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Planuojama Prūsijai skirti diktatorių
filLI RESPUBLIKOS KONGRESAS

KOVOJA PRIEŠ SOCIALISTUS
____ •

Honduraso respublikoj vyksta 

revoliucija

GALI SUSILAUKTI 
DIKTATORIAUS

BERLYNAS, birž. 9. — Su
sirinkęs naujas Prūsijos sei
mas ilgą laiką, negali paskirt’ 
mrnisterio pirmininko. Seime 
fašistų partija yra stipriausia, 
bet ji neturi atstovų daugu
mos. Iš tikrųjų ministeriu pi- 
1 mininku turėtų būt fašistas. 
Bet kitos partijos tam prie
šingos.

Vokietijos centro vyriausy
bė tad planuoja Prūsijai skir
ti diktatorių (komisijonierių), 
kokį nors tituluotą junkeri.

ČILI KONGRESAS 
NEPASIDUODA

BUENOS AIRES, Argen
tina, birž. 9. — Iš Santiago 

gauta žinia, kad Čili respubli
kos kongresas nemano pasi
duoti raudonųjų revoliucijo- 
ninkų juntos vyriausybei. Ko 
ngresas turėjo slaptą susirin
kimą ir nusprendė nepripaži
nti jo paleidimo.

GAUSŪS ŽADĖJIMAI

General Electric kompanijos inžinierius J. Bellamy Taylor’as kalbasi su orlaiviu ‘‘Los1

rata:

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PASKAITOS IR KONCER- titinkamą reklamą jų įmonė- 
TAS KALĖJIME ms.”

------------- ' Dėl to “M.” ir “L-kiui”I
Studentų Kaliniams globoti• nederėtų perdaug afišuotis,

' Draugijos iniciatyva, Kauno 
sunk. darbų kalėjime buvo su

HONDURASE REVO
LIUCIJA

neš tiedvi firmos nėra joks 
amžinas padaras.” IŠ savo pu- 

į ruošta kaliniams vyrams ir sės “M. Ryt.” siūlo jiems Vi- 
moterims po paskaitą, kurias Iniaus ir Kauno vardus. Taigi 
skaitė Dr. E. Turauskas ir dr.; —kad su tais laivais nepasi- 
Paukštys, o muzikalinę dalį (kartotų panaši istorija, kaip 

1 atliko čelo ir smuikais pp. Sau- Mart. Yčo laikais...
levicius,Satkevičius, Vasiliau-i -------------------

skas, Juodelis ir pačių kalinių.
dūdų orkestras.

Kaip girdėti, šitokios kali-

KEISTA ŠUNS IR AVIES 
BIČIULYSTE

Prienai, Marijampolės aps. 
Gegužės 1 d. Šiauliškių kal
nuose ir. pušynuose pastebėta 
bėgiojanti avis ir šuo. Avis 
yra labai baili, kaip laukinė, 
be dešiniosios akies ir bėga - 
tiktai paskui šunį. Šuo nėra

jVine’as užpuolė automobiliuje tangas draugijos, kuri dirba f°kS ba,kstus’ kaip avl8’ bet

Angeles,” iškilusiu apie 2,590 pėdų į padanges. Tam tikslui jis naudoja savo išrastąjį apa- nius pamokančios ir paguod
žiančios pramogos suruošia- 
mos gana dažnai. Ypač gra
žiai paminimos didžiosios Ba
žnyčios ir tautinės šventės. 
Platesnei visuomenei tektų pa-

KARALIENĖS DOVANA

l’ADUA, Italija, birž. 8. — ‘ 
■ Bulgarijos karalienė, Italijos 
! karaliaus duktė, Šv. Antano, 
j Paduos bažnyčiai prisiuntė ei-i 
Jlę gražių savo darbo bažnyti-

SANTTAGO, Čili, birž. 8.—;nių rūbų. Papuošimai išsiuvi- 
Nauja šio krašto vyriausybe • nėti aukso ir sidabro siūleliais, 

socialistij revoliucininkų j u-, K aralienei ėmė daug laiko tą
nta, paskelbė gyventojams, 
kad artimiausioj ateity visi 
krašto darbininkai turės dar
bo.

Vyriausybės nariai klausia
mi, kaip jiei galės tai padary-

d'arbą atlikti.

CHICAGOJE NORĖJO APIPLĖŠTI 
POLICMONĄ

18 metų amž. plėšikas Ph. remti šitas taip gražias pas-CHICAGOS “NUSAU
SINIMAS”
-------------- ; sėdintį vakarinių parkų polio- ne dėl pelno, bet žmoniškumu

miestą agentai mon$ Campbell’ą. vaduodamosi.
Miesto majoras! Policmonas piktadarį įsilei-J------------ -------

Cermak’as pareiškia, kad kra- do į automobiliaus vidų, iš- REGISTRUOJAMI TURIZ-

Chicagos
‘‘sausina”.

nesiduoda sugauti. Nežinia nei 
iš kur ši keista pora atbėgo, 
nei kur žiemą buvo.

TBGUCIGALPA, Hondū
ras, birž. 9. — Žiemių vakarų 
Šios respublikos daly vyksta 
revoliucija. Ištikima vyriausv- B, atsako, kad vieno menesio

NĖRA PASITENKINIMO 
NAMAIS

što vyriausybė geriau pada- trenkė iš jo rankos revolverį 
jai ji Jurtų “sausinti- ir nuosavu revolveriu jį tris.

savo miestą — Wasbingtoną, Į kartus peršovė. Po to nuveze 
bet ne Chicagą. Juk Washjng- j
tonas yra slapiausias krašto plėšikas neišgys. 

' miestas.

MUI TINKA ŠOFERIAI
PEMPE NOSĮ NUBALNOJO

Vaškai, Biržų aps. Paliepių
“Lietuvos šoferių ir autoik®imo “fikin. K. R. ardamas 

ligoninę, kur pranešta, kao tarnautojų” S-gos Centro V-!dirv^ ™do pempės lizdą su

BERLYNAS, birž. 8. —
Kaip paprastai, visam pasau-

bei kariuomenė kol kas sek- laikotarpiu bus sudarytos trys . ]y protestantų maldnamiai v- 
mingai kovoja prieš revoliuci-1 atskiros valstybinės kompani- ra atidaryti tik sekmadieniais
joniukus, kuriems vadovauja! žemės ūkio pramonės pamaldoms, o šiokiomis dieno-Į Pranežt kad respublikonu
raudonieji gaivalai. Pranešta,,” Š‘°8 ^"ipamjos „dg jie uždaryti. !partijos suvažiavimo Chicagoj
kad daugiau kaip 50 revoliu- visiems bedarbiams duos dar-, Bet §tai Wuertemburgijos atgtovUg saugog 35 detektyvai.
cijonmkų nukauta. ninimi ^°’°T pr°.testan?7 ’™tert?, Jie bus pasiskirstę į tris da-Įtikietų kaina yra trejopa; 8 duos ekskursantams. Be to ma

Revoliucijos apimtose srity-: darbiu. 1 TU nUnbn i, i savo flvaslnlnkl? vadovAbei Pa‘ lis. Viena jų dalis bus stadi-! dol., 4 dol. 40c. ir 3 dol. 40c. 1 norna įsteigti šoferių turistų
se paskelbta karo padėtis. I J . ' * ’ Kau sluntė prašymą, kad maldna- jume kita _ ties įėjimais į' - ____________ kursus.

i tam tikslui bus panaudoti tu- knadUn biitn ntidnrvti ... , - v, --------------------- rtuolių turtai. Turtuoliai bus k d '"‘"l atidaryti, stadijumą, o trecia - viesbu- SURINKTA 49 NUOŠIMČIAI
.prislėgti didėliais mokesčiais? pareiškia, kad jos čių karidoriuose. i ------------
: Jei nenorės mokėti, jų turtai |Savo "’gali rasti rei-' Atstovai daugiausia bus sau

35 DETEKTYVAI SAUGOS 
ATSTOVUS

ba šiais metais atvykstantie-'kiaušiniais. Vengdamas juos 
ms į Lietuvą svetimšaliams, isumusB, norėjo kitur perkelti

ir paėmęs nešė kiton vieton. 
Tai pamatę, dvi pempės puo
lė jį ir viena labai smarkiai 
užgavo nosį, kad vvra« net 
kraujais apsipylė ir visą sa
vaitę vaikščiojo su pamėlyna-

tai parduodami. Vienai dienai registruoja ir juos rekomen- vusia nosimi.

SPAUZDINA PAŠTO 
ŽENKLELIUS

SURINKS DAUG PINIGO ypač mūsų lietuviams ameri
kiečiams, yra pasiryžusi teikti 
šoferius, kurie yra arčiau su
sipažinę su krašto geografija

Respublikonų partijos kraš 
to suvažiavimo metu pašali 
niai žmonės į stadijumą bus ir moka kelet^ svetimų kalbų, 
įleidžiami su tikietais. Tikie- Tokius šoferius s-gos valdyba

PIETŲ AMERIKAI 
PAVOJUS

LA PAZ, Bolivija, birž. 9., 
— Vietos laikraštis “Ultinrfa' 
Hora” rašo, kad raudonųjų! 
socialistų (komunistų) revoliu! 
cijos banga gręsia visai Pietų 
Amerikai, pradėjus Patagoni- 
ja ir baigus Panama.

Komunistai smarkauja vi
sam žemyne. Čili respublikoj 
menševikai su bolševikais ben
drai dirba.

Laikraštis pareiškia, kad 
Pietų Amerikos vadai turi im
tis priemonių prieš gresiančią 
raudonųjų bangą.

bus konfiskuoti.

MEKSIKA PIRMUTINĖ

SANTIAGO, Čili, birž. 8. --

kalingos dvasiai ramybės. gojami nuo kišeninių vagių.

BONUSŲ “ARMIJOS” 
PARADAS

AVASHTNGTON, birž. 8.

RESPUBLIKAI PAVOJUS

BERLYNAS, birž. 9. — Čia 
ir kitur atvirai kalbama, kad 
Vokietijos respublikai artina
si pavojus. Kaip junkerių vy
riausybė, taip įsigalinti fašis- 
tn partija siekia vieno tikslo 
— monarchijos atstatymo. Tas 
gali -visai netikėtai įvykti.

LONDONAS, birž. 9. — Čia 

mirė Italijos ambasadorius 

Bordonaro.

Cook’o apskrities iždininkas 
praneša, kad iki birželio 2 d> 
vakaro mokesčių už 1930 me-

NEIŠSIMOKA AVIS 
AUGINTI

Malėtai, Utenos aps. Daug
19 CENTAI PIENO KVORTAI tus surinkta vos 49.4 nuošim-!Si°s apylinkės ūkininkų pūdv- 

------------ čjaj į mus vasarą užsėja, o avis ati-
Nauja Meadowmoor Dairy 

kompanija pranešė, kad ji pra 
dės pieną parduoti po 9c. kvo
rtai ateinantį šeštadienį. Iš 
pradžių pieno bus galima gau
ti įvairiose parduotuvėse. Ko-

Nauja šios respublikos vyriau- į

sybė, kuri sakosi vykysianli,Vakar ^io miesto Penusylva- 
praktikon socialistiškhs teori-įrda Katve įvyko pirmasis karo 
jas, dar gerai neapšilo, o iš veteram> ~ boaus’? “armijos”
Meksikos pranešta, kad to kra-1 paradas- Tai demonstracija, f 
što vyriausybė* jau pripažįsta ikad pripažintų bo- 'mpanija gavo miesto leidimą.
Čili respublikoj įvykusį per- PTlsl? išmokėjimą.

8 ASMENYS SUŽEISTA

Evanstone vienas gatvėkaris 
nušoko nuo bėgių. 8 asmenys 
sužeista.

duoda kitiems, ganiavos turin
tiems, ūkininkams ganyti. Kuo 
met avys buvo brangesnės, tuo 
met apsimokėdavo toks avilį 
laikymas, bet dabar, kada avis

WASHINGTON, birž. 8. — 
Pradėjus liepos mėn. 6 diena 
visam krašte bus pabrangin
tas paprastų laiškų siuntimas. 
Vietoje dviejų centų ženklelio 
reikės lipyti 3 centų ženkle
lius.

J. Valstybių braižymo ir 
spauzdinimo biuras ėmė spau- 
zdinti trijų rūšių 3 centų ženk
lelius, kurie artimoj ateity bus

kaštuoja 7—8 litus, už parduodami.

versmą.

DIDELĖS KAUTYNES 
KINIJOJ

Parade d'alyvavo apie 8,000 
veteranų. Dar daugiau jų kas
dien atvyksta. Įvyks daugiau tų. 
tos rūšies demonstracijų.

HANKOWAS, Kinija, birž. Į 
9. — ITonan’o provincijos ka
riuomenė kovoja jn’ieš gausi

NUŽUDYTAS NEGRAS

Ši kompanija sako, kad ki 
tos kompanijos be jokio rei
kalo pieno kvprtai ima 11 cen-

KAIP BUS SU BAŽNYČIOS 
SAVASTIMIS

niavą 10 
mokės.

15 litų niekas ne-

PRIEŠ PROHIBICIJĄ

Pirmadienį Chicagoj įvyks 
paradas, atkreiptas prieš pro-

SANTTAGO, Čili, birž. 8. 
— Kilo gandai, kad nauja vy
riausybė tuojau ims persekio
ti Bažnyčią, konfiskuos baž
nytines savastis.

