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Vokiečių centro partija neremia kanclerio
ŠIEMET EUROPOS VALSTYBĖS 

NEPADARĖ PMOS TAIKON
Maltos salos premjeras atsiprašė katalikų vysku

pų. Atsistatydino graikų kabinetas. Nuo že
mės drebėjimo Meksikoj žuvo apie 60 žmonių

CENTRO PARTIIA PRIEŠ 
KANCLERI

JOKIA PAŽANGA NEPA
DARYTA

BERLYNAS, birž. 4. — Pa-' PARYŽIUS, birž. 5. - Šie- 
aiški, kad Vokietijos preziden-1 met Europoje turėta ir turima
tas Hindenburgas buvo pas
katintas greičiau paleisti par
lamentų, kada centro (katali-

visa eilė valstybių konferenci
jų. Jomis visomis siekta ir šie 
kiama taika, ramybė ir gero-

chicagoje APAŠTALINIS DELEGATAS SMERKIA 
MEKSIKOS VALSTYBIŲ ĮSTATYMUSKOVA PRIEŠ MOKESČIUS

Chicagoj suorganizuota nau- 
i ja krašto organizacija kovoti MEXIC0 CITY, birž. 5. — tingas, žiūrint tikinčiųjų skai- 
juž viešųjų mokesčių mažini- (Apaštališkas delegatas Muksi- , čiaus.
j mų. Ikoje, Jo Eksc. arkivyskupas
j Ši organizacija iškilo po I Ruiz y Flores, smerkia Mek- 
I dviejų dienų krašto konferen- sikos įstatymus, kuriais apri- 
1 eijos, kurioje svarstyta bėga- į bojamas kunigų skaičius, 
j linės krašto išlaidos. Konfe- Į Kiek žinoma, kelios atski- 
Į reucijoje dalyvavo iš įvairių |ios Meksikos valstybės jau ap- 
, krašto dalių ekonomininkai ir > ribavo kunigų skaičių. Tas pat 
1 įmonininkai. Padaryta rezoliu ,padaryta ir šiame federaliam 
! cija, kad krašto vyriausybė ir , distrikte. Šiandieninė Meksi- 
! valstybių, apskričių ir miestų kos konstitucija leidžia vals- 

tybiij legislavūroms apriboti! valdžios žymiai sumažintų iš- 
j laidas. Nes mokesčių našta pa- kunigų skaičių. 'Bet pažymi,kų) partija atsisakė remti naujvė. Jau pusė metų bus, kaip gjg drąSpS lakūnas Lou Reichers’as andai leidosi per gjdarė iau nenakenčiama kad anribniimac turi būt nro

jų kanclerį ir 30 kabinetų. įdirbama Ženevoje, Londone, į Atlantikų j Europų. Netoli Airijos įkrito į vandenynų ir vos! _________ _________!....... ..........
Paryžiuje ir kitur, bet tikslas 1 išgelbėtas. Jį išgelbėjo garlaivio “President Roosevelt” įgula

Katalikų priešai konstituci
jos nepaiso. Jie kunigų skai
čių kai kur taip sumažino, kad 
vienas kunigas turėtų dvasiš
kais reikalais aprūpinti nuo 
40,000 ligi 100,000 tikinčiųjų.

Tai tikra beprotybė kunigų 
skaičių taip mažinti. Patsai 
Meksikos kongresas ir legisla- 
tūros triuškina krašto konsti
tucijų ir nori, kad gyventojai 
gerbtų įstatymus ųrba vyriau- 
t.ybės klausytų.

GAL ATSISTATYDINS ' neatsiekiamas.

BERLYNAS, birž. 5. — , ®ta' •'aU ketvlrtas mėnesis,
Vokietijos prezidentui Hinden ka,P ™WMa t8rias!
, , . .. . . i nusiginklavimo klaūsimu. Betburgui atemantj rudeni su-; . . , . „ ,
kaks 85 metai amžiaus. Kalba inf‘ia 1° ,os PazaPgos.

ir sužeistų gruzino į New Yorkų.

MALTOS PREMJERAS 
ATSIPRAŠĖ VYSKUPĄ

POLICIJA KOVOJA PRIEŠ 
VETERANUS

PASKIRTAS LIKVIDUO- 
TOJAS

( Stevens ir La Šalie viešbu-Į 
, čių kompanijos, kurių viena ir

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ma, kad gal per tas sukaktu- į 
ves jis ir atsistatydins, pir- • 
miau sustiprinęs junkeritj val
džių.

NAUJA PRANCŪZIJOS 
VYRIAUSYBE

SUSIDARE KOMITETAS į cūzijos entomologijos draugi- 
KOVAI SU UŽSIENINES jos 100 metų sukaktuvių iškil- 

SPAUDOS ANTPLŪ- i mėse. Į abu kongresus gav o 
DŽIU IR PORNOGRA- pakvietimus ir Lietuva. Cha- 
FINE LITERATŪRA rakteringa, kad bitininkystės

------------ kongresui ruošti komitetas,
“Verslo” redakcijoje įvyko siųsdamas Lietuvos žemės ū- 

įvairių organizacijų atstovų kio ministeriui kvietimų, visur 
susirinkimas, kuriame apsvar- 'antrašų parašė Vilna, Lithua-

CLEVELAND, O., birž. o.'ta pati valdyba tvarko abu 
— Vakar policija puolė kelis viešbučius, pavestos likviduo

į VALETTA, Malta, birž. 4.
— Šioje saloje baigės kelerių 
metų premjero Stricklando 

. vedami ginčai su Bažnyčios
i autoritetu.- Premjeras viešai geležinkriro fllftukinį'važiuoti į Teismu paaiškėjo, kad abi 

SANTJAGO, Čili, birž. 5.- atsiprašė Maltos vyskupų, o VVashingtonų. Keletas vetera- kompanijos yra stiprios, vieš- 
Vakar šioj respublikoj kilo šis atšaukė savo ganytojinį nų sužeista. bučiai tvarkingai vadami, tik

REVOLIUCIJA CILI RES
PUBLIKOJ

šimtus karo veteranų, 
norėjo gauti , Pennsylvanijos kreditoriai.

kurie' tojui. To reikalavo kai kurie Į

rev< a.

PARYŽIUS, birž. 5. — Va 
kar prisiekdinti naujo Prari- tų ir sužeistų, 
cūzijos ministerių kabineto
nariai. Kabineto priešaky yra 
liberalas Herriot’as. Po pri- 
siekdiuimo nauja vyriausybė 
ėmėsi darbo.

Vyriausybės ka- laiškų, kuriuomi katalikai gv- 
riuomenė kovoja prieš revo- ventojai buvo raginami nere-
liucininkus. Yra daug užmuš- mti savo balsais premjero 

Stricklando partijos.

60 ŽUVĘ MEKSIKOJ

MEXIC0 CITY, birž. 4. — 
Vakar rytų Meksiku «iš-

AREŠTUOTA 6 BEDAR
BIAI

tiko žemės drebėjimas. Ši sos- ja> birž. 4. — Parlamente a- 
tinė smarkiai supurtyta. La- reštuota šeši bed'arbiai demon 
biausia nukentėjo Jalisco ir strantai, kurie rūmuose sukė-

-------------- Į Colima valstybės. Vienur žu- ]ė triukšmų kalbant visuome-
pArYŽIUS, birž. 5. — A- ,vo 4°, kitnr 20 asmenų. Daug! nes reikalų ministeriui. 

merijos lakūnei Amelijai Ear-, sužeistų. Ir Mexico valstybėje

AMERIKOS LAKŪNE 
ATŽYMĖTA

laikinai yra pritrukusios pini-
BONUSŲ VARMIJAI” YRA gų. Užtikrinta, kad pinigų bus 

PAVOJUS • gauta.
Teisėjas Carpenter’is tad

styta . lietuviškosios spaudos . n^e- Matyti, kad pasauly žmo-
padėtis vidaus rinkoje. Kori-peš sųmonmgai ar nesųmonm- 
statuota, kad jų nustelbia biz- Ka’ prisimena, kad \ ilnius tik

AVASHINGTON, birž. 5.— dėl visako “Iikviduotoju” pas|n’ernĮ 
Čia atvyko daugiau kaip 2,000 įkyrė abiejų viešbučių vedėjų 
vyrų, priklausančių bonusų (mabadžerį).
“armijai.” Gauta žinia, kad ------------------

KOPENHAGENAS, Danį d atvyksta dar apie 5,000 ar 
6,000 daugiau iš įvairių kraš
to dalių.

IŠŠOKO AR IŠKRITO

palaikoma užsieninė

kad iš užsienio įgabenama ir 
viešai pardavinėjama porno
grafinė literatūra vokiečių, ru- 

! sų ir prancūzų kalbomis. Nu-

rai yra Lietuvos sostinė, nors 
dabar lenkų okupuota. Lietu
vos valdžios įstaigos neretai 
gauna tokių laiškų, kurie ad
resuoti į Vilnių.

Iššoko or iSkrito iŠ trečiojo isist“tyta Pradėti *riež‘a kova

, ................. , . . AVeston viešbučio aukšto per.“ Siais reiSki,,iais' ISrinkta
Atvykusiais .k. Šiol rūpino- Mrg Margar(,t Br>i)d| laikinasis komitetas, kuris ne-

32 m. amž., iŠ St. Louis. Pa truku8 8uSauks antr* Plat<“sni

PAMIŠĖLIO DARBAS

si policija. Jų daliai gavo ir 
patalpų. Prašyta karo depar
tamento duoti palapinių. Šis vojingai sužeista.

hart Putuam, kuri viena pers-'danK namų sugadinta. Colima .REPARACIJŲ MOKĖJIMAS ! atsisakė duoti. Tad dauguma!
A n X21__ T'fc  - • • TYliaafA rlnlic irro 01/m o4n I ______ _ _ I I I"krido Atlantikų, Prancūzijos uiiesto dalis yra pakeista griu 

vyriausybė skyrė Garbės Le- vėsiais. Spėjama, ‘kad žmonių į
BAIGTAS

gijono kryžių. aukų bus daugiau.

pasitarimų ir parengs kovos 
planų.

LENKAS NUBAUSTAS 
> MIRTIES BAUSME

BERLYNAS, birž. 4. — 
1 Naujas Vokietijos kancleris

KITAS GRAIKŲ KABINĘ-Į Papen,as reigk.
TAS ATSISTATYDINO

VILNIUS, birž. 4. — Len- ATĖNAI, birž. 4. - Dė
kų karo tarnas mirties baus šimts dienų išgyvavęs atsis- 
me nubaudė turtingų ūkininkų tatvdino naujas premjero Pa- 
A. Malko’ų, o du kitus jaunus panastasiou ministerių kabine- 
valstiečius — iki gyvos gal- tas.
voo kalėti. Jie visi pripažinti Spėjan,a> kad j premjera,, 
kaltais šnipinėjimu sovietų vai grj? Venizeio8aSj arha kūr9 jo 
d^’ak sekėjas.

NEPARDUODA DOLERIU

VARŠUVA, birž. 4. — Len
kų valstybės bankas paskel- j ----------------
bė, kad jis nutraukia Ameri-j BUKAREŠTAS, birž. 4. 
koniškų dolerių pardavinėji- Varšuvoj mirė turkų atotovas 
mų. Tai esu dėl to, kad Len- AYad bėjus. Mirusiojo lavo- 
kuose dolerių apyvarta di/lė- ras įguldytas į brangintinų 
janti. karstų vertės apie 10,000 do-

------------------- lenų. Lydint lavonų per Ru-
BUKARESTAS, Rumunija, munijų, sargylių puolė plėši- 

birž. 4. — N. Titulescu pra- kai. To sėkmėje minusiojo tur 
nešė karaliui, kad jis negali kų atstovo lavonas įguldytas. į 
sudaryti naujo ministerių ka- paprastų dėžę, o brangus kar-

PAVOGĖ BRANGINTINĄ 
KARSTĄ

bineto. stag dingęs.

KALTINAMĄJĮ paleidoveteranų miega atviram ore. i
Policija taip pat atsisako to-; m . ... . . „ , . Teisėjas Carpenter’is paki
liau jais rūpintis. Suvykusius , , T m i
Ifllllrin. nllria i «• J do ūkininkų L. Tkalcik’ų, gy-

NESISEKA SU PREKYBOS 
SUTARTIMIS

Deltuvos vai., Atkočių km. 
šio mėn. 10 d. geg. revolveriu 
nusišovė ūkininkaitis Stasys 
Kuzmickas, 25 m. amžiaus. Jis 
paliko laiškų, kuriame tarp 

; kitko rašo; “Man nusibodo 
f šioj žemėj gyventi ir tamau- 
• ti Dievui, todėl žudausi ir to-

laukia alkis ir kitos negero-į.J. Iš Tėvijos įvežamoms pre- ;au. velmm. ke
kėms numato nustatyti konti-,1,on18 huv0 ‘”rtl"Ko ūk,muko 

mo, kad Amerika dalyvaus kejimo klausimas nekeliamas.. p’oldbičiniaT’agZntai“ ^dari Sentus «rl» licencijas, be to, 8"nns’ kokla Pr|e*a’t's jį pa- 
pasaulio ekonominėje konfe. Vyriausybė tam priešinga. |jo k „warant0?,' nuo liepos
rencijoje Londone. Jis pažy
mėjo, kad šiame atvejuje re- MEKSIKA PRIEŠ RADIKA-
paraeijų mokėjimas jau baig
tas.

