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METAI-VOL. XVII

Telefonas: Roosevelt 7790

Respublikonai aukština prez. Hoover’i
t

J. N. Looney’as iš Lexington, Kv., nuvyko į Atlantu, įrodyti, kad taip vadinamas'
I1
_________________
Brunsvvick’o viralas (stew) nė1
ra taip geras, kaip viralas NAMŲ STATYBA ŠIEMET
KAUNE
“burgoo.” Čįa parodoma, kaip
Looney’as gtunina “burgoo.”
Vokietijoj sumažintas bedarbių šelpimas, padi
7X) žmonių pavalgy din imui jis
Šiemet ypatingai d'aug pri- . NES JIS PADARE DIDELIUS DARBUS
sunaudoja: 400 svarų bulvių, jva^^ namių statoma priemiedinti mokesčiai. Atgaivinta nusiginklavimo
KRAŠTO GEROVEI
200 svarų svogūnų, 1 bušelį! šiuose. Daugiausia statomai
konferencija. Anglija pasiuntė karo laivus į
morkvų, 24 galionus tomačių, I me(Iiniai namai. Taip pat gyČili pakraščius
48 skardines kornų, 100 svarų y ai perkami smulkūs žemės ŠIOS DIENOS SUVAŽIAVI- prakalba aukštino prezidentų
j
MO PROGRAMA
Hoover’į. Jis nurodė jo didekopūstų, 24 riebias vištas, 100 sklypai priemiesčiuose.
liūs nuveiktus darbus ne tik
SUOMIJOJ VALSTIEČIŲ
DAUGIAU VEIKIMO KON
svarų liesos mėsos. Virti per
Centre nanuj statyba šiemet
SUKILIMAI
FERENCIJOJE
36 valandas.
buvo ligšiol daug mažesnė. Pa-1 Šiandien suvažiavimas -bus krašto, bet viso pasaulio gej rovei. Jis pareiškė, kad respuskutinėmis dienomis tačiau ir atidarytas 11:00.
HELSINKIS, birž. 15. —
ŽENEVA, birž. 15. — Nu
čia jau pastebimas šioks toks1 Maldų kalbės mons. T. P. 1 blikonų suvažiavimas įvyksta.
Nivala apylinkėse, žiemių Šuo siginklavimo konferencijos vei
Į kad prezidentų Hoover’į iš
gyvumas. Galima esu numaty- Bona iš Chicago.
naujo skirti kandidatu Į pre
mijoj, sukilo valstiečiai. Jiems kimas staiga atgaivintas. Tai
ti, kad rudenį daugiau, tur
Komiteto pranešimai,
vadovauja buvusis kariuome įvyko atvažiavus čia didžiųjų
būt, pradės statyti ir centre. ' Sakys prakalbų nuolatinis zidentus. Jis smerkė demokranės seržantas. Praėjusį šešta valstybių diplomatams, kurie
, . .
.
pirmininkas B. H. Snell’as iš/us’ kune stato kliūčių preziBendrai imant, smulki namų yew Yorko
|dento veikimui. Pareiškė, kad,
dienį Įvyko smarkūs valstie užsuko vykdami į Lozaną —statyba Kaune ir šiemet neKomiteto pranešimas apie j a<™ respublikonų vyriausybei,
čių susirėmimai su kariuome karo skolų ir reparacijų kon
mažesnė kaip pernai, o stambi taįSy^]eg jr biznio tvarkų.
į kra^to karo laivynas yra ko
ne.
ferencijom Jie čia Įnešė dau
statyba tuo tarpu sudaro ne- Pertrauka ligi 4:00 popiet.' goriausiam stovy, o kariuomeVyriausybė pasiuntė kariuo giau gyvumo. Jie nori, kad
rnažiau
kaip du trečdalius pe-l 4<X) komitetas praneg apiJnės Pakanka krašto apsaugai,
menę sukilėlių malšinimui.
atstovai smarkiau padirbėtų,
rnvkštės statybos.
•----i Respublikom} partijai visu pišį-tų sutartų ir paskelbtų pa
rezoliucijas.
rma rūpi krašto gerovė ir ši
PASIUNTĖ KARO LAIVUS sauliui apie konferencijos pa
Antra vertus, namų statv•________
-1
sisekimus.
boj šiemet pastebima jau di
Vakar kaip 11:30 prieš pu- gerovė bus grąžinta,
LONDONAS, birž. 15. — Iš tikrųjų gi kaip Anglija, BAVARIETE SENUTĖ PĖS
dėlė tobulėjimo pažanga. Se-■ šiandienį atidarytas respubli-’ Šen. Dickinson’ui sakant
ČIA APLANKE ROMĄ
J Čili respublikos pakraščius taip Prancūzija dirba už grei
niau būdavę iki 90 nuoš. visų'konų partijos krašto suvažia- prakalbų, komunistų būriai
Anglija pasiuntė karo laivus tesni konferencijos uždarymų.
statomų namų su didesniais vilnas. Senatorius Dickinson’- pradėjo žvgiuoti stadijumo
VATIKANAS, birž. 14. —
saugoti ten anglų interesus. Nes sutarimas yra jokiu būdu
PRIEŠ
GARNER
’
IO
ar
mažesniais trūkumais ir ne-!as pasakė- ilgų įžanginę pra- link. Bet policija raudonuosius
“Sudiev, Jūsų Šventenybe, iki
Anglijos vyriausybė pareiškia, j negalimas,
