie kitų darbininkų streiko. Triukšmingai žygiuoja darbo minis
terijos link, kad ten iškėlus trumpesnių darbo^ valandų ir didesnio atlyginimo reikalavimus. 

(Acme photo). 

BLUMO VYRIAUSYBĖ 
Y M BAIMĖJE 

surengtas vaikštynes. Apie 3,-

čios sudegintos ir 34 kitos j riausybe. 207 balsais prieš 0, ° ° ° Racionalistų susikirto su 

PARYŽIUS, birž. 17. — 
Marsielio mieste apie 5,000 
streikuojančių darbininkų už
puolė prancūzų nacionalistų 

PROPAGANDOS KOLEGI 
h T O S " t D I U M l U t l PAS 

POPIEŽIŲ 

POPIEŽIUS YRA STIPRIOS 

i 

žymiai sugadintos. O per pas-1 reikštas pasitikėjimas. Opozi-
kutinius keturis mėnesius ra- cija nedalyvavo balsavime. 

PRANCŪZIJOS SENATAS 
PRIEŠ BLUMA 

.PARYŽIUS, birž. 17. — 
Prancūzijos senate vakar su
keltas nepaprastas triukšmas 
prieš socialisto premjero Blu-
mo vyriausybę, kuri nuspren
dė šaly keisti socialę ir eko
nomine tvarką, kas yra su
rišta su milžiniškomis išlaido
mis. 

Prem. Blum nuvyko sena-
tan ir senatorius įstpėjo, kad 
jie dirbtų jo vyriausybes nu
rodomą darbą, nes priešingai 
gali įvykti franko vertes puo
limas. 

J i s sakė, kad franką gelbė
ti yra priemonė tik padidina
m a s mokesčiais ir vitša.,u 
Ja bų saike!irai-*. 

GAL BUS SUDARYTA 
TREČIOJI PARTIJA 

streikininkais. Muštynėse pa
naudota net peiliai. Policija 
pagaliau susikirtus i uosius 
persjkyrė. 

NEW YORK, birž. 17. — 
Kun. C. E. Coughlin pareiš
kia, kad nei jis, nei jo organi
zacija "National Union for 
Sočiai Jus t ice" nerems res
publikonų, arba demokratų 
partijų kandidatų į preziden
tus. 

Kun. Coughlin sako, kad 
gal bus sudaryta trečioji po
litine partija. Dirbama šiai 
partijai pr-ograma (platfor 

PARYŽIUS, birž. 17. — 
Premjero Blumo vyriausybė 
gyvena nepaprastą baimę. 
Kai senate prieš jo ministe-
rių kabinetą keliamas triukš
mas, jis painformuotas, kad 
apie 700,000 dešiniųjų pran
cūzų pasirengę maršuoti j sos 
tinę ir sugriauti jo vyriausy
bę. 

VATIKANAS, birž. 17. — 
I Šventasis Tėvas Popiežius Pi 

VATIKANAS, birž. 17. — j u g X I g u t i k 0 j k a d gydytojai 
Švenitasis Tėvas Popiežius 
Pijus XI suteikė audienciją 
Propagandos kolegijos auklė
tiniams, kurie išvvko i savo 
gimtinius kraštus. 

Tarp auklėtinių buvo vie
nas iš Albanijos, septyni iš 

1 J. A. Valstybių, vienas iš 
Konstantinopolio, vienas iš 
Anglijos, du iš Airijos, devy
ni iš Kinijos, septyni iš Ann-
am, du iš Sijamo, keturi iš 
Japonijos, septyni iš Indijos, 
du iš P. Afrikos, vienas: iš 
Naujosios Zelandijos ir trys 
iš Rumunijos. 

tą). — Mirus arkivyskupui 
Paskualini Diaz Barreto, 
Meksikos primai, vietos spau 
da plačiai ir gražiai aprašė 
vėlionies garbingą gyvenimą 
ir kokią jis didelę įtaką turė
jo gyvojo tikėjimo palaiky-

sekiojimų auka. Priešais save 
jis visados turėjo tragiškus 
keblus dalvkus ir visados iŠ 
jų išsisukdavo išteisinamuo
ju. Tikintieji jį giliai gerbė už 
jo doktrinų grynumą, už jo 
atvirą širdį, būdo stiprumą, 

mui tarp meksikiečių. Pažy- j nuosaikų protavimą ir už as-
mėjo, kad, nepaisant per eilę meniškas jo dorybes. Jo au-
metų vykdomų katalikų per-1 toritetas tarp katalikų buvo 
sekiojimų Meksikoje, ne vien] tikrai didelis, 
katalikvbė nepalaužta, bet Excelsior atsiliepia, kad ka 
tuo keliu ji dar labiau užar

si rdyse. 

Miręs Meksikos primas bu
vo tikras indijonas, neturtin
gų prasčiokų tėvų sūnus. Ne-

talikų persekiojimai turėtų 
Juota ir sustiprinta žmonių būt nutraukti. Kultūringoj sa 

ly visokiai garbingai veiklai 
turi būti laisvė, o ypač kata
likybei, kuri juk žmonių tarpe 
sJvleidžia dorovę, patrijotizmą 
ir šalies meilę. 

Visi tie, kurie nepakenčia 
j « , ^ o ~ — , « ~ e ^ „ ' ^ p a i s a n t to, jis iškilo Bažnv-
speciahsitai patikrintų Jo v. . 
S . M \ . ' cios aukston vieton Tas vra 
Sventenvbės sveikatos stovi. v. . , . A.. 

Gydytojai tai padarė ir ra- bolis Katalikų Bažnyčioje. 
t 

do, kad Popiežius vra sveikas A.. 
. ' . - . . « _ . • i Miręs arkivyskupas Diaz, 
ir stiprus fiziškai nepai- v . . . Vx. , 

IT, , _, . rašo laikraštis Las Ultlmas 
sant gilios senatvės, ropie- . . 
žiaus šiandieninis fizinis s t o - ' N o t l e l a * ' , m v o **•« ^hi™™ 

gražiausias demck.ati.jos sim ^ M * * , neturėtų užmirš-
ti, kad su jokia pajėga nega
lima palaužti minių tikėjimo. 
Šioje kovoje puolėjai visados 
daugiau nukenčia ir turi di
desnius nuostolius už užpul-

vis pašalina visus kokius nors 
pavojus. j 

už savo išmintį ir mylimas užj tuosius. 

100 NAUJU GRIETINĖS 
NUGRIEBIMO PUNKTŲ 

ICKES SUGRIOVĖ DIDELJ APIE 100 METŲ AMŽIAUS 
KONTRAKTĄ JAUNAVEDŽIAI 

Šie visi auklėtiniai vra ku
nigai ir Šventasis Tėvas jiems steigtis 100 naujų grietinės 

\YASHINGTON, birž. 17. j KAIŠIADORYS. — Gegu-
KAUNAS. — Grietinės nu' "~ Vidaus reikalų sekretorius žės 19 d. Kaišiadorių kated

roje susijungė įdomi jauna
vedžių pora: kaišiadoriškis, 
senas pensininkas Pranas Si

ja Pittsburghe, kadangi ši dlauskas, 86 metų amžiaus, 

griebimo punktų tinklas kas- T<*es panaikino vyriausybės 
met Lietuvoje vis labiau ple-j padarytą kontraktą su Jonės 
čiasi. Šiemet jau yra leista' a m i Laughlin Steel kompani 

kalbėdamas vadino juos savo 
dvasiškais sūnumis. Suteikė 

Dešinių ją prancūzų prieša-
.:• yra oi<- i ,/, **Ci*tiix de 

F e u " ,(Ugningas Kryžius), ? i e m s / apaštališką laiminimą 
1 i »IOB priušakv•»• s'ovi drąsus 

, ir energingas pulk. Francois 
ma). Bet jis nepasako, kas l ( i e l a Rocąue. Radikalai šią 
tai daro. JLSJ tikisi rytoj iš čia,organizaciją vadina ^fašisti-
per radiją paduoti daugiai įne ' ' 
žinių apie trečiąją partiją. 

nugriebimo punktų ir paskir
ta jiems pašalpų. Mašinoms 
įsigyti bei namui pasistatyti 

i r palinkėjo laimingai grįžti į kiekvienam punktui šiemet j kymai siekė 40 milijonų dole 
į savo kraštus ir tenai uoliai skiriama po' 500 litų (pernai i r r a 

kompanija neteisingai elgiasi 
su organizuotais darbininkais. 

Panaikintu kontraktu užsa-

PRAVEDA NAUJĄ 
ĮSTATYMĄ 

Radijo kunigas pareiškia, 
kad piliečiams nėra svarbu, 
kas bus išrinktas prezidentu. 
Bet svarbu, koki atstovai pa
teks kongresan. 

SUŽEISTAS BERNIUKAS 
SPRIN&FIELD, 111., birž. 

17. — Legislatūros žemesnieji 
rūmai pravedė naują senat
vės pensijų mokėjimo Įstaty
mą, šalies vyriausybes) nu rody 
ta kryptimi, kad gavus para
mos iš vyriausybes. 

Išdykėliai vaiką' apdegino 
\'ūmiukc John Karjnui, 10 m 

4534 So lluroitagA 

Pulk. d e la Rocąue pareiš
kia, kad pranclzai greitu lai
ku atnaujins Prancūziją ir pa 
da<rys ją galinga. 

darbuotis tarp saviškių Dievo 
garbei ir Bažnyčios gerovei. 

KAUNE BUS LEDŲ 
FABRIKAS 

MIRĖ ŽYMUS AKTORIUS 

HOLLYWOOD, Cal., birž. 
17. — Mirė žymus filmų ak
torius veteranas H. B. Walt-
IioH, 55 m. amž. 

•ive. Pasigavę jį jam į burniu 
V$ įkišo uždeda mažą "fire-

'erackerį". Vaikiukas paimtas 
Įstatymas įduotas senatui, jį apskrikties ligoninę. 

Chicago miesto taryba no
rėjo gauti iš valstybės iždo 
918,000 dol. gatvių taisymui. 
Tas atsakyta. 

KAUNAS. — P;eno cen-
itras yra numatęs greitu laiku 
pradėti Kaune gaminti sau
sus amerikoniškus ledus, (ice 
creamo). Tam reikalui prie 
baigiamos įrengti centralinės 
Kauno pieninės statomas spe 
cialus' tokių ledų gaminimo 
fabrikas. Išrašytos iš užsie- Iš viso veikiančių punktų 
nio reikiamos mašinos. LieJtuvoje yra apie 1,700, ku 

rių apie 800 veikia sąvara n 
BUENOS AIRES, Argen- kių punktų ir apie 900 pri-

tina, birž. 17. — Streikuoja, klausomų prie pieninių, 
pieno tiekėjai ūkininkai. Čia' 
trūksta pieno. 

buvo duodama po 650 litų). 
Be to dar prašoma leisti apie j 
30 tokių punktų, kurių prašy-' 
mai kol kas neišspręsti. 

Pieningesniuose Lietuvos 
rajonuose grietinės nugriebi
mo punktų tinklas išsiplėtė 
jau beveik pakankamai. Da
bar daugiau punktų steigiasi 
labiau atsilikusiuose rajonuo
se, kaip Alytaus, Seinų, Tra
kų, Ukmergės apskrityje ir 
taip pat Suvalkijoje. 

AUGA VAIKŲ DARŽELIŲ 
SKAIČIUS 

KAUNAS. — Lietuvos V âi 
kto draugija dar keliose vie
tose šiai vasarai įsteigė vaikų 
darželius, ypač daug darželių 
įsteigė Klaipėdos krašte. Vi
sur vaikų darželiai turi daug 
auklėtinių. 

vedė Rožę Ščerbienę, kuri se
nesnių žmonių pasakojimu 
turinti daugiau kaip 90 metų 
amžiaus. " J a u n o j i " iki šiol 
elgetavo, o dabar jos vyras, 
tuojau po vestuvių nusivedė 
ją pas notarą ir jos vardu 
perrašė savo namelį. Nors 

.jaunoji ' yra senesnė, bet 
bažnyčioje, po jungtuvių pir
šlys buvo priverstas paimti 
už parankės ir pastatyti ant 
kojų. 

ATIDAROMI MAUDIMUI-
SI PAKRAŠČIAI 

WASHINGTON, birž. 17. 
- Prezidentas pasirašė bilių, 

kuriuo skiriama 272 milijonai 
1 dolerių potvynių kontroliavi
mui. -

Ateinantį šeštadienį Chica-
goj atidaroma 21 maudymui
si vieta ežero pakraščiais. K 
tos vietos jmrkuose bus atida 

. ,*f)AVH(L, ajLIHMLLVia r y t o s l i e P 0 S m ' X d ' 

ORAS 
CHICAGO, SRITIS. — 

Šiandien numatoma giedra ir 
vėsiau. 