Revoliucininkų juntos vado-

PRIEŠ “MAISTO” BIZ
NIERIUS

Laikraščių žiniomis, naujai 
suorganizuota anglų-lietuvių 
bendrovė netrukus du gautu 
laivus pakrikštys “Maisto” 
ir “Lietūkio” vardais. Prieš 

griežtai stoju

JASPKR, Fla., birž. 8.
ligas raudonųjų plėšikų gau- ^pColi cin užtiktas ir nužudo- bibiciją. Ant rytojaus respu-'vybė tai užgina. Sako, religi-, 
jas. Vyksta kruvinosios kau- tas nppras žmogžudys H. blikonų partija atidarys kraš- niai ordenai nebus liečiami, m v •

H nods, kurs nužudė vieną po- to suvažiavimą stadijume i.„ I 1 o. ų \ . , uns savo patvnės.

NEPANAIKINO PRIE
SAIKOS

DUBLINAS, birž. 9. — Ai
rijos senatas pagaliau atmetė

bažnytinės savastys nebus ko ! 
liemoną. Negro lavonas gude- Paradui gatvėmis vadovaus nfiskuojamos. Kas čia gali ti-
gintas. patsai miesto majoras.

TEISMAS ĮSAKE ATIDA
RYTI UNIVERSITETĄ

HAVANA, Kuba, birž. S. 
— Salos prezidentas diktato
rius Ma^hado savam laike pa
šalino vietos universiteto visą 
fakultetą ir patį universitetą 
uždarė, nes studentai ir pa
ties fakulteto narių dauguma 
prieš jį kovojo.

Vyriausias Kubos teismas 
nusprendė, kad prezidentas į 
15 dienų universitetą atidary
tą ir kad visas fakultetas bū
tų grąžintas.

skutimam numery tuo reikalu 
rašo; “biznieriam pats bran 

I giausias vardas yra jų firmos

Čia vykdoma aštri žinioms pavadinimas. Reikia manyti 
cenzūra. Nepaduodama žinių kad “Maisto” ir “Lietūkio” 

vadovybė neatsisakytų savo 
firmų vardus įrašyti nors ir 
pragaro vartuose, jeign tik

keti.

I AIMEIO PASITIKEIIMA

PARYŽIUS, birž. 8. — Nan Hl H
vjriausybeg sumanymą panai- ju Prancūzijos ministeriu ka- 2114 So. Albany avė., persi- ją 
kinti parlamentarinę Anglijos binetu parlamentas reiškė pa-'valgė žemriešutų (peanut) ir 
karaliui priesaiką. [ sitikėjimą. nuo to mirė.

PEPSIVALGĖ IP MIRĖ

C. Wisopas, 3 metų amž., apie vykstančią kontrrevoliuci
ORO STOVIS

PLATINKITE “DRAUGĄ”tasai įrašas galėtų sudaryti a-

CHICAGO IR APYTJN 
KĖS. — Šiandien saulėta ir
šalčiau.
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Iielna kasdien, Išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — 91.00. Pu- 
ms Metų — 18.60, Trims Mėnesiams — 99.00. Vienam 
Mėnesiui — 7 8c. Europoje — Metams 97.00, Pusei Me
tų — 90.00, Kopija .88c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raktų negri
auk Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam 
tikslui neito lenkiu.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 19:00 vai.
Skelbimų kainos prlstundlamos paretkalaTue.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

“DRAUGAS”
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Publlshed Daily, Except Bunday.

8UB8CRIPTION8: One Tear — 90.00. 81x Montbe 
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Oopgr — -09c.
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“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

L DIENOS KLAUSIMAI

VYKDO KATALIKIŠKUS DĖSNIUS

Detroito miesto, Michigano valstybėje, 
majoras Murphy’s yra katalikas. Kada šio 
miesto darbininkus prislėgė nedarbas ir skur
das, majoras ėmėsi vykdyti katalikiškos tei
sybės ir artimo meilės dėsnius. Tas gelbėjo. 
Per pusantrų metų šie dėsniai buvo vykdomi, 
kol atsirado kiek daugiau darbo automobilių 
dirbtuvėse.

Detroitas, sako majoras, ypatingai smar
kiai ekonominio krizio ištiktas, nes šiame 
mieste pramoninis gyvenimas sukoncentruo
tas aplink vieną automobilių pramonę. Kitu 
didelių pramonių nėra. Tad kada automobi
lių gamyba sustoja, visas veikimas pančio
damas.

. Ištikus kriziui, bematant dešimtys tūk
stančių vyrų, moterų ir vaikų buvo reika
lingi šelpimo. Daugelis iš jų neturėjo pasto
gės. Daugeliui buvo reikalingi drabužiai. Ma
joras Murphy’s tad ėmėsi darbo. Jis krei
pėsi pas turtuolius, jmonininkus ir visus ki
tus gerai pasiturinčius žmones. Per trumpų 
laiką surinko 22 milijonų doleriij fondą. Šie 
pinigai pavesti komitetui,rūpinusi be
darbių ir šiaip vargšų likimu. Parūpintos 
pastogės, įsteigtos virtuvės, o paskiau įves
tas daržų įdirbimas. Šiuo ir kitokiais būdais 
sušelpta ir pagelbėta per 9 mėnesius 115,470 

i žmonių.
Šelpimo darbas dar vedamas tais pačiais 

katalikiškais dėsniais, tik jau mažesniu mas- 
' tu. Nes, kaip sakyta, nemažas bedarbių skai- 
• čius gavo kiek darbo. Tas darbas yra apri
botas ir mažai uždirbama. Bet tie, kurie kiek 
nors dirba, nereikalingi pašalinės pagalbos.

Deja, miesto majoras nusiskundžia au- 
' gančiu mieste komunizmu. Darbininkų tarpe 
esantis didelis nepasitenkinimas būtimi yra 
puiki dirva komunistų propagandai. Anot jo, 
visas Detroito komunistų veikimas, jų rengia

KELETAS BRUOŽŲ IS FRI
DRICHO OZANAMO GY-

, VĖMIMO IR VEIKIMORV''’ ’ ■ » «-

(Pabaiga)
Jis nori būti nepastebimas ir atsisa

ko būti pirmininku to milžiniško darbo, 
kurį jis pats įkūrė ir gaivina. Jis sako: 
“Dievas mielai laimina tą, kurs yra ma
žas ir nepastebimas.”

Bet jo nuolankumas nebuvo bailu
mas. Tapęs Sorbonos profesoriumi, tuo 
taiku, kai Michelet ir Quinet College de 
France perkūnus mėto ant jėzuitų, pašie- 
Jjfe Bažnyčią, Ozanamas Sorbonoje skaito 
paskaitas apie popiežių, vienuolius ir reB- 
ginį paklusnumą.

Su Montalembert’u jis reikalauja Ba- 
telyčiai teisės mokyti.

Tuo pat laiku juodu abn stoja prieš
ftikų darbą dirbtuvėse. Nuo 1840 metų 
•avo “Komercinės teisės” paskaitų kur
ie puse šimtmečio prieš Leortą XIII, jis 

;; frikalarija, kad darbininkai turėtų teisę 
Steigti savo profesines sąjungas. ~

5 Jis reikalauja jiems tokio atlyginimo, 
ijfaris patenkintų ne tik jų pa$ių, bet taip

mos demonstracijos ir kiti jų žygiai yra da
romi Maskvos nurodymais. *

Majoras Muępliy’s mano, kad visame 
krašte komunizmas susilauks daug sekėjų 
Bet jo visa veikimo struktūra grius, kai tik 
grįš gerovė. Nes darbininkai nepasitiki ko
munizmu, o prie jo prisideda tik vargo ver
čiami, tikėdamiesi gauti šiokios tokios para
mos. Majoro nusistatymas yra nevaržyti ko
munistų veikimo, nes kiekvienas žino, kad jis

APŽVALGA bei instituci
jos, “

(Oia paminėtas tik vienas 
pavyzdys.v Tokių pavyzdžių

organizacijos 
»> POPIEŽIUS PIJUS XI IR KAT. SPAUDA

Popiežius Pijus XI yra pa- jo ugningų posakių nuolanku- 
yra'daug. Inž7stanitis''šako’if,ižyn^jęs katalikiškosios spau mu ir meile. Rašytojai turi 

ikad visoms verslo šakoms rei-1dos ^“pijonas. Iš po jo plun- patys rūpestingai mokytis, kad 
*“ • kia amerikiečius kviesti ‘kaipįksnos apie 70 velkalų i8vy<i°' žinotų Katalikų Bažnyčios pa 

mielus h™li£Ln« s«inno-in.n. pasaulį. Jo kūriniai yra tur- mokymus; jie negali iškreipi 
tingi retomis istorijos ir bio
grafijos žiniomis. Be to, jis 

| daug rašė ir bibliografijos sri-
‘ ‘ Tenebūnie mums niekas | ty« 

taip tolima ir svetima, kaip j Skiria Globėją kat. spaudai

Patarimai vykstantiems į 
Lietuvą

“Verslas” įdėjo inž. Sta-
naičio straipsnį, kuriame kul-' uli(,luh b'lisk~ ^„nguun, 
bama apie progas įsikurti a-,kus ir brangiu8 mokytojus, ry 

Lietuvoje, loijįįy su plačiuoju pasauliu ne-, 
sėjus.’ Toliau sakoma:

merikiečiams
neturi pastovaus pagrindo. Tai lediniai rQ. j lašinio autorius ragina Lietu-__ ____ *1*
mai. Grįš gerovė — ir komunizmas išnyks.

PASTABELĖS

vos verslininkus amerikiečia
ms, sugrįžusiems į. Lietuvą, 
kuo tik galima pagelbėti. 
Tarp kito ko rašo:

noras pasipelnyti iš brolių a- 
merikiečių! Tenebūnie mums

Depresija Lietuvoje skaudžiai atsiliepė 
į kai kuriuos amerikiečius artistus, dainavu
sius valstybės operoje. Kai kurie iš jų grįžta 
Amerikon. Bet jie turėtų atsiminti, kad ir 
čia depresija siaučia.

eipti
tiesos, negali jos didinti nei 
mažinti, kad patiktų priešini
nkams arba jų neįžeistų; jie 
turi rūpintis savo raštų forma 
ir švankumu, kad suprantamai 
išreikštų savo mintis ir kad 

Pirmutine savo popiežiavi-! ykaitytojai iš jo raštų semtų 
mo enciklika “Rerum Omni-1 teisingai papildytas žinias, 
um” popiežius Pijus XI, iši Jeigu jiems pasitaiko su kuo 

nors diskusuoti kokiu klausi-

‘ ‘ Mums lietuviams versiovi- jokia nuodėme tokia baisi, 
ninkamu broliai amerikiečiai Į kaip nuodėmė nuskriausti ; įventųJų'tarpo parinkdamas
Lietuvoje yra ypač reikalingi. merĮk.«*lt(trauktiji j aepnl-!Sv. Salezictįi Kata. r<j.
Reikalingi talkininkai, reika
lingi mokytojai. Mes visi juk

mng, ar pražūtingu biznį, vfi-'lik„ Baž„yisio8 vysk„w ir 
jais paleisti sunkiu vargu jo! ktar^ skyrė - kat spaudo8

žinome, kaip sunku lietuviš- • sutaupytą kapitalą. Mes visi globėja
Vienintelis Amerikos katalikų anglų kai-1 kam verslui kovoti dėl savo turime žinoti, kad skriauda, T&. nustatęs, gv> T^vag ga

ba leidžiamas dienraštis “Catholic Daily Tri- j teisių, su kokiu pasiryžimu ir 
hune ’ ’ š. m. liepos 4 d. mini savo 12 įlietų ’ kaip iš lėto mums tenka iš

padaryta broliui amerikiečiui, 
yra nedovanotina skriauda

kia nurodyti jų klaidingumų ir 
nugalėti piktų žmonių atkak
lumą, betgi tokiu būdu, kad į- 
rodytų, jog jų pačių pusėje 
yra tiesa ir kad visa daroma 
iš meilės įkvėpimo.” 

šv. Povilas Laikraštininkas
Kai Santiago vyskupas An

tanas Marija Claret’as 1926 
m., sausio 6 d., buvo pagerb
tas už herojiškas jo dorybes, 

rie rašo laikraščiams ar lei- Popiežius Pijus XI paskelbė 
tižia knygas, vaizduotų, plės- Į ^a^ką, kuriame, kalbėdamas 
tų ir gintų krikščioniškuosius i aIae sPaU(i°s įtakingumų ir 
pamokymus ir tai visa, kas 18Vai'bią jos pasiuntinybę, gyrė 
neštų išganingų vaisių. Reikia, vyskupo nuopelnus kat.

spaudai. Popiežius Pijus XI, 
apibūdindamas vyskupo gy ve
nimą, tarp ko kita pareiškė: 

“Tas Dievo tarnas buvo

rsioje savo enciklikoje tarp 
kitko laikraštininkus ir rašy-

gyvavimo sukaktį. Ta proga skelbia vajų. kovoti pozicijos. Ir šioje lie- lietuvių verslovininkų garbei,, |ojug šiais reikšmingais
Dubuųue arkivyskupas F. Beckman’as apie 
šį dienraštį pasakė; “Jūsų katalikų dienraš
tis yra gyviausias ir įtakingiausias Katali
kiškosios Akcijos įrankis.” Mums rodos, kad 
visuose didžiuliuose miestuose katalikai ga
lėtų išlaikyti anglų kalba dienraštį. (Lietuvoje yra nelietuvių ran

kose. Lietuvis pirklys priklau
Pranešama, kad1 Suomija, panaikinusi 

prohibicijos įstatymą, džiaugiasi. Tai dar ne
senai įvyko, o jau pastebėta, kad 1) sumažėjo 
girtavimas, 2) degtinės šmugelis beveik vi
sai išardytas, 3) kriminalinių nusikaltimų jis jį elgeta paleisti, 
skaičius sumažėjęs,t 4) vyriausybė surenka 
daugiau mokesčių, jų nedidinant. Anot “Chi-

tuviško verslo kovoje ameri- ta^ yra skriauda visam mūsų sakįnįaįs; 
kiečiai mums daug gali pade- ĮVendoyininkų luomui, ekriau-i ' „p.rm 
tt. Neieškodami tok kur pa-fda musų valstybei. Mee kad nuo iškiln,ingos (šv
vyzdžių, panunčsime tiktai I turime atsiminti, kad brolius Prancisk Sal.-zievi.,, švea 
URMO PREKYBĄ. Dabar ji | amerikiečius mes galime pasi

tikti tiktai su pagarba ir 
meilei

“Pagaliau mūsų pačių, viso 
lietuvių verslovininkų luomo, 

kitataučio geros valios. GaBj87vas interesas reikalauja,
kitatautis lietuvi spausti, gali,M broliai amerikiečiai Lį»-|kad visi rajyt„Jai žinotų gv. 