JAPONŲ PARLAMENTAN 
IŠRINKTAS KATALIKAS 

ATSTOVAS

LINIUS ĮSTATYMUS
MIESTO SĄMATA

MEXICO CITY, birž. metams Chi^go miesto
’ sąmata nustatyta ir miesto taV,daus reikalų departamentas I j<Wa dol

pareikalavo iš vis, valstybių i arba 26,000,010 dol. mažiau 
naujai pravestų įstatymų ko- kftip 1W m t 
pijų. Departamentas patikrins,

TOKIJO, birž. 5. — Japo- į ar kurie iš tų įstatymų nėra 
nijos parlamentan kurs šiortiis priešingi krašto konstitucijai 
dienomis susirinko, pateko ir ir įstatymams.
vienas katalikas atstovas. Tai

SILPNAPROTIS SUDE
GINO ŪKI

Patirta, kad ypač Colima ir Psichiniai nesveikas Juozas 
, Vera Cruz valstybės pradėjo' Gaurilius, Laumių km., Tryš-1 
nesiskaityti su krašto konsti-;kių vai. padegė Prano Terme- 

Tas įvyksta pirmu kartu ja- furija. Leidžia sau tinkamus, no namų, kūtę, svirnų, kloji-

P. Ošima Torakichi, iš Hoko 
date vyskupijos.

s 15 d1, pranešti apie 
sutarties dėnonsavimų. Dėl da 
kartinės sutarties Lietuvos 
prekybos balansas su latviais 
pasidarė nenormaliai pasyvus.

Tikimasi, kad iš čekoslova- 
kų taip pat pasiseks išsiderėti 
geresnių sųlygų mūsų ekspor
tui ir mūsų prekybos balansų 
su jais suaktyvinti, nes ligi 
šiol jie į Lietuvą įveždavo pre
kių maždaug už 17 mil. litų, o 
įsiveždavo iš Lietuvos tik už 
pusę mil. lt.

traukė nusišauti kol kas neži
noma. Kelias dienas prieš nu- 
sižudant, jis su nieku nesikal
bėjo buvo nuliūdęs. Tikrai ve
lnias tų vargšų sugundė ir pro 
ta sumaišė.

TURKIJA IR PERSIJA 
ATMES KORANA

ponų istorijoj.

5 PRIGĖRĖ UPĖJE

VILNA, LITHUANIE

ĮradikališkiausiuR įstatymus ir mų buvusius po vienu stogu.! Liepos 16—23 d. Paryžiuje 
juos vykdo. Gaisro metu sudegė gyvuliai, įvyks IX tarptautinis bitinin-

Į ūkio padargai, pašaras, javai kystės kongresas. Tuo pačiu
ROCKPORT, Ind., birž. 4.; Sudaryta planai nupuošti Į ir visas kitas kilnojamas tur- , metu ten pat įvyksta V tarp- 
Šalia šio miesto Ohio upė- miesto gatves ir namus abiejų j tas. Nuostoliai siekia 6,580 lit.. tautinis entomologijos kongre-

jc apsivožė valtis ir joje bu
vę 5 asmenys žuvo.

politinių partijų krašto šuva-j 
žiavimų meto.

sas. Abiejų kongresų dalyviai

LONDONAS, birž. 4. —
Turkų ir persų vyriausybės 
panaikins savo kraštuose ko- 
ranų — mahometonų religijos 
raštų, ir įves šv. Rašto pamo
kas mokyklose.

Abiejų kraštų švietimo mi- 
nisteriai tuo tikslu turės su
važiavimų Tabrize.

Praneša, kad abiejų kraštų 
vyriausybės iš pradžių galvo
jo pertaisyti patį koranų. Pa
sirodė nėra galimybės. Tad 
nutarta krašto gyventojus pa-

PLATINKITE “DRAUGĄ” turės progos dalyvauti Pran- lengva krikščioninti.
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“D R A U G A S”
Uelna kasdien, Išskyrus Mkm&dlenlua 

PRENUMERATOS KAINA: Metama — ><.«•. Pu-

SI Mėty — >1.60, Trlma Mėnesiams — >1.00, Vienam 
Oneslui — 76c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me- 

fc — >4.00. Kopija .Ma
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne*r«-

Bna. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam 
tikslui palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 ral. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

“D R A U G A S”
LITHUANIAN DAILY FR1END

Publlsbed Daily, Rzoept Bundsy.

8UB8CRIPTION8: One Tear — >0.00. Slx lfontfcs 
-r >0.10. Tbree Montba — >1.44. One Montk — TOe. 
■urepe — One Tear — >7.00. Mz Montba — >4.00. 
Oepy — .Olo.

ARKIVYSKUPAS ĮSPĖJA POLITIKIERIUS

Katalikų Konferencijos pramonės klau
simais įvykusiam suvažiavime Baltimorės ar
kivyskupas Curley’as įspėjo krašto politi
kierius. Jis pareiškė, kad politikieriai turi Be 
atidėliojimo ką nors veikti milijonų bedarbių 
pagalbai. Kitaip kraštas sulauks revoliucijos. 
Kada kils alkstančiųjų darbininkų minių są
jūdis, tada bus per vėlu veikti.

Arkivyskupas nurodo pagalbos priemonę, 
kuri šiandien yra tik vienų viena. Tai vie
šieji darbai visam krašte. Tam tikslui reikia 
skirti kelis bilijonus dolerių. Krašto vyriau
sybė tam skyrimui neturėtų priešintis. Ji 
turėtų šį sumanymų karštai remti. V

Kita priemonė, tai krašto pramonėse vy
kdymas krikščioniškų dėsnių, kurie yra nuro
dyti popiežių enciklikose darbo klausimu. Tie 
dėsniai apima daromas darbininkų sutartis 
su darbdaviais, jie liečia atlyginimų ir darbo 
Valandas, taip pat visas kitas darbo sąlygas.

Pasakodamas apie žmonių būtį, arkivys
kupas pareiškė, kad Baltimorės parapijos 
pajamos per metus seniau siekė 100,000 do
lerių, o šiandien 40 — 50 nuošimčių suma
žėjo. Seniau viena iš parapijų sayo ribose 
neturėjo nė vieno vargšo, šiandie gi kas sa
vaitė turi išleisti apie 600 dolerių vargšų 
šelpimui. Daug asmenų prieš keleris metus 
turėjo darbų ir gražiai gyveno, o šiandien 

s, ■/ virto tikrais vargšais. Prieš keleris metus 
pirkę namus, žmonės šiandien turi juos ap
leisti ir jų įmokėti pinigai (kai kuriais atve
jais net keli tūkstančiai dolerių) žūna. Visos 
labdarybės įstaigos neturi fondų vargšų šel
pimui.

Kokia būtis yra Baltimorėje, tokia ir vi
suose kituose miestuose. Tad šiandien jau ne

MOTINA
(Tikras graudingas atsitikimas)

, — Uršulyt, pašoki
— Padainuoki
— Uršulyt, pasupk mano vaiką...
Taip užkalbindavo miestelio gyven

tojai seną elgetą Uršulę dažnai ją pajuok
dami, pasityčiodami. Uršulė, suplyšusį 

kaŠelę nešina, eidavo iš kiemo į kiemą pra
šydama duonds, kai kada ką nors padirb
davo. Dauguma miestelio gyventojų žino
jo Uršulės praeitį, jos nelaimes. Jie žino
jo kad bolševikai sušaudė jos vyrą, jų pa
čių ilgai kankino ir po to ji nustojo jėgų, 
be laiko paseno ir neturėdama ii ko misti 
pradėjo elgetauti. Tačiau didžiausia jos 
neikime buvo, kad ji turėjo aklų sūnų, 
sūnus buvo dar jaunas vos 13 metų ir dėl 
ko jis apako nežinojo nei Uršulė, nei mies
telio gyventojai, nei pagaliau vietinis gy
dytojas, pas kurį ji keletą kartų savo sū- 
Bų buvo nuvedusi. Apako jis vos trijų
metų sulaukęs.

Sūnaus vardas buvo Viadukas. Išbly
škęs, pailgo negražaus veido, apdriskęs jis 
Bė vienam nedarė gero įspūdžio. Ypač dar 
ir todėl ji pašiepdavo ir stumdydavo, kad 

būdavo visuomet murzinas ir pasako
davo visokius nebūtus daiktus, fantazijas.

Jis skųsdavos motinai, pasakodavo,

laikas klausyti nusiskundimų ir pagalbos 
šauksmų. To visa jau pakankamai prisiklau
syta ir laikas veikti. Visas veikimas tačiau 
turi būt paremtas Dieviškojo Ekonomininko 
dėsniais, kurie pirmų kartų buvo paskelbti 
prieš du tūkstančius metų. Niekas kitas ne
gali patiekti geresnių dėsnių ir konstrukty
vesnių idėjų. Jei kraštas nori išsigelbėti iš 
gresiančių pavojų, į visus biznius turi būt 
grąžinta religija, krikščioniški dėsniai ir idė
ja, kad .žmogus yra “menkai kuo žemesnis

KLAIPĖDOS PROBLEMA
(Laiškas iš Londono)

Ginčas dėl Klaipėdos staiga 
priminė viešajai opinijai Lie
tuvos respublikos buvimų. Ar
ba, tiksliau pasakius, jis su
žadino susidomėjimų Lietuva 
tų Mažosios Britanijos sluok
snių, kurie seka užsienių rei- 

už angelus.” Krašto turtus neturi valdyti kalus. Nelaimei, per daug ži 
mažas žmonių skaičius, kada dešimtys mili
jinų žmonių kovoja dėl būties.

GARNER’IO SUMANYMAS

mų, gaunamų 
r

tradicija, visados pasąmonėj 
simpatizuoja bet kuriai tau
tai, kuri kovoja dėl teisės lais
vai prieiti prie didžio tarp
tautinio kelio, kurio jokia už
sienių valstybė negali atkirsti. 
Beje, dėl šios priežasties vo
kiečių propaganda dėl lenkų 
koridoriaus susilaukė mažiau 

Į pasisekimo Didžiojoj Britani-

į sak ekspertų, stato Lietuvą į 
tokių stiprių padėtį statuto 

rėmuose, kad atrodytų taktiš-jjei lietuviai yra atsilikę, tai 
ka klaida mėginti eiti toliau kaip tik todėl dėl baisaus li- 
šitų juridinių ribų laikinam kimo, kurį ilgų laikų jiems pri- 
avantažui gauti. Londene vie- metė vokiečiai grobuonys ir 
špatauja nuomonė, kad taiky- užkariautojai, 
dama statutų, visų statutų ir Klaipėdos sunkumų sukelto- 
nieko daugiau, kaip statutų, se diskusijose aikštėn iškilo 
Lietuva gali padaryti savo po- J kitas įdomus dalykas. Tai y- 
zicijų ne tik nepaprastai s(ip- ra baimė iš vokiečių pusės,

rie jį vartoja. Mat, jis yra 
toks aiškiai neteisingas, kad

. Londone šiuo., 
eikalu, ateina iš vokiškų šal- p°j’ kurioj kitoj šaly,

finiiį Ines lenkai atremia jos pastan-
Po karo vokiečių propaga il gas, parodydami žemėlapy,

kad jų vienintelis išėjimas į 
pasaulio jūros kelius yra -to
je ribotoje teritorijoje. Tik a- 
nų dieną, kada mes buvom su-

da, puldama lenkus, vengė mi
nėti bet kuriuos galimus sun
kumus dėl Klaipėdos. Prieši-i
ngai, iš Berlyno inspiruojamos .... v . i,. . ,sinnkime, kuriame Vokietijaiziniosi nuosekliai vaizdavo lie- , , ....palankus paskaitininkas kal-tuvius geraisiais Rylų Euro 
pos vaikais. Dabar staiga pa-

J. Valstybių vyriausybė visų laikų išsi
sukinėja iš bedarbių šelpimo. Ji yra priešin
ga visokiems krašte viešiesiems darbams, ku
riais būtų pagelbėta bedarbiams. Pats prezi
dentas yra nusistatęs tik didelius krašto biz
nius remti, o bedarbiams nieko.

Į tai .atsižvelgus, kongreso žemesniųjų j dėtis pasikeitė, ir mus tikina, 
rūmų pirmininkas Gamer’is, demokratas, aii-. kad Lietuvos vyriausybė yra 

, dai iškėlė savo sumanymą bedarbių pagalbai, tarp didžiausių nusikaltėlių 
Jo sumanymas apima 2,3Q9,000/XX) dblerių (tarptautinei Europos teisei, 
išlaidą. Iš tos sumos vienas bilijonas dolerių
skiriamas* krašto vyriausybės viešiesiems da
rbams, kitos sumos — kitokiems būtiniems 
reikalams. Ir tik vienu tikslu — pagelbėti 
bedarbiams, į kuriuos vyriausybė patėviškai 
žiūri. ' i

Šis pirmininko Garner’io sumanymas vy
riausybės sluoksniuose sukėlė baisų trinks- dami smarkios prOpagandos iš 
mę. Pats prezidentas Hoover’is ėmė denunci-j Berlyno> yra linkę paklausti)

bėjo prieš Lietuvos teises Klai 
pėdoj, matėme, kaip klausyto
jų nuomonė nukrypo prieš jį, 
vienam iš susirinkimo dalyvių 
tik parodžius į žemėlapį, ku

lius kabojo ant sienos už pas
parne prieštaravime tarp’Raitininko nugaros. Britų vi- 

gražių. dalykų, kurie buvo sa- suomenė mėgsta žemėlapius, 
komi apie Lietuvą praeity, ir Tų faktų visados pravartu tu- 
kaltinimų, kurie yra jai daro- rėti galvoj.
mi iš tų pačių šaltinių dabar-1 Ekgpertai; kurie SU]dijuoja
ty, yra aiškus Lietuvos aivan- 
tažas. Miat, žmonės, nežiūrė-

tarptautinius santykius poka
rinėj Europoj, sutaria dėl vie
no svarbaus punkto, kuris, mū 
sų išmanymu, suvaidins svar-

rių, bet ir jų konsoliduoti me
tais iš metų.