. 
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DIENOS KLAUSIMAI 

JAU DALINA DARBININKAMS 
FABRIKUS? 

Cfcieagos dienraščiai, žymiausi skulptūrom kri
tikai, Rimšos kfjrmius aukštai vertino, pa
vadindami, jį vienu žymiausių šių dienų sku
lptorium pasaulyje. 

Savo atsilankymu pas Chicagos lietu
vius skulpt. P. Rimša plačiau pagarsino mū
sų tautos vardą,. Reikia tikėtis, kad ir ki
tuose miestuose, kur jis atsilankys, jo kūri
nių parodos turės tokį pasisekimą, kokį tu
rėjo Chicago j . 

Seniausias 2 B Į B Lietuvaje 
Šiemet vasario mėnesy vie-:vę labai sunkūs. Ligi to su-

•name anglų laikraštyje buvo kilimo Kursonis turėjęs kito-
perspausdinta iš lietuviškų' kią pavardę. J is vadinosi Die-

TAIP NEGRAŽU 

i š 

|vy-
Jei tikėti 4<X-nų" korespondentu 

Brooklyno, to krašto sandariečių tarp 
ko labai negražus dalykas. Birželio o' a. A-1 gamintojams, kad jie nufil-

laikraščių žinute, kad Lietu
voje dar yra nemaža šimta
mečių senelių. Anglai tuo su-
sidonlėjo ir viena žymiausių 
Didžiosios Britanijos filmų ga 
minimo bendrove "Universe 
Filui Servic. L T D " paraše 
laišką Lietuvos kino kronikų 

doniu, tačiau dvarininko no
ru, kur tas senukas ėjęs bau
džiava, jo pavarde buvus pa
keista. Pats Dudonis - Kur
sonis menkai ką prisidėjęs 
prie 18(33 metų sukilimo, ta
čiau kazokai ir jį ne kartą, ta
rdė, o daugybė lenkų dvari-

PO SVIETE PASIDARIUS Nesjy&į jau esu jums tlu-
. , mo&jęs, kad balšavįzaias te-

Yra tokia Ezopo pasaka, orįjoj yra rojus, o praktikoj 
kad liūtas vieną kartą pasi pekla. Šitą paliudys jums 

muotų seniausį Lietuvos žmo- i išvežę Sibiran arba pakorę, 
gų. Jo ilgai reikėjo ieškoti 

merikos Lietuvių Piliečių klube sandarie-
eiai surengė vakarienę išleisti delegatams į 
Sandaros seimą. Anot "Naujienųn kore*pon-! Tačiau gegužes 10 dieną buvo 
donto, vakarienėj štai kas atsitiko: j sužinota, kad vienas seniausių 

Lietuvos žmonių gyvena ne-. . Tuo momentu Zosė Vitaitienė, ("T§-

ninku ir šiaip ponų kazokai ^ . ^ ^ . ^ ^ ^ i r b u y ę g M e k g i k o 6 r a u d o n a s 

išvežę Sibiran arba pakorę. j ^ ^ ^ ^ . ^ ^ W f a v i k i 5 k ų a i ( l i j u p r e z i c I o i l_ 
— Esu jau antrą kartą ve-j kol pagaliau sutiko eln\ ir tas Kalles. Jis turi dkle*ę ta-

d\ -r- kalbėjo Kursonis. JaU ( V į s į ; p u o i ę jį nugalabijo. — zendą — fąrmą, kaip ir visi 
daug mačiau, daug pergyve-' Padalykite elnį į keturias da- balšavikų komisarai Rasiejuj. 
nau, visokių svieto marnaščių' \\s \ _ , s uš uk 0 liūtas. Žvėrys Meną gražią dieną 200 bal-

Praneūzijos komunistų vadai pranašau
ja, kad netrukus fabrikų nuosavybė pereis į 
darbininkų rankas. Toki spėliojimai daromi 
dėl to, kad laike streikų darbininkai i'abri- . 
kų negriovė. Vadinas, kaip griausi savo nuo- \ 
savybę. 

Komunistai kitų kraštų fabrikus ir šiaip 
visokią nuosavybę davinėja darbininkams. 
Tačiau jie nieko nesako, kaip yra su Sovie
tų Rusijos fabrikais, kurie kaip tik nėra 
darbininkų nuosavybė, bet valstybės, kurios 
agentai - komisarai darbininkus labiau spau
džia ir išnaudoja negu kapitalistai savo dirb
t a c se. 

Ne kitaip būtų su Prancūzijos ir kitų 
kraštų fabrikais, jei komunistams pavyktų 
Ju: s užvaldyti. 

vvnės" redaktoriaus žmona — " D r " toli Kauno Jonavos valsčiuje, j . r , • ," , i . ' J ., z.. 
H ^ T J J T ^ I 1 - 1 ^ >v ' .. T^JZ «T» , l™» ™ J J ^ h « ^ , S P 8 * * > " 8 , U ' k» d j sud r«*S rfaį į keturias da .gav .ku atvaŽIave j ta Urmą red.) kaip įniršęs tigras, griebė Batorą Netrukus "Talkos ' spaudos 
(Bajoras yra žymus sandariečių v ik ė- biuro korespondentas su Lie
jas ir buvęs " T - n ė s " vice-redaktoi ius — tuvos kino kronikų gaminto-
" D r . " red.) už galvos, trenkė į grindis j u j . Linartu nuvyko į Jona-
ir pradėjo jį kojomis spardyti ir kumš- ; v o s valsčių, į Varšuvėlės kai
čiomis antakius daužyti. Laimė dar, kad 
greitu laiku tatai pamatė Jankauskas ir 
prišokęs atlupo Vitaitienę nuo Bajoro, 
kitaip būtų buvę jam blogai. Nespėjus 

mą. 

jeigu tie žmonės su kuriais' iįs< Pirmoji ketvirtis pri- patlumočijo Kallesui, kad jie 
aš gyvenau prieš 100 metų šia-j klauso man, kaipo žvėrių ka- čia turi užvesti balšavikišką 
ndien pamatytų automobilius,' rajį^į _ p a r e i škė liūtas. An- parėdką. Nusigandęs Kalles 
lėktuvus, tai tikrai pasakytų, t r o j į ^alis. yra mano, kaipo šaukėsi policijoj kad ttiujįįy 
kad jau svieto pabaiga atėjo, teisėjo. Trečioji dalis irgi, pri- tų neprašytus svečius, ale po-
Kursonio antroji žmona taip klauso man už tai, kad bu- licija Katlesui šitaip atsakė: 
pat jau turi du vaiku: vienas' v a u s u j u m i s medžioklėje. O — Tavorščiau, ką preziden-
14, o antras 10 metų. Žmona' k a i d ė l ketvirtos dalies, tai taudamas sėjai, tą dabar ir 
palyginti dar g rai atrodo ir | n o r e c i au pamatyti, kuris iš piauk! 
turi 53 metus amžiaus. Mus j f l s u y ^ i ž t į e s t i p r i e j o s 

domina, kaip Kursonis sulau- j s a v o leteną, 
kė tokio ilgo amžiaus, kaip 
jis gyveno ir ką valgė. Senu-

i 
NUOŠIRDŲ VEIKĖJĄ PALYDINT 

Šį vakarą susirinksime į Aušros Vartų 
parapijos salę atsisveikinti su tikrai nuošir
džiu Chicagos lietuvių katalikų veikėju in
žinierium Antanu J. Žvirbliu, kuris šiomis 
dienomis išvažiuoja drauge su savo šeimynė
le į Lietuvą apsigyventi. 

Antanas Žvirblis, tai šių laikų žmogus. 
Baigęs mokslus jis neužsidarė savo profesi
jas darbo kabinete, bet, kaip lietuvis ir ka
talikas, ėjo į mūsų visuomenę ne kad ją iš
naudoti savo asmeniškiems reikalams, bet 
kad jai dirbti ir vadovauti. Jis mato, kiek 
daug darbo mūsų visuomenėj: ją reikia or
ganizuoti, švitsti, kelti jos tautinę n reli
ginę sąmonę, dėl to visą laiką jai dirbo aaug 
ir nuoširdžiai. 

J į matėme darbuojantis .L. Vyčių eilėse, 
vėliau ALRK Federacijai, LRKSA ir kitose 
organizacijose. Per eilę metų jis buvo Fede
racijos Chicagos apskrities sekretorium ir 
pinnininku, LRKSA apskrities sekretorium, 
organizatorium ir uoliu veikėju. Prie visų 
svarbiųjų tautos ir mūsų visuomenes reikalų 
A. Žvirblis dėjosi ne vien žodžiais, b^t ir 
savo aukomis ir darbais. 

Inž. Žvirblis taip pat buvo uolus mūsų 
spaudos rėmėjas ir bendradarbis. Jo raštai 
pasižymi patriotiškumu ir giliu nusivokimu 
Amerikos lietuvių visuomenės reikalų. Ką 
rašė, rašė iš gilaus Įsitikinimo ir reikalo 
Tuščiais žodžiais nežaidė, bet kalbėjo rimtai 
apie tai ko mums trūksta, kas reikalingu, ir 
kaip tą, ar kitą dalyką turime taisyti A. 
Žvirblis priklauso prie tų veikėjų rūšie', ku
rie dirba konstruktyvų darbą, bet negnauja. 

Taigi, šį vakarą susirinkime pagerbti 
savo draugą ir veikėją už jo nuoširdų pasi
darbavimą mūsų gerovei ir palinkėti geriau
sio pasisekimo tėvynėje Lietuvoje, kūną jis 
iš mažens pamylėjo ir kuriai jis nesigailėjo 
nei aukų nei darbo. 

Atvykę į vienkiemį, kaip 
praneša TSB korespondentas, 

praeiti kėlimus minutėms, Vitaitienė \r*t! l ^ u k o i n e 1 vienus namus pas 
griebė Bajorą ir parsigriovė jį ant laip- ūkininką Kursonj. Is jauno 
tų, einančių į viršutinę svetainę, ir pra- i berniuko sužinojome, kad jis 
dėjo daužyti kumštimis antakius. Bet 'esąs šimtamečio Kursonio su 
greitai pamatė Paulauskas ir primokęs nus. Po kelių minrč-ių tas ber-
vos atlupo Vitaitienę nuo Bajoro ii nu -n iukas surado ir seniai ieško 
vilkęs įmetė j virtuvę ir ten užraKmo. mą žmogų. Priėjęs prie mūsų 
Paulauskui belupant Vitaitienę nuo B a - ! a n a s a n t r a amžių gyvenąs n ę s l a b a i b b g a i . Maitindavę-, . _ _ _ . T . 
joro ir Bajorui besiginant nuo Vitaitie- z m o , u s r o dė f savo ausis. Jo ' • c i vadinama 'Leksinai l au tos 
nes:, per klaidą jis uždavė„ Paulauskui. ^ . ^ ^ m^-įaai&Mm^ kad 
per nosį ir tas apsipylė k m u j a i ^ B a - < | ^ a s y į ^ a [ k u ^ Ku_ 
joro veidas apdraskytas, antakiai pajuo
dę, koja nuo spardymo per kelis tolius 

kas gana ilgai aiškino, kad 

Sią pasaką galima visur 
ir visaip pavadinti bei tlu-
močyti. Senam krajuj iki Bir-

jaunystė* dienomis jis g y v e - i ž e l i o 9 i r 1 ( ) y p a s a k a ^ 

pa juodus ir vienos rankos negali pake!-
ti"> 
Tiesiog nesinori tikėti, kad tokie daly

kai dėtus veikėjų tarpe, nežiūrint kokiai žmo
nių grupei jie nepriklausytų. Tai yra toks 
negražus įvykis, apie kurį nesinori nė ra
šyti. 

Mes norėtumėme manyti, kad dalykas 
čia bus persūdytas. Mat, " N - n o s " yra sen
sacijų laikraštis, dedas į savo skiltis feiie ką, 
kas joms biznį atneštų, tai viena, o kita — 
jos dabar stipriai kovoja prieš šaudanč ius 
ir prieš Vitaitį (žinoma, ir Vitaitienę), kad 
besimame SLA seimo jį išmesti iš *• Tėvy
nės' ' redaktoriaus vietos. 

Kaip ten buvo taip, bet vis dėlto, jei 
skaitomės kultūringais žmonėmis, bent kumš
tis suvaldykime ir neterškime savo uu tos 
vardo kitataučių tarpe. 