tikslumais pagal statybos sky^ kalbų. Patvarkyti ir patvirti- sulaikė ir išsklaidė,
SUMANYMĄ
kitų metų!” Taip tomis die
kad už padarytas interesams
—
riaus leistus planus. Šiemet nti įvairūs komitetai, kuriems Atidarant suvažiavimų stanomis į Šventąjį Tėvų po nū
nuoskaudas Čili turės atsaky
MUSSOLINI’O PRIEŠAI
Chicagos miesto taryba pa jau labai didelis statomų na- pavesta pagaminti programai; juniP kuvo jaugiau ka.iP 30,dieneij< s atsisveikindama atsi
ti.
NUBAUSTI
žmonių. Išėmus partijos
liepė 92 metų amžiaus senutė' darė rezoliucijų, kuriaja nu mų procentas iškart tiksliai (platformai) straipsnius ir sepeikia žemesniųjų kongreso atitinka visus statybos reika- • sija nutraukta,
ir spaudos atstovus ir įžymiuo
I Teresė Kopp.
VOKIETI IOI PADIDINTI
ROMA, birž. 14. — Specia
Šiandien suvažiavimas ims sius svečius, visos kitos vie
i rūmų pirmininko Garner’io su- lavimus.
MOKESČIAI
lus mPitarinis tribunolas nuTaip, iki kitų metų, aH manymų skirti daugiau kaip
svarstyti partijos programos tos yra apmokamos.
sakė
jai
Šventasis
Tėvas.
----------- baudė ilgus metus kalėti pendu bilijonus dolerių bedarbių RAUDONASIS KRYŽIUS dalis. Matyt, šiandien bus iš
BERTA NAS, birž. 14. —- kis fašizmo valstybės priešus.
keltas ir probibicijos klausi Iš Washingtono praneša,
Nors Teresė Kopp jau sena,pagalbai.
ATIDARO LIGONINĘ
Kanclerio Papcn o vynausy- Visi pripažinti kaltais už no- l)et ji „ Bavarijos RAmon jau
mas. Kai kurių valstybių at kad prezidentas Hoover’is la
BIRŠTONE
bė 124 milijonus doleriu per rėjim, su.linamituoti Ryt, ek-'tr(.Hu kartn IX,saB at ko. ,,į
stovai yra įgalioti reikalauti, bai norėtų, kad prohibicijos
“SLAPTA0 APLANKE
metus sumažino bedarbiu M- spręs, (traukini) arti Milano. ‘ alvyko g garsaus mie(rtW,„
Lietuvos - Raudonasis
Krv-;kad 18asis Priedas bflhj ab klausimas būtų paliktas taip,
CHICAGĄ
'
pūna ir 95 milijonus dol. pa______________
.
*
•
,
r
Oberaminergau, Ir r Viespažius atidaro Birštono kurorte šauktas. Sausieji stipriai su kaip buvęs 1928 m.
o,d,no mokesčius.
KONFISKUOS BUVUSIOIO ties Kančios vaidinimas kas
Pranešta, kad tomis dieno ligoninę įsisenėjusioms mote- siorganizavę ir jie pasirengę Wisconsino atstovai puola
Be to, panaikino fašistų “aKARALIAUS SAVASTIS dešimti metai įvyksta. Prieš mis milijoninkas Rockefeller ’-! rų ligoms gydyti. Šios ligos'atkakliai ^nti savo Pozici^’!
senatoriaus La Follette atsto
rmijai” varžymus ir sušvel
daugelį metų ir Teresė Kopp is, jaunesnysis, “slapta” ap- bus gydomos įvairiomis pur- Kiok ?-inorna' krašto vyriausyvus, kurie esu neištikimi pre
MADRIDAS, birž. 14.
B šiame vaidinime dalyvavo. Ji lankė Cbicagų. Šis žmogus, ' vo voniomis, elektros diatęr- ba stovi sausųjų pusėje, Ji ti- Į
nino spaudai cenzūrų.
spanijos ministrių kabinetas vaidino Marijų. Tais laikais kaip žinoma, atsisuko prieš mijos ir kitais įvairiais apara- kisi’ kad 8*u»ieji *r §iemet re-j zidentui ir vėliavai.
BUVUSIS IMPERATORIUS nusPr^d<‘ konfiskuoti valsty-1 <uristai retai lankydavo mies- probibicijų.
i tais. Ligoninė veiksianti tik spublikonų partijų per rinki-j Iowa valstybes delegatai su
bės
iždo
naudai
visas
buvu-!
telį.
ku rorto sezonų metu. Ligonilaimingai išves.
jkilę prieš sausųjų propaganSUGAUTAS
šio jo karaliaus Alfonso palik- Teresė Romon atvyko kartu
nę
ves
tam
reikalui
pasiųstas
Šen.
Dickinson
’
as
įžang
ine
dų ir viceprezidentų Cwitis ų.
PRIPAŽINO MIESTO
ADDTS ABBABA. Abisini- tas savastis.
su kitomis kelioųiis Oberami gydytojas-specialistas. Be to,
SĄMATĄ
PRIPAŽINTAS KALTU i 40,000 ŽMONIŲ PARADE
ja, birž. 14. — Pasprukęs iš
mergau miestelio moterimis
bus komandiruotos iš Raudonelaisvės buvusis Abisinijos NUKAUTI 7 SUKILĖLIAI maldininkėmis.
Chicagos aldermonų taryba rojo Kryžiaus kelios gailes- WASHINGTON, birž. 14. NEW YORK, birž. 13 (su