Argumentas, kuris anglams 
kalba Lietuvos naudai prieš 
vokiečių pretenzijas, yra tas, 
jkad, kaip ir Dancigo atžvilgiu, 
Klaipėdos uostas labai pas i 
naudojo pasikeitimu politinė
se sienose, prie kurio privedė 
karas. Šita kryptimi ir yra 
didelė Klaipėdos, kaip Lietu
vos respublikos dalies, atei
tis. Jokia hitleriška agitacija 
negali sukurti prekybos nei 
padidinti Klaipėdos pirklių ir 
darbininkų pelną. Jei terito
rija būtų grąžinta Rytprūsia
ms, Klaipėda prieitų prie vi
siškos prekybos stagnacijos. 
Prieš šitokį argumentą jokia 
politinė agitacija negali išsi
laikyti ilgesnį laiką, ypač kra
šte, kaip Didžioji Britanija,

kad anglų visuomenė pradės 
domėtis dideliu lietuvių gyve
ntojų skaičium rytinėj Rytprū 
šių daly. Bijodami, kad to ne
įvyktų propagandininkai ėmė 
tvirtinti, kad lenkiški prieš vo
kiečius nusistatę rašytojai iš
galvojo lietuvius tarp Kara
liaučiaus ir Nemuno. Jie pri
mygtinai tvirtina, kad tai yra 
lenkų prasimanymas, kurio ti
kslas pakenkti Vokietijai. Ta 
čiau žmonės Londone visai nė
ra toki kvaili, koki jie yra lai
komi, ir Britų muziejuj ir ki
tose mokslo įstaigose mes tu 
rime pakankamai įrodymų, Ik- 
lenkų rašytojų pagalbos suži
noti, kad iki naujų laikų lie
tuvių etniška linija ėjo pro 
Rytprūsius, visai -arti Kara
liaučiaus. Yra puikių pačią 
vokiečių šaltinių, kurie pakai.

kur žmonės yra pripratę žiū-Į karnai tai įrodo. Be to,'ka» 
rėti į problemą daugiausiai kurie iš mūsų yra susipažinę

tas sumanymas yra “milžiniška kiaulienos 
statinė valstybės iždo eikvojimui.” Jis sakė,
kad jo, prezidento, sudaryta finansinė atsta- mynus> dabar turi bflti jtrftuk. 
tymo bendrovė lygiai neša pagalbą bizniui ir 
bedarbiams.

“ ivyko, kad lietuviai, bų vaidmcnį bflsimalne Klaipc.

kuriuos daugau kaip 10 metų 
gyrė kaip pavyzdingus kai

dos padėties išsiplėtojime. Jie
nurodo, kad Klaipėdos statute,

( kuris apsaugoja teritorijos au-
ti į juodųjų knygų, žmonės su- tonomij4. lietuviai turi
ko, kad matyti, padėtis Klai-

Į tą prezidento pareiškimą pirmininkas j pėdoj turėjo pasidaryti tokia; -mo • g. ■ į, . ’ . .
Garner’lg nenutylejo. J.s atsake, kad paties sunk,, jog lietuviai buvo pn- pMog gtatntag ra .igkiai pri. *

-prezidento minėta bendrovė yra ne kas kita, versti stoti ginti savo suve-l , . ... .
kaip tik aiškiausia kiaulienos statine.” Nes, reninių teisių. I »• . . . _ .
ką gi ta bendrovė remia? Tik didžiuosius
biznius. Tų biznių vedėjams teikia paskolas

I gą ginklą savo naudai. Visų

praktiškų rezultatų atžvilgiu 
Vokietijos draugų vartoja

mas argumentas Klaipėdos at
žvilgiu taip pat ilgainiui prieš 
juos nukryps. Tai yra gerai 
žinomas tvirtinimas apie vo
kiečių kultūros pranašumą pa

ir net neskelbia, kam ir kiek skolinama. Be-f 
darbiams iš to nieko netenka. Bedarbių skai
čius nė kiek nemažėja ir bizniai negerėja. 
Milijonai žmonių krašte alksta, o krašto vy-

į smgąi tam, kas yra Dancigo 
Toliau kai kurių žmonės (tie Į atveju, Klaipėdos krašto gy- 

,«a, nedaug) pasižiūrėjo j že- ventojai neturi teisės savo i-
mėlapį ir negalėjo nepamatyti, 
kad Klaipėda yra vienintelis

. . „ . . . .. „ 2 . ,rą. Jei tas krastąs butų pns-nausybe to nenori matyti. Kongreso atsto- .. , . , •», t> a - •. . , , . , . kirtas prie vokiškų Rytprūsių,vai demokratai nesitiki gauti vyriausybes pa
ramos, tad ir be jo savo sumanymus stums
pirmyn.

Norint pagelbėti bedarbiams, sako pirmi
ninkas Garner’is, reikia visose krašto dalyse 
surengti viešuosius darbus. Be to, praplėsti 
tos pačios finansinės atstatymo bendrovės 
veikimų, kad ji galėtų cluoti pagalbos mažės -

kad jį niekas nemyli, o Uršulė stipriai jį 
prisispaudus prie savo krūtinės tiek bu
čiuodavo, kad Viadukas imdavo šypsotis. 
Atrodė, kad po motinos pabučiavimo, po 
jos širdingumo Viadukas ūmai praregėjo, 
pamatė saulę, žmones ir savo motiną. Ne 
vienas stebėjos tokia karšta motinos mei
le.

II.
Bolševikai išbėgo. Bet vienai nelaimei 

dingus, radosi kita. į tą Lietuvos kraštą, 
kuriame Uršulė gyveno atėjo, vadinamieji 
bermontininkai. Ją plėšikavimus pajuto ne 
tik turtingesnieji miestelio gy ventojai, bet 
ir elgetos. Tatai pajuto ir Uršulė.

Kartų pavakarieniavus ji pasisodino 
Viadukų šalia savęs ir abu balsu kalbėjo 
rąžančių. Tuo tarpu įėjo vienas girtas 
bermontininkas ir vos beapversdamas lie
žuvį piktai Uršulės paklausė:

— Ką čia dabar bambate?
Uršulė atsakė;
— Meldžiamės...
— 0 kur čia lietuvių šnipai! Kurie 

gyventojų daugiau turto turi?
— Mes nieko nežinom:..
— Nežinot, — ėmė piktai juoktis. — 

O kas šitas per vienas? Ko jis taip išsi
žiojo ? — parodė pirštu į Viadukų.

Uršulė išsigando;
— Tai mano sūnus.

— Sūnus... Ar jis vogti moka?

niciatyva šauktis i Tautų Są
jungos Tarybą. Aukščiausias

Lietuvps išėjimas j atvirą jū- autoritetas krašte yra Lietu
vos paskirtas gubernatorius, ir

Propagandininkai' graudžiai 
šaukias viešąją nuomonę ne
leisti, kad aukštai civilizuo
tus vokiečius tryptų pusiau 
laukiniai žmonės. Jie piešia 
nuostabų paveikslą gerai ap
sirengusių gražiai besielgian
čių vokiečių vaikų, su savo
kuprinikėmis einančių į mo

teli nėra Sąjungos aukštojo I kvklą vienoj sienos pusėj, k
Lietuva raidiškai būtų pas
maugta gniaužiančiame savo 
kaimynų glėby. Britų tauta, 
su savo laisvųjų jūros kelių

komisaro. Rinkimų teisės yra 
tvarkomos tam tikru Lietu
vos konstitucijos paragrafu. 
Šie, ir daug kitų punktų, pa-

— minios neraštingų apdriskė- 
lių antroj pusėj. Toks argu
mentas, mes tvirtiname, ilgai
niui nukrypsta prieš tuos, ku-

niems įmonininkams, mažosioms įmonėms, ap
skritims ir miestams, kurie neturi ištekliaus 
viešiesiems darbamB vykdyti.

Skaitytojas tegu pats dabar sprendžia, 
kas čia yra darbininkų draugas, o kas prie
šas.

su Rytprūsių lietuvių pastan 
gomis tautiškai rodytis reicho 
konstitucijos ribose.

Stebuklai mažai praverčia, 
bet pastovus darbas ir ištver
mė turi privesti prie geres
nio supratimo Lietuvos pozi
cijos ir Lietuvos statutinių 
teisių Klaipėdoj, vienintelėj 
krašto daly, kuri sveikai plė
tojasi visą laiką. Bet žmonė
ms Didžiojoj Britanijoj daž
niau ir dažniau turi būti sa
koma apie tikrąjį dalykų būvi.

(Šį straipsni parašė įžymus 
anglų žurnalistas Augur).

Želva, Ukmergės apsk. Dau- 
boriškių pradž. mokyklor mo
kinys J. S. ,š. m. kovo men., 
nukirpus ^plikai -plaukus, pra 
dėjo žilti. Prieš Velykas liga 
lyg ir liovėsi, bet po kurio lai
ko vėl atgijo. Dabar jau be
maž pusė plaukų žilų. Vaikas 
14 metų, darbštus mokinys.

— Kaipgi ponas galima vogti? Rei- Į 
kia uždirbti...

— Cha, cha, cha... uždirbti! Ar daug 
savo gyvenime uždirbai nevogus? Na, prie- 
teliau, renkis!

Viadukas, žinoma nieko nesuprato. Jis 
glaudės prie motinos ir mėgino savo ap
temusiom akim pamatyti kas per vienas 
tas žmogus, liet iš jo pastangų niekas ne
išėjo. Bermontininkas pastebėjęs, kad VIa 
dūkas žiūri į jį kaž kokiom nematytom 
akim girtas būdamas nesuprato ką tai 
reiškia ir manė, kad jis jo nekenčia.

— Tyli ir žiūrį kaip vilkas, — įniršo 
jisai ir griebė Viadukų už ausų ir ėmė 
skaudžiai tanipyt. Tuomet motina nieko 
nelaukdama puolė prie bermontininko ir 
įsikabino į jo krūtinę. — Jis aklas neruš 
jo!

v Po minutės visa suspardyta, sudaužy
ta gulėjo senė elgeta Uršulė'ant grindų, 
o jų apsikabinęs verkė neregis sūnus. Sū-' 
nūs verkė, bet motina šypsojos ir atrodė 
laiminga, kad įstengė neduoti nuskriausti 
savo sūnaus.

IIL
Uršulė visai sulinko, veidas nusirauk- 

šlėjo daugiau pasidarė panašus į kempę, 
negu į žmogaus kūnų. Tačiau jos širdy, 
jos brangiausioj motinos širdy, gyveno 
džiaugsmas. Tatai rodė jos akys. Kaip 

j tik ji pažvelgdavo į savo sūnų, kurs buvo

sveikas ir vienodai su ja linksmas jos akys 
pasidarydavo šviesesnės ir ryškesnės.

Aklas Viadukas nematė karo pasėkų, 
nematė kaip kaž kokie atėjūnai drasko 
žmonių lizdus, nematė kaip žmonės dėl 
to dejuoja, nematė kaip sunku motinai, 
kur nors rasti duonos kąsnį, kad jį pa 
valgydinus. Iš jos elgesių, iš jos kalbos 
jis nesuprato kas dedasi aplinkui, jis ne
matė, kad motina, atiduodama jam duonų 
dažnai pati nevalgo.

Kartą vargšė motina ištisą dieną nie
ko nevalgius nuėjo į bažnyčią pasimelsti. 
Viadukas buvo kaž kur išbėgęs ir ji jo 
drauge nenusivedė.

Ji meldės karštai be išmetinėjimų už 
savo vyro vėlę; ji meldės prašydama Die
vo, kad jis atitolintų bendrą krašto nelai
mę. Tuo taipu jos Viadukas lazdele pasi
ramstydamas, kita miestelio puse grįžo 
namo. Jis ėjo vidurin gatvės, o priešais 
jį girti bermontininkai. Tai buvo jųjų pa
skutinės dienos. Pamatę Viaduką, jie kaip 
paprastai darydavo, sušuko.

— Rankas aukštyn!
Bet Viadukas buvo aklas ir jis nieko 

nematė ir nežinojo nei kam tas šaukiama, 
nei ką tas reiškia. Bermontininkai pakar
tojo ir po kelių sekundžių paleido į jį 
šūvių papliūpą. Viadukas išskėtė rankas 
griebėsi už krūtinės ir parvirto vidury ke
lio be žodžio, be garso. Bermontininkai

pasuko į kitą gatvę ir girti dainuodami 
nuėjo savo keliais. Apie tą įvykį' sužinojo 
visas miestelis ir kaip žmonės ėjo iš baž 
nyčios vieną moterėlė priėjus prie Uršu
lės ją užkalbino.

— Anginai ir suėdė... •
— Ką?
— Nagi tavo sūnų.
Uršulė sudrebėjo, jos raukšlėtas vei

das mirtinai nubalo.
— Kur mano Viadukas? — lig kaž ką 

baisaus nujausdama, kurčiu balsu paklau
sė. 7

Uršulė baisiom akim įsismeigė į 

moterį norėjo bėgti, nes pasidavė pirmyn, 
bet ūmai suklyko ir susmuko ant žemės. 
Nebegalėjo pamatyti savo sūnaus. Jos šir
dis nebeišlaikė; plyšo motinos širdis!

Miestelio gyventojai vietiniam kuni 
gui padedant abu gražiai palaidojo, jut 
statė kryžių ir ant jo užrašė:

— Čia ilsis motina, kuriai iš meilės 
plyšo širdis. Tik vienas Dievas jai už tai 
teatlygins.

Ir šiandien miestelyj visi dar atsi

mena Uršulę ir jos aklą sūnų, o motinos 

dieną ne vienas nuneša ant jos kapo gė

lių. Dėdė.

Z
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Dantų ir burnos higiena
Rašo Dr. P. Atkočiūnas, 1446 So. 49th Ct., Cicero, III.

Įvairūs Straipsniai.
KĄ PASAKĖ OEN. J. D. 

HARBORD?