• » * 

"Žemaičių Prietelius , , Telšiucst išitido 
kun. Kaz. Steponavičiaus parašyią knyga 
"Pavyzdžio Jaunimas". Knyga nedideiio fo
rmato, 80 poslapių, gražiai išleista ir gyvai 
parašyta. Jaunimo tarpe ji turėtų ko pla
čiausia būti platinama. 

w *4» ,tt 

Kc)uunistų ir socialistų "frontas' , lai
mėjęs rinkimus Ispanijoj, vis dar tebeterori-
zuoja kraštą. Jie sudegino šimtus bažnyčių,' papasakoti apie savo vyrės 

rsonio žmona ir vaikai visa
da senukui padeda susikalbė
ti su atvykusiais svečiais 
Šiuo kartu ą)o vaikai, jau ge
rai pripratę rodyti pirštais 
greit išaiškindavo mūsų klau
simus. 

Pirmiausia, pradėjome aiš
kinti senuko kilmę, o svar
biausia — jo amžių. Lietuviš
kas pasas jau gerokai sutrin
tas, tačiau dar buvo galima 
išskaityti, kad Kursonis yra 
tik 93 metų. Kai senukui jo 
vaikai paaiškino, kad ieško
me Kursonio 117 metų, tai se 
n ūkas storu rėžančiu balsu at-

sis juoda rupia duona, M/MMį^^^^^r 
nevalgęs, nes jos neturėjęs, ',, 
tik retkarčiais rl^r didžiąsias 
šventes jis gaudavęs paragau-

-M-. ( ! ' !•';• 

Skaičiau aną dien gazieto-
sie, kad Spanijoj išleistas į- klausia: 

ti Gabaliuką lašinių, tačiau 0+0, _ , , • . . , 
statymas, pagal kuri kiek vie 

Išpuvo, iškrito Rapolui 
Bamhatierui dantys. Bedan-
tų žmogui, kaip visi žinome, 
negyvenimas. Eina pm pas 
dantistą Aiuerikaitį, kuris 
Banibatiero burną 1..110 puvė
sių išvalė ir naujus dantis 
SUfJęjo. ~Lž, kiej< laiko bėga 
Bambatierienė pas dantistą ir 

kirto, kad lietuviškas pasa^ n e l i a į d a b a r s i m k ia i ką nors 
išduotas pagal vokišką, ku
riame buvo sumažinti jo me
tai bent 25 metais. Kursonis 
šypsodamasis sako: 

— Juk mano duktė dabar 
yra 92 metų amžiaus, o sū
nus irgi 90 metus baigia. Jau
niausias pirmosios žmonos sū
nus dabar turi jau 54 metus. 
(lyvtna tame pačiame Vaišu 
vėlės vienkiemyje, — sako se 
nukas gal jums ir smulkiau 

mėsa jam nelabai skani bu 
vusi. Kursonis labiausiai mė
gdavęs pieną, o ypač, rūgusį 
su grietine. Baudžiavos lai
kais, o ir vėliau, pienas ir 
kiaušiniai buvę pagrindiniu 
kaimiečių maistu. Kursonis su 
pasididžiavimu kalba, kad jis 
prie 102-103 metus vieną ka
rtą paragavęs arielkos, tačiau 
ji buvusi tokia neskani, kad 
daugiau jos į burną niekados 
nenorėjęs imti. Kiti jo drau
gai, mėgę degtinę, jau seniai 
mirę, o jo sūnūs irgi jau se

no pasigėrūsio žmogaus bus 
nuleidžiamas kraujas ir tik 
po analizo pasigėręs bus ban-
džiamasu 

Pas mus, Amerike, nereikia 
nei įstatymo. Pasigėrę žmo
nės patys sau kraują nusilei
džia pasibučiavę su saidvoku, 
arba kaip Bruklyne Zosė Vi
taitienę nuleido kraują Pra
nui Bajorui. 

— Dak, ką tu pa'larei su 
mano žmogum. Seniau buvo 
lėtas, nekalbus, o dabar lie
žuvio negali sulaikyti 

Daktaras atsidarė kabine
to stalčiuką, pažiūrėjo ir at
sigrįžęs į Bambatierienę sako: 

— Misel, prašau dovanoti. 
Padariau misteiką. Tamstos 
vyrui sudėjau moteriškės 
dantis. 
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gali dirbti. Kursonis sakosi, 
kad rūkyti nėra kenksminga, 
tačiau tik naminį tabaką ir 
nedaug. J is pradėjęs rūkyti, 
kai sulaukęs 60 metų amžiaus. 
Dabar senukas jau 57 metai 
vis po truputį užkuria pypkę 
ir tas jam teikia nemaža ma
lonumo. Pagaliau, 117 metų 
senukas pasisakė, kad jis dar 
gali šį tą dirbti. Netrukus 
Kursonis pasikinkė arklį ir 
arė savo ūkyje. Jis dar pri-

išžudė daug žmonių. Kairiųjų terorui dar įsuosius brolius, kurių vienas \įį$jot kad dar ir dabar kai 
galo nesimato. Visi, kas tik dedasi piie ko
munistų organizuojamų "bendrų frontų'', 
iš anksto turi žinoti, kur link juos ves tie;mas, kartoja tuos pačius įvy-

jjau seniai nure. Kursonis kal
ba daug kartais atsikosėda-

Statys Knygnešiui 
Paminkle 

1928 metais Kietaviškiųose, 
Trakų apskrityje, mirė pirmas 
tos apylinkės šaulys, o spau-

kada pėsčias nueina į Jonavos dos draudimo laikais buvęs 

luose. Filmą su senuku Kur-
soniu jau išsiųsta į Londoną, 
kur toji anglų bendrovė iš jos 
padarys keliasdešimts filmų. 
Tos filmos vėliau bus rodo
mos visoje Didžiosios Britani
jos imperijoje. Taigi, seniausį 
Lietuvos žmogų pamatys apie 
100 milijonų žmonių. Tsb. 

P. RIMŠAI IŠVAŽIUOJANT 

Šią savaitę apleido Chicagą skulptorius 
Petras Rimša. Išvyko į Clevelandą, kur yra 
surengta jo kūrinių paroda. Ar jis į Chicagą 
prieš grįštant Lietuvon dar atvažiuos, tuo 
tarpu dar negalima pasakyti. Reikia tikėtis, 
kad jam susidarys galimumų pas mus dar 
atvykti ir čia ilgėliau pagyventi. 

Skulp. P. Rimša Cnicagoje gražią at
mintį paliko. J o kūrinių paroda, pora savai
čių buvusi vidurmiesčio (Sherman) viešbu
tyje sužavėjo Chicagos lietuvių visuoaienę. 
"Lietuvos Mokykla' ' , " A r t o j a s " ir k ih jo 
kūriniai ilgam pasiliks mūsų atmintyje. 

Reikia pasakyti, kad P. Rimša Lietuvos 
menininkus gražjai užrękomendavo kitjtau-
tių tarpe. Menininkų žurnalai ir šiaip didieji 

frontai. 

Dėl mūsų pastabėlės veteranams Chica
gos komunistų laikraščio naujas redaktorius 
L. Pruseika ra£o: "Kunigai juk nekariavo, 
tai ko jiems lysti su savo patarhnais! , , 

Taip, ponai komunistai, kunigai neka
riavo, bet, berods, nekariavo nė Pruseika. 
Karo metu jis buvo apsiželdinęs ''blu•žuįšką' , 
barzdą, kad kas nors nepažintų, jog Prusei
ka yra Vabalas, o Vabalas — Pruseika. 

Komunistų ir socialistų "kongreso'* įvn-
igojai klaidina visuomenę skelbdami, kad vi
sos draugijos siunčia atstovus į būsianų jų 
jc marką Clevelande. Tai neteisybė. Tame 
4 'kongrese" dalyvauja tik socialistų ii ko
munistų draugijos ir tos draugijos, kurioms 
vadovauja, kairieji, smurto keliais privedę 
nutarimus kongrese dalyvauti. Katalikiškos 
organizacijos ir draugijos "socialistų h krv. 
munistu kermošiuje" nedalyvauja. 

kius įpindamas vis naujų da
lyvių, kurių daugumas mirę 
prieš 40-70 metų. Paklaustas, 
ar atmena lenkmetį, Kursonis 
sako: 

— O kaip gi, atmenu abu 
lenkmečiu. Per pirmąjį lenk
metį aš bu^vau jaunas vaikas, 
o per antrąjį jau suaugęs vy
ras. Toliau Kursonis aiškina, 
kad Jonavos valsčiuje kur da
bar vietomis yra aplenkėjusių 
žmonių, anuo metu niekas le
nkiškai nemokėjo, tik ponai ir 
dvarininkai tarp savęs kalbė-
davęsi lenkiškai. Liaudis ' gi 
nekentė dvarininkų, nes jie 
smarkiai lietuvius persėkioda-
vo su baudži>-r# ToMfta se-

n*̂  sietuvos žmogus aiš-n i ' 

bažnyčią, kuri nuo jo ūkio y-
ra už kelių kilometrų. 

Išėjus į laukus tam keistam 
senukui, su dideliu pasiryži
mu sekėme visus jo judesius. 
Figūra, palyginti dar nėra 
taip smarkiai sulinkusi, ta
čiau plika, žila galva, raukš
lėtas veidas, išlindusios ant 
rankų gyslos, mums liudijo, 
kad turime reikalo su žmo
gum, kuris 17 metų jau įka
binęs į antrąjį šimtmetį. 

Filmininkas nepasitenkino 
viena senuko nuotrauka. Jis 
tą žmogų filmavo iš arti, iš 
toliau, ariant, kinkant arklius 
ir atliekant kitus darbus. Mat, 
Didžiosios Britanijos filmų 
bendrovė "Universe Film Ser
vice LTD." prašė tą senuką 

kma, kad 1863—1864 met. bu- nufilmuoti įvairiuose pavyda-

žymiausias Kietaviškių knyg 
nešys, Motiejus Grybauskas. 
J is buvo gimęs 1857 metais. 
Tai buvo veiklus lietuvis ir 
didelis draudžiamosios lietu
viškosios spaudos platintojas. 
Dabar Kietaviškių šaulių bū
rys ir kitos vietos organiza
cijos, giliai įvertindamos jo 
lietuvybės darbus, nutarė 
šiam garbingam tėvynės sū
nui Kietaviškiųose pastatyti 
paminklą. Paminklas bus ga
na didelis ir gražus. Jame bus 
įkalti šie žodžiai: "Knygne
šiui, lietuvybės žadintojui, pi
rmam Kietaviškio būrio šau
liui, a. a. Motiejui Grybaus
kui, gyvenusiam 1857. XII.26-
1928 m. IV. 24. Kietaviškio 
šaulių būrys". Paminklą* bus 
baigtas statyti sių metų bir-
žtlio mėn. pabaigoje, 

Kultūriniai Ūkiai 
Lietuvoje 

Kultūriniai - gamybiniai li
kai Lietuvoje buvo pradėti 
steigti 1922 metais. Nuo to 
laiko ligi 1929 metų tiek kul
tūrinių ūkių skaičius, tiek jų 
žemės plotas sparčiai augo. 
Tačiau 1929 metais pakeitus 
Lietuvos žemės reformos įsta
tymą ir dvarų neliečiamą no
rmą padidinus ligi 150 hekta
rų iš kultūrinių ūkių buvo pa
imta žemės dalis. Be to, ūkiš
ki sunkumai ir iš jų kilę pa
sekmės privertė kai kuriuos 
ūkininkus nuo kuitūrmių ūkių 
atsisakyti. 

Šių metų pradžioje Lietu
voje buvo 80 kultūrinių - ga
mybinių ūkių, kurių bendras 
plotas siekė apie 10,000 hek
tarų žemės. Be gamybinių ū-
kių yra kuriami dar pavyzdi
ngi ūkiai. Jų tikslas yra ro
dyti gero ir tikslaus ūkinin
kavimo pavyzdį. Pavyzdiniai 
ūkiai kuriami iš porceliuotų 
dvarų centruose, o jų daugu1 

mos nuomininkai yra agrono
mai. Pavyzdiniams ūkiams y-
ra statomi šie reikalavimai: 
tiksliai dirbti žemę, tinkamai 
įrengti trobesius, laikyti ge
rus galvijus ir vesti žemės 
ūkio sąskaitybą. Pavyzdinių 
ūkių didumas yra nevienodas. 
Tačiau jis nesiekia daugiau, 
kaio 80 hektaru. 

http://da.gav.ku
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Žodis Del Socialistu Priekabia 
Amerikos socialistai daug ties ir kaltina Vanaginį su ki-

kalba ir rašo apie laisvę ir 
demokratizmą, vienok prakti
škai kitiems tos laisves ne
pripažįsta. Jie net nenori, kad 
katalikai rašytu, kas jiems 
patinka. Štai, nors jau praėjo 
linksmas gegužes mėnuo, vie
nok socialistų "Demokratijos 
gynėjas' ' atkartotinai aima
nuoja, kam Vanaginis nerašo 
apie gegužės karalaites. Ištik-
rijjų, žmonėms įdomesni raš
tai apie gegužės karalaites, 
negu apie komunisto, demo
kratija^ nes rašyti apie komu
nistu demokratiją, tai reiškia 
rašyti apie nesamus (neegzis
tuojančius) daiktus. Tai gali 
daryti tik tokie žmonės, kaip 
socialistų "Demokratijos gy
nėjas", f J ai kas pamanys, kad 
tam "gynė ju i" tikrai rūpi 
pagarba skaisčių sielų teikia
ma Dangaus Karalienei ar 
nors paaukštinimas dorinių 

tais katalikais už perversmą 
Lietuvoj, už plojimą "katu
tėmis' y sušaudžius komunis
tus net už diktatūrą Austri
joj ar Ispanijoj (nors pasta
roje jau šeimininkauja bažny
čių degintojai). Tuščias būtų 
darbas aiškinti tokiam "gynė
j u i " apie priežasties pervers
mo Lietuvoj, apie plačias de
mokratiškas teises katalikiš
koj Belgijoj arba apie demo
kratišką nusistatymą katali
kų vadų bei visuomenės įvai
riose šalyse. J is vien tik ma
to komunistiško kurpalio * de
mokratus' ir jų skverno lai-
kyšis. Nepavydėtinas frontas. 