Todėl “voje greičiau ir geriau pu-
Izuvlii rIbuLii moc iidytus i

so nuo kitataučio urmininko. 
Lietuvis pirklys priklauso nuo

cago American”, visi džiaugiasi, tik liūdi

kurtų. Todėl mes turime jiems

tės pradžios visi katalikai, ku-

lietuviško verslo kova ir yra
tokia sunki. Norint lietuviui- - - ,
verslovininkus pastatyti ant patarimais, apsaugoti j u o 3

Norint lietuvių i padėti teisingais, sąžiningais i įuvosj lietuviais verslovinin-

butlegeriai, netekę gražaus pelno. Tas pats 
laikraštis tiems ponams pataria “atvykti Į 
šį kraštą, kur jie dar gautų darbo.” Bet rei
kia tikėtis, kad netrukus ir čia vadinamiems, kiečiai gali mums labai daug
butlegeriains karvutė užtruks. padėti. Jie mums gali duoti

ryšių su platesniu pasauliu,
kurių mums taip trūksta. Jie J

krai graži pažiba jo metodųkais jūs turėsite varyti bend-

tipresnės dirvos, mums ten- jnuo klaidų ir piktos valios rą kovą dėl lietuviško verslo, objektiviškume, Jo metodai ir 
ka, žūt būt, kurti savoji urmo ' išnaudojimo! Mes esa-|tĮgi lietuviško verslovininkų j rašymo būdai nežinomi senie-
prekyba. Ir čia broliai aineri-'Ine šventai įsitikinę, kad visi|juomoj liekas kitas Lietuve- ms rašytojams, betgi mūsų die

lietuviai verslovininkai tai 
kuogeriausiai supranta ir ži
no, kad šis mūsų priminimas 
nėra tuščias!”

Rašinio gale autorius duo
da amerikiečiams dar ir tokių - • ,, ‘ •
patarimų:

“Lankykite lietuvių verslo- 
vininkų įmones! Pažinkite Liė 
tuvos verslo sąlygas per Be

Kaune susidarė komitetas, kurio uždavi
nys yra imtis visų priemonių, kad Lietuve j mums gali duoti naujų biznio 
leidžiamieji laikraščiai ir knygos nebūtų, metodų, kuriais mes galėtume 
kaip lig šiol, nustelbiamos užsienių, impor- pakeisti pasennsiuosius ineto- 
tuotos spaudos. • Esą, užsienių spauda ne tik dus ir atsikvėpti nauju gyvy- 
daro didelę skriaudą lietuvių tautos ir kul- bės oru. Jie mums gali duoti 
tūros reikalams, bet ji atima darbą Lietu- savo patyrimo, savo žinių, sa 
vos rašytojams, žurnalistams ir spaustuvėms, vo versloviškų talentų. Sujun-1 tuvius verslovininkus! Steiki- 
Lietuviškos spaudos apsaugos komitetas su- i gę kapitalus, • sujungę mūsų' te Lietuvoje biznį drauge su 
sidarė iš visų svarbiausiųjų lietuvių dienraš-; vietos sąlygų pažinimą ir a- 
čių redaktorių Kaune. Pagirtinas užsimoji-1 merikiečių patyrimą bei ry- 
mas* i sius su plačiuoju pasauliu,

mes galime didelių dalykų pa-
Ligi šiol “DETROIT’O ŽINIAS” deda- , x. x .

. . ,, L v. daryti: mes galime lietuviųvome ketvirtadieniais. Bet pačių detroitiecių j . .
prašymu, nuo kitos savaitės jas dėsime penk- j versl°vininkų luomą iš karto 
tadieniais. Mat, jie nori savo skyrių turėti paversti tokia tvirtove, su ku-

je jums neteiks tiek sąžinin
gos pagelbos, kiek jos galės 
teikti lietuvis verslovininkas”

Reikia pripažinti, kad y ra

nose jie daug reiškia ir yra 
labai svarbūs mūsų veikimui. 
Mes kalbame apie spaudą ir 
knygas. Sakoma, jei Šv. Po-

įsisteigimo laikų kas nors ri- 
Betuviais verslovininkais! Liejmtai būtų rūpinęsis grįžusių 
tuviai verslovininkai turi tai, i Lietuvon amerikiečių reika- 
ko jūs, amerikiečiai, neturite;! lais, jei kas būtų pataręs, kaip

pareikšta sveikintinas Lietu- vilas šiandien gyventų, jis ta
vos verslininkų nusistatymas J ptų laikraštininku.
Jei iš tikro jie to nusistatv-1 „u • • i i & .,J • I Nėra abejones, kad S v. ”o-
.no laikysis, daugiai, amenkie I „(.ataižvl.lg,,ttl„as
čių patrauks į Lietuvą ir „„lingine, •.ankybns, savo la, 
to būtų daug kraštui naudos. Skais ir rai|,lig> kuri(, pa 
Jei nuo pat Liet. valstybes

Betuviai verslovininkai žino 
vietos sąlygas ir biznio gaB- 
mumus, ir tasai žinojimas ap
saugos jus nuo nereikaBngų 
klaidų ir nuostoBų! 

“Atsiminkite ir jūs, broliai

ir kur įdėti sunkiai uždirbtus 
pinigus, kad nežūtų su skriau
da amerikiečiams ir Lietuvai, 
būtų daug daugiau amerikie
čių kapitalo į Lietuvą suplau
kę. Bet priežodis sako, kadarčiau sekmadienio ir tuo būdu mūsų dien- ria turės skaitytis ne tik ki 

rasti dar sėkmingiau galės piktinti Detroite, tataučiai, bet ir valstybinės amerikiečiai: drauge šu Lie-i geriau vėliau, negu niekad.

pat ir jų šeinnj reikalus.
Per šv. Vincento a Paulo Konferen

cijas jis organizuoja vakarinius kursus, 
informacijų biurus, nakvynės namus, sklei
džia atsišaukimus, raginančius grąžinti 
darbininkams sekmadienio poilsio teisę.

Daugumas juo piktinosi, vadino jį 
demagogu, revoliucijonierium. “Ar jūs 

nematote,” atsakydavo jis, “kad dėl mū
sų kaltės naujas vergų karas yra jau čia 
pat prie vartų, būtent, karas tarp aukso
ir keršto galybės.”

Jis duoda gražų pavyzdį. Būdamas 
profesorius, jis nužengia nuo savo kated
ros ir eina į Šv. Sulpicijaus požemį, kur 
Šv. Pranciškaus Xavero sąjungos darbi
ninkai klauso jo savaitinės katekizmo pa
mokos.

Tai buvo antžmogiškas darbas net li
gi 40 metų ainžians.

Jau būdams arti mirties jis paskuti-

! Savo tiesioginio darbo, studijų uni- 
į versitete, Ozanamas taip pat neapleido. į

Turėdamas 32 metus, jis gavo juristo, o 
po dviejų metų — filosofijos daktaro 
laipsnį. Nuo 1839 iki 1840 m. jis buvo 
prekybos ir teisės profesorium Lyone, po 
to buvo pakviestas į Paryžių dėstyti lite
ratūrą, kur ligi savo ankstyvos mirties 
surinko apie save daug geriausių stu- j 
dentų. Jis niekad nesėsdavo į katedrą, 
pirma klūpodamas nepasimeldęs.

Nors Fr. Ozanamas sulaukė tik 40 
metų, bet jau suskubo parašyti daiig žy
mių veikalų, kuriuos jo draugas Ampėr’as 
(taip pat žynius mokslininkas-tyrinėtojas) 
surinko į 11 tomų. Nuo didelio persidir- , 
bimo jis mirė Marijos gimimo šventėje I 
1853 m. Stud. St. Šerkšnas.

NAUJAS ŽMOGUS

sveiką žmogų.”
Vyrai! Aiškus mūs tikslas! Dėl jo 

mes visi petys į petį stojam į galingą vy
rų organizaciją. Mūs norai ir darbai turi 
tvirtą vyrišką charakterį. Mes minam po 
kojų visokias silpnybes, visokį gašlumą, 
svajones ir prietarus. Mes trokštame būt 
tokie, kokius mus Dievas sutvėrė ir nori 
turėti. Jis su gyvybe kiekvienam iš mūs 
davė tam tikrą uždavinį. Dėl to turime 
suprasti tą Dievo duotą mums uždavinį 
ir jį gerai atlikti. Rimtai ir ištikimai tu
rim stovėti tam poste, kuriam mus Die
vas pastatė.

Tai padarysime būdami pilnutiniai 
žmonės. Dievui padedant turim charmo- 
ningai lavinti savo sielą, dvasią ir kūną. 
Kiekvieno žmogaus uždavinys — sukurti 
naniją žmogų. •

Tam tikslui reikia idealaus pavyzdžio. 
Su kuo mes turim derinti savo asmenybę?

nes savo jėgas aukoja, norėdamas įsteigti 
Šv. Vincento a Paulo sąjungą Ispanijoj ir 
Italijoj.

Pagaliau jis miršta, ligi galo išlaikęs 
savo aštuonioliktų mėlų pasižadėjimą: 
“Ligi pat mirties kankinio pasiaukojimu 

'atsidėti vargšų pagalbai”

“Mes norime ir būsim pilna to žo
džio prasme katalikai: gilūs tikėjime, ty
rų papročių, labdaringi artimui, galingi 
kūrybiniam darbe.”

“Mes lavinain sielą, dvasią ir kūną, 
norėdami išauklėt linksmą, tvirtavalį ir

Mums gražiausias pavyzdys — Kristus. 
Dėl to turim lygintis su Kristum, su žmo
gum tapusiu Dievo Sūnumi. Jame, per 
Jį ir su Juo galėsime rasti sau tikrąją

, gyvenimo formą. Mes tartum apsivelka
me naują žmogų. “ Atisinaujinkite savo iš 
manymo dvasia ir apsivilkite nauju žmo

gausėjo nuo jo dienų, evange- 
lino daugelį pasaulio kraš- 

l tų, kad ugninga savo siela 
plėstų Jėzaus Kristaus moks
lą, jis šiandien panaudotų ga 
lingąsias minties ir idėjij jė
gas, kuriomis yra spauda.”

(Daugiau bu®)
Knn. Pr. J. Vaitukaitis

PLATINKITE “DRALoą *

gumi, kurs sutvertas pagal Dievą teisy
bėje ir tiesos šventume.” (Efez. 4, 23-24).

Daug mūs laikų ir tikėjimo bendri
ninkų formuoja, taiko savo gyveminą pa
gal laiko, darbo ir pasaulio reikalavimus. 
Ne laikas, ne darbas, ne pramonė ir maši
na, ne bedieviškas pasaulis, ne Dievui 
svetimi žmonės turi mus formuoti. Kris
tus turi duoti mums gyvenimo formą. Jau 
per krikštą mes išsivilkome iš senojo žmo
gaus ir apsivilkome Kristumi. “Nusivil
kite nuo savęs senąjį žmogų su jo dar
bais ir apsivilkite nauju, tuo, kurs yra 
atnaujinamas pažinimui, einant paveiks
lu to, kurs jį sutvėrė.” (Kolos. 3, 9-10).

Tegul veikia mumyse Dievas: Tėvas, 
Kristus ir Jo Dvasia. Jo tiesa pagilina 
mūsų tikėjimą. Jo šventumas ir teisingu
mas grynina mūs papročius. Iš jo neišse
miamo malonių šaltinio tegul teka mums 
galinga jėga karžygiškam kūrybos dar-
bui. Su Dievo malone mes auklėjame sie
lą, dvasią ir kūną. Pasidaryti linksmais 
tvirtvaliais žmonėmis — štai mūsų jau
natves darbas ir troškimas!

Turint galioj mūs kūno, dvasios ir 
sielos tobulinimą, prieš mūs akis atsiden
gia trejopų darbo dirva; (Daugiau bus)
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■■ M. J. ŠIMONIS, vedėjas
Antrašas: — 3564 Vernon Higliway W.

Telefonas Lafayette 1298
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ADVOKATO PRIMINIMAS . Detroito liet. kat. spaudos 

-------------- j rėmėjų draugija stengsis vie-
Deįroito miestas yra vienas ’nyti visus Detroit’o lietuvius 

iš tokių, "kuris didžiai kenčia j katalikus, jų draugijas bei or- 
dėl depresijos. Nelaimingoje ganizacijas, derinti ir plėsti 
būty atsidūrė daugelis namų jų veikimų, remti draugijų
savininkų. Daugelis jų neįste
ngia mokesčių užsimokėti. Tai 
gi, dabar lietuvis adv. J. P. 
Uvikhs primena namų savini
nkams ir juos įspėja dėl pa
vojų.