AKLIEJI GALĖS MATYTI
VITAMINAI • mino, stokoja seilių. Kuomet 

________ j trūksta seilių burnoje, ypač
Daug kartų “Drauge” bu-!alkaliniame stovy, dantys ne- 

vo rašyta apie vitaminus. Da-' būna švarūs ir greičiau išgen- 
ug dar bus apie juos rašoma,Ida. Be to, šio vitamino stoka 
nes kaskart vis daugiau apie sukelia ąkių uždegimo ligų, 
jų svarbų ir reikalingumų sve- vadinamų xeropbtbalmia. Dėl 
ikatai sužinoma. Šį kartų . šios ligos žmogus kartais vi- 
kreipiame dėmesį į tuos vita- sai nustoja regėjimo. Trečia,
minus, kurie turi didelės įta
kos dantų ir burnos sveikatai.

Dabar yra patirta, kad pri
ncipinė dantų puvimo priežas
tis yra stoka to maisto, ku
riame yra vitaminų ir mine
ralų. Nors mokslininkai, ku
rie daro bandymus, nėra vie
nodos nuomonės, kuris iš vi
taminų yra svarbiausiu, bet 
visi pripažįsta, kad vitaminai 
yra reikalingi tžmogaus kūno 
normaliam augimui, išsiplėto- 
jimui, išlaikymui ir sveikatai.

Vitaminas A

Prof. Moris, darydamas ba
ndymus su baltomis žiurkė
mis, surado, kad seilinęs žiur
kių liaukos, kurios negauną, 
vitamino A, nustoja veikti, su 
stojo gaminti seiles. Tas pat 
atsitinka ir su žmonėmis. Žmo 
nės, kurie negauna šio vita-

žmogaus kūnas netenka atspa 
rūmo apsisaugoti nuo kitų li
gų. Bet kokia liga greitai prie 
tokio asmens kimba.

Vitamino A yra šiuose val
giuose: svieste, grietinėje
(Smetonoje), piene, kiaušinio 
trynyje, žuvies taukhose (cod 
liver oil), lapuotose daržovėse 
(kaip antai: kopūstose, sele
nuose, salotose, tarnaitėse, 
morkvose, špinatuose). Tru
putis šio vitamino yra sme
genų ir inkstų mėsoje.

Šis vitaminas yra atsparus 
virimui. Minėtų valgių virini
mas nesunaikina vitamino A. 
Bet kadangi tose pačiose dar
žovėse yra ir kitų svarbių vi
taminų, kuriuos karštis leng
vai sunaikina, todėl reikia 
daržoves valgyti žalias, tik 
nuplovus karštu vandeniu, jei
gu yra reikalas.

ATENTATAI
Prieš prancūzų respublikos 

prezidentų Doumer įvykdytas 
atentatas primena visų eilę 
kitų politinių atentatų, kurie 
ypačiai buvo gausingi apie 
1895 m. Pastarasis atentatas, 
atrodo, turi savo “istorijų”, 
iš 1900 m., laikų, kada atenta
tų manija buvo užliejusi visų 
Europų. Tai buvo Rusijoj iš
augusio teroristų judėjimo 
vaisiai.

»

dabar abdikavusį ispanų ka 
ralių Alfonsų XIII, bet jisai 
išliko sveikas.

Vienas Vienos architekto- 
rius, Joseph Hartgruberis, 
kaip rašo austrų laikraščiai, 
išrado naujų aparatų, “regė-

IŠ MILIJONO GIMUSIŲ 
12,000 DVYNIŲ

Kai kurios moterys, o tokiu 
yra nemaža, turi įgimtų'palin
kimų gimdyti dvynukus, trv- 

jimo protezų,” su kurio pa- liukus ir net daugiau vaiku, 
galba aklieji gali atskirti švie-! Pavyzdžiui, Škotijoj viena mo
šų nuo tamsos, matyft daiktų j teris iš 14 gimdymų 11 kartų
formas ir kai kuriais atvejais 
gali net knygas skaityti.

To išradimo sekretas tuo 
tarpu d'ar neskelbiamas. Hart
gruberis, tačiau, jau jo veiki
mų demonstravo keliose gy
dytojų draugijose ir viename
Vienos mokslo klubo suruoš-•»
tame seanse, kuriame irgi da
lyvavo daug gydytojų, vald-’^ 
žios atstovų, rašytojų, žurna-1 
listų ir pačių aklųjų, 

llartgruberio aparatas yra

turėjo dvynius. Kita moteris, 
gimdžiusi iš viso 19 kartų, tu
rėjo 13 kartų dvynius/ ir 6 
kartus trynius. Viena rusė 
per 21 gimdymų susilaukė iš 
viso 77 vaikus. Viena negrė 
vakarų Afrikoj antrų kartų 
— pagimdė dvynukus, trečių 

(kartų — keturis, ketvirtų kar- 
trynukus ir šeštų kartų 

Į— net šešis kūdikius. Buvo 
'taip pat atsitikimas, kad vie 
na moteris iš 11 gimdyrmj tu
rėjo tris kart dvynukus, šešisuždedamas ant galvos ir pn- , , . , . , ,, iKart trvnukus ir du kart polaikomas metaliniu lankeliu,'. , .

_____  1;etuns kūdikius, iš viso 32Kuriuo leidžiama elektros sro 
vė. Toji srovė, matyt, jaudi
na regėjimo nervų ir perduo 
da smegenų centran tam tikrų 
šviesos jutimų.

Pradžioj seanso Hartgrube- 
ris leido bandymus su juo pa
čiu daryti. Jam akys buvo už
rištos juoda nepermatoma ska 
ra ir uždėtas tasai aparatas, 

j Dalyvabusieji buvo nustebinti, 
(pamatę, kad! Hartgruberis ė- 
mė skaityti spausdintų tekstų.

Po to buvo bandymai su iš 
publikos pakviestais aklaisiais. 
Šie irgi atskyrė šviesų nuo ta
msos, nurodė iš kurios pusės 

1893 m. gruodžio mėn. buvo ateina šviesa.
mesta bomba į prancūzų par
lamento salę posėdžio metu, 
kada buvo kilęs didelis triuk-

Seanso gale Hartgruberis 
pademonstravo keletu aklųjų, 
kuriuos jis gydė su to prote-

kų. Taip pat jam tenka dalis 
nemirštamosios garbės, kurių 
antroji divizija pelnė Suason? 
puolime liepos mėnesio 18 ir 
19 dienomis ties Seh-Mihieliu 
ir Mon-Blanku.

Tai vrų atvaizdas, atvaiz
duotas menininko, kuris vaiz-

‘.‘Dieve, pasigailėk mūsų!”
— buvo malda, kuri instikty- 
viai kildavo iš krūtinių šimtų 
amerikonų, kurie pergyveno 
tai, kų p. Scanlon’as aprašo
šioje nkygoje. Be literatinių, duojamuosius dalykus (subje- 
pretenzijų, gal būt be litera- j ktų) regėjo per šešis mėnesius 
tiško pasirengimo, šis žmogus labiausiai jaudinančio gyveni- 
atvaizdavo neišdylantį gyveni mo, kokį bet kokis žmogus ga 
mo vaizdų, kurį kareivis išgy- j Įėjo gyventi.” 
veno per šešis mėnesius, kurie Į Generolas majoras Jokūbas 
1918 metais baigėsi paliaubo- G. Harbord’as buvo vienas iš
mis. Jo vienetas, antrosios di
vizijos 97-ji marynų kuopa,

minėtos divizijos aukštų vir
šininkų. Taigi, jis viešai pa

kurtoje jis pradėjo tarnybų tvirtina, kad P. ir K. Jurgėlų
eiliniu kareiviu ir baigė kari-1 
ninku mokykloje, dalyvavo 
karo veiksmuose ties Verdu- 
nu, vidury ir apie Bellio miš-

| išverstoje karo apysakoje ap
rašytieji faktai yra tikri. Tai 

į tuo labiau didina šios knygos 
verte.

Daug pasako ir tas faktas, 
kad šios knygos leidėjais la
po jau didelis būrys įžymiau
sių mūši) veikėjų, kunigų, pro 

Tų
pavardės bus įamžintos. Jų

po 5 dol. —p. N« 
plės Fum. Co.),
A. Belskis ir ai 
rius A. Kasiulis.(

: Gerb. k įmigai, 
į jai, biznieriai ir 
tiečiai! kurie noi 
prie minėtos kny( 
malonėkite greičis 
nigus tam kili*
1) Rev. L. Drauj 
gas”, arba 2) Mr; 
Peoples Furn. Co., 
cher Avė., Chicago,!

Pasiskubinkit 
spausdinama. |

Spaude

Iš pereito šimtmečio politi
nių atentatų, kurių aukomis 
buvo Prancūzijos vyrai, yra 
žinomi 1820 m. įvykęs kuni
gaikščio Berry užmušimas, 
1835 metais Fieschi atentatas 
prieš Liudvikų-Pylipų ir 1858 
m. Orsini atentatas prieš Na
poleonų III. Ispanijoj tų visų 
laikų irgi buvo užmušta ne
maža^ ministerių.

1908* m. sausio 31 d. buvo 
užmuštas Portugalijos kara
lius Don Carlos ir jo sūnus. 
Amerikoj pilietis Book 1865 
m. užmušė iš keršto preziden
tų Linkolnų. 1901 m. Ameri
kos prezidentas MacKinley ir
gi krito dėl politinio atentato. 
1898 m. anarchistas Luccini 
Genevoj užmušė Austrijos im- 
peratorienę Elzbietą. Italijos 
karalius I, dviejų anksčiau da 
rytų prieš jį atentatų išven
gęs, 1900 m. žuvo nuo Bresci 
kulkos.

šmas diskusuojant rinkimų zo pagalba. Daugelyje atveji) 
klausimų. Buvo sužeista ke-į jam pavyko akliesiems sugrų- 
liasdešimt žmonių, tarp kurių
mirtinai kun. Lemire, žurna
listas Bertol — Graivil ir vie
nas atstovas. Atentato auto
rius anarchistas Vaillant, iš

žinti matymo galių. Tokie gy
dytieji aklieji laisvai galėjo 
atskirti spalvas.

Hartgruberis, išrasdamas tų 
“matymo protezų”, dirbo ne

vaikus. Įdomu, kad ši moteris 
pati buvo viena iš keturių iš 
karto pagimdytų kūdikių, o 
jos vyras buvo iš dvynukų. 
Taigi, šiame atsitikime buvo 
paveldėtas palinkimas gimdv-! 
ti daug vaikų, kaip pas moti- Į 
nų, taip ir pas tėvų.

Viename užsieniniame medi
cinos žurnale yra apskaičiuo
ta, pasiremiant statistikos da
viniais, kad vienam milijonui 
gimimų tenka vidutiniškai 12,- 
000 dvynių, 140 trynių ir tik 
vienas keturių kūdikių gimi
mas. Penkių arba šešių kūdi
kių pagimdymas atsitinka la
bai retai, šešis kūdikius iš ka
rto pagimdė aukščiau minėto
ji Afrikos negrė ir viena švei
carė 1888 metais. Septynių kū
dikių pagimdymas yra žino
mas tik vienas. Tai buvo 1600 
metais Vestfalijoj, Vakarų 
Vokietijoj. Šitas įvykis yra už
rašytas vokiečių kronikose.

Deja, dvyniai arba tryniai

tiniais gyvenimo metais. Daž
nai atsitinka taip pat, kad 
dvyniai arba tryniai gema ne-į
gyvi, arba gema per anksti i įįiniCTHjV'kt
tuojau nnrsta. Nenormalių ga-1 
mdvmų tokiais atvejais būna 
5—-6 kart daugiau, negu prie 
paprastų gimdymų.

X Didžiausios 
sios nelaimės fabi 
ksta pirmadienių 
daug darbininkų j 
dieniais buvę girti.^

X Aukščiausia 
viršiuj žmonių sodi 
rsok Azijoje, nuo ji 
šiauš puspenkto kįl

X Fotografai tiskaičius ėmė smarkiai didėti 
Šiai knygai išleisti kun. H. J. j kairioji veido pus 
Vaičūnas atsiuntė ’ 10 dol., o Lžesnė negu dešinio;

VASARINĖ EKSKURSIJA Į LIETUVA
PER HAVRĄ

IŠ NEW YORKO IŠPLAUKS BIRŽELIO 21 D.

Prancūzų Linijos milžinišku laivu “ILE DE 
FRANCE”. Atlantiką perplauks į 5 dienas ir 18 vai.

Vi
ZS-.

irgiprofesijos darbininkas, 
buvo sužeistas, o vėliau teis
mo sprendimu nužudytas. Po 
šešių mėnesių, 1894 m. birže
lio 21 d., Prancūzijos prezide
ntas Sadi Carnot išvyko į Li
jonu atidaryti parodų. Važiuo 
jant į atidarymo iškilmes, pri
selinęs vienas praeivis išsitra
ukė iš po skverno durklų ir 
juo perdūrė prezidentų Car
not, kurs čia pat netrukus mi
rė. Užmušėjas buvo italas a- 
narchistas Caserio; jis buvo 
nuteistas mirti ir bausmė įvy
kdyta. 1914 m. liepos mėn. p- 
nia Caillaux revolverio įįūviu 
nužudė “Figaro” direktorių 
Calmette. Keliom dienom vė
liau, būtent, rugpiūčio 1 d., 
vienoj Paryžiaus gatvėj naci- 
jonalisto buvo užmuštas di
džiausias karo priešininkas, 
žymus prancūzų politikas Jau

vienas. Jam visų laikų padėjo dažniausia miršta jau pirmu- 
vienas žymus gydytojas prieš 
kelis metus apakęs per vienų 
automobilio katastrofų. Ištir
ti išrastajam aparatui yra pa-K 
skirtas tam tikras mokslinin
kų komitetas, kurio sudėtin į- 
eina keli daktarai, fiziologai ir 
fizikai.

Jei to aparato veikimas bū
tų mokslo patvirtintas ir pat
sai aparatas ištobulintas, tai 
baisioji žmonijos nelaimė — 
aklumas — nebebūtų tokia su
nki.

siekdavo. Tačiau tų atentatų 
gal iki šiol dar nematyti, nes 
ypač diktatūrinėse valstybėse 
paprastai juos gimdo nenor
malios politinės sųlygos.