Kortų lošimo reikalu taip 
pat aiškiai matosi socialistų 
priekabių ieškojimas. Jeigu 
dvasiškija smerkia nepadorius 
krutamus paveikslus ar pasi
linksminimus, tai socialistukai 
pinui šaukia dėl laisvės var 

— jos ateitis pasidaro neaiš
ki. 

Na, kaip jaunieji klysta, 
juos dar galima šiaip taip pa
teisinti, prisiminus seną po-

[sakį: jaunos dienos — nepro
tingos. Bet, kada nuplikusios 
ir pražilusios galvos nebepai-

. so savo gimtojo krašto reika
lų, tai jau good-bye su tokiais 
tėvynainiais. J ie nebeverti nė 
žydiškos barankos. 

Kurie* buvo atėję pasiklau
syti svečių pranešimo ir ap-

| žiūrėti rankdarbių parodos, 
j grįžo į namus patenkinti ir 
kupini gražiausių jausmų. 

Praeitą savaitę baigė High 
School i r gavo diplomus dvi 
mūsų parapijos sodalietės: 0-
na Paškevičiūtė ir Julė Juš
kevičiūte. Congratulations, 
girls! V. 

Pirmoj eilėje: Rita Collins, M. Bntrimaitė, E. Kedžiūtė, B. Samaitė, M. Astrauskaitė, D. Eichel; 
Antroj eilėje: D. Survinski, R. Grigaitė, O. Sadžiūbė, P. Oirdžiauskaitė, E. Dovidaitė, P. Lepiūtė, P. Gri

gai iūnaitė; 
Trečioj eilėje: M. Evanauskaitė, J. Leonavičiūtė, T. Metelioniūtė, A. Čįurlioniūtė, E. Puišiūtė, E. Koff-

ler, H, Atgalainiūtė. 

Šis - Tas Iš West End 
Pittsburgho Padanges 

Birželio 8 d. garbingi iš 
Lietuvos atvykę sveteliai: Dr. 
J . Leimonas ir adv. J. Lauč 
ka lankė šią koloniją. Jų kal
bos ir pritaikinti juokų posa
kiai labai žmonėms patiko. 
Pirmasai kalbėtojas ilga kal
ba papasakojo apie Pavasa
rininkų veikimą ir karštą pri
sirišimą prie Kristaus Bažny-

Vakare, lygiai .9 vai., kaip niais, ant virvių kabojo lietu- sūnų ir dukrų nepaprastu vai- Labai gaila, kad nedaug (^°' s i r Tėvynės. Antras kal-
bei dvasinių jėgų vietoj kū- : žynio o jei įvyksta kortų lo-1 Paprastai, taipgi bus BINGO, viškos drobės, juostos, rank- zduotės lakumu, grožio pajau- jaunimo tepasinaudojo t a ge-, s t o j a s , šulas Lietuvos, kuris 

Šimas (nors ne gavėnioje) t a i ! š * mėnesį, girdėjau, įžangos šluosčiai ir devynios galybes timu ir sugebėjimu Įkūnyti ra proga praplėsti savo aki- n e P a b ū £ 0 ***** 1 e i]e Peniųjų 
ir vėl šūkauja apie g e m b l e r i a - j d o v a n a b u s d ? k a į Philco r »- kitų įvairių gražių dalykėlių, kilusias galvoje idėjas. Tik- račio ribas. Kada priaugan- kareivėlių, kurie ginklu gynė 
vima ir t.t. i d i o - T a i P P ^ d y k a i bus duo- Visi tais Lietuvos mergužėlių rai, būtų kas pasimokinti mii- čioji karta be bolės svaidymo s a v a m y l i m ^ kraštą nuo gro-

sų jaunuoliams ir jaunuolėms ir neskanaus " f l i r to" nieko ^(m^ i r užpuolikų, tai garsus 
iš savo užjūrio giminaičių. malonesnio sau nebesuranda, = = = 

niškų gražuolių. Visai ne. J is 
ir jo sėbrai yra gražuolhj ko-
ntestų šalininkai, o vienok jie 
prisispirdami ragina Vanagi
ni: " rašyk apie gegužės kara
laites, palik ramybėje mūsų 
nedemokratiškus bendrus fro
n tus" . Girdi, komunistai stoja 
už demokratiją Lietuvoj. O 
kad Rusijoj, kur komunistai« 
šeimininkauja, nėra laisvės,. 
nei demokratijos, tai "gynė
j u i " neapeina. Mat, komunis
tai ir socialistai eina prieš ka-

Girtuoklių primetimas kata- i d a m a visiems išlošusiems nau- ir bernelių rankų darbais ka
likams taip pat neišlaiko k r i - j J a u s i o išradimo "kep tuvas" bai įdomavo ir stebėjosi ir ge-
tikos, nes jų užtektinai t u r i ! n i § s a i keP&> kuriame niekad rėjosi. Nemažiau įdomavo ir 
ir laisvamanių pasekėjai. B l a i | m § s a nepridega. Taip pat duo svečių iš Lietuvos nuoširdžio-
vybės rateliai katalikų tarpe d a m a s "p rašmatnus" paukš- mis kalbomis. Daug malonu 
veikia jau nuo vysk. Valan-
čaus laikų, o kur panašūs lai
svamanių rateliai? 

Priekabių ieškotojams tinka 
patarimas išmesti rąstą iš sa
vo akies, o paskiau patarti iš-

tahkus, todėl ir tinka | bendrą . ,. , . \ .v , ..f , . 
j, T- . . . . . . imti krislą iš katalikų akies. 
frontą, o V anaginiui reikia uz e 

daryti burną. Iš tos priežas- Vanaginis 
. r 

L I E T U V I U D I E N A B*ell%- 6. Kiekvienas atvažia-
p vęs turi progos laimėti ge-

KLAUSIMAS: Kodėl Pitts- r i a l , s i , J d o v a n « ' n e s s e s U t 5 s 

burgho ir apylinkės lietuviai , t n r i prirengusios visiems tin-
_ i _ : :,i „..;., T ; . , * , , ™ , r>:„ 'kamu ir naudingi]. 7. Kiek-labai įdomauja Lietnvių Die-
na? VpVff 

ATSAKYMAS: Nes tai y-
ra svarbiausia lietuviams die
na. r | W : f 

K I J . : Kodėl ji yra svarbi? 
AT.: Tai yra viena geriau

sių progų visiems lietuviams 
susitikti. 

KL.: Ar daug lietuvių su
važiuoja tą dieną? 

AT.: Tūkstančiai. 
KL.: Ar Pittsburgbe yra 

tiek daug lietuvių? 
AT.: Žmonių suvažiuoja ne 

vien iš Pittsburgho ir apylin
kių, bet i r iš septynių kitų 
valstybių. 

KL.: Kas per priežastis, ku
ri sutraukia tokią daugybę 
žmonių? 

AT.: Daug yra priežasčių: 
1. Daug gerų tėvelių turi sa
vo dukteris vienuolyne, tad 
jie nori su jomis pasimatyti, 
pasikalbėti. 2. Broliai i r sesu
tės nori savuosius atlankyti, 
pamatyti. 3. Giminės turL pro
gos savo giminaičius susitik
ti. 4. Biznieriai turi geriausią 
progą sutikti daug žmonių, su 
kuriais gali biznį padaryti, 5. 
Tyras oras visus vilioja ir 
traukte traukia į Lietuvių 

karnų 
vienas lietuvis nori pamatyti 
lietuvišką ir katalikišką įstai 

tis, kurs rūkoriui paspaudus mo teikė ir keletas vaizdų iš 
rankinėlę tuojau paduoda ei-j Lietuvos parodytų judamuose 
garėtą. Ši dovana labai pa-'paveiksluose. .Žodžiu, visi bu-
'tinka visiems rūkoriams. Atei- 'vo patenkinti ir net patys kal
kite laimykio pamėginti. M.P., rieji nemurmėjo. 

I Šiandieną tenka girdėti ai-
Birželio 14 d. kun. Skrip- Jmanuojant, kad Amerikos lie-

kus pakrikštijo Bernardo i^ ' tuviai nebenori skolos mokėti 
Mildos Rupšių dukrelę Joan-. tėvynei Lietuvai, baigia nu-
na* 'tausti. Manding, Amerikos lie-

; tuviai mokėjo, moka ir mo-
Girdėjau, kai kas rengiasi k g s s k o l ą Lietuvai, jei Lietu-

į northsidiečių pikniką "birže- v a s i ų s Amerikon panašius mi 
lio d. Piknikas įvyks Ado- s j jo n ierius, kaip Dr. Leimo-

(Tęsinys 4 pusi.) 

mo sode, gražiausioje vietoje 
visoje Pittsburgho apylinkėje. 
Northsidiečiai su southsidie-

ga, kuria džiaugiasi visi pitts I ėiais labai gražiai sugyvena 
burghiečiai ir visos Amerikos 
lietuviai. 

ir vieni kitus visuose reika
luose remia. Lai gyvuoja sou-

Todėl, prašome visus atva- thsidiečiai ir northsidiečiai! 
žiuoti į Lietuvių Dieną. Visų I 

nas, J. Laučka, vyskupas Ma
tulionis ir pora kitų. Bet jei 
Amerikon vyks asmenys kerš
to ir neapykantos pilni, ame
rikiečių kišenės užsirauks ir 
širdys atvės. 

Birželio 21 d. Adomo sode 
sesutės lauks ir maloniai pr i - ' Šią savaitę kun. Skripkus' įvyks Dangun Žengimo para- j 
ims. Rengėjas .išvažiavo į St. Vineent Semi- pijos didelis piknikas. Visi 

nary rekolekcijoms. Kitą sa- northsidiečiai kaip vienas re; 
vaite važiuos kun. Kazėnas ngiasi tame piknike dalyvauti. 
ir kun. Vasiliauskas. 

Iš Šv. Kazimiero 
Parapijos 

Birželio 21 d. 3 vai. popiet 
Šv. Kazimiero parap. svetai
nėje bus programa paminėji
mui užbaigos metų abiejų mo
kyklų — pradžios ir aukštes
nės. Programoj dalyvauja žy
miausieji vaikučiai ir pasižy
mėję mokiniai. Girdėjau, bus 
jų kalbelės, dainelės, teatre-
lis i r daug kitokių pamargi-
nimų. Vertėtų visiems atsilan
kyti ir pamatyti, ką mūsų vai
kučiai per metus išmoko. Sa
vo atsilankymu jiems priduo-
sime daug ūpo ir paskatini
mo uoliau imtis darbo Bažny
čios, parapijos ir savo tautos 
labui. Nepamirškite laiko. Į-
žanga 25 centai. Eikime visi, 
smagiai laiką praleisime. 

Bažnyčioj paskelbta, kad 
paieškoma tūlo Augusto Mar
kūno šeimyna, kuri, sakoma, 
gyvenanti Chicagoje. Esą, la
bai svarbus reikalas. Keikia 
pranešti į kleboniją: 2128 La-
rkins Way, Pittsburgh, Pa. 
Atsiliepkit. 

Kas Girdėt North Side 

Birželio 9 d. mūsų koloniją 
aplankė Dr. J . Leimonas ir J . 
Laučka. Lietuvių svetainė bu
vo beveik pilna klausytojų. 
Tokiame karštyje sutraukti 
publiką svetainėn nėra leng
va, reikia kažko nepaprasta 
Čia ir buvo kažkas nepapras
to : stalai buvo apkrauti gra
žiausiais lietuviškais išdirbi-

Parapijos komitetas vadovau
ja ir deda visas pastangas, 
kad piknikas pavyktų. Nėra 
abejonės, kad kitos kolonijos 
mus parems. North Side tai
sosi ir žengia pirmyn. 