imperatorius Lidj Jeassn va
pripažino šių metų miesto sų- tingosios seserys. Ligoninę
Gastonų B. Means’ų teis-į vėlinta). — Švenč. Vardo drkar sugautas Gojjam sri MANAGITA, Nikaragua, bi
ŽUVO PABĖGĖLIS
matų. Išlaidos nustatytos 126 nuolat lankys profesoriai iš
rž.
14.
—
Praėjusį
šeštadienį
mas pripažino kaltu. Šis žmo- Į gijos parade dalyvavo apie
ties kalnuose. Iš naujo jis pri
KUNIGAS
milijonai dol. 23 nuošimčiais Kauno.
gus, buvusis teisingumo depą- i 40<000 žmonių> parado metu
J.
Valstybių
marynų
vadovau-1
statytas savo nelaisvės stovvmanesnės kaip už 1931 metus.
rtameirto agentas, ta vtanoe tu-|(l5nojo Nežiūrint to,
klon.
’ '• jama šios respublikos sargy-, LONDONAS, birž. 14. -KAUNO KIOSKAI SU'rtingos
moteriškės iškaulijo , .
. .
ba užklupo sukilėlių stovyklų,'prieš savaitę laiko išventintas
, v j-a
|minm minios suplūdo, i Cen3
SUŽEISTA
LIETUVĖJO
104,000 dol., žadėdamas sura-1
v
1
‘
7 sukilėliai žuvo ir 1 sužeis-, kunigu Seb. Saiz, 25 m., troko
6 MĖNESIUS KALĖTI
sti
pagrobtai
lakūno
Lindbe‘
‘
ral
P
‘
rk
»klIr
lraTO
T5'kd°tas.suvažinėtas ir užmuštas PotMARSETLLES. Prancūzija,
------------------tara Bar’c, netoli čia, kur yra1.,
T/'"*
""'i Pradėt7".. PrieS užsienio rgh
rKh-’o kūdiki. ,Jia
ll9 gali būt. nu- TOa Programa. Si draugija nainėjo savo 50 metų sukaktuves.
birž. 14. - Oonzalna Macam- PREMJERAS PRALAIMĖJO tapau, vineentėn, kongregnei""
ba"s,as 20
ka,yim°
, kuriuo skrido 3 asmenys. Vi-; šių. Dabar Kauno laikraščių |
nes’as, kurs gegužės mėn. 13
jos būklė
įsi pavojingai sužeisti. Jie yra: kioskai, matyt gavę iš “Span-( REIKALAUIA TARDYMŲ PERKA ANGLIS ANGLUOS
d. čia apkumsčiavo iš laivo’
’^CTIN S, N. F., birz.
Niufonndlando nrem-! ^nn- Baiz prieš 6 mėnesius J. Krivis, 25 m., vairininkas, dos” instrukcijų, pradėjo lieeinantį buvusį Ispanijos ka i 14.
joms Sir Richard Rųuires’as Sn .kitai"
»enii- S. Lichon’as, 25 m., ir H. Lu- tuviškus laikraščius ir žuma-! NEW YOR. birž. 14. — Nev Greitu laiku susisiekimo mi
raliu Alfonsų, teismo nubaus
prninimUo pnrlnmontan rinki-,"arjj™ ""^rininin, atvyko j .k«, 24 m. wnž. Šie du panta-Jun iSrtatytl matomoj, plrmu-) Jer
va)rtTį*, policija, ieS- nisterijos general. sekret. Jan
tas 6 mėnesius kalėti.
kevičius ir inž. Eidrigevičins
mus ir pasitraukė iš užima< ia
mokslus, ka- rieji vargiai išliks gyvi.
tinėj vietoj, o užsienio žurnakodama
piktadarių,
kurie
pa
da Ispanijoj Įsivyravo radika
išvažiuoja Londonan tartis dėl
lus išstato šone. Ir teisingai,
AMBASADORIUS MIKA mos vietos.
____________
lak Velionį kunigu įšventino ITž Beverly State Savings nes kas ieško užsienio žurnalo'
Jr nuzudp lakūno Lind užpirkimo akmeninių anglių
DO ROMUOSE
PALEIDO PARLAMENTA v>’sk,1Pas Butt’as Londone.
banko apiplėšimų “grand ju- ir taip atras, o lietuviška spau (kpr8h ° ^kūdikį, padare visų Lietuvos geležinkeliams.
rv” apkaltino septynis plėši- da ypač reikalinga propagan- 1 eilę klaidų.
TOKTJO, birž. 14- — Mi BUK AREŠTAS, birž. 14. — MENTCO CTTY, birž. 14. — kus
ORO STOVIS
, dos. Bet tai uždeda pareigų
New Jersev valstybės sena-j
kado — japonų imperatorius Rumunijos karalius Karolis Kalifornijos įlankoje meksiko- į
pasirūpinti lietuviškos spau- te paduotas sumanymas ištir-Į
Mirobito, tavo ramumo, pri- pule.dp parlament,. Nauji ri- nai nulaikė jnpoa, žuvininku' Cook’o apskrities darbinin- das tavatada, kad ji ne per ti pačios policijos veikimų.! GUIGA,OO TR APYLINūme nnuj, .T. Vntatyb,, amba-jnkimni nuskirti liepos mėn. 17 laivą “Kumano” ir pristatė į 'kai užvakar apmokėti už pir-'daug skirtųsi dailumo žvilga įValstybės gubernatorius ginai KĖS. — Šiandien saulėta; gal
Rfldoruj J. C. Orow.
*
ir 20 dJ
Gnaymas uostų.
mųjų kovo mėnesio dalį.
niu nuo užsieniškės.
policijų.
kiek vėsiau.