X Vokietijos sostinėj Ber
lyne yra 9,000 gatvių.

$30,70
ŽEMIAUSIA KAINA

J VIENA PUSĘ 
iš Chicagos J

NEW YORKĄ
per

NICKEL PLATE 
GEL2KELĮ

Saulės rarlorlus, Poilsio vagonai 
Ir patogus paprasti vagonai. 

Valgomieji vagonai.
$23.50 Į NEW YORKĄ

Paprastuose vagonuose Ir ta pati 
kaina ryšyje su laivakorte. Pato
gus susisiekimas New Yorke su 
visų Linijų dokais.

Ta Saite Stiret Station 
Iš Chicagos 9:46 ryto 12:45 popiet 

11:20 vakare.
I Clevelarod 6:15 vak. 10:59 vak. 

7:65 ryt#.
I Buffalo 10:40 vak. 4:00 rytų 

1:65 popiet.
I New York 9:15 ryt# 4:04 vnk. 

6:30 ryt#.
Dėl pilnų Informacijų pašauk 

Wabash 2780.
W. H. Kelly, Aust. O. Pas. Agent 
397 So. La Sallle 8«„ Cbtciųpo. III.

MILŽINAS LAIVAS “ILE DE FRANCE”, 42,000 TONŲ
t

Važiuodami Su šia “Draugo” ekskursija į Lietuvų per Prancfi- 
zijų, pamatysite vienų iš gražiausių miestų Paryžių. Galima bus ap
lankyti Liurdų ir kitas vietas.

Šis laivas yra labai didelis ir patogus važiuoti, nes jis labai gra
žiai ir puikiai įrengtas. Užtai norėdami važiuoti Lietuvon, prisidėkite 
prie šios “Draugo” ekskursijos. Užsisakykite vietas dabar!

Mes parūpiname pasportus, re-entry perimtus ir kitus kelionei 
reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų 
reikalus aprūpins

“BRAUKI” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Avė.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

PrieS rusų car» Alekoandr, re8’ knrio mirtis
II buvo padaryti net penki pa 
sikėsinimai, ir visuomet jisai 
išvengdavo mirties. Tačiau 
1881 m. kovo 1 d. studento 
Rysokovo ir L. Perovskaitės 
mesta bomba pasiekė savo ti
kslų — caras buvo užmuštas. 
1903 m. birželio 10 d. Serbi
joj susitarę 250 karininkų nu
žudė karalių Aleksandrų I ir 
karalienę. Priežastis — kon

stitucijos suspendavimas,
1913 m. Prancūzijoj buvo 

padarytas atentatas ir prieš

BY CARL ED

Prancūziją į didįjį karų.

Austro — Vengrijos sosto 
įpėdinis Pranas Ferdinandas 
su žmona, kaip žinome, buvo 
užmušti 1914 m. liepos 24 d. 
Sarajeve, kas davė pradžių di
džiajam karui.

Po karo atentatai kiek su
mažėjo. Tačiau diktatūrinėse 
valstybėse jų dažnai pasitai
ko. Prieš italų diktatorių Mus 
solini, prieš Stalinų ir kitus 
buvo padaryta visa eilė aten
tatų, bet savo tikslo jie, nepa-

j,•; *
■•"X

,’• -JT .
■tŽhiaMli

BULL RUNN ---- According to Hoyle Nothinjį Could be Worae Than to Go Autopeding Wirtiout a Special CMiume?



TUVIAI AMERIKOJE dygo ir parapija, lietuvių gar-

. d r a n g x a, Pirmadienis, Birželio 6, 1932

MTO, KANADA lis, tai paiiiutęs ne vienas 
gailesčio miltą vietoje.

Tad brangūs •Draugo” skai 
•tytojai, tai musą kolonijos lar 
mazoną gy veninius, veikimas.

parapijų. Taip pat dar gyvuo- eilėse ir su visais broliškoje 
ja G.yvuojo Ražančiaus dr-ja. vienybėje darbuotis savo Tė 
Tad gražus skaičius katalikiš- į vynės labui ir brangios tiky 
kų draugijų, kurios visos gra

buvo be galo geros. Tik nu
vykę (apie 50 žmonių), visi 
buvom tuojau skaniai pavai
šinti. Beisbolininkai, persiren
gę gražiame parke, kuris man 
primena Birštono įlankų, su- 

tTęsinys 5 pusi.)

vo susitaręs susiremti su rok- 
lordieėių rateliu, kuris, pasi
rodė, yra gana stiprus ir įuū-

be šiai dr-jai ir jos nariams ir 
pirmiems vadams. Katalikiš- 

į- i Ras jaunimas, matydamas,
kad su įvairaus plauko jauni- žiai gyvuoja ir vienam gra

žiam idealui tarnauja. Joms J darbų! 
visoms puikiai vadovauja dva 
sios vadas P. Garmus, kuris 
tiek žmones ragina keliauti

1 mu nėra kaip susidėti ir dirb
ti kultūrini darbų, nes tie ne
pripažįsta kilniausio obalsio

bos naudai, o ne Maskvai, sų ratelį sumušė 8 prieš 2. 
kaip komunistai tarnauja. Į Tokią vaišingą lietuvių, 

kaip rokfordieeiai,
(Galas)

sąžinės iš pavydo 
elės graužiasi, kaip 
; pakenkti, nes ka
lvių kolonijos vei-in,d: vi/ikia, milžiniškai demoii 

gružus, žmoniškas struoja masės darbininkų prie 
įgas. Tad bedieviai teitai. Menas, tai yra darbimn- 
kraustosi is proto, lsnauuotOjaų 

>8, kiti imasi purvi- uaiistai. Jų obalsis 
Urbo. Bet vis dėlto purvink, atimk
Mfmai gali pasigiiJ, Hiet literatūra apšviesk. Jie į klebonas ragina per pamoks 
Bįnie pasirodė nau- ltj pavydo pradeda kaip su-į luį. ir per pramOgas, kad jau- 
k pramogų, vakarė-' zvereję gyventi, nes yra aiu-l llimas kiek gaiint daugiau lie
te surengė; ar nors, zllll ubagaį lr sleloje ir kūne. tuvGtų, vienybėje dirbtų, kul- 
ivo žmoniškas, kad AleKo gtro neturi draugijose, ,'tūr6tll ir gražįus idealus pa 
na pažiūrėti progra-
ir niekados, nes tai 

nonės, purvus ir va
pamai

,’isuomet išstatyta

gražus būrelis su-
t.al ne kaitų matele bedievis-, sįorgauįzavo pu viena katuli- gyvenimo, katalikybės, lietu
kuose šlamštuose pagarsini-, vėliava — tai Toronto ' vybės keliais. Dieve, padėk

L. K. K. jaunimo kuopa “Švy laimingai vietos klebonui su 
turys.” Prie šios jaunimo kuo visais katalikais lietuviais gy-

Dievo, vėl

Vargo vaikas

KĄ PATYRIAU ROCK 
PORDE, ILL.

Gegužės 31 d. netikėtai teko

man eia 
Amerikoje, neteko sutikti; y- 
pač gerasis ją klebonas, kuris 
su visais taip draugiškai ap- 
seina; mums, norsaidieeiams, This new cheese 

treat

man nuvykti į gražia lioek-

urejau garbes truputį api
būdinti Toronto lietuvių vei- 

įkimų ir skirtumų. Mieli skai
tytojai, spręskite, koks judė
jimas ir vieningumas gali bū- 

į ti. Ir jei kuris amerikiečio pa-. J Vi, -*-A jv* ■“■*** .a. VAiilVi iiiiVViV
nieko gero nenutarė, neįstei- mylGtų. Katalikiško jaunimo i žįstauw ar giluįnaitis gyve- 
ge; kų jie turi susilaukę is, vadovybėje svarbių vietų už- įnR Tol.nntp &ias iš.
avo nuveiktų darbų.' Nei su-į įllla varg. p-lė O. Pikutytė, 

paruošia: Įes susirinkimams, nei para-1 j.urį taip pat yra Švyturietė 
'v 4“4"1-' gnnanis, nei knygynėlio žmo-lįr vad^vauja “švyturio” clio- 

ventieji, kunigą’, Uiško. Trankosi kampas nuo
katalikiški veikė
jau biaurus dar- lal privačiuose kambariuo
se komunistų ly-i žiūrėk, ten įsipyko, jau
a, kad pasaulyje neleidžia, tai vėl ubagauja 

naujos vietos, o jie, matyda-tautos nesiras to 
ų, sugyvulėjusių 

kaip Toronto komu- 
L gali minėti žydber- 
fao vardų turėti.' Ne! 

išgamoms šunelio j

iiui. Jos pastangomis “Švytu- 
kampo, tai pas žydelius saiė-|rįo” choras jau gerai nužen

gęs pirmyn; gražus būrelis 
jaunimo prie choro priklauso. Į 
Ypač garbė jai, kad sugebėjo

na Toronte, paimkite šias iš 
traukas ir duokite patarimų, 
kad nėra gražesnių ir garbin
gesnių idealų, kaip katalikų

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunus Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak. I
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

PALAIMINTASIS KUNIGAS 
JONAS BOSKO M

A, SLAKIS

PROBAK-
teikia

barberiškų
skutimosi
patogumų

namie

(PROBAK BlADE)

PatenteJ

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health qualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Eveiy one 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

KRAJFT

Velveeta
7 The Oelicious New Cheese Food

Jo Asmuo, darbai ir aukly-
, . • Kanadoje gimusį jaunimų prik tai , a6yta
1111 katalikų lietuvių eiles, vei- traukti i in*A?n kilnu d-irhs . ... „ uaukti į giazų kilnų daibu. Jo vįsas gyveninias ir uuveįk.
kimų, k uit ui ėjimų, siunta. (j§įs choras yra vienas iš gra-
Nors šiandie nedarbas, par
blokšti darbininkai, bet Te

žinusių, dalyvauja bažnyčioje 
su giesmėmis, didina žmonių

ronto lietuviai kantriai viską | pamaldumų. Čia vėl koks pa
la, nes šunelis dau- lsgyveUa ir gražioje vienybė- 
oja, negu Toronto Je dirba> ir blevas padeda.

|i, \pač jų veikėjai. lietuviai katalikai To-
žingsnyje jie pa- ronte turį aaVo bažnytėlę, gra-

Įftešos, sukčiai, čia lluosav^ sa|ę> T'en iįetu-
ausų išsižiojęs re- 
“ darbininkai, švie- 

jnykimės, neišnau- 
sni kitų,” o kad 
ta į jų parengimą 
imu, tai ir neškis 

simainęs; penktuko

viai katalikai laiko savo pra
mogas, susirinkimus, ten yru 
įsteigta katalikiška skaitykla. 
Pareina šie laikraščiai: “Dra
ugas ”. “ Darbininkas ” “ Vy-*ou- ,

M

Vjiesto cy 
looni o dū 

(alandc

CĄTAS
WaehUigton St. 

“'ūltįjeil Unirburii 7966 
iTYt'o fk&V'fco pietų
L " ’

ti dideli darbai, ypač Jaunuo
menės auklėjimo.

Knyga didelė, puslapių 707,

Namų Tel.

Karais: Utarnml 
— 6 iki 

Archer Avė. Tel.

Ketvergais 
v*i- \

a.yey3e 7337

e i'ark 3396

popieriniuose viršeliuose, kai-
rengimas salėje, choras vėl sa-i tiktai ....................... $±-(J
vo gabumus parodo. Pavyz-I
džiui, negalima nepaminėti ge 1 
gūžės mėn. 7 d. įvykusio pa-
lapijos koncerto, kurį suren
gė “Švyturio” choras. Publi
kos atsilankė nemaža.. Ir iš 
teisybės, programon tiek įėjo 
dainų bendro choro ir tokių 
dainų, kad išklausęs dainas 
imi žmogus ir atsiduri, kurtis,” 4•Laivas,” “Šaltinis,”

“Mūsų Laikraštis,” “Mūsų apie Marijampolę, ar tai apie 
d nusiperki įžangos } Kytojus,” “Trimitas,” “Pa- Nemunėlį, plaukiantį Lietuvo- 
dar tau vienas siu- vasarįs>»» “Naujas Žodis”, je. Čia po dainų vėl koks Juo- 

tukų bimbalos hny-pp^ pat yra gra2us yv joUo žus, Petras tave tiek juokina,

Gegužės Mėniuo, kiekvienai 
dienai skaitymai. Vertė kun. j 
Pr. Žadeikis, kaina .... 45c. j

Vadovas Sakyklai. Trečioji; 
knyga. Pamokslai apie Dievo į 
Malonę, Sakramentus ir Ma,- 
dų. Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina.......................$1.50

Virš minėtas knygas gali
ma gauti:

CHAS. A. PEPPER
'LIETUVIS ADVOKATAS’ 
10 N. Clark St., Room 1206

Telephone CENTRAL, 6166
3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.

Telephone VICTORY 2213

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

4600 SO. WOOD STREET 
Tel. Lafayette 6393 

Rezidencijos: 2 E. 103rd Plaee 
Tel. Pullman 6377

M?

salts;
and 

s; all
1 ele- 
ealth 
h are

CnS

A food 
teinL

1- Jphos 
the 
mente 
and strči 
fouriį j| 
cheese.
the essential ele
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

kraftcĮOcheese
KRAFt-PHENlX 

CHEESE COMPANY

PROBAK
i

ABIEM PI SĖM 
ASTRUS

Geriausias skustuvas 
— arba gražiname

pinigus 
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis { mua 
60c. už 6 — $1 už 10

Sempells — 10c. 