Vietinis 

Bridgeville, Pa. 

Birželio 10 d. Bridgeville 
atlankė du garbingi vyrai: Dr. 
J . Leimonas ir adv. J . Lauč
ka. Atvažiavo juodu ne tuš
čiom: atsivežė su savim Pava
sarininkų rankų išdirbinių pa 
rodą. 

Gabus tas Lietuvos jauni
mas! Kokių-gražių daiktų ir 
daiktelių jis moka iš medžio 
išdrošti, numegsti, išausti. Ste 
bėjome ir gęrėjomės Tėvynės 

: ^ i 

? AR M A T Ė I E NAUJĄJA. LIETUVĄ? 
Jei seniai buvote Lietuvoj, nustebsite pamatę kokia 

pažanga daroma gimtinėj. Važiuokite Lietuvon šie
met aplankyti savo gimines ir pažįstamus. Gera pro
ga važiuoti su lietuviu grupe, su 

. t D R A U G O " 

Ekskursija Į Klaipėda 
(per Švediję) 

Išplaukia iš New Yorko 

LIEPOS-JULY 1 D., 1936 

Švedų Amerikos Linijos Laivu 

" G R I P S H O L 

Parodykite savo vaikams JŪSŲ gimtąjį krašte. Vež
kite savo sūnus ir dukteris, arba siyskite juos Lietuvon 
atostogoms - tai bus neužmirštinas įvykis \ų gyvenime. 
Galite sugrįžti pirm mokyklų atsidarymo. Platesnes 
informacijas suteikia 

" D R A U G O " 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2334 So. Oakley Ave. Tel. CANal 7790 

CHICAGO, ILLINOIS 

^ A 
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Iš Sfianghai j Hongkong. J . A. V. karo laivas U. 
8. 8. Ashevilte gavęs įsakyme iš Shanghai plaukti į 
Uongkong, kur plečiasi neramumai tarp kinu ir ja
ponų. (Acnie Piioto) 

PAVASARININKŲ ATSTOVAI 
PITTSBURGHE IR APYLINKĖSE 

jo J . (Jrajauskas. Daug laiko 
praleista Pittsburgho naujie
siems rūmams apžiūrėti, kur 
bus įrengtas ir lietuvių kam
barys, apie kurio projektuo
jamus įrengimus aiškino Pi-

1 varūnas. 
Birželio 7 d. Dr. Leimona. 

ir J. B. Laueka į SLBK Pitts-
burglio apskrities piknike at
vežė V. Kraužlys, žinoanas 
llomestead vyčiu veikėjas, sta' 
rnbus biznierius (jis turi nuo-
sava grabų didžiulę išdirby s-
tę). Piknike svečiams teko su 
daugeliu asmenų susipažinti. 
P. Kraužlys suteikė svečiams 
malonių progų smagiai laikų 
praleisti. 

J . 

Pavasarininkų atstovai, J)r. žymėtinas valsas "Mėlynasis 
Juozas .Leimonas ir Juozas B. j|Dunojus?'. Sesijeuis ir jų au-
Laueka, j Pittsburgha atvyko 'klėtinėms svečius pristatė vie-
birželio 4 d. Stoty juodu pasi- nuolyno kapelionas kun. 
tiko Juozas Bulevičius ir mo
kyt. Alt'. Stankūnas. Svečiai 
tuojau buvo • 'nugabenti" į 
Sv. Kazimiero parapijų, kur 
erdvioje salėje jie išstatė at
sivežtų pavasarininkų rankda
rbių parodų. Kun. AL Kazė-

Skripkus ir kun. M. Kazėnas. 
Svečiai pasakė kalbas, kur io 

Birželio 8 d. pavasarininkų 
pasirodymas buvo Šv. Vincę-
nto Pauliečio parapijoj, pas, 
kun. J . Vaišnorų. Čia mokyk
los erdvioji sale prisirinko pi
lnutėle ir jaunimo ir vyres-

WEST END PITTSBURGH 

< i , : : J^pkinįų jiarbaS. ,^fark T^a i a vaixlo niokyklos, Cfticagoj, mokiniai pačioje mo
kykloje sukonstruktavę pavyzdingų Amerikos ūkių inodelius. (Acme Photo) \-

*> supažindino jaunąsias aka- m W rankdarbių paroda bu-
demikes daugiausia su Lietu- v o 8 T a ž a i išdėstyta. Progra-

nzo įstaigas, o vakare turėjo 
parengimų Dangun Žengimo 
parapijoj, pas kun. J . Mišių. 
Parengimas įvyko Lietuvos 
sūnų salėj, kuri tirštai prisi-vos mokslus einančiu jaunimu. mfl Padė jo kun. J . Vaišnoras, 

Akademijos choras, baigiant nuoširdžia sveikindamas atsi-
programų, gražiai padainavo, lankiusius svečius iš Lietuvos, 

nas pakvietė svečius vakarie- jo orkestras sugrojo iškilmin- Parapijos choras sudainavo A. Jurgutis. Po svečių kalbų, 
nės ir aprodė parapijos nio-'gą maršų. Po to svečiai buvo ke^as lietuviškas dainas. Y-I susirinkusieji, Dr. Leimonui 
kyklų. Ypač svečiams malonu maloniai seselių pavaišinti pui Pa^ v^sus sužavėjo jausmin- įvedant, entuziastiškai sūdai-
buvo patirti šv. Kazimiero i)a kia vakariene. Drauge buvo £•* sudainuota " K a i p gi gra- navo keletu liaudies dainų. 
rapijos pastangas turėti savo i ir kun. J . Misius. 

kun. A. Jurguti, kur juos nu- ke jie turėjo malonias vaišes 

pilnų aukštesniųjų mokyklų. 
8 vai. vakare parapijos sa

lėje įvyko vieša sueiga, ku
rioje svečiai pasakė kalbas, o 

Tų pačių dienų vakare pa
vasarininkų atstovai turėjo 
vitšų parengimų Šv. Petro ir 
Povilo parapijos salėje, Ho-

K. ir A. Onaiciai parode sve- i ^ -• 
„.. .v T . .mestead, Pa. Cia vakaro pro-

cių atsivežtas filmas iš Lietu- T_. . , , , 
T . , gramų pradėjo vietos klebo-

vos gyvenimo. Į parengimų bu' 7 TO « .,. . 
° .. . . \7\r o ; n a s> k u n - E - Vasiliauskas, pa-

vo atsilankęs ir V. \ . Sų-gosi ., . , v. . 
, r T , v . . f sveikindamas svečius ir pa-

atstovas V. Lzdavinvs. d • i T ™ i v 
j kviesdamas J . Bulevicių va-

Birželio 5 d. svečius savo >jkaro vedėju. Pilnutėlė salė en-
globon pasiėmė kun. M. Kazė- j tuziastiškai nusiteikusių liome 
nas ir aprodė Pittsburgh0 į- steadiečių jautriai išklausė 
domesnes vii tas. Aplankyta ir svečių kalbu. Nuotaika buvo 
Šv. Kazimiero kapinės, iš ku- taip pakilusi, kad, Dr. I^imo-
rių tiesiog nuvykta į Seserų nui mostelėjus, visa salė pra-
Pranciškiečių vienuolynų. Se-1 dėjo dainuoti. Sudainuota Ant 
selės Pranciškietės svečiams'kalno karklai siūbavo, Du bro 
priimti buvo surengusios įdo-! liukai kunigai, Šalę kelio vi<-
mių programų. Akailemijos or-škelėlio ir U . Kelionės išlai-
kestrai (jaunesniųjų ir vyrės- doms padengti sukelta $12.25. 
niųjų auklėtinių) pagrojo ko- Birželio (i vi. svečius po niie-
letų kūrinių, iš kuriu ypač pu- stų savo automobiliu pavėsio-

žus, gražus rūtelių darželis". Kelionės išlaidoms^ padengti, 
I r ča nuotaika buvo labai ge- klebonui kun. J . Misiui papra-
ra. Svečių kalbos palydėtos sius, surinkta lygiai 20 dole-
nuoširdžiu pritarimu. Jų 4ve- rių. 
lionės išlaidoms padengti, kle • Paskutinis svečių atsilanky-
bonui kun. Vaišnorai papra- m a s šioj« apylinkėje buvo bi-
šius, susirinkusieji sudėjo ly-'rželio 10 d. Bridgeville, pa-: 
giai 25 dolerius. Vakaras bai-

vežė kun. E. Vasiliauskas. Nei 
išardyti keliai, nei griaustinis 
su lietum ir žaibais neatbai
dė bridgeviliečių atsilankyti į 

rinko northsidiečių. Atsilankė parengimų, kurį pradėjo kleb. 
čia ir kun. J . Vaišnoras ir kun. ( kun. A. Jurgutis, plačiai su 

pažindindamas susirinkusius 
su svečiais. Žodį kitų j)asakė 
ir kun. J . Vaišnoras. Po pra
kalbų pasidalinta mintimis ir 
gerai apžiūrėti išstatytos pa
rodos daiktai. Svečių kelionės 
išlaidoms padengti sudėta 13 
dol. 38c. 

Visų laikų Dr. J . Leimonab 
ir J . B. Laučka buvo apsisto
ję pas pp. Stankūnus, 210 4th 

gtas choro dainomis ir visų 
bendrai sugiedotu Tautos hi
mnu. Į parengimų buvo atsi
lankęs ir Bridgeville kleb. ku
nigas A. Jurgutis. 

Birželio 9 d. svečiai, lydimi 
J. Bulevičiaus, apžiūrėjo Hei-

AKIŲ GYDYTOJAI ave., Homeistead. Savaites lai 

pas Stankūnus, kun. M. Ka
zėnų, kun. E. Vasiliauskų, O-
naičius, kun. J . Vaišnorų, Bu
levičius, kun. J . Mišių ir kun. 
A. Jurgutį. 

Svečiai iš Pittsburgho išvy
ko birželio 11 d. ryto. Į trau
kinį juos nuvežė kun. Jurgu
tis, pas kurį svečiai paskutinę 
dienų buvo apsistoję. Pitts
burgho žinių skyriaus vedėja
ms Dr. J . Leimonas ir J . B. 
Laučka pareiškė savo didelį 
pasitenkinimų dėl praleisto 
laiko, Pittsburghe ir nuoširdų 
dėkingumų visiems asmeninis, 
pa gelbėjusiems jiems visuose 
reikaluose. B. J. 

(Tęsinys iš 3 pusi.) 

tėvynainis Dr. J . Leimonas. 
Matėsi, kad čionykščiai yra 
gerai susipažinę su nuopel
nais Dr. J . Leimono, tat priei 
kalbų j | pasveikino delnų j>lo-
jimu. 

J o nuoširdi kalba pasiliks 
mums ilgai atmintyje. Garbin
gų svetelių kalbos ir jų atve
žti pavasarininkų rankdarbiai 
labai visiems patiko. Geistina, 
kad dažniau liūtų progos pa
siklausyti tokių kalbų, tai, ibe 
abejonės, Amerikos lietuvių 
jaunimų paakstintų prie di 
desnės meilės savo mylimų 
tėvelių gimtinei šalelei. 

Šv. Vincento parapija šių 
vakarų, sumanė suruošti du pi
knikus. Pirmas bus birželio 
28 d., Amšiejaus fa'rmoje. An
tras, metinis — rugpiūčio 2 
d., Adomo sode. Daroma tam, 
kad padengti lėšas mokyklos 
ir svetainių dažymo. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Ofiso Phone 
PROspect 1028 

Res. and Office 
2359 S. L e a v i t t S t . 

CANal 0706 

Tel. CANal 0257 
Res . P R O s p e c t 6659 

LIETUVIAI DAKTARAI 

^ 

BUICK m X 

ir 

k. 

PONTIAC 
AGENTŪRA 

Milda Auto Sales 
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

806 W. 31st St. Tel. Victory 1696 
DOMININKAS KURAITIS IR KASTAS SABONIS 

Bendradarbiai J 

Res. 6924 S. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlocfc 4848 

DR. J. J, SIMONAITIS 
2423 W. Marquette Road 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

Vel. 2—A ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedoliomis susi tarus 

Tel. CANal 2345 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road 
Vai . : 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ke tve r ia i s pagal sutar t į 
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANal 0402 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OPTOMETRIOALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris 
efiti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu-
mo, skaudamą, akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialg atyda atkreipiama \ 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau. 

4712 SO ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111. 
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 
3147 So. Halsted St., Chicago 

3aued., Sered. ir Subat. 2—9 vai. 