ŽIEMIU SUOMIJOJ VYKSTA VALSTIE
ČIU SUKILIMAI

LIETUVOJE *

SAKO, JIE SUVAŽIAVO ANTRĄKART
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D BAUOAB

“D R A U G A S”

suplaukė į Vašingtonu ir savo reikalavimus
stato. Kas bus, jei milijonai visų bedarbių
trauks į Vašjngtonų ir tars savo rūstų žodį?
Prie to tikimai gali prieiti, jei politinių par
tijų konvencijos nekreips dėmesio į darbi
ninkų reikalus ir jei nenominuos kandidatais
į prezidentus tokių žmonių, kurie priimtas
programas sugebės gyveniman įvykdyti.

čiadienis, birieR

tų dalbų. Ypač jie siekia, nors dėdami jiems įsikurti, suburti
tai atrodo paprasta, geogra- aplink save tam tikrus inteli
Meiną kasdien. Uakyrue sekmadienine
A-’ijos, geologijos ir panašių gentų būrelius, prie arbatos
PRENU M KRATOS KAINA: Metami — *1.00. Pu
Reicho vokiečiai nepamiršta steigė savo uostų, kontorų, kulti lietų — *3.50, Trims Mėnesiams — *1.00, Vienam
katedrų, kurių mokslas susi- ar vyno stiklo duoti galimusavo giminės vaikų, gyvenan iie, pilių gindami, gi eit išauga jęS gu įraįtu. Tai duoda pro-imo draugiškai, net intymiai,
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00. Pusei Me
ta* — *4.00. Kopija .OBe.
gerai ištirti ir: skleisti savo idėjas ir
rinkti
čių ir už savo valstybės ribų. j mieste us, rįst&nČius siųsti gOg patį
Bendradarbiams ir korespondentams raitų nepr*Bnik Jei nepraloma tai padaryti ir neprisiunčlama tam
Kiek 'galėdami jie stengiasi, savo ekspedicijas ir į krašto
tikaliii palto lenkių.
mokslo darbų priedanga pa jų štaban reikalingas žinias.
kad gyvendami tarp svetimų gilumų. Taip buvo padaryta
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 vai.
rengti planus būsimai koloni Tam inteligentiškam ir indi
Skelbimų kainos prlalandiamos parelkalama
tautų jie išlaikytų savo tau prie Ventos, ypač prie Dau- 7
Būtų labai gera, jei partijų šulai, ruoš tybę, nepamirštų kalbos ir guvoš, taip buvo padaryta Es zacijai. Šito tikslo siekiant, ne vidualiam verbavimui, be ko
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
daug skaitomasi ir su priemo kita, tarnauja vad. Kulturzudami programas, pažvelgtų į Leono XIII ir skleistų vokiškųjų mintį, kol tijoj.
z
vai. po piet
Pijaus XI enciklikas apie darbų. Tai būtų ateis valanda jau politiniu bū Šitaip įsistiprinę iš dviejų nėmis: visokiais būdais sten lage. Dalykas vertas*dar kelių
išganingas dalykas. Taip suruošta programa du žemės inkorporuoti į patį šonų, jie dar geriau galėdavo giamasi išstumti seniau dės žodelių.
“DRAUGAS”
čiusius vietos žmones, kurie Lėšos tam gaunamos iš už
darbininkai galėtų visai pasitikėti.
Reichų.
spausti
vietinius
gyventojus.
UTHUANIAN DAILY FRIEND
tik nesiduoda palenkti jų ger- sienių, kur yra draugijos voMaždaug iki didžiojo karo Ir mūsų žemaičiai buvo pa- manizacijos pianui,
Be abejojimo, svarbu yra prohibicijos
Publlshed Daily, Bzcept Sunday.
Blogiau- kietybei svetimuose kraštuose
SUBSCRIPTIONB: One Tear — *0.00. SU Montbs klausimų teigiamai išspręsti. Tai žymiai atsi vokiečiai buvo daugiausia nu kliuvę į tas klastingas vokie-(Kj
siu atveju iš Reicho komandi palaikyti. Tos draugijos neva
— II-II. Tkree Months — *1.00. One Montb — Tie.
lieptų į'krašto socialinį ir ekonominį gyveni sikreipę į vakarus ir pietus, čių žnyples. Prie Baltijos įsi ruojami jaunesni geografai, privačios, tačiau daugumus
■urope — One Tear — *7.00. BU Montbs — *4.00.
Copy — .Olo.
«
mų. Atsilieptų ir į darbininkus. Tačiau šian ypač paliai Dunojų į pietų Sla galėjusi Rusija bent laikinai kurie veltui — jie būna apmo gaunamų sumų ir jų dalijimo
▲dvertUtnc in "DRAUGAS" brlncn best resnlta
dien to nebeužtenka. Reikia, kad visas dė vėnų gyvenamas vietas. Nema sukliudė vokiečiams realizuoti kami iš kitur — kantriai at aparatas nevisai privatus. Ry
▲drertlata* ratee on appltoatlon.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago mesys būtų atkreiptas į gyvuosius darbo žmo ža stengėsi palaikyti germa savo planus, kurie .buvo ati
lieka tuos tyrinėjimus, kol pa tiniuose kraštuose, (pav., Pa
nių reikalus, nuo kurių pareina gerovės grų- niškos kilmės i'lamus Belgijoj, dėti tik patogesniam laikui. O galiau jiems pavyksta kaip baltijy) apdalijami daugiau
tuo tikėdamiesi suskaldyti Be- tas laikas, Ludendorfo nuo
žinimas visam kraštui.
nors įsisprausti į valdiškų mo šia profesoriai (santykiams su
DIENOS KLAUSIMAI
lgijų ir sau laimėti bent fla- mone, atėjęs didžiojo karo
kslo aparatų. Iš tokių pasitai-, studentais ir šiaip inteligenmų kraštų. Bandė įsitvirtinti metu, kada vokiečiai tiesiog
ko net vedusių žmonių, kurių tais palaikyti), prekybininkai
PASTABELĖS
O KAIP APIE DARBUS?
pusiau prancūziškoj Lotarin cinišku atvirumu atidengė sa
išlaikymas visokiems “BuikP- ir pramonininkai (klijentama
vo kortas.
gijoj.
ams” gana brangiai atsieina, 'pritraukti), pastoriai ( savo
Amerikos komunistų partija kandidatu į
Šiomis dienomis Chicagoje eina respub
Versalės sutartis sunaikino! Tai tikrai būtų dėkinga, teKad svetimuose universite-'tikintiesiems paveikti) ir k.
likonų partijos konvenciją, apie kurių daug ; šio krašto vice prezidentus nominavo juodu visas jų viltis kų nors konk-j,na doktoratams, bet dar dėtuose vokiečiams ypatingai Į Dažnai išeina taip, kad valrašoma ir kalbama.
kų. Fine! Tai partijai tokia kompanija ir retaus laimėti vakaruose ir tingesnė politikams ir valstysvarbu užimti visus germani- stybinę vietų turįs gauna dvi
Svarbiausiu šių metų konvencijos klau tinka.
pietuose; dėl to Vokietija, ne-!^s vyrams, kurie taip dažnai stikos mokslus, ir be nieko ai- algas: vienų iš vidaus, kitų iš
simu statoma pi'ohibicijos įstatymo pertvar
tekusi dar ir kolonijų, buvo iš didelio vad. “tautinio*’ uo- šku. Juk čia yra geriausios! užsienių. Klystų, jei kas niakymas. Vieni kalba prieš, kiti už. Eina karšti
Gaila, kad Capone į kalėjimų pasodin priversta ieškoti savo ekspan lumo eikvoja savo energijų,
progos po kelias valandas per, nytų, kad čia turimas galvoj