Kas taksų nesumoka už i 
1929—50 ar 3»l metus arba 
specialių taksų už vandentie
kį, šaligatvius ir tt., tai tak
sai yra parduodami ir perkan 
tysis taksus Įgyja teisių į nuo
savybę. Pirmiau tas nebūdavo 
taip pavojinga. Iki šiol senas 
savininkas tokiame atsitikime 
gali per tris metus atsipirkti, 
sumokėdamas 10 nuoš. pabau
dos už pirmus 2 metus, o 100 
nuoš. už 3 metus. Dabar daly
kai dėsis kitaip. Dabar nuo 
birželio 15 d. miestas pardavi
nės nuosavybes už taksus to
kia tvarka, kad jų pirkėjas į- 
gyja teisę į nuosavybę 99 me
tams. Toliau, pirkėjas tokios 
nuosavybės. teises įgyja tuo
jau ir jau kitų dienų naujas 
savininkas gali pradėti valdy-

t

ti nuosavybę. Jei senasis savi
ninkas ir norėtų atpirkti ir 
siūlytų pinigus, tai pirkėjas, 
jei nori, gali pasiūlymų at
mesti. •'

Kadangi yra nemaža lietu
vių, turinčių nuosavybes, tai 
jiems reikia budėti, kad jų 
nuosavybės nebūtų parduotos 
už nemokėtus taksus. Kas rei-, 
kia daryti, norint išgelbėti 
nuosavybes?

Visi, kurie turi užvilkintus 
mokesčius ir neturi kuo užsi
mokėti dabar, turi kreiptis į 
tam tikras komisijas, tuo tik
slu susiorganizavusias. Toje 
komisijoje namų savininkas 
padarys afidavitų, kad jis jo
kiu būdu neįstengia taksų su
mokėti. O jeigu jis bus iš na
mų išmestas, tai turės likti be 
pastogės ir labdarybė turės jį 
išlaikyti. Tokiame atsitikime 
namas nebus parduotas.

Antras būdas išgelbėti nuo
savybę yra šis: mokėti taksus 
išmokėjimo keliu. Kas įmokės 
12-tų dalį taksų, tas išgelbės 
savo nuosavybę.

ATSIŠAUKIMAS IR 
. KVIETIMAS

tu; pusėtinai apdaužytas. Lai- sse Point Yacht kliube, kur 
mė, kad pp. Visockiai lengvai! gavo pažadėjimų iš kelių tur- 
sužeisti. tuolių moterų duoti drabužių

lietuvių beturčiams.
X Kuopos nut. rašt. M. Au- 

kščiūnienė šio mėnesio susi- 
duoti žinutę iš rinkime buvo padavusi rezig-

SPORTAS
detroit, mich.

WEST SIDE

reikia įvairių iškabų, užrašų, jx S. L. A. 352 kp. įvyku- 
ar kitokių langų papuošimų, • šiam birželio 5 d. susirinki- 
ur kitokių darbų. Patartume; me kilo triukšmas tarp par- 

i visada kreiptis pas S. Stanulį ; ti jų vadų — ypač dabar, kuc-
r " ' , i (1733—12th St. Cherry 4128) J met eina centro valdybos rin-

Your station is SGYLC a- Darbų atliks ko geriausiai.kiniai, vieni kitais nepasitiki.
,............ ......... r.............. ga*n’ ne"S "®ek» Tuo būdu padėsime vieni ki-Įlr nors jau anktyvesniam su-

Moterų Sąjungos 64 kp. pas-1 nacijų. Bet kuopa išklaususi ho^ever’ is aad- Tbe St Gea' tiems lietuvius išgarsinti bei į sirinkime buvo delegatai iš- 
toginio darbo bei veikimo, priežastį, nepriėmė. Tad p. Į**’8 YLC team tasted th<‘,r;paremti. į rinkti, o šiam susirinkime per
Mūsų kuopa buvo susirūpinu-' Marijona ir toliau savo užduo -. defeat 1&St Sunday- Aft‘i X Sugrįžo atostogų Juozas j triukšmų atšaukė ir delegatų 
si padauginti kuopų narėms, tj vykdys. ’ |er shann£ the spotliglit with pįrag.įs studijavęs Lewisburg, nesiųs.
bet tas darbas dar kol kas ne-J Aukščiūnienė taip pat the Dory Signs since, the start W. Va; Milįtary akademijoj.! x Juozas Norkus (bučeris, 
atliktas; Čia gal bus mūsų pa-įeina naujos spaudos rėmėjų i0^ s^ason> w® "ere forced Sugrįžo pas tėvelius paviešėti ; krautuvininkas Šv. Jurgio pa 
čių sųjungiečių kaltė. Žiemos 'draugijos nut. rašt. pareigas. Į dloP ord because of *r V(ų stos į vasarinę mokyk- ( rapijoj) keletu mėnesių pra-
metu turėjome du bizniškus TaĮ gabi s-gietė, kuri užbai-ia 9-4 defeat tbey adnuius'i lų.i J. Piragis pasiryžęs siekti leidęs Los Angeles ir kituose

Čia nariu

naudingus parengimus.
Į šių draugijų kuopos ir dr-

jos renka po vienų (ar dau
giau) atstovų. Draugija ren
kasi vienų kartų į mėnesį, 
kiekvienų kartų kitoje vietoje.

Draugija kreips ypatingo 
dėmesio į jaunimo reikalus— 
stengsis ko daugiausia jauni
mo įtraukti į lietuvių draugi
jų ir bendrai tautiškų veiki
mų. Draugija gelbės jaunimo 
draugijoms ar organizacijoms,
dirbančioms Dievui ir 'TSvy-' vakar» pas PP MiS«kiua >>“'O 
nei, taip pat rūpinsis mūs, kauliuk« iaidimai ir vakarie- 
jaunimo medžiagine gerove. Poma MlSelklena yra dar-

Kai kurios draugijos jau y ikstl ® karta 8“'a
ra išrinkusios į ši, spaudos išemlmnka- h sęjungie-
i ėmėjų draugijų atstovus. Ki- tSms vakarien« P«ga">ino pir- 

mos rūsies. Bravo, p. Mišei-

vakarus, kauliukų žaidimus: įgg Kauno gimnazijos keturias Itered u\To ’nake worse’į chemijos inžinieriaus laipsnio, 
vienas parapijas naudai, an> klases, 
ras seserims pranciškonėms. Į 
Pagal tokius nedarbo laikus} . .
pasekmės buvo neblogiausios ; l‘“kra“'“““S('’ kad “ba tai

X Ne kartų jau skaitėme

we are forced to take 
hats off to one man, He 
Mr. Kraft
He certainlv had tbe Indian1

onr Jaunam
ten miestuose, sugrįžo atgal 
ir vėl biznį veda. J. Norkus 
pasakojo, kad Los Angeles lie 
thviai labai išdykę; svarbiau
sia priežastis, kad nėra kata
likų organizacijų, kurios rū
pintųsi žmonių gerove. Kelio
nę turėjo gerų; sugrįždamas 

(Tųsa ant 4-to pusi.

maksleiviui linkime 
gero pasisekimo to mokslo 

their piteher., šukoje. Juozo tėveliai Jonas 
,Piragis, laiko lietuvių name 
švarių mėsinę ir kitokių vai 
gomų daiktų krautuvę; yra

1S

Mūsų kuopa kauliukų žaidi- pnklauso Sarb« až kokio nors sign on us. Four hits was all 
mus rengia namuose pas pa-|Va^aro suren^mo pasekmes, j he gavę us, būt tliat isn’t the 
čias
karus nares gausiai 
turi iš to didelio malonumo.

sųjungietes, ir tuos va- lTad neSal™a. "“tylėti apie , worst of it. He fauned tnenty pavyzdingi katalikai, linu t 
i narės gausiai lanko ir fa !* , 1 le. ** pal p' • 'tw0- Ite had a world of stuff, pasidarbavę šv. Antano par.

M. Urbonaitę. Nors ji ne sų- and almost perfect control 
ijungietę, bet ji nekuomet ne-

X Motinos dienos minė ji-, atsisako 54 kuopai pasidar-
mas. Iš ryto Šv. Mišios, ku- 

! rias laikė kun. I. Boreišis. Pa

tos draugijos taip pat prašo
mos savo atstovus išrinkti.

Spaudos platinimo draugi
jos susirinkimas bus ketvergo

kienėl . <
X Jau daug laiko praėjo,

kai mūsų įžymi kuopos narė
vakare birželio 30 d., Šv. Pet-p; Simonienė-išvažiavo pas 
ro par. salėj. Visos draugijos Į &illdnes i Amsterdam, N. 1. 
prašomos išrinkti atstovus ir1 ^na’ Per ilgos atostogos, 
prisiųsti į šį svarbų susirin- jgrįšk namo “ vėl lošime P1’ 
kimų. J

Kviečia i
Dėt. liet. kat. spaudos rėmėjų 

draugija:
M. J. Šimonis, pirm.,
K. Lobeikis, vicepirm.,
M. Aukščiūnienė, rašt.

ŽV. PETRO PARAPIJA

1 naklįl
G. G.

MOT. S-GOS 54 KUOPA

bnoti geram tikslui.
Paskutiniam srjungiečių su

rengtam kauliukų žaidimo va 
karui Marijona pardavė net 
70 bilietų. Mat, iš kokios prie
žasties būna geros pasekmės, 
kad lietuvių tarpe yra pasiau
kojusių žmonių.

Sųjungietė

ŽINIOS IR NAUJIENOS

Mirė plačiai žinomas detro- 
itietis Jonas Stanulis. Daug 
yra pasidarbavęs tautai ir 
Bažnyčiai, buvo ir Šv. Anta
no par. komiteto nariu kelis 
metus. Paliko labai nuliūdu
sių savo žmonų ir 8 gražiai iš- 

iauklėtus vaikus: Stasys yra

The four runs scored off of 
him were the results of two 

i \valks, two hits, a stolen base, 
i and an error. We scored them 
! all in one inning — his onlv 
had one. Yesalonis, Simrall, 
Majauskas and Vaičiūnas ve- 
re the collectors of the hits.

Jarasunas started for the 
YLC’s and worked seven in- 
nings. He allowed just as ma
ny hits, būt better fielding 
support would of held their 
runs to four or five.

Tliere isn’t rnuch more ve 
can say without continuing 
the heartache. So we’ll see 
you next week and see if we 
can’t be a little more cheer- 
ful. i

Your announcer,
The Mic.

pasidarbavę Sv. Antano par. 
Tokie asmenys visada verti

ivisuomenes paramos.

ANNA’S DRESS 
SHOPPE

Atliekam darbų 
Gvarantuotų 

3964 W. VERNOR
HIGHWAY

kampas Hubbard
Lafavette 0320

P. J. PESUS
Patogiausia vieta fotografuotis 

Vestuvėms, Šeimynoms, pavie- 
niems. Viskas įtaisyta pagal nau
jausios mados. Važiuoju J namus. 
Kaina žema.

DIXIE PHOTO STUDIO
4&3« W. VERNOR HIGHWAY

Lafayette 6058

Phone Cadillac 9540

JOS. P. UVICK
ATTORNEY AT LAW

Mortgage Bond Building
5 W. LARNED ST.

(Corner Woodward)
Residence 456 Neff Road

GROSSE POINTE 
Res. Phone Niagara 0764

H ARRY A. WHITE
Plumbing and Heating

Pataisau ir naujų darbų pil
nai atlieku. Darbas pirmos 
rūšies. »
1508 — 23rd St., Laf. 2056

Šios žinios dedamos suvė
lintos, nes praėjusių savaitę 
redakcija dėl Kapinių Dienos 
per vėlai jas gavo.

Red-ja
jX Gegužės 29 d. iškilmin

gai užbaigti atlaidai šv. Pet
ro bažnyčioje. Misijos per vi
sų savaitę buvo žmonių gau
siai lankomos. Buvo ir tokių, 
kurie nė vienos, dienos nepra
leido. Toks žmogus tikrai gaus 
Dievo malonių. Kai kurie žmo 
nes mano, kad misijos rengia
mos tik nuo tikėjimo atšalu
siems. Netiesa. Misijos rengia 
mos tiems, kurie tikėjimo lai-

X Al. Mikelionienės vyras, 
jam važiuojant iš darbo, buvo 
sunkiai sužeistas automobilio 
nelaimėj; nuvežtas ligoninėn.

X A. Šatulaitienė skaudžiai 
apsišutino abi kojas.

įX U. Karnagienė, gana sun 
kiai susirgusi, guli namie.

X O. Lukoševičienės 19 me-

vedęs, Antanas, Ona, ištekė- į —
jus (Adomenienė), Juozas, vaį, jr.ja gaigs daug daugiau
Vincas, Elena, Pranė ir ma- Į gero nuveikti.
žiaurioji Viktorija 12 metų. j x pag mus li(,tuv;tj
Elena .r Pranė uoliai darbuo- , įvairi]Į meckanikq ,
įasi jaunimo tarpe, priklauso', . , . v . v . , .. ** > r kai kurie mažai žinomi, o ki-
pne Vyčių 102 kuopos ir prie . • ■ v i v, i. r tų visai nežinome. Kiek bus
choro. Elena Vyčių kuopos se-1 r v . ta * -a , _ A . tt r. galima, sužinoję, Detroito ži

niose retkarčiais skelbsime.kretorė. Velionis paliko brolį

LIETUYlįį UŽEIGA
Užlaikome visokių saldainių ir 

ifi Lietuvos “Rūtos”. Turime viso
kių Lietuviškų Rekordų ir kitokių 
dalykų. '

P. Padolskas, E. Kirstuklenė

1910 — 25th STREET
Lafayette 6313

UTHUANIAN BAKING
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Mgr.