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St. 
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekjfiadianiaia 
_ augi fiBjggj 

r — ^ 
30 METŲ PRITYRIMAS 

Akys egzaminuojamos — akiniai 
pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETR1STAS 

1301 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — l ;30 ik i 8 vak. 
TeL CANal 0523 

DR. J . J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago 

OFFICE HOURS: 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedelioniis pagal sutarti 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos 1—3 i r 7—8 
Seredomis i r Nedel. pagal sutarty 

R E Z I D E N C I J A 
6631 S. California Ave. 

Telefonas REPublic 7868 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. 
Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro 
Tel. BOUlevard 7042 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
art i 47th Street 

Vai . : nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutart į 

^ ^ Ę r m u m ^ - » ^ » > — i p i n d a m a 
TeL Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory 2343 

DR. A. J. BERTASH 
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 West 35th Street 

o*" 

* » 

DR.T. 
GYDYTOJAS IR CHniURGAS 

4157 Archer Avenue 
TeL VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedčliomis pagal sutartį 

Ofiso ir Namų Tel. Cicero 3656 

DR. j . SHINGLMAN 
4930 West 13th Street 

Jo speciališkumas yra širdies ligos 
ir reumatizmas, 

VALANDOS: R^O 10 iki 12 iš ryto, 
ųuo 2 iki i pa pjetu, ir nuo 7 iki d 
vakare. 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
NBO 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedelįcmis i;uo' 10 M L2 

£&L po pieta ir nuo Z UD &;SQ rai. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994 

Rez.: TeL PLAza 2400 
VA LANDOS: 

NuolO-lž""^ rytoT2-3 i T 7 ^ T/TEJE. 

JhMįBį fląo 1Q iia 22 dini 

My husband . . , 
my daughters . . . 

my friends . . . everybody 
marvels! They say I look half tny cge. 
They flatter me, of course, but Ihey 
don't realize it's the change m my 
hair that has made the chonge in 
me. When my hair was grey I looked 
old . . . older than my years. Now# 

thanks to Clairol my faded, grey-
streoked hair has be«n restored to 
its own color . . . natūrai - looking 
and shining with lovely luster. 

Yoo, too, con erose the years from 
^our hair. In one quick treatment 
tlairol shampoos, reconditions and 
tints your hair to youthful beauty. 
Ask your beautician. Or write for 
FREE booklet, FREE advice on caro 
of hair and FREE beauty onalysis. 

Not, with mmmon, old-
fashiontd hair dyts but... 

tUrfmotfy -m, 
CMIROi 

t«v*rly King, Clairol, Inc. 
132 Wts» 461h St , N t w York, N . Y. 
(«nd FREE beokltt, advic. and aiMlytto. 

Narai — — — — 

A d d r . i i — n i n i i į 

C»v Stat*. 

file:///MOlft
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Dievo Kūno Švente 

Pre.identas paminklo a t i d ė j i m o iškilmės*. Viaceimes, Ind., miestely šiomis die
nomis įvyko atidengimas šio p a n i r t o George-Bogers Clarkui, vadinamam vidur-
vakarų užkariautojui (kovose baltųjų su indijonais). Paminklą atidengė ir 
minga kalbą pasak* prez. Eooseveltas. (Acme Photo) 

20 Studenčių Baigė 
Šv. Pranciškaus 

Akademiję 

Birželio 17 d. Šv. Pranciš
kaus Akademija suteikė dip
lomus sekančioms studentėms, 
baigusioms keturių metų#aka
deminį, arba komeiv.inį kursą: 
Ritai Coli ins (Castle Sbanon), 
M. Butrimaitei, Šv. Jurgio pa-
rap., Kochester, N. Y.; E. Ke-
džiūtei, Šve. Trejybėj .para])., 
Hajtfprd, Conn.; 13. JSamiūtei, 
Šv. Jurgio parap., Cieveland, 
Ohio; M. Astrauskaitei, Šv. 
Vincento para p., Pittsburgli, 
Pa.; D. Kichel, (Castle Slmn-
on); D. Surviliški (Castle Sha-
nnon); R. Grigaitei, Šv. Juo
zapo parap., Lowell, Mass.; O. 
Sadžiūtei, Šv. Juozapo parap., 
Mahanoy City, Pa.; F . Gird-
žiauskaitei, Šv. Juozapo par., 
\Vaterbury, Conn.; E. Dovi-
daitei, Šv. Juozapo par., Wa-
terbury, Conn.; P. Lepiūtei, 
Šv. Jurgio parap., Philadel-
phia, Pa.; P. Grigą liūną i t ei, 
Šv. Petro ir Povilo par. Grand 

•Juozapo parap, Dubois, pa. Vėl Prasidėjo Lietuviu-
Užbaigimo vakare dalvva- \ / i • v. f» • • -

vo keli žymūs kalbėtojai: didž. 
gerb. pralotas M. L. Krušas, 
kuris įteikė studentėms diplo
mus; kun. J . Misius ir Agota 
Sutkaičiūte. 

Potvynis Kaunui 
Padare 2 Milijonu 
Litų Nuostolių 

Kaip žinoma, s. m. pavasa
rį buvo labai didelis Nemuno 
potvynis nuo kurio skaudžiau
siai nukentėjo Kauno miesto 
senoji dalis. Potvynio metu 
be pastogių buvo likę apie 
10,000 Kauno gyventojų. Be 
to, vanduo buvo užliejęs daug 
namu, iš kurių dalį buvo ap
griovęs ir apgadinęs. Potvy-

RACINE, WIS. — Birželio 
14 d. Šv. Kaziimero parapija 
iškilmingai apvaikščiojo Die
vo Kūno šventę. Suruošta gra-

'ži procesija, kurioj būrys ber
niukų ir mergelių barstė gė
les ant tako, kuriuo buvo ne
šamas Šv. Sakramentas. Gra
žų šventei pritaikintą pamok-

|sla. pasakė kltb. kun. J . S. 
'Martis. Jau daug metų pra
ėjo kaip pas mus buvo taip 
iškilmingai apvaikščiota Die
vo Kūno švente. 

Altoriai buvo įspūdingai pa 
puošti gyvomis gėlėmis, ku
rias aukojo D. ir A. Gališan-
skiai savo sūnaus Antano va
rduvių proga. Gališanskų šei
myna — nuolatiniai aukotojai 
ir rėmėjai parapijos. 

Dabartinis klebonas įvedė 
tvarką, kad kas pirmą penk
tadienį mėnesio būna pamal 
dos prie Širdies Jėzaus (Šve 

Vokiečių Pasitarimai nt°Ji valanda). 
. : Mišios laikomos prie įstaty-

Kaip žinoma, kovo pradž io- ' t o •*• Sakramento. Po Mišių 
je Berlyne prasidėjusios ir * • » • • » maldos, litanija j&r-
apie mėnesį ėjusios Lietuvos- d i e s Jėzaus ir pasako pamok-
Vokietijos derybos prekybos s l& * » « W susirenka "neina-

v « 

santykiams sutvarkyti, ku- z a i* 
riain laikui buvo pertrauktas. I Jaunimas po pamaldų sve-
Tačiau, derybų metu iškilo t a i n ė J d a i , ° susirinkimus, kur 
tokių klausimų, kuriuos abie- k r o n a s pasako kalba, duoda 
jų kraštų atstovai pavedę ap- naudinga patarimų tikėjimo 
svarstyti tam tikroms įsomįsj-1 ^ a l v K l } P ^ „ *,, ^ **, ,.r fi 
joins ^ter^mų pertraukos lai, J-ibai.dėkingi esame kieto
ku. Dėl fo, gegužės 18 d. Kau- n u i l l ž Jvedimą tų pamaldų, 
ne prasidėjo lietuvių - vokie- M a t> klebonui pas mus nelen-
čių atstovų pasitarimas ma- §'va- J i s t u r i aptarnauti dvi 
žojo pasienio susisiekimo klau parapijas, kurias skiria 26 my-
simams aptarti. Lietuvos de- l i o s - B e t n o r u i r pasišventimu 
legatams šiuose pasitarimuose, Vli*kas galima. 

Birželio 14 o. gicoonas .pra-

Karo veteranų džiaugsmas. Karo veteranai Chicagoj apspitę- paštininĮsęfkuris 
jiems įteikė bonus, rodo nepaprasto džiaugsmo. 

^* 

ir nustatė, potvynio padary
tus nuostolius. Komisija ap
skaičiavo, kad vien tik Kau 
ne ir Kauno apskrityje Neinu-

Bapids, Mielu; M. Evanaus no potvynis buvo palietęs a-
kaitei, Šv. Antano par., De- pe 10,000 šeinių. Iš viso Ne

vadovauja St. Kuzminskas, o 
vokiečių delegatams: ūkio mi- nešė, kad parapijos piknikas 

nio nuostoliams apskaičiuoti | nisterijos patarėjas Zwekas. i bus birželio 28 d. ir kas par-
jau seniau buvo nudaryta tam Tą pačią dieną ir Berlyne pra- ' duos daugiau tikietų, gaus do-
tikra komisija. t)abar ši ko-j dėjo posėdžiauti mišri komi- vanų. 
misija savo darbus jau baigė i sija pilietybės klausimams I Piknike žais parapijos beis-

spręsti. Iš Lietuvos pusės to-!bolės tymas, taip pat ir mer-
je komisijoje dalyvauja d. J . \ ginų tymas. Lietuviai sporti-

Penkių savaičių laikotarpy 
mūsų parapijoj mirė du žmo
nės: a. a. Steponas Jurgaitis, 
52 m., nevedęs mirė staiga ši
rdies liga, ir Antanas Tvirbu-
tas, 30 metų, po ilgos ir sun
kios ligos. Abu palaidoti ka
talikiškai. 

Taip pat buvo ir du šliūbai: 
lietuvaitės susituokė su sveti
mtaučiais (katalikais). Mūsų 
bažnyčioj turėjo būti dar pe
nki šliūbai, bet, dėl nežino
mos priežasties, buvo kitose 
bažnyčiose. 

Negaįiina^-sitpraAiylĖlelkd ge 
rų parapijonų dukrelės šliu-
bą ima svetimose (bažnyčiose. 
Juk turime savo parapiją ir 
savo kunigą. B. V. 

dama sunkiai susižeidė: per- Piktužio dukrelė Kristina, 15 
laužė petuko kaulą. Guli savo motų amžiaus, labai sunkiai 
namuose (susirgo. Guli Šv. Kryžiaus li-

f goninėje po priežiūra d-ro S. 
Kito parapijos trustiso1 - S. Biežio. 

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 
Išdirbėjai ankstesnes rūSies pamink

lų ii Grabnamių 
. -o—~ • 

Didžiausia paminklų dirbtarė 
Chicagoj 

o 
Suvirs 60 metų prityrimo 

o 
Pirkite tiesiai iš dirbtuvei ir 

taupykite pinigus 
o 

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių 

o 

527 N. VVESTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

troit, Mieli.; J . Leonavičiūtei, 
Šv. Kazimiero parap., Pitts-
burgh, Pa.; T. Metelioniūtei, 
Šv. Juozapo parap., Dubois, 
Pa.; O. Čiurlioniūtei, Šv. Ju
rgio parap., Philadelphia, Pa.; 
E. Puišiūtei, Šv. Kazimiero 
l>arap., St. Clair, Pa . ; Elvi-
rai Koi'fler, (Castle Shannon, 
Pa . ) ; E. Atgalainiūtei, Šv. 

niuno potvynis vien tik Kau
nui padarė apie 2 milijonu li
tų nuostolių. Dėl to dabar Lie 
tuvos valdžios įstaigos ir Kau
no miesto savivaldybė suka 
galvas, kaip Kaimą ir prie 
Nemuno esančias vietas gali
ma būtų apsaugoti nuo pava
sariškųjų Nemuno potvynių. 

Tsb. 

Sakalauskas, dr. D. Krivic
kas ir A. Gailius. Šie visi pa
sitarimai vedami Lietuvos -
Vokietijos prekybos derybų 
ribose. 

Parapijos trustiso — Juo- i 
zo Savičiaus dukrelė Gerakli-
na, 5 metų amžiaus, bežaiz-

Daktaras Sako Kaip 
Išvengti SlogŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
ninkai iki šiol gerai laikos; 
jau keliolikai tymų "kailį is-\žy}])us sr e i k a į° a specialistą* yra Pa-
• J * fc j reiškęs, kad 83 nuos. šios ša lus as-
pere 

Nariai Chicagos, Ciceros Lietu- T,aidotuviŲ 
Direktorių Ase 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

TIRED, VVORN OUT, 

NO AMBITION 
HO W m a n y 

w o m e n a r e 
just dragging them-
selves around, all 
tired out with peri-
odic weakness and 
pain? They should 
know that Lydia 
E. Pinkham's Tab-
Iets relieve peri-
odic pains and dis-

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

Illinois, says, "I had no ambition 
and was terribly nervons. Your Tab-
lets helped my periods and built me 
ap." Tsy them next month. 