ginčai. Komisijos nesusitaiko. Ieško kompro tas. Jis politinių partijų konvencijų metu ge sijai kitų kraštų. . Vokiečiai, skriausdami geriausius krašto
savaitę, prisidengiant kalbos tik Klaipėdos kraštas.
R.
miso. Pats prezidentas Hooveris lyg norėtų rų biznį* būtų padaręs. Ištroškusių delegatų laikų save tauta be erdvės, ta- piliečius
ir literatūros dėstymu, skiepypravesti tokių linijų prohibicijos klausimu, netrūksta.
da nusisuko vėl į rytus, iš nau
Didėjančioms germanizmo < Jį Bfo id6jas. gita propagan KAUNE STEIGIAMAS ŽY
DŲ PIRŠLIŲ BIURAS
kuri visus patenkintų, t. y. vadinamuosius
jo stiprindami Drang nach Os- bangoms vad. lenkų kando-1 da juo pavojingesnė, kad ji ai“slapiuosius” ir “sausuosius.” Bet vargu šį
Karo veteranai, susirinkę Vašingtone rei ten.
nūs pastatė tvenkinį, bet pa- liekama mokslo priedanga ir
kartų pasiseks toks nusistatymas pravesti. Ir kalauti bonų, tarp savęs kalbasi ir vis dar
Tas Brang nach Osten vo- ?rin<3i"io savo plano vokiečiai. estetiškai, t y. patraukiama Keletas žydų piršlių susita
rę įteikė Kauno miesto ir aps
vieni ir antri griežtus reikalavimus stato. negali išspręsti, dėl ko jie kaldavo per pa kiečiams, galima sakyti, yra"^žadėjo. IeSkant
___________
forma. Del to vokiečiams
ypa- krities viršininkui prašymų lei
Kol kas konvencijos atstovų daugumas, ro saulinį karų. Štukoriai įtaria, kad jie kariavę
lyg įgimtas. Jis eina savaimi-i *8^1)les> lada^ pasirinktas kitas tingai svarbu, kad germanistidos, yra “slapiųjų” pusėje. Tuo būdu ir p. dėl prohibicijos, nedarbo ir kitų “kvarabų.” ngai ir palaikomas gudrių po- j “ūdas, ne išviršinio užkaria- J
universitetuose dėstytų jų sti įsteigti Kaune žydų pirš
lių biurų.
Hoover’io padėtis yra kebli, nors niekas šian
litikų duoda nuostabiai gerų: 7“110’ bet Penetracljos, tai yra>! pačių žmogus, kuris pats sųdien neabejoja, kad p. Hooveris nebūtų no
Prieš keliolikų metų, įvedus prohibicijų, vaisių. Viduriniais amž. sla-|ls vidaus kultūrine propagan-. moningai ir dar
remiamas PALAIMINTASIS KUNIGAS
minuotas.
>
protestuodami darbininkai šaukė: “No beer, venai vakaruose dar siekė Ei.puolamų tautų parengti ga-'padėtų reaiizuotį germanizaeiJONAS BOSKO
Kada karštai ginčijamasi dėl prohibici no work.” Šiandien jie neturi nei vieno, nei
lutinei
okupacijai.
Jo Asmuo, darbai ir auklyjos planus. Užtat visai suprabės upę. Paskui vokiečiai ne
'
,
jos, mažai kas teužsimeua apie svarbiausių kito.
Toks būdas pradėtas panau-• ntama, kad jiems mažiau pa fka, tai yra plačiai aprašyta
tik nustūmė juos nuo Elbės,
dalykų, būtent, nedarbu. Ir spauda dėl to
it.i Pabaltijo'valstybėse,
Pabalti in valstv’hėsp Čia,
<?ia lankius jie
iie dažnai
gyvenimas ir nuveikdoti
dažnai anlinkiniais
aplinkiniais Jo visas gyvenmias
u praneša,
» ikad:
j u“Ana
i'ot žingsnis
po. žingsnio įsiBolsevikų
slamstas
.
._
tyli.
ti
dideli
darbai,
ypač Jaunuo
tvirtindami prie Baltijos jū- pirmiausia vokiečiai visur ste- j ir tiesiog neįtikimais būdais
drulis
turįs
daug
namų
ir
net
6
tarnus;
d.
Mūsų manymu, spauda ir visuomenė tu
rių, laimėjo ir Oderio liniją Į ngiasi kiš|i savo kalbų,. Ir tai' stengiasi iš tokių vietų šalinti. menės auklėjimo.
tiek pinigų bankuose turi, kad jau
.
..
, . . . „
, , i n
rėtų daryti didžiausių spaudimų į konvenci i Bimba
Dar ir daugiau būdų jie tu- Knyga didelė, puslapių 707,
,
... .. .
™ -.
Ritienų ordipųs padėjo uzgiro- jiems sekasi: jų kalba mokykD
bankierius.” Andrulis yha Chidagos,
„ *
o ii- k- • \ • m ijos dalyvius, kad jie pirmejLJ&etoje, iruošda- | beveik
savo įtakai stiprinti. Jie stei \ popieriniuose viršeliuose, kai
... ,
,,
. ,v .. „
ji i bti žemes apie Vysla. Sudarę lose yra pirmoj vietoj. Toliau, n s*
Brooklyno bolševikų šlamštų redak-1
,
•
; i
mi partijos programų, atsižvelgtų į krašto o Bimba
. .
i v ’ •• <« • t i • ” i bazę Pne Marijenburgo ir Da- Jie bando įsikurti kuodaugi.au-• gia knygynus, kiek galint pato- na tiktai ............................... $2.50
būtį ir ieškotų priemonių duoti žmonėms dar onai. ai ma , aip jie svie ų ygma. j 1JCįg.0> jįe jau gįėkė lietuviškų- šia savų mokyklų ir į jas pa-'gesnėj vietoj, miesto vidury, Gegužės Mėnuo, kiekvienai
bo. Tai yra pats aktualiausias klausimas,
j jų upių, pirmiausia Pregelio.. traukti vietos inteligentų, ypač J patraukdami kuodaugiausia la-, dienai skaitymai. Vertė kur.
kuris turi rūpėti kiekvienam politikui ir vi
Lėktuvais per Atlantikų ir moterys praKitas jų pro- į valdančių sluoksnių, aukštų irįnkytojų, užeinančių pasižiūrė- Pr. Žadeikis, kaina .... 4.5c.
suomenės vadui.
dėjo skraidyti, o lenkų lakūnai Yyrai po ke- gramog pUnj<tas buvo kaip ga-' aukščiausių valdininkų vaikusJ ti naujybių ir apsipirkti. Kny-! Vadovas Sakyklai. Trečioji
prįejtį prje Nemuno. Mū- Per kelis metus sumaniai dir- į gas jie dažniausiai duoda j ii- Į knyga. Pamokslai apie Dievo
Jei respublikonų konvencija praeis pro lių mėginimų nė vienų kartų savo tikslo nepasiekia.
Juokdariai
sako,
kad
lenkų
erelis
J
tautos
istorija skaudžiai Ii u bant, gerokai pavyksta juos iš galaikį kreditų, kuo dar ge-J Malonę, Sakramentus ir Maidarbo klausimų ir stipriai nepabrėš partijos
dija, kaip jie užkariavo Neinu- vidaus nutautinti. Toliau, la- riau sekasi pritraukti klijen-dų. Antrasis padidintas leidiprogramoj, būsimi rudenį rinkimai gali nei virto paprasta vista.
mas. Vyskupas Kaz. Paltaroį no žemupį. Pastebėję, kad juo bai svarbu įsigalėti universi- tus.
giamai į respublikonus atsiliepti. Nieko ne
Be visa to, germanizacijos kas. Kaina..................... $1.50
toliau į rytus, juo sunkesnis tetuose. Čia galima paveikti
padės nė tas, kad ir prohibicijos klausimu
jiems darosi kelias sausaže- į busimuosius tautos vadus ir štabai registruoja visus asme- Virš minėtas knygas gali
teigiamai nusistatytų. Milijonai bedarbių ne
miu, jie pasirinko kitų kelių tuo būdu puikiai vainikuoti nis, galinčius padaryti didės- ma gauti:
balsuos už tuos, kurie nekreipia dėmesio į jų
Baltijos pakraščiuose pri- aukštesniojoj mokykloj prade- nę įtakų savo aplinkumai, pa- “DRAUGO” KNYGYNE
reikalus. Šiandien tūkstančiai karo veteranų