Kepam skaniausių lietuviš
kų, ruginę, pumpermekol ir 
baltų duonų. Pri.statom į vi
sas miesto dalis ir į Ham- 
tramack, Mich. Kepam ir 
bandukes piknikams ir ba
liams.

tų dukrelė, kuri buvo sužeis-'! .^“rtford, Conn.) ir sc- gmagn pažymėti, kad Stanley
ta automobilio nelaimėj, jau ^r!, 16 '.'J!”8 ' *8 13,Stanulis, čia augęs lietuvis y-

L.etuvos, Vilkavisk.o parap., !ra gera- paslžym5jęs iskab„ 
Vokiškėli, kaimo. Amerikoj dažyto:jtts> diri)a didel5se iska

sveiksta.
X Iždo globėja O. Kramb-

lienė, besikraustant į kitų bu
tų, nusišaldė ir buvo susirgusi 
gana sunkiai; sveiksta.

X Kps. pirm. E. zPaurazie- 
nė kelias dienas lankėsi Clii- 
eagoj, kur dalyvavo “Drau-

išgyveno 30 metų: mainose
Wilkes Barre 18 metų, o Det
roite 12 metų.

bų (Signs) kompanijose, bu
vo darbininkų prižiūrėtoju, 
kaipo gabiausias piešėjas. Lie- 

Palydėjo jį labai daug žmo- tuviams biznieriams dažnai 
nių į kapus; tas liudija, kad ■
turėjo daug draugų.

go” piknike. Beje, p. Paura- į Bet, kam jis yra pasi^arba-
zienės pavardė per klaidų ne
pažymėta tarp kitų atstovių,

kosi ir kad jiems tikėjimas i8ldnkbl į spaudos rėmėjų dr 
būtų sustiprintas. Taigi, mi- ’
sijos yra 
nims.

visiems krikščio-

VIESA PADftKA

vęs, tas negali atsidžaugti jo 
mandagumu. Dabar pasilieku 
nuliūdusi našlė P. Staniujienė

gijų. Bet kuopos susirinkime ir šeimyna. į ,
prašė atleisti jų nuo tų parei- j ;X Jonas Staniulis mirė ge- į

rh

CHAMBERLAIN
BAKERY

Kepam Lietuviškų Duonų ir pus
baltę ir visokius keiksus. Prista
tome į visas miesto dalis ir Ham- 
tramack, Mich.

8816 Chamberlain Avė.
DETROIT, MICH. 

Vlnewood 1-2637

4628 — 25th ST.

Euclid 4530

Phone Lafayette 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

I DR. J. B. RYDZAUSKAS I

Vienybė yra galybė. Tos 
vienybės ir mums Detroito lie 
tuviams katalikams reikia. 
Turime tris parapijas, daug 
draugijų, bet ligi šiol jokio 
tarp savęs ryšio neturi. O jis 
reikalingas visais atžvilgiais. 
Dėl to gegužės mėn. 19 d. vei
kėjų susirinkime nutarta su
organizuoti Detroito lietuvių 
katalikų spaudos rėmėjų drau 
gija, kurios tikslas yra: Pla
tinti katalikiškųjų spaudų (lai 
kraščius ir knygas), svarbiau
sia — remti Detroit’o lietuvių 
žinių skyrių dienraštyje ‘'Dra
uge.’

Misijų pabaiga buvo labai 
iškilminga. Mišparus laikė 
kun. Čižauskas, kun. Valaitis 
ir kun. Skiffgton. Ne v&ikai, 
bet vyrai dalyvavo procesijo
je. Tai buvo gražus reginys: 
prieš šv. Sakramentų ėjo vy
rai, laikydami rankoje degan
čių žvakę, jų tikėjimo gyvu
mo ženklų. Kai choras giedo
jo “Garbė ir šlovė,” visi nu
lenkė galvas, duodami garbę 
savo Išganytojui. Ar tai ne
gražus vaizdas? Iš tikro, Die
vas suteiks jiems savo malo
nių.

X Šv. Petro par. parapijo
ms, Jonų' Visockį ir jaunų jo 
žmonų, važiuojant automobi
liu į Buffalo, ištiko nelaimė. 
Automobilis susidaužė su ki-

X Centro pirm. M. Čiižaus- 
kienė jau trečių kartų gavo 
dėžę drabužių bei avalynės iš 
Providence Auxiliary, kuriuos 
išdalino suvargusioms lietu
vių šeimoms. Gražus darbas 
rūpintis pavargėliais.

X 0. Zigmantienės 12 metų 
dukrelė Birutė (jaunametė) 
gražiai pasižymėjo per radijų. 
Geg. 27 d. skambino pijanu 
gana sunkų dalykėlį.

X Mūsų kuopoj yra gabių 
panelių. P-lė An. Balkiūtė 
(išrinkta parapijos gražuolė) 
dabar išrinkta nanjo jaunimo 
ratelio raštininke. Taip pat p- 
lė V. Čepelionytė raštininkės 
pareigas eina mergaičių soda- 
licijos draugijoje.

X Birželio 2 d. p. M. Čižau- 
skienė dalyvavo arbatėlėj Gro

gūžės 19 d. Palaidotas geg. 
23 d. Šv. Kryžiaus kapinėse.

Staniulis yra išauklėjęs gra 
žiu šeimynų’: 4 sūnus ir 4 duk
teris. Visi pavyzdingi lietu
viai patriotai, ypač mergaitės 
darbuojasi L. Vyčių 102 kp. 
Yra veiklios ir pavyzdingos 
lietuvaitės.

[Detroito liet. kat. spaudos 
rėmėjų draugijos valdyba iš
spausdino laiškus, kuriuos iš
dalino visų kolonijų draugi
joms bėi kuopoms, kad susi
rinkimuose galėtų plačiau su
prasti spaudos rėmėjų tikslų. 
Todėl pageidaujama, kad lai
škai būtų susirinkimuose skai 
tomi. Jei kuri dr-ja dar nėra 
išrinkus atstovų, prašoma iš
rinkti. Kuomet dalyvaus iš 
visų katalikiškų dr-jų atsto-

filrdingiausai dėkojame vi
siems už paskutinį patarnavi
mų. musų brangiajam tėveliui 
Vincent ui Šnarui, kuris'apleido 
šį pasaulį geg. 27 d., 7:20 vai. 
vakare būdamas 57 metų am
žiaus, palikdamas mus dldžiau- 
stoję širdgėloje ir buvo palai
dotas geg. 30 ,d. Ačiū Sv. Jur
gio ptw.. kleb. kun. J. Clžaus- 
kul už tokių nuoširdžių užuo
jautų musų nulludhno valan
doje, už gražų pamokslų ir pa
lydėjimų į kapus. Ačiū misijo- 
nleriui tėvui Pauliukui už da
lyvavimų pamaldose ir gražų 
pamokslų. Ačiū kun. Valaičiui 
už dalyvavimų pamaldose.

Ačiū gra bortu i K. Stepanau
skui už tok) malonų patarnavi
mų i.r laidotuves. Ačiū sesu
tėms pranciškonėms už altorių 
parengimų. Ačiū mu«. J. M. 
Cižauskams už gražių muzikų ir 
giesmes. Ačiū giminėms Urbo
nams, Keručlams, P. Radvilui 
Ir L. Urbonui už visų patarna
vimų. Ačiū Kratavlčiu ir šeirių 
šeimynoms. Ačiū Pušinskams, 
Novikams, Markevtčiams ir vi
siems, kurie užpirko Sv. Mišias 
ir prisiuntė tokias brangias gė
les.

Ačiū visiems, kurie dalyvavo 
laidotuvėse ir bet kuo prisidė
jo prie musų brangaus tėvelio 
laidotuvių.

Nuliūdę: imons Domicėlė, 
•luktcrys On* Ir El^n* Ir sūnūs

,liioxap«s Šnarai.
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= LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo įrankius: Elektros 
S Lempas. Artificiališkų Saulės Šviesų, Diathermlų, Sinusoidal ir t. t.
5 Bandau kraujų, šlapumų ir t. t. Prieinamų kaina.
5 Spcclališkūmas: IJgos moterų Ir ligyie vklnrių, nervų Ir reumatizmo.
= Valandos: JO—2 dienų Ir 4—8 vakare.
= 12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit
- Telefonas dienų ir naktį: ARLINGTON 2683
tmiiiiiimimiiiiiiiinmiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiimiiiiDg

RED ARROW BOnUHG WORKS
J. RUKŠĖNAS, J. SAKALAUSKAS, A. SEPAT, sav.

Išdirbam skaniausius minkštus gėrimius. Pristatom 
krautuvėms, piknikams, vestuvėms ir visokiems paren
gimam.?. Kaina žiema. Kreipkitės:

3900 MARTIN STREET LAFAYETTE 3669

WILLIS BAKING COMPANY
PRANAS WILLIS, Savininkas

Atsidarė nauja duonos kepykla. Kepam skanią lietu
viškų ir baltų duonų. Taipgi visokius keikus vestuvėms, 
varduvėms ir tt. Pristatome į visas miesto dalis. Reika
laukite savo Bučernėse ir Groceroėse.

2206 OARPENTER AVENUE 
Kampas Lampkin, DETROIT, MICH.
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NAUJIENOS IR 
ŽINIOS

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)

dar savo mašina parvežė dvi 
detroitietes merginas.

X Vainikų dienų L. Vyčių 
102 kp. veikėja p-lė V. Švel- 
niūtė ir adv. J. P. Uvikas su 
žmona buvo nuvykę į Cleve- 
landų paviešėti pas pažįsta
mus kelias dienas. Linksmai 
pasisvečiavo. i

X Nežiūrint to, kad oras 
sušilo, knygų platinimo dar
bas gerai sekasi. Daugiausia 
gražių knygų nusipirko kun.
I. F. Boreišis; tai knygų skai
tymo mėgėjas. Dabar Detroi
te bus galima užsisakyti nau
jausios knygos, kų tik gautos 
iš Lietuvos: 1) “Aleno istori- 
ja,” kur viso pasaulio menas 
aprašytas; be galo graži kny
ga ir naudinga kiekvienoj šei
mynoj; 2) “Lietuvos Encikk- 
pedija,” kurioje yra nemaža 
ir Amerikos lietuvių kolonijų 
darbų su paveikslais pažyrnė 
ta; 3) Anglų ir lietuvių kal
bos žodynas; 4) “Naujovės 
apaštalai.” Pažymėtas kny
gas galit užsisakyti pas Al. 
Šimonį.

X “ Aloonliglit ” pikniką 
rengia L. Vyčių 102 kp. Glee 
Club birželio 11 d. vak. Beecb- 
nut Grove jaunimas kviečia I 
visus detroitiečius dalyvauti 
ir drauge prie geros muzikos 
pasilinksminti.

X Birželio 18 d. įvyks šv. 
Antano par. mokyklos moks
lo įlietų užbaigimo gražus va
karas Lietuvių svet. Seserys i 
mokytojos labai stengiasi, J 
kad programa būtų parengta 
ko įvairiausia. Noriu iš kalno 
detroitiečiams pranešti, kad ' 
šios programos nepraleistu- i 
mėt nepamatę. Atidžiai išsi- 
dėmėkite programų: >

1) Dainos “Kur banguoja mų išdavimas. 15) Užbaiga
Nemunėlis,” “Verda boba k u- “Lietuva, Tėvynė mūsų.” 

į kulius. ” 2) Minuotas — 3 ir | Programa dar bus paįvai- 
*4 skyrių mergaitės. 3) Medi- rinta tarpuose. Kadangi sesu- 
niai kareiviai — 7 ir 8 klasių lės per žiemų vaikus lavino, 
berniukai. 4) Lėlės — 7 ir 8 kad mokslo metų pabaigoj pa- 
sk. mergaitės. 3) AiankštymasĮtiektų publikai kų nors tokio 
— 5 ir G sk. berniukai. 6) ^naujesnio, įvairesnio. Taigi, 
“Mažoji Teresytė,” veikaliu-lne tik tėvams yua svarbu pa
kas — 5, 7 ir 8 sk. vaikai. 7)'matyti šių programų, bet ir 
Dainos “Tupi g- dys, ’ “Ne-'kiekvienam lietuviui patrio- 
drįsk tinginiauti.” 8) Pūslės tui. Atminkite dienų— birže- 
—1 ir 2 sk. berniukai. 8) Skri-'lio 18 d. visi dalyvaukite i£- 

i beles — 5 ir G kl. mergaitės.' kilmėse.
10) Kepėjai — 3 ir 4 sk val X Daugelis pas mane teira- 
kai. 11) Dainos 1 ii 2 sk. jvt)į.į Lietuvos Paskolos 
mergaitės. 12) Dainos “Kur;Bom( kuponų nuoa„l£io ,fo. 
bakūžė samanota, Dalyvis, kurįe tu,-j Lietuvos bonij 
“Doleris.” 13) kleb. kun. I.'kuponus uiž 1932 m., gali už- 
F. Boreišio kalba. 14) Diplo- sisakyti “Draugų” arba kny-

IEŠKOJIMAS

i Zigmas Miseliūnas, Levekų 
Jvlemenso sūnus, kilęs iš Vil
nijos, Alytaus aps. (vuv. Tsa- 
kų aps.), Nedzingių parapijos, 
Sapiegiškių kaimo, dabar gy
vena Detroite, Mieli. (2767 

' Springwells Avė.) ieško savo 
(senųjų pažįstamų ir kaimynų,
, kurie pirmiau gyveno Cliica- 
(go, Illinois: Felikso Miseliū- 
(no, Julijaus Miseliūno, Alotie- 
/jaus Kazlausko, Mortos Kaz
lauskienės ir Paulinos Kazlau
skaitės. Išvardintų asmenų 
ieškodamas, Zigmas lankėsi 
gegužės 29 d. “Draugo” pik
nike ir gegužės 30 d. “Drau
go” dienraščio redakcijoje ir 
administracijoje, kur jo sūnus

kurį laikų darbavosi. 