T A B L E T 5 

way Park) , viena gražiausių, 
tankiais medžiais apaugus.vY-
ra ir ruiminga svetainė šo
kiams. Grieš gera orkestrą. 
Privažiavimas patogus, nes 
vieta randasi prie kelio (High 
way 42); nuo Racino tik 6 
mylios. Sakoma, bus daug sve 
čiu iš Mihvaukee ir Kenosba. 

| menų yra paliesti slogų. Jis nurodo, 
! kad " rak tas" išvengimui slogų, yra 

P i k n i k u i r u n i n f p \r\Mf\ fMi r l ' Palaikyti atsparą, kuri nugali daug 
JTlKniKUl p d i m i a V i e i a ^ V l i a - m a ž pakenčiamai susirgimų prie

žastį. 
NŲGA-TONE pasirodė stebėtinu 

tonikų būdavojimui ir palaikymui 
atsparos. Jis tiesiaj pasiekia nusilpu
sius organus. Teikia jiems daugiau 
jėgos, ir jie išmeta nuodus, kurie 
būna priežastimi įvairių negalių. Da-
dar laikas jums būdavoti atspara. 
Imkit NUGA-TONE tik trumpą lai
ką ir tėmykit stebėtinus rezultatus. 
Parduoda ir garantuoja visi aptie-
koriai. Pinigai grąžinama, jei esat 
nepatenkinti. Mėnesio trytmentas už 
Vieną Dolerj. Lengva priimti ir pa
laiko jus tvarkoj. 

Nuo užkietėjimo mkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c 
Ir Bdo. 

AMBULANCE PATARN*' 
Turime Koplyči* 

.•-%• 

A. Petkus 1 -n 

O* , W NAKTĮ 
"*' •-•;% D a l y s e 

,. 49th Ct., Cicero 
Phone CICero 2109 

1. F. Radžius 668 West 18th Street 
Phone CANal 6174 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS U 

E JUOZAPAS f* 
UDEIKIS 

TĖVAS 4 # 
REPublic 8 3 4 0 

GARY, IND. LADDOTUYIV DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnautoja 
W. 15th Ave. Phone SOOO 

DIDELIS PAMINKLŲ 
IŠPARDAVIMAS 

Oeriausias naminis ir importuotas 
granitas paminklams parsiduoda uz 
žemiausias kainas, kurias galima jį 
parduoti. Ateikite palyginkite mū
sų kainas su bile kokio kito parda
vėjo ir rasite, kad mūsų kainos ma
žesnes. 

MRS. ANNA BITTIN'S MONUMENT W0RKS 
3958 W. l l l t h St., prie Cravvford Ave. BEVejįly 0005 

(Skersai šv. Kazimiero Kapinių) 
gis aidelte iipai&avianas įvyksią dėlto, kad aš nepsjiegiu užlaikyti 

dviej-g biznių. MRS. ANNA R |TTIN 
Tį~-~ i — — 

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids 

The only way your body can clean out 
Acids and polsonous waate8 from your 
blood is thru 9 milllon tlny. dellcate Kld-
nev tubes or fllters, but beware of cheap, 
drastic. lrritatlnK druga. If functlonal 
Kidney or Bladder disordera malte you 
suffer from Gettlng Up Nlgrbts, Neryoiis-
neas, Leg Palns. Backache, ClrcleB Lnder 
Kyea, Dizzlnesa, Rheumatic Pains, Acld-
lty, Burning, smarting or Itching, don't 
take chances. Get the Doctor's guaran-
teed prescriptlon called Cystex (Siss-
T«x). Works fast, safe and aure. In 48 
hours it mušt br.ing new vltality. and is 
guaranteed to fix you up ln one week or 
money back on return b f empty pąckage. 
Cv«tex costs only 9c a day at druggists 
and the guarantee proteets you. 

Stop 
Itching 

Skin 
Zemo greitai atleidžia Niežiančiąs 
Itashes ir Ringworn skausmus 
— sustabdo Eczema, Spuogų iri 
panašus odos nesmagumus. Mi-j 
lijonai vartojo Zemo per 25 me
tus, ir visi gyrS Ją kaipo švar ia j 
saugia, atsakančią gyduolę pa- į. 
lengvinimui odos niežSjimams. \ 
Užtvirtinta Good Housekeepingl 
Bureau. No. 4874. 85c. 60c. $1. 
Visose vaistinSse. zemo 

R S !NJ I R R I T f l T l O N 

S. M. Skudas 718 West U3th Street 
Plione MONroe 3377 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Plione BOUlevard 5203 

Ezerskis ir Šonus 10734 S. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

Lachamcz ir Simai 
J. F. EHdeikis 
S. C. LacbavviGz 

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

4605-07 So. Hermitage Ave. 
Phone YAJRds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave. 
42-44 E. 108th Street 
r-hone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituamca Ave 
Phone YAKds 1138 

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

AMBULANCE PATAENAVIMAS DIENĄ EB NAKTĮ 

J.F.EUDEIKIS 
Yards 1741-1742 

I 
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Skaitlingas Tėvu Marijonu Remeju 
Susirinkimas Marijos Kalneliuose 

LIETUVIŲ DIENA,, VAKARUOS 
PUIKI VAKARIENE RĖMĖJAMS 

PAGERBTI 
(Pabaiga) 

Antras iš eiles taipgi labai 
svarbus nutarimas — "Lietu
vių Diena*' — išvažiavimas 
liepos 5 d. į Tėvų Marijonų 
ūki, kuri patiekė V. Cibuls
kis, [nešimas susirinkimo ta
po užkirtas ir priimtas. Tokiu 

pašvęsti, kad pagelbėti reme-
. jjams, jam pagalbon gerb. kun. 

Šį Vakarę A. Žvibrlio 
Išleistuves 

V. Kulikauskas leido brolį 
Vladą: Tai didele pajėga rė
mėjams, iš kurio tikimės, kad 
visoj Chicago j skyriai sustip
rės ir darbuotės prasidės pla
čiu mastu. 

Turiu pranešti, kad šiame 
bildu visose Jungtinėse Ame-1 . . , . , , » « \ 

• . susirinkime dalyvavusieji at-rikos Valstybėse yra jvesta 
Lietuvių Diena, išskiriant Va
karuose, kur dar nebuvo; da
bar Lietuvių Diena įvesta ir 
Chioa^oje. Šis projektas bu
vo įneštas praeitam Tėvų Ma
rijonų Rėmėjų seime tam tik
roje pagamintoje rezoliucijoje 
ir šiandien tas įnešimas tapo 
kūnu. 

Šiam išvažiavimui į Tėvų 
Marijonų ūkį, tai yra, Lietu
vių Diena, pasidarbuoti apsi
ėmė sekančių kolonijų skyriai: 
Town of Lake, Brigliton Park, 
Melrosp Park, AVest Side, Bri-
dgeport, 18-ta kolonija. 

Toliau apskrities susirinki
mas pageidav^f iš centro, kad 
Tėvai Marijonai skirtų iš sa
vo tarpo viena kunigų ar bro
lių gelbėti ir nurodinėti kaip 
sėkmingiau ir geriau būtų ga
lima vykdyti visokį nutari
mai; ton pagalbon susirinki
mas prašė ir gavo pagalbon 
brolį Vladų, kuris yra plačiai 
žinomas Chicagos lietuviams, 
o mums rėmėjams bus tikras 
piliorius visokiems darbams ir 
sumanymams. Gerb. kun. J . 
Mačiulionis, kuris yra dvasios 
vadas apskričiui ir dėl stokos 
laiko, negali užtektinai laiko 

Šį vakarą Aušros Vartų pa-
rap. svetainėje, West * Side, 
skambės gražios dainelės: 
"Leiskit į tėvynę", "Lietuva 
brangi" ir kitos, nes Federa
cijos ir Susivienijimo apskri
čiai rengia didelį išleistuvių 
vakarą Antanui Žvirbjiui. 

Vakarienė bus gardi. Prog
ramoj dalyvaus dain. 0 . Juo
zaitienė, dain. K. Svenciskas, 
varg. Brazaitis ir kiti solis
tai. 

Kadangi visose bažnyčiose 
įvyksta mišparai, taigi rengi
mo komisija kviečia visus va
žiuoti į Aušros Vartų bažny
čių, o po pamaldų sueiti į 
parapijos svetainę, 2323 W. 
23 place. 

Ypatingai prašomi skaitlin
gai atsilankyti visi A. Žvirb
lio draugai ir sykiu atsisvei
kinti, palinkėti jam laimingos 
kelionės į Lietuvą. 

Ieva Lukošiūte 
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stovai nutarė apskrities susi
rinkimus laikyti visados Ma
rijos Kalneliuose. 

Dėl stokos laiko, susirinki
mas baigtas malda, kurią at
kalbėjo gerb. rektorius, kun. 
V. Kulikauskas. 

Po susirinkimo Tėvai Mari
jonai pagerbė susirinkusius 
atstovus skania vakariene, ko
kios negalima būtų rasti nei 
Chicagos dideliuose viešbu
čiuose. 

Tik labai apgailestaujama, 
kad dėl nekuriu susidariusių 
priežasčių mūsų gerb. rėmė
jai, darbuotojai, negalėjo at
vykti. Labai gaila ir atsipra
šoma, jeigu Dievulis gyvus 
laikys, ši proga, gal bus ne
paskutinė, taip, kad ateity to 
neatsitiks ir bus pasistengta 
papildyti visus trūkumus. 

Baigdamas, vardu Tėvų Ma
rijonų apskrities ir centro, ta
riu ačiū visiems buvusiems ir j darę didelį žingsnį pirmyn. 
ne buvusiems atstovams, pra-
šau atleisti, jeigu kas įvyko TflUIIJ flC I i v r SIŪTI į O 
ne taip, kaip turėjo būti, nes ' 
tas atsitiko ne iš blogos va
lios. Nuoširdžiausias ačiū Tė
veliams Marijonams, kurie 
mus taip gražiai priėmė ir 
pavaišino. J . Kulikauskas 

Dar Du Studentai Iš 
Marianapolio Grižo 

Atostogoms 

Birželio 16 d. iš Marianapo
lio kolegijos, Thompson, Conn. 
atostogoms sugrįžo stud. Pra 

tikiuosi, kad ir šį kartą 0. Pie bet leidžiama kurti ir betiky-
žienė teiksis savo mėgiamiau- bines. Šiose betikybinėse mo
siąs daineles paskleisti oro k y k ] o s e k a i k u r v i d u t i n i š k a i 

Inž. Antanas J. žvirblis, kuris 
išvažiuoja į Lietuvą. Šį vakarą, 
Aušros Vartų parap. salėj, rengia
mos jam išleistuvės. Plačiau apie 
A. Žvirblį skaitykite redakcijos 
straipsnį. 

bangomis lietuviškai visuome
nei. 

Liet radio valandų mėgėjas 

NYKSTA BETIKYBINĖS 
M O K Y K L O S 

gietės apsiėmė. Pirmininke 
iras Balčiūnas, baigęs keturių Į t a m išrinkta M. Sudeikienė, 
metų high^choolę, Aušros Va - i J a i pagelbininke O. Norkienė, 
rtų parap. (West Side). ir J Kuopoj įėjo paprotys kas 
stud. Antanas Bambalas, bai- ! susirinkimą duoti dovana tai 
gęs kolegiją, Nekalto Pras. P . n a r e i > k u r i Pirmiausia ateis į 
Šv. parap. (Brighton Park) f Į sua-mą, o kita dovana; del lai-
Abu jaunuoliai džiaugiasi, pa- [ dėjimo. Dovanas aukoja pa

čios sąjungietęs. Po sus-mo 
duodama skanaus užkandžio. 

ZJA 

VIETINES ŽINIOS 
Jungiasi Draugijos 

BRIDCEPOBT. - - Dr-jos 
Palaimintos Lietuvos priešpus 
metiniam susirinkime, birželio 
10 d.. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, atsilankę atstovai iš 
Illinois Lietuvių Pašalpos klū 
bo pareiškė, kad klubas nuta
rė prisidėti prie mūsų draugi
jos. Mūsų dr-ja su tuo sutiko. 
Dabar ši dr-ja bus viena di
džiausių Bridgeporte. 

Apie šeimynišką išvažiavi
mą birželio 21 d., L. Nezurs-
kio darže, Kean ave. ir 83 str. 

Kun. P. Lukošius 
Prisirašė Prie 

LRKSA 163 kp. 