KAIP VOKIEČIAI SIEKIA SAVO TIKSLO LIETUVOJE

GARSINKMTES
“DRAUGE”

Viktoras Kropą’s

Tarp plėšriųjų
krūmų
‘

\

(Iš nuotykių keliaujant po Amazonės
girias)

(Pabaiga)

Jo rūbai buvo suplėšyti ir sukruvin
ti, nes iš žaizdų smarkiai bėgo kraujas.
Bet Vitorio nekreipdamas į tai dėmesio
ir sukandęs dantis iš kairės ir dešinės
tik kapojo ir kapojo. Bet jėgos mažėjo,
o krūmams nebuvo galo, nes jis pakliuvo
visai į kitų pusę. Berods, lyg gyvi, paste
bėję savo aukos bėgimų,'"Krūmokšniai kur
tik nors truputį prisiliesdavo tuoj atgy
davo ir čiupdavo savo baisiajan glėbin,
kad jį iščiulptų.
Išsigandęs Vitorio išsiėmė švilpukų
ir pradėjo Švilpti, prašydamas pagalbos/
Ilgai, ilgai draugai jam neatsakinėjo, bet
pagaliau pasigirdo jų atsakymas. Vitorio
nudžiugo ir dar su didesne energija ir

naujomis jėgomis pradėjo kariauti su bai
siais krūmais traukdamasis vis pirmyn ir
pirmyn arčiau prie jų karalystės sienos.
, Jo jėgos buvo menkos, bet jis vis dar
laikėsi ant kojų ir neišleido iš rankų fako. Draugai artinosi, nes jų švilpukai
girdėjosi vis arčiau ir arčiau. Bet vis
dėlto jie negalėjo taip greit pasiekti tiek
toli nubridusio Vitorio.
,
v
Pagaliau Vitorio visai nusilpo ir iš
leido iš rankų fakų. Iš jo lūpų iškrito
švilpukas ir jis tik skaudžiai rėkė, nes
jau gintis nebegalėjo. Baisūs krūmai —
parazitai pasigavo jį savo glėbin ir kas
— kart smarkiau spausdarųi, leido vis gi
liau ir giliau į jo kruvinų kūnų savo il
gus ir aštrius spyglius! Jis dar sykį sma
rkiai suriko.
Kuriam laikui praslinkus, atbėgo už
dusę ir išsigandę draugai ir ištraukė, Vi
torio iš baisiųjų krūmų ir spyglių — čiul
pikų glėbio. Kruvinų ir apdengtų žaizdo
mis, bet dar gyvų, nusinešė į stovyklų,
kur jam buvo suteikta medicinos pagal
ba. Vitorio po ilgo laiko išgyjoj bet tie
baisūs spygliai — čiulpikai paliko ant jo
kūno amžinas žymes. Ir jis visuomet su
baime mini tų baisiųjų krūmų — parazi-'
tų glėbį, kuriame vos, vos negavo galo...

/
J.

Vertė

J. Minius

A. Averčenko

O2AICIV ŠEIMOS
ŽLUGIMAS
Feljetono autorius vaizdžiai
parodo, koks šiurpulingai baisus
žmonių gyvenimas Sovietų Ru
sijoj. Šnipinėjimas ir šlykšti pro
vokacija tenai taip įsigalėjo, kad
net vienos šeimos nariai šnipinė
ja ir išdavinėja vieni kitos, kad
tuo būdu įsigytų bolševikų čekos
'
malonę ir atlyginimų. Rašinėlyje
pavaizduotų Ožaičių katinų rei
kia suprasti kaip tų pačių namų
gyventojų, Ožaičių kaimynų, ku
ris dėl to, kad tikėjosi gauti ke
lis rublius ir užimti kaimyno
vietų, išdavė Ožaičius čekos bu
deliams.
Red.
Gyveno Maskvoje viena paprasta rusų
šeima — Ožaičiai. Vienu žodžiu, šeima,
kaip visos šeimos, arba, bolševikiškai ta
riant, buržuazinė šeima.
* Vienų rytų toji šeima pusryčiavo. Il
giau tariant, gėrė kokių tai drumstų žoli
nę, o cukraus vietoje čiulpė juodų vapsvij
medų. Šeimos tėvas vienoj rankoj laikė
gabalų duonos, antroj laikraštį. Duona juo