PROBAK CORPORATION

•M r»ST AVINUI

antras “Raudoną

|įĮ(ų piašo su kepu- U1U!S jungįa visus katalikus po 
vėl tikietus jaujviena knstaus vGhava dirbu 

teatrui; na, ir pa- Uajvui ir T6vynei Tielns vi. 
Įaakutinį centais dar !siema obalslalas raginti; pla. 
ravilrotų. Tai tau ir; uus nurodyti> }\.a |abai 
prieteliai. Vietoj pa . vadas, tai vktos kl(,b kun p 

cenoje bedarbių Aut- l(Janaus. Nors ne8enai čia gy.

vena, bet pažiūrėkime, kiek
1 pasidarbuota, parapijos reika- 

-įos moterys gyvena ... .. • • , „ i 4-J Tai ko gražiausiai sutvarkyti,

• draugijos katalikiškas knygy 
piiekalų, ! parapįja įp jos gyvavi-

Ipaahiio dienas, jie ro- 
stuvystės vaizdų, kaip

bius smaugia, išnau- ,

kad susiėmęs pilvų turi juok
tis ir rankomis ploti. Tad ten
ka padėkoti choro vedėjai p 
lei O. Pikutytei ir choristams, 
kad energingai lankė pamo
kas ir nenuilstamai dirbo. Ga
rbė katalikiškam jaunimui, 
kild moka kultūringai, tautiš- 
kai, katalikiškai veikti savo 
eilėse. Tad į darbų, jaunime 
kilnusis, kol jaunos jėgos plas 
no ja. Nuo visokių saldžialiežu-

su parapijonimis ir arkivys-1 vių, laisvamanių atsiskirkime, 
kupo pagalba -pastatyta graži! supraskime jų kultūrų, jų ide- 
parapijos klebonija. Čia gra- Į alus, kaip jie kiekvienam žin- 
žiausias lietuvių katalikų cen- J gsny mus šmeižia, persekioja.

tikro, tie bepročiai 
Kur jie esu ir kokį gy- 
gy vena. Jeigu jų pa
lis ar motinėlė pania- 
klp jų/ sūnelis ar dūk-

tras su visais patogumais. 
Pažvelkime į veikimų. Ka-

iekina tai visa, ko jį įUhkų yra šios draugijos: Šv.

t tėveliai mokė, auk- 
iiaudie išjuoktas tėve-

1UG0” KNYGYNE 
LAIDŲ ŠALTINIS”

Nebendradarbiaukime su jais. 
Kurie ne su mumis, o eina 
prieš mus, jaunime, sukruski- 
me vasaros sezonui atėjus! 

Šalia jaunimo dar gyvuoja

Jono pašalpos dr-ja; seniau 
šia dr-ja Toronte. Šios dr-jos 
katalikai atsiskyrė nuo bolše
vikų 1920 m. ir sutvėrė savo Altoriaus moterų dr-ja, kuri 
katalikiškų. Iš šios dr-jos iš- j gerai savo išgalėmis remia

LIETUVIU EKSKURSIJA | EUCHARISTINI 
KONGRESĄ IR ItlETUVį

Išplauks iš New Yorko birželio 14 dienų laivu “DE GRASSE”
•

Ekskursantai plauks į Dublinu, Airijon, kur įvyksta Eucharisti
ne Kongresas. Ten kongreso metu per 5 dienas keleiviai ant laive 
turės pilną užlaikymų ir nakvynę. Po kongresui tuo pačiu laivu 
plauks į Havru ir iš ten gelžkeliais į Klaipėdą.

Laivakortės turistine klesa į vienų pusę ....... ................. $145.00
Ten ir atgal ............................................................................ $215.00

Šiai ekskursijai vadovauja didžiai gerb. klin. J. J. Jakaitis. 
Visais ekskursijos reikalais tuojau kreipkitės į

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 SO. OAKLEY AVENUE, CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7790

-

KUN. J. JAKAITIS

SIlLjrS ŲNCLEiš spaudos maldakny-

tas, išleido seserys ko-
B. Maldaknygėje yru 
Rimas apie atlaidus n 
i, <aip 300 įvairią mal- ; 
ii'.ni popiežiai suteikė 
l| Nors visos maldos 
b< i už vis geriausios 
s kurioms suteikti at
šilę knygelė turėtą bu-
kalulikų rankose. Kai-' 

aptaisais .............. 00c.
UG0” KNYGYNE
bfo. Oakley Avė.,

f
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MARGUMYNAI
KUO DAŽO LŪPAS 

MOTERYS

maitinasi jo sultimis. Kai utė
lytės suauga, jas atsargiai nu
žeria nuo lapų šepečiais ant 
paklodžių. Paskiau jas supila

jų įdėti j tam paruoštų ma
šinų ir klausytis gražaus skai
tymo. Vadinasi, knygos būtų 
nespausdinamos, o paruoštos

į tam tikrus indus, kur yra panašiu būdu, kaip filmų gar-

Paskutiniais metais yra la
bai Įsigalėjus mada moterų 
tarpe raudonai dažyti lūpas. 
Dažo lūpas tam tikrais rau
donais pieštukais. Tačiau la
bai reta rasti moterį, kuri ži
no, iš ko yra gaminami tie 
pieštukai lūpoms dažyti.

Meksikos valstybėj, šiaurės 
Amerikoj, yra daugybė įvai
rių rūšių kaktusų. Ant vienos 
kaktusų rūšies (oponeia tune- 
ra) veisiasi tam tikros rūšies 
augalų utėlės “daetilopus co- 
ccus.” Šias utėles pereitų šim

patašiaus ir lavos dulkių. Čia sinė dalis. Jei šį sumanymų
utėlytės žūva. Po to jas pa
deda saulėj ant ilgų lentų, iš
džiovina, rankomis atrenka ir 
suskirsto į rūšis ir perleidžia 
per specialias mašinas. Utėlės 
pavirsta juodais grūdeliais. 
,Jei tokį “grūdelį” suspausti, 
tai jis rankų nudažo ryškia 
raudona spalva. Iš tų tad utė- 
linių grūdelių fabrikantai ga
mina pieštukus moterų lūpo
ms tepti! Utėlės yra gana 
brangios, lig 13 litų už kilo
gramų.

7,000 dainų, 300 pasakų ir a- Į 
pie 3—4,000 visokių patarlių J 
burtų ir kt. Humanitarinių m. 
fakultetas vienų mokyt. Jurg. 
Dovydaičio dainų rinkinį jau 
išleido.

pavyktų nebrangiai ir gerai 
įvykdyti, tai rašytojai savo 

raštų nebeapausdintų, o skai
tytų juos. Mašina jų balsų fo
tografuos taip, kaip ir filmos 
balsų ant lapų, kurie bus su
siuvami knygon. Pakaks tokių 
knygų įdėti mašinon ir klau
sytis jos autoriaus balso. Jei 
šitas knygų gaminimo būdas 
prigytų, tai knygoms skaityti 
nereikėtų mokintis skaityti. 
Užtektų tik žinoti kalbų. Va
dinasi, ir nemokantieji skaity
ti galės skaityti,' arba, geriau

ŽMOGUS SU TŪKSTAN
ČIU KAUKIŲ

DAKTARAI:
Ofisas Tel. Grovehlll 0617

Res. 6737 S. Artesian Avė. 
Tel. GrovehiU 0611

I DR. J- j. SIMONAITIS
GYDJfTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road 
Vai.: 2-6 ir 7-6 P. M. Ket. 9-12 A.M. 

Nedėlioj susi tarus

DR. SŲZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Frandsco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 4 po pietų. 

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge iki I vai.). 
Seredomls Ir Nedaliomis pagal susitarimų.

tmetį vienas vaistininkas at-1 KNYGOS BUS NE SKAITO-1 Pasakius, klausyti knygas, 
beno iš Meksikos į Las Pal-
ls salų, Kanarų salyne. Las 

'alinas sala yra didžiausias 
pasauly šių utėlių veisimo ce
ntras. Platūs kalnynai tai, 
400 — 500 metrų aU^tUmoj, 
yra apsodinti kaktusais. Ant 
tų kaktusų lapų yra paleidžia 
mos utėlių patelės, kurios pri
deda begales kiaušinių, iš ku
rių išsirita mažos utėlytės. 
Jos įkimba į kaktuso lapų ir

MOS, BET KLAUSOMOS

Žinia, kad dabar kinemato
grafų filmos ne tik rodo ju
dančius paveikslus, bet ir per-: 
duoda gerai visokius garsus:1, 
žmogaus kalbų, gyvulių balsų, 
trenksmų, ūžimų ir t.t. Tai yra 
vadinamos tonfilmos. Du ame
rikiečiai inžinieriai nori tokiu 
būdu ruošti knygas, kad, užuot 
knygų skaityti, būtų galima

KĄ PATYRIAU ROCK 
FORDE, ILL.

(Tųsa iš 4 pusi.) 
sirėmė. Publikos buvo tiek pri 
sirinkę parke pasižiūrėti žai
dimo, kad, rodėsi, visi Rock-

Nesenai Marselly teismo kai 
tinamųjų suole pasodintas 
žmogus, kuris optimistiškai 
klauso teisėjo žodžių ir prisi- VaX 
spyręs tikrina, kad Paryžiuje 
turi kelius puikius namus ir! 
vienų liuksus laivų, bet kariu 
paaiškina, kad ta jo nuosavu- * 
bė po svetima pavarde slepia ! 
si, kari jei kyla noras prašom 
sužinoti. Be to kaltinamasis 
laisvai pasiūlo teisėjui lažin- 

* lis iš 5/XX) frankų, jei jis per 
astuonias dienas nepaspruks iš 
Marsellio policijos rankų.

Tai “žmogus su tūkstančiu 
veidų” John Marcieli.

Tardytojas kartų jo paklau
sęs kuo jis užsiėmė, atsakęs 
jog jam daug lengviau būtų

Tel. Lafayettę 5793aiayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėliojo pagal sutartį

DENTISTAI

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
D E N TĮSTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 HtTMt

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLDŽIS

Oiiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395
>
t

Ofiso Ir Res. Tel. Boul. 6911 Ofiso Ir Res. Tel. Boul. 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 Wesl 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
▼ai.: 1-1 ir 4:14-1:24 vai. rak. 

Nedėlioj susitarus
▼at: 1-4 Ir T-t vai. vakar* 

Nedėlioj

Tel. Canal 9267 Rea Prospect 1669

DR. P. Z. ZALATDRIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Pezldenclja 6609 So. Artesian Avė. 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

• iki 8:64 vakar*

Tel. Canal 4744 Rea Republio 6264

Tel. Ofiso 4060 Rea. 9866

DR. A. 6. RAKAUSKAS
5815 — 6th Avenue 

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Rezidencija:

8904 — 71st Street 
Nedėliomis tik susitarus.

GRABORIAI:

J. F. RADŽIOS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms pa. 
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 3238 8. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4088.

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2616 arba 2614
2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
TEL. CICERO 6927

fordo žmonės susirinko. Žino-. 
ma, mūsų tymas vietiniams alsak>'ti jo.klau-

DEN TĮSTAS 
2201 We3t 22nd Street

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS ’
GRABORIUS

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

turėjo nusileisti.
Po žaidimo gražioj parap.

svetainėj prasidėjo tikras ba
lius, kuris tęsėsi gana ilgai; 
žinoma, neapseita ir be vienos 
kitos prakalbėlės, kurias pa
sakė vietinės kuopos dvasios 
vadas iškalbus kun. Urbona
vičius, Al. Manstavičius, jų 
kuopos pirm. ir kiti. Pasibai
gus vaišėms, visi suėjom į 
bažnyčių, nes klebonas pakvie 
tė padėti rokfordiečiams su
giedoti Mišparus. Mes, nort- 
saidiečiai, gėrėjomės gražia ir 
jaukia bažnyčia, kuri yra nau 
jai pastatyta ir labai gražioje 
vietoje, ant neaukšto gražaus

stų kuo neužsiėmė. Ir, iš tik- 
rųjų, John Marcieli per savo 
gyvenimų išmėgino visas tar-

(Kampas Leavltt St.) 
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

nyhas bei specialybes. Būdavo •, Bouievard 7589 

kartais net svetimos valstybės į Re*
pasiuntiniu ruošdamasis įduo
ti Prancūzijos vyriausybei sa
vo įgaliojimus, bet greitai di-1 
ngdavo pavirtęs aukšto laips- j 
nio uniformuotu karininku.

Jis tokių avantiūristo, suk-1

Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A b 

4712 So. Ashland Avenue 
Vąl.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomls tik ' 
iškalno susitarus

Ofisas. Laboratorija ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

DR. S. BIEZ1S

čiaus karjerų pradėjo būda-|rei. cicero 1260
mas cirko aritistu, gyvačių ke
rėtoju. Bet per savo apsuk
rumų pasiekė tokios nuotykių 
ieškotojo garbės, jog nuo po 
reitos vasaros jau jį sekė ši
mtai kriminalines policijos a- 
gentų ir įvairūs teismai jį nu- ‘

DR. GUSSEN
X-Ray

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. Tel Canal <122

Husų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, III.
Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue
I. J. ZOLP

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė grųžl koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Rooeevelt 7622

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 44th Ir Paulina Sta. 

Tel. Boulevard 6203-8413

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9

— valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus 

4847 W. 14th ST. Cicero, UI.

Rezidencija: 4428 S. Richmond Ava 
Telepbone Republic 7848 

Valandos: 1—2 Ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj; 10—12 ryto.

ka^uko. kurią apaugęs tau-— C.K. Kliauga
kiais žaliuojančiais medžiais.' „ ,v v d e n t 1 s t a s

Po Mišparų prasidėjo šo-
kiai, kuriuos suruošė Vyčių 
vietinė kuopa artimesniam su
sipažinimui su Cliicagos Vy
čiais. Apie 11 vai. nakti mes

DR. M. T. STRIKOLIS

Ofisas 2403 WEST 48 STREET 
Kertė So. W ėst era Avenue 

TeL Prospect 1028

Rezidencija 2369 So. Leavltt St. 
Tel. Canal 0706

▼alandoe: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 
Nedėlioj pagal susitarimų

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoz 
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Buivd. 