MAEQUETTE PA&K. — 
Praėjusį pirmadienį įvyko L 
RKSA 163 kp. susirinkimas, 
kuriame prisirašė trys nauji 
nariai: kun. P . Lukošius, lai
krodininkas Andreliūnas ir 
dar vienas, kurio pavardės 
nenugirdau. A. Poškienė, dr. 
Poškos žmona, pasiėmė tuzi
ną aplikacijų ir žadėjo šiomis 
dienomis jas užpildyti nau
jais nariais. Vadinas, kuopa 

Moterų Są-gos 21 kp. laikė 
mėnesinį sus-mą, kuriame Są-
gon įsirašė dvi naujos narės 
Petrokienė ir Sereikienė. 

Raportas nuo įvykusio iš
važiavimo parodė, kad pelno 
parap. naudai padaryta $109.-
50. Kuopa širdingai dėkoja 
visiems, kurie tik kuo prisi
dėjo prie išvažiavimo; komisi
jai ir darbininkams už pasi
darbavimą. 

Į sus-mą atsilankęs klebo
nas ir du komiteto nariai kvie 
te sąjungietęs pasidarbuoti ir 
parap. kiknike, kuris įvyks 
birž. 28 d., Vytauto 'darže; 
prašė užimti virtuvę. Sąjun-

RADIO 
LIETUVIŠKA RADIO 

VALANDA 
! 

Nuo 8 iki 9 vai. kas pirma
dienio vakarą tenka ir man 
pasiklausyti naujos lietuviš
kos radioi programos, kurią 
leidžia Altbacli ir Reinhart 
drabužių krautuvė. Šios valan 
dos programos pildytojais y-
ra įžymi lietuvių dainininkė 
0 . Piežienė, "Chicago Ameri
can" raporterio žmona, ir dar 
jaunas dainininkas A. Brazis. 
Praėjusį pirmadienį ypatingo 
pasigerėjimo klausytojai tu
rėjo Piežienės puikiai išpil-

komisija paaiškino, kad vis-.auga. 
kas rengiama ir visus kvietė j 163 kp. rengiasi gražiai pa-
atsi lankyt i. Išrinkta ir darbi 
ninkai. 

Kas neturi automobilio, bus 
nuvežtas ir parvežtas V. Sa-
dauskio t roku, kuris stovės 
prie Chicagos Lietuvių Audi
torijos 12:30 vai. dieną. J abi 
puses kainuos tik 35c. 

Raportai nuo ligonių: An-
ton Šadbaras atsimaldavo ir 
išmokėta ligos pašalpa už 2 
savaites $10.00. I r kitiems ke
turiems ligoniams išmokėta 
pašalpos sulyg prašymo; kiti 
dar serga. Tame susirinkime 

sitikti jubiliejinio seimo at
stovus birželio 29 d. vakarą, 
kuomet jie, uždėję vainiką 
ant Dariaus ir Girėno pamink
lo, susirinks į parapijos salę 
užkandžiauti; To darbo komi
sijai pirmininkauja kuopos se-r 

kretorė Stogiūte. Jai pagel
bės Abramavičiūtė, A. Poš
kienė, P . Gailius ir kiti. Rap. 

Labd. Są-gos 1 kp. rengiasi 
prie išvažiavimo birž. 21 d., 
labdarių ūky. Komisija jau 
pasirengus i r visus kviečia 
dalyvauti. Trokai visus galės 

įplaukė $125.70. Draugija tu-Į n i i v e ž t i - p ^ ^ j ^ 25 c > Ti
rto pinigais turi $10,563.71. kietų važiavimui galima gauti 

Koresp. P. | nuo narių. Koresp. 

ŠUKYS -- DOODY H ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

D A B A R Skolinam ir Perkam 
Pirmus MorgiČius 

R E A L E S T A T E 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobiliu, 

Stiklu Ir t t 

dyta Antano Pociaus kompo
zicija "Leiskit į Tėvynę" ir 
pora liaudies duetų. Onos var 
das per radio yra žinomas 
kaipo lietuviškos lakštutės. 
Mėgiamiausia per radio daina 
yra Kačanausko " K a d aš naš-
laitėlė", kuri žavėdavo klau
sytojus Budriko radio valan
doj, taipgi duetai iš "Travia
t o s " su artistu J . Kudirka, 
buvusiu Lietuvos operos da
lyviu. Jiedu padarė didelį sur-
pryzą, kuomet dainavo klasi
nius kūrinius, ir publika juos 
pamėgo. Prisiminus praeitį, 

UŽEIKITE PAS LIETUVĮ 
PETER'S BUFFET 

Prieš Highvvay Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais. 

Sandvičiai ir Chile. 
PETER KAZWELL. Sav. 

6334 So. Western Ave. 
Tel. Prospect 5086 Chicago, UI 

tėra nedaugiau kaip 14 moki
nių, kai kur net vos tik 5 
mokiniai. Tai naujas džiugus 
reiškinys Prancūzijoje, toje 
bedievybės ir revoliucijų ša
lyje. 

Prancūzijoj smarkiai nyk
sta betikybinės mokyklos. Tė
vai į jas neįleidžia savo vaikų, 
ir jos turi būti valdžios už
daromos. Prancūzijos įstaty
mais leidžiama kurti moky
klas, kuriose dėstoma tikyba, 

VYČIŲ DIENA 
L I E P O S 4-ta 
Vytauto Parke 

R E I K A L A U J A M A S KAMBARYS 

R E I K A L A U J A M A S kambarys vie
nam vvrui. Su valgiu a r be valeįo. 
Praneškite laišku, pažymėdami kai
ną. Box 417, " D r a u g a s " , 2334 So. 
Oakley Ave. 

R E I K A L I N G A TARNAITĖ 

REIKALINGA mergrina namų dar
bui. Nereikia virti . Būt i naktimis a r 
ne. Lengvas plovimas. Kre ipk i t ė s : 
17 N. Latrobe, AUStin 7014. 

REIKALINGA tarnai te . Būti nak
timis. Nuosavas kambarys. A lga : 
$7.00 i savaitę. 4952 No. Central 
Park Ave. Telefonas: JUNiper 3133. 

; REIKALINGA menrina, t a rp 25 ir 
•• 3BB 30 motu amžiaus, namų darbui. P r i -

LIETUVIAI ADVOKATAI f tymai Būti naktimis. AI*a: $5.00 i 
— savaite. 3461 W. 16th St. Telefonas: 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
PenedSHo, Seredos ir PStnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. RockweII St. 
Telefonas REPubl ic 9600 

CT?Awford 0484 

RETKATJNGA MERGINA. 25—30 
metu amžiaus, df'l namu ruošos. Nuo-
snvns kambarys. Rūįi naktimis. 
INDependence 2236. 

REIKALINGA tarnai te namu ruo
šai. Kreipki tės : 12300 So. Emerald 
Avenue. 

Telephone: BOUIevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LTTCTTJVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Ree. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723 

R E I K A L I N G I DARBININKAI 

R E I K A L I N G I darbininkai prie ūkio. 
Tuojau reikalingas patyręs darbinin
kas, kuris įpratęs arkliais dirbti . 
Atsišaukite i " D R A U G O " ofisą, 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 
— — — — — — — ^ t ^ m ^ m t m 

MALIAVOJIMO KONTRAKTO-
RIUS 

State 46 90 Prosn^rt 1012 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Ave., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po plet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare 
188 W. Ramlolph St. 

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet. 

MALIAVOJIMO kontraktorius — 
Dekoratorius. Maliavoju senus ir 
Tnujus namus iš vidaus ir iš lauko. 
K r e i p k i t e : P E T E R GRYBAS, 6127 
So. Maplewood Avenue. Telefonas: 
REPublic 5332. 

EMIL DENEMARK INC, 
Autorizuoti Pard 

BUICK - CADILLAC - LA SALLE 
[avėjai 

RENDON F L A T A S 

RENDON 4 kambarių flatas an t 
75tos t a rp Stony Island ir South 
Chicago gatvekariu linijų. Pagei
daujama rendauninko, kuris supran
ta apie namų pataisvmus. Kreipki
t ė s : Box A. G., c-o " D R A U G A S " , 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, I1L 

ATSAKANTYS VARTOTI KARAI 
Mūsų stakas atsakančių vartotų karų šiuo laiku yra 
kuopilniausias, ir kainos sumažintos taip, kad šiuos 
karus greit išpardavus. Ateikite šiandien ir išsirin
kite sau karą. 

BUICK 'S5, — 6 Sedan, Radio kaip naujas . . t im\ 
BTTTOK '34, 7 Sedan, tobulas, garant. . . . . . . . . i n j * 

^ 

Važiuokit į Lietuvę! 

EKSKURSIJOS 
Ant VISŲ LalvŲ 
Greitas Patarnavimas 

B. R. PIETKEWICZ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2608 West 47th St. LAFayette 1083 
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CADILLAC '34, 5 Sedan, puikiai išrodo 1 m ?? ' 
BUICK '30, — 5 Sedan, gerai bėgantis 
CADrLLAC 'St. — 5 Town Sedan ".'.'.'.".'.'.".'. 
CADILLAC '30, — 5 Town Sedan, g e r a m ' sitovv >***' 
CADILI^\C '29, — 5 Town Sedan * 
CHEVROLET '31, — 2 Door Sedan, gerai bėga .".'.* 
CHEVROLET '30, — 5 Sedan, gražus mažas karas ". 
DODGE '34, — 2 Door Sedan, geras pirkinys 
FORD '30, — 2 Coupe, gerai bėgantis 
ESSEX '30, 5 Sedan, geroj tvarkoj 
LA SALLE '32, — 5 Sedan, tobulai bėga 
LA SALLE '30. — 5 Sedan. geroj tvarkoj 
LA SALLE '30, — 7 Sedan 
GRAHAM '39, 2-4 Coupe, geras patarnaująs karas 
HUPMOBILE '31, 5 Sedan, geras karas 
LINCOLN '31, 7 Limo. tobulam stovy 
LINCOLN '33, — 7 Sedan, tobulam stovy . 
LINCOLN '31, — Sport Phaeton, kaip naujas 
LINCOLN '30, — 7 Town Car, labai švarus karas 
OLDS 6 '34, — 2 Door Sedan, trunk, gerai bėga 
PACKARD 120 '36, — 5 Sedan, mažas 8, kaip naujas 
PACKARD '84, 5 Sedan, labai puikus garant 
PACKARD '30, 6 Club Sedan. trunk. geram stovy 
PONTTAC *34, 2 Coupe, tobulam stovy 
PLYMOUTH '34, 5 Sedan. puikus mažas karas 
P I E R C E '33. 7 Sedan, labai puikus • 
STUDEBAKER '34, 2 Coupe, tobulas, 8 cyl. 

Įmainykite savo seną karą liberališkom sąlygom, ant 
saugaus, atsakančio karo. Balansą galite išmokėti leng
vais išmokėjimais, inimant pilna apdraudą, vartojant 
mažai kainuojanti G. M. A. C. planą. 
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495. 
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495. 
SOS. 
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875. 

1095. 
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475. 
445. 

1075. 
475. 

KAMBARYS RENDON 

KAMBARYS rendon. Norėdami ga
lite gaut i i r 2 kambariu. 2 šeimy
n o j ; bungalow. 7042 So. Campbell 
Ave. 

BIZNIO PROGA 

P A R D A V I M U I garadžius i r taisy
mo šapą, su visu s t a t u ir pr ie ta i 
sais. Labai prieinama kaina, $500. 
VIOtory 5540. 

PARDUODAMA T A V E R N A 

PARDUODAMA taverna.- Biznis £e-
rai išdirbtas. Savininkas apleidžia 
miestą. 8901 So. Archer Ave., t e 
lefonas: LAFaye t te 3384. 

R E A L E S T A T E F O R SALE 
Namai-Žeme Pardavimai 

3 8 6 0 Ogden Ave. - Chicago 
Cr»awfoi*d 41OO 

PARDUODAMAS gražus 2 flatų 
namas. Ant ras nuo kampo. Savinin
kas apleidžia miestą.. 7004 So. Cam
pbell Ave. 
_—^—_^^————_>_^————————— 
PARDUODAMA medinis namas. 2 
aukštų. Savininkas važiuoja j Lie
tuvą, 1416 So. 50th, Cicero. 

D I D E L I S B A R G I N A S 

PARDUODAMAS gražus 2 flaty 
namas. Tvir tai pas ta ty tas . 4 kam
barių flatai . Nauja šildymo sis
tema ir nauji vandens pr ie ta isai . 
Apdengti porčiai. 2 karu garadžius. 
Turi parduoti už labai žemą kainą. 
Patogus susisiekimas. Kre ipk i t ė s : 
2307 S. Kirkland Ave., netoli 22 
gatvės, Chicagoj. 