“ATLAIDŲ ŠALTINIS”

Išėjo iš spaudos maldakny
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 
jų ir išvertė T. Kazimieras; 
kapucinas, išleido seserys ko- 
trinietės. Alaldaknygėje yru 
paaiškinimas apie atlaidus ii 
daugiau, kaip 300 įvairių mal
dų, kuriom popiežiai Suteikė 
atlaidus. Nors visos maldos 
geros, bet už vis geriausios 
yra tos, kurioms suteikti at
laidai. Šita knygelė turėtų bū
ti visų katalikų rankose. Kai
na su aptaisais ............, 60c.

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avė.,

gų, o kurie norės — patarnau
siu ir padėsiu pinigus išgau
ti. Su reikalais kreipkitės j 
“Draugo” Detroito Žinių sky 
rių pas Matų Šimonį—gausite 
paaiškinimų.

GYVIAI, KURIE NUODŲ 
NEBIJO

NAUJAS KUNIGAS

J. A. Ricliey, buvęs episko
patų kunigas, įšventintas į ka 
tulikų kunigus Kenrick semi
narijoj, W-ebster Grove, Mo., 
birželio 5 d. Prieš tai jis per
ėjo į katalikybę. Jis buvo gar
sus katalikiško laikraščio re
daktorius ir per du terminus 
buvo katalikų spaudos sąjun
gos sekretorium.

Detroito Žiedas

Pasauly yra daug didelių 
gyvulių ir visai mažų gyvių, 
kuriuos nuodai visai neveikia, 
o jeigu ir veikia, tai tik didės 
uis jų kiekis. Pavyzdžiui, žiuo- 

' gus miršta, prarijęs mažytį ar
seniko trupinėlį, tuo tarpu ka
rvei užmušti šių pavojingų 

Į nuodų reikia 15—20 gramų.

i Atropinas žiurkėms ir viš
toms beveik visai nekenkia; 
šienus gyviams užmušti reika
lingas 400 kartų didesnis at
ropino kiekis, negu žmogui, 

j Vieni iš ^stipriausių nuodų cia- 
nkali ir sublimatas gyvuliams 
taip pat nėra taip baisūs, kaip

žmogui. Sakysime, ežiui užmu
šti reikia šešis kart tiek cian- 
kalio arba keturis kart tiek 

įsublimato, negu žmogui.
Ypač atsparūs nuodams yra 

kai kurie maži gyviai. Taip, 
pavyzdžiui, straigėg visai ne 
veikia strielminas, kurio ma 
žos kruopelės užtenka žmogui,

visai nepavojingi,1 dar tiksliai 
neištirta. Tačiau yra taip pat 
nuodu, kurie veikia smarkiau 
įvairius gyvius, o žmogių jie 
nepavojingi.

Buvusiam llasęinių valdžios 
gimnazijos mokytojui, p. Yikt. 

w , Vizgirdai, iškelta byla už šau- 
kad atsisveikinti_ su šiuo pa-jdymų į kryžių. Byla su kal- 
sauliu. Pastebėta, kad strich-: tinimo aktu iš prokuratūros 
runas visai neveikia ir kandis;! Persiųsta Kauno apygardos 
striclininu apibarstytuose r ii- Į teismui. Byloj šaukiama 11 
buose jos jaučiasi net geriau, i liudininkų ir 3 ekspertai. Viz- 

Kodėl žmonėms taip baisūs K’r<la už tai ir iš mokytoju pa-

Ar Užsitrauki?

Tylėjimas 
gali būti auksinis

•.. bet ar dėl to kiti 

cigaretų skelbimai paprastai 
t tyli šiuo klausimu?

’fZ' ADA teisybė skaudi - labai naturališka 
vengti dalyko! Užsitraukimas senai buvo

“neliečiama” tema cigaretų skelbimuose. Ir 
nenuostabu. Kiekviename tabako lape — net 
geriausio ir lengviausio - gamta slepia tūlus 
nesvarumus, kurie, jei nepašalinti, nepalankūs 
jautrioms gleivėms!

Ir kadangi, žinodamas ar nežinodamas, kiek
vienas rūkytojas ar rūkytoja užsitraukia kokią 
nors dalį dūmų iš savo cigareto, Lucky Strike 
išvystė tą didį mokslišką procesą, kuris pašalina 
tūlus nešvarumus. Lnckies tą procesą išrado. 
Tik Luckies jį ir turi!

Ar užsitrauki dūmą? Daugiau kaip 20.000 
gydytojų, kuriems buvo duota išbandyti Luckies, 
pamatuodami savo nuomones savo pačių patyri
mu rūkyme, pareiškė, jog Luckies mažiau erzina 
gerklę negu kiti cigaretai.

“It’s toasted"
Jašą Apsaugo - prieš knitėjimus - prie! kosulį

O. K. AMERIKA
ATSUK. LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 moderniu,, 
minndu »« pakulio įerieusieit lokią orkntrti, tr Lucky Strike 
ilsiom!,, kiek vienį Antredicnio, Ketvirtadienio, irJšcttedlenlo vikšrį, 

per N.B.C. Radlei tlsklį.

nuodai kai kuriems gyviams

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams fit., Rm. 2117

Telephone Kandolph 6727
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Telrphone Roosevelt 9090 
Name: S Iki 9- ryto. Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7 966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 Iki 9 vai.

<146 Archer Avė. Tel. Lafayette 733?

Namų Tel. Hyde f’ark 3396

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

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

Telephone V1CTORT 221*

šalintas.

0$^

PROBAK
ABIEM PUSĖM 

ASTRU8
Geriausias skustuvas 

arba grųžiuame 
pinigus

Jei ant vietos negau
ni. kreipkis j ,„us 

»»c. už 5 - (1 už 10 
Sempelig —

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

4600 SO. WOOD STREET 
Tel. Lafayette 6393 

Rezidencijos: 2 E. 103rd Place
’ Tel. Pullmaū 6377

VARICOSE VE1NS
Gydomos Nauju Būdu

Be operacijos, be jsvirkštimų. Be 
i priversto poilsio. Gydantis galėsi i 
įdirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald Oii. Gydo greit, mažina ti
nimų ir gėlimų. Nurodymai prie vaisi* 
tų. ei negelbės aptiekininkas grųžins 

j pinigus.

This new cheese 
treat

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

Velveeta retains all the valuable 
deraents of rieti milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Eoery ont 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, sllces, mėlt* 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.KRAFT
\/elveeta

y Ths Oeliciou* New Che«>« Food

sss

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
cheese are found 
in\Kraft Cheese.

CHEESE

KRAFT-PHEN1X 
CHEESE COMPANY

BILLY'S UNCLE

✓



Ketvirtadienis, birž. 9 d., 1532 ; B S I ū ę I a 5

LIETUVIAI AMERIKOJE bių. Kas tik įsigys įžangos ti
kit* tų, tas turės progos prie 
vienos iš šių trijų dovanų:

choristai atleisti nuo pamokų
po kelis vakarus į savaitę. 
Tat užteks vieno vakaro dėl

DAKTARAI:

SO. OMAHA, NEB.
rirmoji sv. rvomunija

Birželio od., ttv. Amano pa
rapijoje ±0 vaikų priėmė pir
mų Karlų Sv. ivoniuinjų. Buvo 
diueiis uziaugsmas ae lik vai
kams, bet ir tėvams. Tuojau 
po Mišių vaikučiai turėjo už
kandžius mokyklos svet.

n o vena prie*sv. Antano
Birželio o d., 7:30 vakare, !lr- dar nepradėję aukštesnes 

Šv. Antano bažnyčioje prasi-J moKyiiios. aoniis pačiomis die 
dėjo novena prie 8v. Antano.! nomis nuo / iki b vai. vakare 
Baigsis birželio 13 d. vakare, bus mokomi tie vaikai, kurie

Garbė tėvams, kurie leido pirma dovana auksinis b dol. pasimokinimo -giedoti mišias
savu vaikus į parap. mokyk- dovanų suteiks musų pa-1 sekmadieniais. Choristai nori , 

dramatiškas gerai pasilsėti, kad orui atša- įluo uudu jie įsiuvmo sa-JraI,^a^ lietuvių1U

v o vaikų ne tik protų, bet ir 
valių. . ,

mttuvių karnos pamokos 
ttiais metais nuo birželio 14 

Sv. atmano mokykloje praši
uos lietuvių kalbos pamokos. 
Antr. ir ketv. nuo lU iki 11 
ryto bus mokomi tik tie vai
kai, kurie bus baigę 4 skyrių

kliubas. Antra dovana —p-iės 
Marijonos Politykaitės “Per- 
manent Wave” 5 dol. vertės. 
Trečia dovana — valgomųjų 
daiktų 2 dol. vertės duos Šv. 
Antano draugija, jei pralai
mės traukiant virvę su Sv. Ka 
zimiero draugija. Bet. jei Sv. 
Kazimiero draugija praiai-

lūs, galėtų smarkiai darbuotis 
parapijos ir choro naudai.

Padaryta pilnas pranešimas 
nuo praėjusio pikniko. Pelnas 
buvo geras ij visas įduotas 
klebonui.

Išrinkta komisija, kad iš
rinktų vietų choro piknikui : iVaL: 2 ikl 5 po ptetų’ 7 ikl 9 vak- 
Vieta — Powers Lake. Vieta !Office: 4459 S. California Avė.

Ofleas Tol. Grovehlll 0817
, Ros. 6737 S. Artestan Avė.

Tel. Grovehlll 0611

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2433 West Marųuette Road 
Vai.: 2-5 ir 7-9 P. M. Kol. #-12 A.M. 

Nedėlioj susitarus

Tai. Lafayette 6793

DR. A. J. JAYDIŠ

mės, tai suteiks trečių dovanų privatiška, dėl to piknikas bus ‘ 
2 dol vertės valgomųjų daik- vien tik choro nariams. Pik-

Nedėlioje pagal sutarti

tų.

Pamaldos būna rytais 8 vai., 
vakarais 'i :30. V isi lietuviai 
rdingai kviečiami dalyvauti

Pamaldose ir naudotis Dievo į kai skaityti ir rašomosios kal-
inalonėmis. kaukiama svečio į bos. ___ ,
kunigo pamokslams sakyti, j y,kniicts:

,Be to, bus saldainių at- 
jau baigę aukštesnę mokyklų, į ve^tų iš Lietuvos ir kiekviė- 
arba dirba. Pats klebonas nio-įlias progos paragauti,
Rys Lietuvos istorijos, lietuvis i t^ai pUmų kartų savo gy

venime. Turėsime ir lietuviš

nikas ruošiamas liepos 17 d. DENTISTAl 
Taip pat išrinktos piknikui1 ________________ .
šeimininkės.

Išrinkta darbininkai dėl pa- 
rapjos pikniko, taip pat pra
šyta, kad ir visi choristai dar

Phone Boulevard 7442

kų sūrių, skilandžių ir šaltos Į buotus parapijos piknike. Pa

Mokyklos užbaiga Birželio 22 d., fc>v. Antano

‘ košės bei įvairių gėrimų ir už
kandžių.

i

; ^Geriausia Omahos muzika

lapijos piknikas įvyks liepos . 
3 dienų. Koresp.

DR. C. L VEŽKIS
DENTĮSTAS 

4645 So. Ashland Ava. 
Artį 47 Street

Birželio 12 d., 3 vai. popiet parapija turės piknikų G Kee-. . , .
, , . • - z . • , - , J gries per dienų. V įsi galėsS v. Antano mokyklos svetai- ie nuske (dvi malies nuo G . . „ ,1 smagiai šokti.

„ . . . . , . .i • • , . . v • , Ten pat sužinosime,is viso 19 mokinių baigs niu- j oU. V įsi lietuviai kviečiami da

REIKŠMINGI VEIKALAI 
APIE VYTAUTĄ DIDĮJĮ

sų mokyklų ir gaus diplomus,1 iyvauLi ir paremti savo para- 
kad toliau tęstų mokslų aukš-' pijų. j
tesnėse mokyklose. TTknike bus daug įvaireny-

GRABOR1A1:

. J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET, GRABOR1US 

CHICAGO J E

Laidotuvėms pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

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

LAGMAVIGM 
IR bUNUč

.LIETUVIS URABURiUS
TuRuiimuju mnluluvcse n. u upigui a sicu 
ueiiuUe meiaziu cttoibžtuKLi, u mano 

dtti bu ou&iltj u/.gtuivdiutl.
ivuutoeveil 46 ui u tūba Zolū

Žbiž W. Zbrd Tl., Ckicago
i430 D. 4b Lomų Cicero, Jlu

USL CICERU 0 927

DR. SUZANA A SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 13 ryto; 4 Iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utaminke Ir Ketverte iki I vai ).
Seredomla Ir NeMUomta pagal susitarimų.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

ir Rea Tai. Boul. 4911 Ir Rea. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
796 West 39 Street (Kamp. 39 Ir Halsted St)

t: 1-4 tr 4:M-»:M Valu 9-4 Ir 7-9 vai. vakare 
Madėltoj auritaraa

Tai. Canal 9217 Rea. Proapaot <499

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Pesidenclja 4(99 So. Arteeten Ava. 
▼klandoa: 11 ryto iki 4 »• gtot*

I IKI 4:44

Tai. Ofiso 4060 Rea. 9866

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

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 Utį 4 Ir nuo 6 Iki 8 vai. vak. 
Realdenclja:

4904 — 71st Street 
Nudiltomis ti1' susitarus. t

kuri
mergaitė laimės “beauty con- 
test;” mergaitė, gavusi dau
giausiai balsų, bus apvainikuo 
ta kaipo Omahos lietuviij. gro
žio karalienė.