4:20 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
Cicero <42. Rea tel. Cicero 2888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 Iki 4 ir 4 iki 8 vai. vak.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Telefonai dienų ir naktį 

VIRGINIA 94«
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4445 S. Ashland Ava

Chicago, *111.
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7 820
Namų TeJ: Prospect 1930

Policijos Žiniomis JIS ls ZI11O- Utarniukais, Ketvergais ir Subatomis 
.. .... 2420 W. Marųuette ltd. arti Westernmų išviliojo apie 14 milijonų Avė. Pilone Uciulovk <828

Fanedėliais, Seredomis ir Fetnyčiomis 
1821 So. Halsted Streetfrankų, o per paskutiniuosius I

du mėnesius jį suėmė 12 kar
tų, tik jis vis pasprukdavo.

... _ , „ , . . . Deauville kurorte apsimetęsapleidom Rockiorda ir Jaimin „ ,.. . svetimšaliu, pasiuntiniu pergai sugrįžom į Cliicagų.
Lietuvytis

GAVO 4 MEN. ATOSTO
GŲ RINKTI TAUTO

SAKAI

ToL GrovehiU 1696

DR. A. L YUŠKA

vienų mėnesį išleido karališ-

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Mokyt. Jurgis Dovydaiti?

kai gyvendamas 1000 frankų 
ir paskutinėms dienoms iš vie
no liuksus baliaus dingdamas 

j be pėdsakų išnešė 7000 Niz- 
j zoje, kaip nuolatinio kurorto 
1 svečio laukė 10 kriminalinės

DR. ATKOČIŪNAS
Yra išvažiavęs atostogoms. 

Grįž birželio 6 dienų.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.

Šaradomis po pietų ir Nedėldlenlate 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTB ROAD

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITDSH, OPT.

Tel. Yards 0994

Res. Phone: 
Bnglewood <441 
Wentworth 2004

Office Phone 
Wentworth 1994

Rezi|dencijos Tel. Plaza 8209

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų

DR. A. R. McCRADIE

Seniausia j ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

’ Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didystei Ofisu

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; Y ARDE 1741 ir 1748

L '

Pažymėtina, kad mokyt. Do- J ntai jautė pareigų nedaryti 
j vydaitis jau turi surinkęs per nemalonumų. !

MYKOLAS' 
GUŽAUSKAS

mirė Birželio 4, 4:80 vai. ryt*, 
49 metų amžiaus. Kilo iš Ži
gaičių parap., ZariŠkių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliudimc 
dukterį Onų, sun,ų Atitartų, pu- 
seserj Paulinų Hutlnienę ir švo 
gorį Būtiną, puseserj Jozefinų 
Krikščiūnų, ftvogerkų Paulinų 
Brazauskienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
koplyčioje, 1650 W. 46 St.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nyje, Birželio X, 1932, iš kop
lyčias 8:30 vai. bus atlydėtu 
į šv. Kryžiaus pa r. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų, po 
pamaldų bus nulydėtu j Av 
Kaztmeiro kapines.

Nuoširdžiai kviečaime visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose hrtdoflųvė- 
se.

Nuliūdę Duktė, Status, Puse. 
serfls ir <riminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 

I. J. Zolp. Tel. Blvd. 6203-8418.

_ »

Jgavo 4 mėn. atostogų rinkti! policijos agentų, bet iš trau- 
tautosakai. Jis išvyksta iš kinio, vieton. sukčiaus išlipus 
Kauno Veliuonos link ir mano j uniformuotam Prancūzijos au- 
npkeliauti visų Žemaitijų. ' kšto laipsnio karininkui, age-

Nuo 7 iki 9 vakare 
iNedel. nuo 10 iki 12 dienų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 ir 7-9 vaL vakare

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

'Po to jis dar tapo general-J 
konsulu ir persų šacho asmens ^“^“kJų aptimmio' 
gydytoju, bet vis tiek Marselly

į suimtas. Manoma, kad pastip 
rinta sargyba ir tvirtos kalė 
jimo sienos pajėgs išlaikyti 
ilgiau negu jis mano ir plepa.

X Pernai iš varžytinių vi
soje Lietuvoje parduota 685 

' ūkiai (be Klaipėdos krašto). 
1 štų 685 ūkių 148 parduoti if 
tiktyvių (dįrb,tinių) varžyti- 

inių. Fiktyves varžytines ūki 
| ninkai daro nusavybes doku- 
1 mentųras įsigyti. Jie iš anksto 
• susitaria kainų, išduoda veks- 
( elius, paskui suprotestuoja ii 
tt. Takios dirbtinos varžyti
nės daugiausia išsiplatinę Tel 
šių apskr., kaip pareiškė že 
mės banko vaJdytojas.

X Vienas išaugęs banginis 
sveria tiek pat, kįek 88 dram
bliai arba 440 meškų.

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 

nervuotu-
mo, skaudamų akių karštį. Nuimu 
dataractus. Atitaisau trufnpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavgnas daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
<ias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM

LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
oų akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

Ofiso TeL Victory 6893
Res. Tek Drexel 9191

Jd neatsiliepia šaukite CcntraI7464

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

Ofiso Tel. VICTORY 3687
Of. ir Rea Tel. HEMLOCK 237 4

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 povak.

plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimų.

DR. CHARLES SEGAL

4712 8. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyriį Ligų

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 819i

DR. H. RARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L DAVIDONIS, M. fli
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STRF.ET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 4—S 
Nedėliomis: nuo 19 Iki II.

VaKr ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 
' pietų: 7—8:30 vai. vakare.

Nedėliomis 10 iki 12

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
TeL Kenwood 5107

Telefonas Midway 2880 Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Ndo 4 iki 8 valandai vakare

apart iventadienio Ir ketvirtadienio.

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
Tel. Hemlock 1744 I

Rea Tel. Prospect 0410

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Road 
VALANDO8:

9 iki 12 ryto, 7 Iki • vakare 
utan. Ir Ketv. vak. pagal sutartį

Am.

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4166 South
HM. <421 So. California Avė. 

Taki 1-4, S-l S. S. Ukfclrtaai Ketv
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C H I C A G O J E

TRIMITININKAS

1115 g-vės ir Cicero Avė.). Šis 
I piknikas rengiamas vargonų 
i paskutiniam įmokėjimui. Gir- 
1 dėti, parapijos choras rengia 
į įvairių programų. Be kumšty-.dva8*08 vadas. 
i nių ( boksų) bus dainų ir i- 
j vairių žaidimų. Gerai žinomas 
! biznierius J. Pužauskas jau 
įpasižadėjo net du trokus duo 
!ti ir mėsos kepsniams. A. Ali
šauskas ir Vilička taip pat 

;veš piknikierius. Parapijos 
! komitetas tik

Visiems West Sidės lietu
viams/ Aušros Vartų parapi
jos parapijonams ir visiems

J

Hitus
ka sutvarkvsime. Visos narės todėl rezervuokite vietas pas * * * I ‘prašomos atsilankyti. . nares arba pačioj ligoninėj 

Visos' narės nutarė važiuoti pas seseles. Kelionės “round 
į parapijos išvažiavimų birže- trip” kaina $1.00. Prašomos
lio 5 d. Jeffersono miškuose

.■y;1
vųrienei ir jos ^dukrelei, ku-' 
rios mane taip užjautė. į

Nuoširdžiai dėkoju gerb.

NAUJAS MEDICINOS 
DAKTARAS

Pirmhdienis,
fciMlIllMi » ■ ■■■■■ III .H II I

birželio 6, 1932

Oriental teatre rodoma 
'“Two Seconds”. Asmeniškai

Mūsų tautietis, daug metų
dalyvauja Gene Dennis.

Tivoli — “Gobs of Joy,’’
Uptown — “Rhapsody in Rliy

kleb. kun. A. Briškai, kuris1, „................
* i mane ligoj aplankė ir dova-į UT^S U° a .7 3®!. aU P*’------ —j

.įtinese valstybėse, Julius Jur- thm,** Paradise — programa
pasiimti sau pietus. Svečiai su

Baigiant suwn» nnrtdęuiser-1savo draugais irgi kviečiami^ dvasijka dovMą 6v. Mi . ...
gančias ir mirusias sukalbėjo, dalyvauti. Kelionė įvyks bir- Ljjų atmininio-_ gintarinį ro-‘gg & ^argelevičnis) baigė ga-'iš lOties dalių.

želio (June) .7 d,(antr«iienį).Ižan4ill; - visad stmSnsiu Blk ™ijį Columbia universitetu
M. D.;Visi išvažiuosime iŠ ligoninis 1¥0 maWose Nuo5irdžįai d5ko. 

'lygiai 9 vai. rytų. Rezervuo
WEST SIDE

ju visiems lankytojams: gerb.
New Yorke ir birželio 1 dienų ' 
gayo medicinos daktaro dip

3KO TEATRUOSE

i kitę vietas ne vėliau kaip bir- sese)ė |tazi„rierieėi«j vado- tPrieS 4 metua baJ«s
Iželio 4 d.

Nek. Pras. mergaičių soda-' 
licija birželio 1 d. priėmė 12; 
naujų narių, 8-to skyr. mer-j

galvoja, kaip!«aites- Sod*“®^ naujas »“- 
1 daugiau pelno pudarvti. Vis- res «ra'žiai Pavaišino ir palin- 
kas pavyks, jei tik bus gražus ksmino- Po
oras.

XJuozapas Žvirblis atidarė

Alfa

LIET. VYČIŲ “DAINOS” 
CHORO POKYLIS

įvei ir jos pagelbininkei, po Columbia universiteto kolegi-
: nioms : O. Aleliflnienei, Bašin- 3*i Jls yra ‘ J)rai>8“"

State — Lake teatre rodo
ma “Westward Passage.’’

Palace teatre duodama jvai-
skienei, O. šakunienei už ap- C1J°S nari° Petro Jur«ėlos Jau’įri programa, kurių išpildo ga

niausias brolis 25 metų am-tbūs artistai 
žiaus.

Birželio 1 d. naujų daktarą 
KasragieneiT Voenienrf? Jo- pasveikino P. Jur-

lankymų ir suteiktų dovaną, 
L. Račkauskienei už suteiktų 
dovanų ilgam atminimui, O.

Birželio (June) 11 d. Mel ____
pasakė kelis žodelius ir pra-jdažio auditorijoj įvyks choro j nuškevičienei, Anglickiąms už gėla’ Z’ Jurgelienė, Šimučiai, 

- šė, kad mergaitės lankytų su-1 sezono užbaigimo pokylis (ba-Į^ malonų aplankymų ir pa- Pr' Gudas ir Insodai-

DEL KO ATŠAUKĖ 
RAČKAUSKĄ

Lietuvos laikraščiai rašo,
Chicagos lietuviams praneša- “Barbecue Stand” prie West-1 Pudrinius ir būtų tikros so- nkietas). Choro valdyba dir- tarnavimų (mane kelis kartus * Pažymėtina, kad J. Jurgė'a kad anglų spaudos žiniomis 
me, kad Aušros Vartų parap lern Avė. ir 75-tos gatvės, Sa-1 da^c^os nar®s- Kleb. kun. J- ha kiek gali choro nariams iš !nuveįa pas gydytojų), pp. visų laikų labai gerai mokėsi, I Backauskas iš pietų Afriko

Mačiulionis paaiškino šios dr- siųsti bilietai; nariams nemo- Kelpšams (už tą pat)> pp Bra! gaudavo aukščiausius mokslo atšaukiamus dėl to, kad, bV
jos svarbų. karnai, bet galima atsivesti zauskamg> Mrs. Magnus, pp.! pažymius ir to universiteto ,damas ten konsulu, pridaręs

Tėveliai, leiskite savo dūk- sav® gerų draugų su įžanga A Engelfenei, Lileikienei su profesorių buvo laikomas vie-!daug skokj *r patekęs j moke-
friend ticket 50c. Orkest- jukreie. pp A Radaviciams, nu iš gabiausių medicinos stuj,1im^ sunkumos.

dingos draugijos. Priklausy-f,™8 ?a^^8^a8 ^as ^S’^®r’S p. J. Girtvainiui, Peoples Fur- dentų. Be to, jis ir Lietuvai• m irpTunnmv <<hdai 

damos prie šios draugijos, jos fro,1° piknike. Nau , njture Co., pp A Ciapui, Mis- eu ginklu rankoje patarnavo: į NKITK 1 RAL-HA'
išmoks dorybės ir paklusnu- V U10™ Vedėjas muz. J. Sau- Į kui, K Stone ir j0 draugm., buvo šiauliu-partizanu Vilnių

Paskui jūs, senatvės susi- ’ f18, . gyvaus tame po- visiems esu labai dėkinga. i je, Kaune ir dalyvavo Klai

metinis piknikas įvyks liepos 
26 d. Vytauto parke.

Klebonas su komitetais ir 
parapijos darbuotojais jau tu
rėjo keletu svarbių pasitari
mų pikniko reikalais. Yra nu
matyta turėti piknike tokių 
riaujienybių, kokių niekad nė
ra buvę. Yra numatyta būdai 
sukviesti į piknikų visos pa
rapijos ir apylinkių jaunimą, 
draugijas ir daug svečių iš ki
tų kolonijų. Visi Wėst Sidės 
ekspresininkai kviečiami su 
savo dideliais trokais patar
nauti piknikieriams,
zuojami ir privatiniai automo
biliai. Visi, kurie pasirengę 
patarnauti parapijai, prašomi 
užsirašyti parapijos ofise, kad 
būt lengviau suorganizuoti 
važiavimų.

Toliau reikia pranešti, kad

koma, labai gardžius užkan
džius patiekia. Geriausio pa
sisekime, Juozuli.

X Su pavasariu ir mūsų | reles priklausyti prie šios nau 
kolonija atgijo. Visur viskas 
sužaliavo lyg rojuje. Tikrai 
pas mus vasarų gražu. Dėl to
tie, kuriems teko apleisti 
kolonija, vėl nori grįžti atgal.

Rep.