da ir purvina, kaip mazgotė, ir laikraštis
buvo purvinas. Žmona plovė stiklines, pa
darytas iš nupjauti} alaus bonkų, ir šluos
tė jas gabalu aksomo, nuplėšta nuo senos
kanapos.
— Štai tau, — tarė vyras, — tas idio
tiškas Stalinas vėl pliauškia apie javų
rekvizicijas! Apiplėšė vargšus ūkininkus
visiškai!..
Žmona papurtė galvų ir davė ženklų
tylėti. Vyras išsigandęs apsidairė aplin
kui: už jo stovėjo virėja.
— Taip... Atėmė Stalinas duonų iš tų
prakeiktų kaimiečių, — taip jiėms ir rei
kia: tegul dvesia badu, kad tik simpatiš
koji Sovietų valdžia galėtų gyvuoti!.. Tai
taip, Barbute, balandėlei
— O kų pietums išvirti? — piktai pa
klausė Barbė.
— O kų mes žinome, — atsakė žmo
na. — Kų šiandienų išduoda kooperaty
vas? Bulves ir muilų? — dar pikčiau pa
klausė Barbė. — Ir kada pasibaigs tas
mūsų vargelis!? Caro laikais ir bulvių
buvo pakankamai, ir mėsos, duona būda
vo švari ir balta, o kaip atėjo tie biaurybės, bolševikai, tai...
Ji staiga susigriebė, bailiai pažvelgė
į šeimininkus, ir tarė: ,
— O kai atėjo komunistiškoji liau

dies valdžia, tai ir mumg paliko lengviau!.
Kas mums caras ? Niekšas ir daugiau nie
ko! O Leninas, tai bent buvo žmogus!
Arba vėl Stalinas, — jis ir už carų ver
tesnis! štai kaip!
Įėjo brolienė, apsisiautusi vyriškų pa
ltų ir visa pamėlynavusi nuo šalčio.
— Mano kambary tai baisiai šalta,
kad tiesiog nosies negalima iškišti iš po
antklodės!.. O malkų — nė pagalio. Ir
kada galų gale velnias išjos tuos prakeik
tus■ komunistus!..
Šeimininkas neramiai pažvelgė į jų ir
žvilgsniu parodė į Barbę. Šeimininkė mir
ktelėjo jai į vyrų ir į Barbę, o Barbė sa
vo ruožtu pridėjo pirštų prie lūpų ir įta
riamai mirktelėjo į šeimininkę. Viešnia
tuojau susiprato ir pradėjo saldžiu bal
seliu:
— Žinoma, aš nepeikiu bolševikų, nes
dėl malkų stokos kalti tik baltagvardie
čiai. Bet komunistai kalti, kad jie susilpni
no terorų... Airba ne, jie teisingi, kalti
buržujai ir kontrevoliucininkai...
Į kambarį įbėgo sūnelis Kastukas. Jis
pirmiausia prišoko prie stalo ir lyžtelėjo
vapsvų medaus.
— Kodėl tu neini į mokyklų? — pa
klausė tėvas.

(Bus daugiau)