Tatgi, visi į piknikų, birže-1 
lio 26 d. Ne tik patys važiuo-1 
kinie, bet paimkime su savi-,

Užpernai Vytauto Didž. Ko
mitetas paskelbė konkursų pa
rašyti keletui literatūros vei
kalų apie Vytauto Didž. arba 
iš jo laikų. Vienas kitas iš mū

nii savo draugus svetimtau-J 
čius.

Apaštalystės draugija
Nesenai pas mus buvo su-

J organizuota Apaštalystės Alai ....
. > , ... ,, - ,. . rpažino tinkamiausių, pareiškiados draugijk. Paskutiniame . ,
.... • ■ , štai ka.susirinkime įsirase daug vy 

įų ir moterų.

rui. Canal 6123

OR, 6.1. BL0Ž1S
H £ N TĮSTAS 

2201 West 2žnd Street
£ Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7589
sų literatų, nors skirtos pre- į
■Bijos ir nelaimėjo, tačiau pa- j |)R p. KAZLAUSKAS 
tieke tokių veikalų, kuriuos ■ _
“jury“ komisija pripažino iš-Į 

’ leistinais, kas taip pat rodo į 
i nemenkų jų vertę.
J Rašytojas V. Bičiūnas, ku-* ~ ~
' rio dramų “Žalgiris” jury pr: |leL Clce/o 1260 x’ltay

Rez. Hemloek 7691

D K N T 1 8 T A 8 
4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

£el. Canal 6764 Rea Republio 6269

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

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

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomla tik
iškaluo susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 VVEST 22nd STREET
. CHICAGO

OR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 43 STREET 
Kertė So. Western Avenua

Tel. Prospect 1028
Realdenclja 2369 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 0706
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimų

OR. GUSSEN

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
aebrangus, nes neturi
ma išlaidų ežį alky m ui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anbnrn Avenue

zeieicudo A tu tls llūb

SI ANUI P. MAŽEIKA
Urauonus tf Baisaiuuovjjas 
luiiu automubiuus visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
33iy AUBUltM AVENUE

Chicago, 111.

Lik A G V1S DkN TĮSTAS

Tų veikalų pradėjau rašyti, I Vul-: kajjUlen n“° 10 v- r>to lkl 9 e J 1 vaiaudui vakare
dar gerokai prieš karų. 1913 i Nedėiiomia n oe.euu_is susitarus 

m. velionis kum Gustaitis jų I^Lb Si. Cicero, Iii.Tarp kitų svarstytų dalykų,
draugija nutarė leisti vienų, . . ,
kartų į mėnesį Opioho. lietu- skail6’ <kvįkelet» svar- į 
vių žinutes. Šių žinuči, tiks- bl,» tuo pusi-,
las yra pranešti Omahos lie- '“udojęs, pasiunčiau W “Va- 
tuviams, kas yra pas mus vei- i*1“” draugijai Šiauliuose, ku- 
kiaina ir supažindinti mūsų
jaunini, su gražia lietuvi, 11,kure»- nid-vsis k“’!

Dr. C.K. Kliauga
C k m

Ūlaruiukum, kelvuigum ir dubulomla 
2IZU W. Alurųueue Aki. aru VVcstcru 

, • • i .Avu. jfuouu Hemloek 7blia11 taip pat buvo surengusi ko-; aerudomia ir PetnyCiomle

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Rooeevelt 7639

v I. J. ZOLP ,
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDSJAS

1650 VVEST 46th STREET 
Kampas 46th Ir Paulina St*.

Tel. Boulevard' 6202-8412

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

Seniausia: ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTA4GA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

* Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1743

kalba. Tautietis ; ras konkursų sutrukdė, ir vei- 
j kalu rankraštį gauti atgal man 
I nepavyko. 1918 m., pasinaudo-
į jęs Procliaskos ir Šeinacho 

XI u
WAUKEGAN, ILL.
Šv. Baltramiejaus parapijos I Ve^a^ais, aš V®I turėjau parą

choras laikė susirinkimų bir 
želio 3 d., par. mokyklos kam
bary. Pirm. neatsilankius, su
sirinkimų atidarė vicepirm.

1 šę-s tų patį veikalų ir Jaros- 
lavly jį skaičiau kun. Gustai
čiui, vėliau mūsų istorikui 
kun. Aleknai, kurie vėl davė

1821 So. Halsted Slreei

Tel. Cicero 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49tli CT., CICERO
Vai.: 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakaro

akių avnyroiAi:

malda. Į chor» priimta d„ I man rimtų nurodymų, nes vei- 
kalas buvo labai didelis ir lie-nauji nariai: J. Matulėnas, Jr. 

ir A. Paulauskaitė. Raštinin
kė perskaitė praėjusio sus-nio
nutarimus,' kurie vienbalsiai 
priimti įmanomas Vytauto jubiliejaus

Kadangi dabar šiltas oras,! l’r0^ ™idinti Valst teatre’

tė visų Vytautų epochų. 1930- 
31 m. tų patį veikalų teko dar 
kartų ištaisyti, neš jis buvo

Metinės Sukaktuvės

KAZIMIERAS
ABAROVICZ

Mlrč birželio 8 d., 1931, o po 
gedulingų pamaldų šv. Kryžiaus 
bažnyčioje palaidotas šv. Kazi
miero kaplnčao birželio 11 d. 

'Buvo sulaukęs 46 metų am
žiaus. kilęs iš Vilniaus rėdybos.

Paliko liūdinčius moterj Sko- 
lastlkų, dukterį Teresę Ir gimi
nes.

Atmintinės šv. Mišios už a. a. 
Kazimiero sielų įvyks subatoj, 
birželio 11 d. ftv. Kryžiaus par. 
balnyčioj 8:30 vai. ryto.

J tas pamaldas nuešlrdštai 
kvočiame visus gimines, pažį
stamus Ir kaimynus atsHankyti 
Ir pasimelsti, kad Gailestingasis 
Dievas sutelktų a. a Kazlmtę. 
ro sielai amžinųjų laimę.

Nuliūdusį,
Aberravlrzhj šfdmym.

DR. VAITUSH, DPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTASI Tokiu būdu viena to Veikalo '

į dalis buVO atiduota konkur- 1 Palengvins ^akių įtempimų., kurissni n kitu liko tiA trmnp ,asti Prieiilst‘“ ealvos skaudėjimo,SUi, O Kita 11KO pa» mane. svaigimo, akių aptemmio, nervuotu-
mo, skaudamų akių karštį. Nulmu, Dabar rašau romanų “le

maičių valdovas,“ kuriame 
1 bus aprašoma visa Kęstučio 
į valdymo epocha. Taip pat ra- 
j sau istoriškų komedijų “Vy- 
1 tautas Krokuvoje.“

Konkursui atiduoto veikalo 
pusę, likusių pas mane, taip 
pat netrukus išleisiu, pavadi
nęs “Be karūnos.“

IŠNIEKINO MAŽEIKIŲ 
BAŽNYČIĄ

:ataractus. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
Atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
uas su elektra, parodančių mažiau- 
*ul3 klaidas.

Speciaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
□e akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So Leavltt SL Tel Canal 6122

Realdenclja: <628 8, Richmond Avė. 
Telephone RepubUc 7898 

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

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofieas: — 4645 S. zVsliland Avė.

Chicago, III.
Oriau vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

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

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 BO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards U994

Rezidencijos Tel. Plaza 2209

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedek nuo 10 iki 12 dienų

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

2924 W. WASH1NGTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVashington Bulvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefoaai; Kedaie 24SO — 2461, arba
Cicero 642. Rea. tel. Cicero 2888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 lkl 4 Ir 8 iki 8 vai. vak.

.' Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Telefonai dienų Ir naktį 

VIRGINIA ««

Tel. Grovehlll 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 9-11'ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Senėtomis po pietų ir Nedėldlenials 

tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

Rea Phone: 
Englewood <841 
Wentworth 2009

Office Phona 
Wentworth 2999

Naktį iš 27 į 28 d. nežinomi 
piktadariai įsilaužė į Mažeikių 
kat. bažnyčių, išlaužė aukų dė
žutę, išbarstė šv. Komunijų ir 
sulaužė ant visų altorių esan
čias žvakes. Į vietų įvykio ti
rti pasiųstas iš Kauno valdi
ninkas specijalistas. Pinigų ir 
šiaip daiktų nieko neišnešė.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35tb STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 4—8 
Nedėliomis: nuo 19 lkl 13.

Ofiso TeL Victory 6893
Jbtez. Teh Drexel 9191 

dėl neatsiliepia šaukite Central7464

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

10-1?

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel. VICTORY 3687
OL ir Rea Tel. HEMLOCK 2371

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED ST1H1ET

Antras ofisus ir- Rezidencija
6504 S. AiiTESlAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 p« 
plet. Utarn. ir S ubą t. Nuo 3-9 vak 
Šventadieniais pagal sutarimų.

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:20 vai. vakare.
Nedėliomis 10 Iki 12 

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAU IK CHIRURGAS 
2420 Weat Marųuette Road

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 lkl 9 vakare 

Utarn. Ir KHv. vak. pagal eutartj

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREE'J 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L DAYIDONIS, M. D:
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tet Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 lkl 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Bemlook 1799

Rea Tel. Prospect 0616

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 615S South Kedsie
Rea. 4426 So. California Avė. 

TaLi »-A Y-4 Z. X- OMMriani
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DRAUGAS Ketvirtadienis, birž. 9 d., 1982

SVARBUS ĮVYKIS kas gi negali džiaugtis gra- i ru pasinaudoti ir reginiais pa-, ATSISAKO GINTI BEKERJ 
žumu mūsų dainelių, kurias į sigėrėti.

Geg. 21 d. garsioj De Šalie gimnazijoj įvyko visų Chieagos arkidiecezijos mokyklų benų ir or
kestrų kontestas, kuriame dalyvavo ne viena, bet daug kartų vienur ar kitur pasižymėjusi 
Šv. Jurgio par. mokykla — vienintelė mūsų, lietuvių, parapinių mokyklų atstovė tos dienos kon- 
teste. Ir iš tikrųjų, kokia puiki atstovė! Verta didžios garbės, paminėjimo ir išaukštinimo! Stojo 
ji su savo tobulai išlavintu orkestru j eilę su didžiais arkidiecezijos svetimtaučių mokyklų orkes
trais. Stojo drąsiai — pačioj aukščiausioj klasėj A ■— su pasitikėjimu ir viltimi, kad negrįš 
namo tų dieną, neišaukštinus lietuvių vardo. Ir kaip tas atsitiko?

Štai, pagal nustatytų ^programų jai buvo lemta išpildyt savo dali. Vos pirmutinis iš jos muzi
kantų pasirodė artistiška geltona ir mėlyna uniforma, kaip pasipylė svetainėj gausus delnų plo
jimas ir nesustojo, kol visi orkestros nariai užengė į estradų. Netrukus išėjo ir jos direktorius, vi
suomenėj pagarsėjęs muzikas prof. A. Pocius; ir vėl gausus plojimas pasigirdo. Aprimus jam, pra
sidėjo grojimas “Vienna Forever” — Tocaben. Tr besiklausant galima buvo pastebėt, kad šis or 
kestras iš tikro vertas orkestros vardo. Sunku Įsivaizduot, kad pradinėj mokykloj būtų galima taip 
tobulai išlavinti vaikučius muzikos srity; bet pasirodė, kad galima ir tai dėka prof. A. Pociui, ku
rio didis pasiaukojimas palengvino tai Įvykdyti. ‘William Tell” — Rossini sekė iš eilėV-Koks že 
vintis veikalas', kaip tobulai atliktas — taip, kad jį sekė gausingiausia^ plojimas ir net cnrektoriu1 
teko atsigrįžti dukart. Trečias numeris ir paskutinis “Mignotte” — Tocaben. Ir šis, kaip ir kiti 
du, vertas didžios pagyros. Užbaigus jį griežt, pasipylė gausus plojimas ir nesimatė jam galo, kad 
didžiai garb. pralotas pasakė, kad jei ir negausime dovanos už grojimų, tai vistiek turėsime gaut 
už rankų plojimų.

Po to pasirodė kitos mokyklos: airių, vokiečių, lenkų — žodžiu, visokių tautų. Klausėmės jų. 
bet vistiek nelaukėm galo. Atsistojo kontesto direktorius brolis Blažiejus paskelbt laimėtojus. 
Visa svetainė nutilo, kiekvienas klausosi savo mokyklos vardo ir tikisi, kad teisėjai paskyrė jai 
šiokią tokią dovaną. Klausėmės ir mes?, bet neilgai, nes aišku balsu pasigirdo:

A klasėj — Pirmą dovaną laimėjo Švento Jurgia parapijos mokykla!
Pasigirdo plojimas, balsai, pasirodė, “milijonų dolerių’’ vertos šypsenos kiekvieno iš mūsų 

veide. Ir ne veltui — musų, Šv. Jurgio par. mokyklos orkestras paskelbtas geriausiu tarp visų Chi
eagos katalikiškų pradžios mokyklų.