BRIGHTON PARKAS

ši

I

mo 
laukę, 
.Iš

turėsite paguodos • viš

VYČIŲ CHICAGOS APSKR. 
SUSIRINKIMAS

kylyje. Visų L. Vyčių kuopų 
pirmininkai kviečiami ir pa
sižadėjo būti. Bus vienas di
delis supraiząs choro naudai.

M-G-Kt

P. Vaicekauskienė pfdos. a‘™da''im«’- J“ t** S*- 
(męs ir augęs Amerikoje. Pa- 
' vyzdingas jaunuolis!

Gegužės 28 d. Šv. Pan. Nek. 
Pras. bažnyčioje kun. A. Va- 

Organi- lančius suteikė moterystės sa
kramentų p-lei Valerijai Ju-

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & ŠOU
7126 So. Rockwell Street 

Td. Repnblic 5099
Mes permufuojame pianus 

torničiug ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra 

greitas, geras ir nebrangus.
Mes pervežame daiktus iš 

ir į kitus miestus.

PRANEŠIMAI (
Bridgeportas. Šv. Petrone- J 

lės dr-jos pusmetinis susirin
kimas įvyks birželio 6 d. 7:3Q , 
vai. vak. Šv. Jurgio par. svet.

BALABAN & KATZ 
TEATRAIPADĖKA

Tariu dėkingumo žodį d r. 
P. Zalatoriui (1821 So. Hals- 
ted St.) už jo rūpestingų gy
dymą, ir prižiūrėjimų mano 
ligoje. Esu įsitikinęs: jei ne 
jo pastangos,1 • būčiau nepagi-

I: Manstavičius, rašt-ku centro jęs! Daugelis gydytojų pripn- 
kad turėjau vėžį (can-

Vyčių Chicagos apskr. susi
rinkimas įvyko geg. 27 d. Au
šros Vartų par. svetainėj; bu- 

nokaitei ir Juozapui W1ielan, vo gana gausingas, gyvas, su
su iškilmingomis Šv. Mišio- 
mis. Choras sugiedojo “Veni

naudingais
nutarimais.

sumanymais bei 
Susirinkimo pir-

Creator” ir Mišias, o p. žy-jurininku buvo energingas Vy
| lienė (iš Waukegan) puikiai i čių veikėjas centro rašt. Al. 
giedojo “Avė Maria” ir

Chicagos tatre rodoma “E-
Narės, malonėkite atsilankv ! vervbody’s Welcome” ir “So

ti ir sumokėti visus savo ftio-'0e^y Giri”, 
kesčius. i United Artists teatre rodo

ma “Congress Dances.”
0. Kliu&nskaitė, rašt. >________ __________________

------------- AUTOMOBILIŲ MEKA-
X Moterų "Sąjungos 1 kuo-' NIKAS

pikniko .tikietiį platinimas įaui^°Ve^°U ^uly’ t^iant mo- valdybos p-kas ir Vyties j Dr'Zalatorius an P°* Pusmetinis susirinkimas' sutinka pataisyti, arba jums padėti
♦-----~_i-------------red A Lapinskas. Šie neišse-1 cer' ,uP°.le- vr- malonus, aP f rĮsiūbuoja. Daugiausia tikiu-iteryS“8 sak™m™‘«- P® aP®i 
gų visi sveteliai rinkosi pastų išplatinusieji gaus nuo kle

bono gražias dovanas. Girdė
ti, kad biznieriai tariasi apie 
aukavimų pikniko restoranui 
valgomųjų produktų —

. . . jūsų namuose, u* pusę kainos, negu
žiūrėjęs mafto^ lūpų, žadėjo įvyks Iželio 7 d. 8 vai. vak. šaradoje aI‘^YCTi^'e»SP^auk,t: 
stengtis mane Išgydyti. Sūdė- ^v' Jurgio par. mokykloj. \i

lūpų “Rsdium” adatų; 808 nargs kviečiamos atsilan-

•cim-
nų, ančių, kumpių ir kito-
kiy gfrybi,,.- Biznieriai nori i ^‘8i'a"k4 .kkb- BriSkn,

kun. Valančius ir kun. Jone-

miamos energijos jgųpuoliai 
pp. Junokus, jaunosios myli- pasižadėjo būti Chicagos aps. 
mų tėvelių namuose. Jie pui- priešaky ir toliau, kol bus ga
biai ir maloniai visus,vaiši- lutinai sutvarkytas apskr. sta
no. Nameliai papuošti visur tūtas, kurio projektas jau aš-,,r. Pagelbėjo! šUttdien jau esu Nepamirš
baltais vestuvių varpeliais, tuonių Chicagos apskr. Vyčiu vlsai Dar sykj ta- «Ple seimų. Nepainiu

K P • riu nuoširdų ačiū dr. Zalato- klt nau^ nam) atsivesti.

jo 1 BARCENAS
tai naujausias Išradimas. Tas turime daug svarbių da

lykų aptarti. Bus pranešimas

padaryti šeimininkėms dideli 
palengvinimų, o svečiams di
delį malonumų, patiekiant 
jiems skanių valgių. Piknikui 
bus reikalingi cigarai, čiugu- 
mai ir kitokie “praizai.”

Toliau trimitininkas skel
bia, kad liepos 27 d. įvyks

lis. Jie nemaža visus 
kino.

prijuo-

kuopų priimtas. Dalyvavo dva
sios vadas kun. Mačiulionis ir riui až tokios pavojingos li-
kun. Urbonavičius, kurie uo- į išgydymų.

• » I 4liai vykdo Vyčių idealus, ir'

Rašt. U. G.

Moderniškas namas dveji) pragy
venimų po 6 katnbarlus, su vėliau
siais įrengimais. Dviejų karų gara- 
džius; gražioj apylinkėj. 6142 South 
Fairfield Avė. Kainavo >18.000 da
bar dėl svarbios priežasties atiduodu 
•iž $12,500 Pamatyk tuojau.

REPUBLIC 1598

RAKANDAI PARDAVIMl’I
Dvi Šeimynos, krūvoj gyvenančios

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žierus, laikradžius, radio.s, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie caineras, projec- 
torius dėl judonių paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos. •
265€T W. 63rd St., Chicago, Dl. 

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva

X Azijoj, Javos saloj būna tuo7;u^ayrdu%tK3 £rio7~£
daugiausia perkūnijų. Per me- n^mosios'^ai8 m?' k
t.ėcr mn („n 8x10 kaurai, radio, lempas ir tt. Var-

Juozas Šimkus
Mažytis paukštelis pašnibž- iWjakonsdno Vyčių apskr. Ma dįėnu ten Derkū 8x10 kanral- racno- lemPas ,r «• var-

dėjo, kad jaunavedžiai per „i“** ” k,tu knrl° l*'! Širdingai dėkoju už bra«ųnj * <>»■» P*'11"-. k.rt« ..

vo medaus mėn. skrajoja ka
žin kur Wisconsino krašte.

Savininkas
Ddl geriausios rųšier 
ir patarnavipio, ša u 
klt

GREEN VAMiEY 
l*HOI>UCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių. 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Roulevard 1389

Linkime jaunai porelei links-

vardės neteko sužinoti. į ir visai netikėtų atminimų, na8 gr’au<bda-
Susirinkimas svarstė labai man suruoštų; tai — išleistu-

daug bėgamų reikalų, iš 4;u ■ vės. Reiškiu gilių padėkų kun.

skyrium. Kreipkitės tuoj.
2010 W. &&th STREBT 1-mas apt.

West Sidės '“Rūtos” daržo dienelių ir laimės jų nau !riŲ bene garbiausias nutari-!L. Draugeliui, kuris daug pa-
„..l—į.u - m ' . I _•  • mfls tni jaiiminSfi Pkinor,A£i nu, ! birtflrhnvn mana labui ir lrlobsukaktuvės. Ta proga rengia-1 jame gyvenime, 
raas programas, ristynės, vaka
rienė ir paminėjimas daržo 
gaspadorians vardinių. Sukak 
tuvių rengimo komisija susi
darė
sti
kalbėtoju
draugijų ir daug svečių. Visus 0 maldų sukalbėjo dvasios va- 
susirinkusius palinksmins gar das kun. J. Svirskas. Buvo į- 
si “Rūtos” orkestrą. įvairių pranešimų. Federacija

------------------ jau rengiasi vasariniam išva
žiavimui į Jeffersono miškus. Į 

_ (Labdariai taip pat ruošiasi
apie 70 vasariniam piknikui, šv. Ka

W. H. Y.

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ 
PER „DRAUGO” Agentūrų

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1

mas, tai suruošti Chicagos ap-! sidarbavo mano labui, ir kleb 
skr. ir Wisconsino apskr. Vy ! kun. J. Mačiulioniui. Dėkoju 
čių dienų, kurių būtų paminė-1 visoms moterims, kurios pri- __________
tos Vyčių organizacijos 20 me j aidėjo prie šių išleistuvių, o Norėdami važiuoti į Lietuvų aplankyti savuosius, va
tų sukaktuvės ir Jurgio Wa- ypač Altorių puošimo dr-jal, žinokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite

NORTH SIDE

nų, Kurie galutinai susitars sn i mos surengimui, ir jauname- 
Wiskonsino Vyčių apskr. ir Į tems sųjungietėms, kurios lin- 
pradės darbų varyti plačia smino visus atsilankiusius. Vi

MARQUETTE PARKAS
siems kartu tūkstantis ačiū! 

Būdarhla savo Tėvynėj-Lie-
vaga pirmyn.

Kitas apskr. susirinkimas 
nutarta šaukti birželio 7 d. i tuyoj skvo maldose į Visagalį 
Aušros Vartų par. svetainėj. Į Prisiminsiu jus visus.X Gegužės 28 d _ __

vaikučių priėjo prie pirmosios' zimiero akad. rėmėjos rengia Visos kuopos, įsidėmėkite u Į Jumis dėkinga
šv. Komunijos. Seserys mok y-' kauliukų žaidimus (bunco pa-i^ kalno išrinkite atstovus, 

rty) pas pirm. M. Sutkienę!kad ir k«°pa būtų atsto
Valerija Butkiene

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktoriua 

Jtalan jyairiiMiMlus namus priulnamt.

7151 S. CAIjSoRNIA A VE.
Telefonas Hemlock S Cit

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
Namu aTATTMO KONTKAK 

neskaito — patarnauja dykai. i torius
Birželio 21 d. “Draugas” rengia ekskursijų Francflzų & WASHTENAW AVK

to jos puikiai parengė ir gerni 
sutvarkė, dėl to gražiai ir įs
pūdingai atrodė ši vaikučių 
šventė.

X Gegužės mėn. buvo ne
maža vestuvių. Teko pastebė
ti, kad ir gerai žinomas vei
kėjas inž. Antanas Žvirblis su , * . . _. ..

i t r- -x . •- dar ne V1S1 ««grežmti.p-le .Julija A aicekaite susijun
gė mūsų bažnyčioj. Linkime 
jiems geriausios laimės.

(1609 N. Wood St.) birželio 
15 dienų,* Rėmėjų seimas gerai 
pavyko, kaip šios depresijos 
laikais.

Iš metinio draugijos kauliu
kų žaidimų vakaro tikietai

vau j am a, nes kitaip nežinosi- j Nuoširdžiai dėkoju gerašir- 
te, kas yra veikiama kitose į džiams savo bičiuliams, kurie 
kuopose. i taip mane užjautė ligoje; ne-

Lietnvytis j įtikėjau susilaukti takios gan 
_____________ l sios užuojautos iš kilnios dva-

linijos milžinišku laivu ILE DE FRANCE, 42,000 tonų di
dumo.

Su šia ekskursija važiuojantieji galės aplankyti Paryžių, ., . . .
iš iš ten getžkeliais važiuoti į Lietuvų. O kas norės važiuoti j K°Pleru°įUjir J”8 ®vui°,lu a,n 
vandeniu į Klaipėdų, galės aplankyti Londonu. Kad gauti
laive geresnius kambarius, užsisakykite vietas dabar.

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis:
Birželio—June 11 d.—PARIS

ATY DAI
MAMŲ SAVININKAMS

LIGONINES RAMtJŲ 
KVIETIMAS

Į sios žmonių bei bendradarbių, 
i P. A. Nausėdienė, būdama pa
ti skaudžios ligos paliesta, at-

Dvasios vadas patapė dau- Šv. Kryžiaus ligoninės rė- siuntė vertingų užuojautų ir; 
giau maldos žiūrėti. Pirmiau- mėjos rengia kelionę (tour) brangių gėlių puokštę (bukie-j 

X Jau rengiamasi antram kad pasirūpintumėm knrį' per Geneva State House of tų). Reiškiu nuoširdžių padė-' 
an ūsų parapijos piknikui bir- kokių paslaptį kalba. Kitam Correction for Girls. Visos va- kų Moterų S-gos 1 kuopai už . 
Želio 12 d. Vytauto darže (ant' draugijos susirinkime tų dąly- žinosime busu iš Willett Čo., gėlių puokštę*ir pirm. B. Nc<l-.

M

” 7 d.- 
” 11 d.- 
” 18 d.- 
” 21 d.-

-BREMEN
-PARIS
-UNITED STATES 
-ILE DE FRANCE

Liepos-^July 30 d.-CRIPSHOLM

barius, už darbų atsakau. Da
rau daug pigiau ir geriau 
kaip kiti. Popierų knygų tu
riu šių metų mados. Pristatau 
į namus išsirinkti. Kad ir pa
tys darysit, vistiek popieras 
galiu pristatyti ant reikalo 
C. O. D.

KAZ. ANDREJUNAS
1619 S. 48tb Ct., 2ros lubos 

Cicero, III.

Tel. Republlc 5649

ANTANAS LUBERTAS
Maliavojimo Kontraktoriua
MalIavojAm. dekoruojant ir pople- 

| ruoj*n. Kainon prieinamos.
Į 5637 S. Nordica Ava., Chicago

K..-
. Ailt i^’*. ii' J » J- HMli jf išLia.
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