Kokia garbė Chieagos lietuviams! Ęokia garbė net visai Tėvynei! Todėl negalima buvo pra
leist, nepaminėjus šį Įvykį, nepasidžiaugus su kitais šiomis nuostabiomis pasekmėmis — laimėji
mu pirmos dovanos Chieagos arkidiecezijos benų ir orkestrų konteste! Valio, Šv. Jurgio par. mo
kykla! Valioj prof. A. Pocius! Valio, visi orkestro nariai!

Šv. Jurgio par. mokyklos orkestro sudėtis;
Smuiku groja: Aldona Daračiūnaitė, Bronė Astrauskaitė, Ona Bružaitė, Veronika Pranins- 

kaite, \ alerija Jakaityte, Bronė Bačanskvte, Alberta Raduitytė, Hiena Kazragvtė, Antanas Uk
sas, Antanas Jucius, Elena Kareivaitė, Elena Švelnytė, Petras Žiogas.

Tūba: Albertas Alešanskis. . '
Melofonu: Rapolas Sutkus, Ona Tamošauskaitė, Stasė Galkiūte.
Zylofonu: Gaudentas Gudas.
Drumsu: Tomas Norkus.
Fleita: Kazimieras Estroinskis.
Klarinetu: Steponas Balvočius, Kazimieras Auksutis, Stanislovas Ramanauskas.
Saksafonu: Raimundas Urba, Bronislovas Katauskas, Antanas Stravinskas. »
Trumpėtu: Klemensas Mačys, Raimundas Sti'«zxlauskas, Pranciškus Belskis.
Trombonu: Antanas Stupuras, Jonas Bukai tas.

C H 1 C A G O J E BRIGHTON PARK
| v
! Buvo surengti kauliukų žni 
dimai p. Bumbulų name. La-

dainuoja tikri radijo daininin- Spaudos žiniomis, vokiečiu
; . • . r> Norint gelžkeliu pasiekti, gnip0 Rokerio Įgaliotinis adv
' rVLS c reikia. i"l,i B-"r'ingt°" ir B-k'"O *»••««.
nas, K. Bartusienė, G. Tani- i:nb A11P..P„e :r ,: . , ... . .. n i lin* Auroios ir įsėsti galima pasitenkindami paskirtu adv.
kutonaite, A. Čiapas, Peoples c , \Vestern Avė ir Cice ♦ i u i ■ •I ... - valuti, vvesieui Avė. ir vice- tarybos Bekenui gynėju pria

ro stotyse, išlipti Clarendon aiiv> Kameneckiu, kreipėsi dar 
llills station ir nuo ten tie-Į į pjis. adv. M. Sleževičių n

. Hiog keliauti į pietus už mies- prof. g. Bieliackina, prašyda-
donnno klausytojus kalba a- ... , ‘ ‘ _. „._ . . , te*i° i-larmas. Įnil juos, kad sutiktų Imti Be-

Autoniobiliais visokiais ke- ^er^° S5’nLla^ ri ač.au jie atsi-
liais į vakarus, Auroros link. •sakfe ^nti- Tada i^liotinis iš-

Be "to, sugrota keletas na- Ties Hinedale pasukti i pieh,; i Marijampolę tart,s
merių rinktinės muzikos, pr»-!vakani kamPt |S“ Bu M”*’ *“rP ad',ll'a-

nešėjas patiekė keletą piane- 1 ---------------------

radijo duetas ir kvartetas la
bai girtinai dainavo.

I Dr. A. Juozaitis, dentistas,

į pie dantų priežiūrą, o juokdu- 
! lis č’alis Kepurė pabėrė ska
naus juoko.

Šimų ir naudingų nurodymų, į 
kur ir kas geriausiai įsigyti, j 
Tuo ir baigės radijo valanda. Į 
Dabar klausytojai lauks kito! 
antradienio, kitos Peoples Fu 
rniture kompanijos radijo pro 
grartios.

0. T.

UŽSIRAŠYKITE Iš ANKSTO

Bridgeport.— Ateinantį se
kmadienį, birždlio 12 d. įvyks 
Labdaringosios Sąjungos pik
nikas Labdarybės ūkyje. Visi 
bridgeportiečiai, norintieji tro 
kais vykti į tą pikniką, pra
šomi iš anksto užsirašyti p-nų ' 
Gudų parduotuvėj, 901 W. 83 i 

St. Užsirašymas baigsis šeš
tadieny. Nuvažiavimas, sugrį- j 

I žinias ir įžanga į ūkį 50c. as- j 
, meniui. Valdyba į

------------------- -—,
MARIJOS KALNELIAI

--------------- !
Liepos ketvirtoji jau artina-

1 ’.BDARIII CtNTBO 
”41DYB4

• tų vyraujanti nuomonė, kad 
1 šnipo už pinigus ginti nelei- 
džiąs jam paprastas įsitikini-t
mas.

Pirm. A. Nausėda •
1024 Centei

Raši p Pobijonaitis 
2801 \V. 22nd Plce

Ižd. pav. kun. J. Mačiulionis 
2384 S. Oakley Avė

# Z
AGITATORTAI-

.1 Rimša
'47 Auburn Avė.

Kun. J. Mačiulionir 
2884 S. Oakley Avė 

Z. Gedvilas
12311 So. Emerald Avi. 

M Šlikas
10555 S Stale St

•>«»

MOTINA HELENA
Garsiausia pasauly žolių gy

dytoja tūkstančius išgy
dė žolėmis.

4,ll lhll.WK7.6-lmortgage bahkers
R E A L ESTĄ T E 

Prisirašykite į mūsų Spulką 
Texų informacija suteikiama

Dykai
2608 West 47th St.

AUTOMOBILIŲ MEKA- 
NIKAS

sutinka pataisyti, arba jums padėti 
jus,, namuose, už pusę /kainos, negu 
garadžiuje atsieis. Reikale pašaukit:

TEL. I/AFAYETl’E 1S2».

BARGENAS
Moderniškas namas dvejų pragy

venimų po 6 kalmbarius, su vėliau
siais įrengimais. Dviejų karų gara- 
džius; gražioj apylinkėj, 6142 South 

j Fairfield Avė. Kainavo $18,000 da
bar dėl svarbios priežasties atiduodu
•iž $12,500 Pamatyk tuojau. 

REPUBLIC 1598

RAKANDAI PARDAVIMUI
Dvi šeimynos, krūvoj gyvenančios 

arbiau- i tur* Parduot gražų parlor setų,
-*-*—*- medžio valgyklos setas, 2

Pastebėtina nauja kombinacija gv
. . . . .... , vastj palaikančių žolių yra svarbiau

s. Artinasi ,r trmtm.ms P>'‘-1 k'I ,r
Pikas Marijos Kalneliuos? , sirgo, dabar sveiki. NežiuVlnt kokia tot, tikT^ė? pirSVm kaHu^r
.. . jūsų liga vra. ir kiek daug dakta- ,tlK o men. t arauoaam kartu ar(Manan Hllls). I r,,t(ir vaistu jus išbandėt, dar yra a„t.

Kas metai čia suplaukdavo į dyJ“, 
daug žmonių; tur būt ne ki- SįVytS

į taip bus ir šiemet. Marijos
^Kalneliuose jau ruošiama vis-

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma-dykai. Aprašykite savo ligų ir mes 

prisiusime $1 00 bonką. Kraujo Tonl-
ko ,ar $1.50 bonkų speciajalių žo- CĮOS $įjerus laikradŽlUS, radlOS, 

I lių gyduolių. Pridekite 25e apjuokė- < ’ ’ ’
įkas svečiams sutikti ir priim- su pakavimo ir persiuntimo Ra taipgi elektrikinius laikro- 

. . . I šykite ar ateikite šiandie. Skyriui: į 1 "
iti. Keliai taisonii, vietos ren- 1721 w. 47 st. ir 4172 Archer Avė. džius, 
j ... P-ia B. Patumienė yra Motinos He- į
tgiamos. Bus kur pasidėti ir, ienos Šimanskienės sekretorė lietu- torius dėl iudomu paveiksi.! 

. . . v I vii, skyriuje 4172 Archer Aye. 1 ’’
j automobiliams ir žmonėms. ,---- -------------------------------------- — rodymo. Kainos labai nupigin
I Kns nuo nernai nebuvo Ma-1 PIANAS

movie cameras, projec-

Kas nuo pernai nebuvo Ma- *
rijos Kalneliuose, ras šiemet 

, šį bei tą naujo. , gerą pianą ant troko nuo tono
l Pats Marijos Kalneliij gra-, iki 2% tonų.
žumas ir įvairumas auga, di-1 5348 So. Halsted St. 
deja. Bus kur geru, sveiku o- Tel. Yards 2773

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ

PER „DRAUGO” Agentūrų
Norėdami važiuoti į Lietuvą aplankyti savuosius, va

žiuokite per “Draugo” laivakorčių Agentūrų, kur gausite 
I greitą ir gerą patarnavimą. “Draugas” parduoda laivakor
tes visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus

tos.
Parduosiu arba mainysiu 2650 W. 63rd St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dšl geriausios rųšles 
ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VAPEEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Narnų Statymo Kontraktortus

_ ... v . kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimą nieko «»*•“ įvairiausius namus prieiname
Musų skyrius mažai save ' . , . • »<*’«>*,-------------__x------------------------------ ..... g. CALIP0RNIA AVE.

giria, bet jau yra garbės na 
riti ir skyrius visur pasirodo

neskaito — patarnauja dykai.

PIRMOJI KOMUNIJA. DIE- lukattis, kuris iškilmėms pa- į)aį geraj pasisekė, nes surin- • graz,ai- 
VO KŪNO PROCESIJA sakė ir įspūdingą pamokslą. kta netoli 100 dol. Komisijai 

Žmonės tą pamokslą atmo-s priklauso didžiausia padėka.
Dievo Apvz. par.— Mūsų per daugelį metą

bažnyčioje, gegužės 29 d., 3,81 v.
J n . . t "ų pačią dieną, po sumos

vaikučiai priėmė pirmąją šv. . ... .. . ... ,r... _ . f buvo iškilminga Dievo Kūno
procesija bažnyčioje. GražausKomuniją. Prieš 9 vai. ryto 

kun. Pr. Vaitukaitis su būriu 
tarnautojų iš mokyklos atve-

P. O. Bambulienė daugiausia 
pardavė tikietų; visą tur būt 
Cliicagą sukvietė į savo narna, 
užleido ir visus gerai pavai
šino. O p. T. Atroškicnė pri
sidėjo, kaip visada, taip ir ?į

Svečias

GRAŽI RADIJO PRO 
ORAMA

Birželio 21 d. “Draugas” rengia ekskursiją Francūzų 
linijrts milžinišku laivu ILE DE FRANCE, 42,000 tonų di- 
lumo.

1 . • • . . • . !Su šia ekskursija važiuojantieji galės aplankyti Paryžių i 
iš iš ten gel'žkeliais važiuoti į Lietuvą. O kas norės važiuoti į 

i vandeniu į Klaipėdą, galės aplankyti Londoną. Kad gauti 
į laive geresnius kambarius, užsisakykite vietas dabar.

Šie laivai išplaukia iš New Yorko-sekančiomis dienomis:’ 
Birželio—June 11 d.—PARTS \

” ”7 d._ BREMEN
” ”11 d.—PARIS
” ”18 d.—UNITED STATES
” ” 21 d.—ILE DE FRANCE

Liepos—July 30 d.—GRJPSHOLM

I

Čikagos ir apylinkės lietu- į
įspūdžio darė graži vaikučių

. . . bei mergaičių baltais rūbais ... . .
dė vaikučius bažnyčion, Kur pnsipuoSusių ir se8ejįų tvur. , kartą tikietus platinant ir ki- 
prieš Misiąs įvyko krikšto į- koma eįsena per proceHįją dį. tokiais darbais. Kur toji ko j

delis pulkas mergaičių barstė misija stoja, žinok, kad ir pa-ituT« kompanija duoda radijo į 
gėlelių žiedelius Šv. Sekramen akinės bus geros. O. Kazlau-1 programas iš stoties WGES. į 

zimierieč.ių išmokyti gražaus j„j Iškilmės žmonių širdis kė- ^kienė, O. Kistautienė ir dar Programos visi laukiai, visi
elgesio, dievotumo ir rimtu- Įp prje Aukščiausiojo. vienos (pamiršau pavardę) klauso ir, iš tikrųjų, yra ko
mo, kad kaip procesijos eise- taip pat visur pasidarbavo ir pnf,ikiaufiyti
na, taip ir artinimasis prie--------------------------------------------- visame darbe padėjo. Ačiū at-
Dievo stalo visiems darė ma- G ARSINKINTES silankiusiems ir kuo nors pri- Taip ir praėjusio antradie- 
lonaus įspūdžio. GDDAIIPCB Ridėjusiems, nes negaliu visų n’° vakarą radijo programa

Mišias laikė kun. Pr. Vai-į UllAUuC įvardintil buvo tobuli ir žayėjanti. Ir,
\ * ' ’ ' /

viams antradieniai virto lig 
kokia muzikos šventė, nes tu ,I
dienų vakarais Peoples Furni-

1 •

Telefoną* Hemlock 65t«

žadų atnaujinimas.

Vaikučiai buvo sest.ių i.a-

2334 So OAKLTTSvt
►RCIU AGENTŪRA —.'-i

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTHAK 

TORIUS
6504 S WASIITENAW AVĖ

ATY DA I
NAKŲ SAVININKAMS

Popieruoju ir malevuoju kam 
barius, už darbą atsakau. Da
rau daug pigiau ir geriau 
kaip kiti. Popierų knygą tu 
riu Šių metų mados. Pristatau 

jį namus išsirinkti. Kad ir pa
ltys darysit, vistiek popierus 
galiu pristatyti ant reikalo 
'c. 0. D.

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

Cicero, III.
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