B
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* j daug ir tikinčių sielų, kaip se- žinęs:
Dabar vienas inžinierius pa ANTIS DEDA RAUDONUS bė, nebrangios ir be derybų
niau kad tikėję, karštai ir ty,siūlė padaryti “pylimus” iš
KIAUŠINIUS
kainos.
---------- .
.
rftį Tačiau masės, tiek kai- “Mūsų liturgijos bizantiška ledo. Jūron nuleidžiama vam
(World Copyright, by A. L. I.), tindavo ir šventa laikydavo im muOge^
jr miestuose, pa- sis puošnumas buvo mūsų pra zdžiai, per kuriuos vaikščioja Jeznas, Alytaus aps. Sobu“ATLAIDŲ ŠALTINIS”
\ienas giliausių rusų gimi- peratoriaus gal\bę, ligi to lai-!]įov<\ tikėję, paliovė meldęsi.i.keikimas.
. X1 . .Stačiatikių
x - a j-j bažnyčia
vos
kaimo
ūkiu.
O.
Umavičienė
druskos
skystimas,
turįs
20
nės stebėtojų, gabusis rašy-įpsnio, kad autokratizmas ir i Jaunosiog kartos net didžiu0.1 takojo išorinės didybesnešalčio Vamzdžiai turi labai dėslią antį, kuri kaIšėjo iš spaudos maldakny
tojas Turgenevas, jau prieš 50: ortodoksija atrodė kaip auk-į-gj gavo afeįzmu gtačiai su 8UUPln<^aina dvasiniu tobulini- laipsnių
sdien deda nepaprastos šviegreit
apšąla
vis
daugiau
ir
-i
.,
•
y y•___ •__•
_ , "Ll_____
i
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė
metų yra pasakęs: “Ruso sie ščiausios ir neskiriamos «•<>-i agreaingB netoleraneija ir fan- mu.”
daugiau. Įšąla net ir žemė poliai raudonos spalvos kiaušy H ir išvertė T Kazimieras
atancijos dvi pusės. Dvasįms faronadĮSku cinizmu. Daugu- Kita bendro pobūdžio pažiū
la tai tamsus miškas.”
vamzdžiais, ir gana grei pa-'nius- .Jli nepaprastumas stebi ikapucinas> igleido geseryB ko.
ir pasaulinis dalykai taip in mas cerkvių jau sugriautos ar ra padeda man suprasti, ko
Šiandien . ruso sielos mįslė
sidaro ištisa ledo siena. Žino- j ™ ūkininkus, dažnas nori gali- !trinietės Maldaknygėje yra
tymiai buvo susipynę, kad rė ba paverstos pašaro sande- dėl Kremlio diktatoriai taip
yra daug tamsesnė, daug pas
,ma, šita siena tol laiko, kol Įu Perinti šitos anties kiauši paaiškinimas apie atlaidus ii
laptingesnė, daug nesuderina- ligijos ir sociologijos nebuvo,,i4iSj mokyklomigi pputtatai, lengvai laimėjo savo kovą vamzdžiuose vaikščioja šaltas |linl
daugiau, kaip 300 įvairių mal
gai ima suprasti vienos be ant klubais, kinematografo salė prieš Dievą: tai destruktyvus
mesnė, negu bet kada buvus,
skystimas.
Tokia
siena
nebran
dų, kuriom popiežiai suteikė
ros. ♦
mis. Nebėra kapinėse kryžių: temperamentas, revoliucijos ir
“
DROBĖS
”
FABRIKO
mes matėme, kai rusų tautai
giai kaštuoja. Laikui einant,
atlaidus. Nors visos maldos
Taip buvo krikščionybė per jie sukūrenti.
anarchizmo, neigimo ir nepa
per kelis mėnesius, per kelias!
SKYRIUS
geros, bet už vis geriausios
greta ledo sienos galima pa-Į
sisunkus ir įsigalėjus visam
Kad bolševikų propaganda stovumo dvasia, kurią rusai
net savaites radikaliai pakei-Į rusų gyve’nime.
mažu išpilti ir žemių bei ak-1 Panevėžys. Neseniai “Dro- yra tos, kurioms suteikti at
tė visus tradicinius savo po
pasiekė per keletą metų toki yra jau tiek kartų savo isto
bės” fabrikas Panevėžy ati laidai. Šita knygelė turėtų bū
Tačiau
1917 m. kovo 12 d. rezultatą, kad tas buvęs taip rijoj parodę ir kuri paradok- menų pylimas
A'
litinio ir socialinio gyvenimo
darė savo audinių parduotu ti visų katalikų rankose. Kai
pagrindus, visas savo pagrin kilo revoliucija, sugriuvo ca naiviai ir giliai dievotas mu sališkai derinasi su jų klusnuTaigi, ledas Čia tarnauja vę. Ji yra gausiai lankoma. na su aptaisais ............. 60c.
žikas taip greit išsižadėjo sa- mo’ fatalizmo ir rezignavimo
dines pažiūras į tikybų ir tė rizmas.
Patinka žmonėms gera gelumkaipo statybos medžiaga.
“DRAUGO” KNYGYNE
vynę, į vyriausybę ir šeimų, Ir staiga visas tas didžiulis vo Dievo, kad pirmą kartą is- dvasia. Šį sudėtingą mentalirusu
dievotumo
rūmas
susiū2334 So. Oakley Avė..
. j. i i - įtorijoj tikybos persekiojimas
'ra 8tebėtinai vykusiai
i darba ir nuosavvbę.
cc
DRAUGO
”
KNYGYNE
fe
bavo iš pat pagrindu lyg to- IlcsnW tog aWg gugti .. savo raštuose išreiškęs geniaįvaip ir besistebėtum šiąja tp buvęs žemės drėbė.,.mo ,§-jim0 ir efczaltaeijos. - kuo vi-1™’ raSytojas Dostojevskis:
Galima gauti:
igia metamorfoza, ji vis do tiktas. Aš niekad nepamiršiu
KOMEDIJOS, DRAMOS ETO.
. ........
sa tai paaiškinus?
| “Rusui nuolat reikia perženlto nėra stebuklo padaras; ją(lo netikėto įspūdžio, kurį aš
Labai įdomų būtų visa tai
savo &venreikia paaiškinti natūraliomis ’ pats patyriau balandžio 5 d.,
Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė
išsiaiškinti' kuo smulkiausiai, ičiftUsią idealą’ Hkyhos ir tg’į
priežastimis, išoriniu istorinių matydamas iškilmingai laidobet tatai per toli mus nuvestu’ IVynės §ven?iausius dalykus.
dąlykus.' Pranas. Pusi. 14. Kaina ................................... . ................ 10c.
ivvkių spaudimu, vidujiniu jant Marso lauke, Petrapily,
Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė ViktoAš pasitenkinsiu tik bendrais SaV° tikvhinio arha savo tan’
mechanizmu didžiųjų pradinių revoliucijos aukas, “tautos dibruožais fenurodydamas tam
S?ven’mo kritiškiausio- ras Dineika. Karinas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 asir nuolatinių jėgų, per ištisus dvvrins,” ‘laisvės kankinius.’
stomg savo išvadas
m’s valandomis rusas, baisiai menų. Pusi. 71. Kaina .............................................. «... 20c.
šimtmečius sudariusių rusų p0 pajgu dangumi susigrūdo
x. . .
v
-paskubėdamas, ryžtasi getram
Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun.
tautos tokius instinktūs, tokią į milžiniška laidotuvių eisena,
a
stačiatikių bažnyčia ar blogam žygiui. Didelio pv- šuapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c.
sąžinę ir tokiu? jausmus.
,kuri, griežiant karių orkestra- aip greit prarado savo auto-.
alkoholio, meilės, erotiz-į
Bilą Del Linų Markos. Juokai Dviejuose Veiksmuose.
Dąbartinei Rusijai suprasti ms ir plevėsuojant juodoms
fiej°Sv’
P*1™iaa8ia, mo, pavydo, išdidumo jtakoj, Antroji kiek pataisyta laida. Perdirbo J. Maskvytis senasis.
VISADA.
vėliavęms,. defiliavo prieš lai
todėl,
kad
žmonių
tikėjimas jjg gtaiw pasirodo gatavas84 Pusi. Kaina .......................................................
reikia pasiklausti istorijos ir
20c.
UŽMIRŠTA
i dujamus
raudonus
karstus.
nebuvo radęs stačiatikybėj pa
psichologijos.
viską sunaikinti, visko išsižaDešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15
Geriausias būdas tautos me-į Manifestavusių ten buvo per kankamo savo religinių reikaAr žinot, kodėl jos ne
dėti — savo šeimos, tradicijų, asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina .... 40c.
mėgo?
Ji pati nežinojo
ntalitetui suprasti — tai pa-1,900,000. Iškilmių tragiškumui lnvimų patenkinimo. . Net ir'gęyip,,, derinusi žmonės h,o
Jos blogas kvapas buvo
Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
priežastim, nes blogo kva
žvelgti į jos charakteringiau pabrėžti kas minutė griaudė praėjusiais šimtmečiais rusų Mda pavirsta KalsvMmis. te- tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina .................................. 20c.,
po niekas nemėgsta. Vie
nuolat buvo daugiau kri-,
•
irsią būdo požymį, į jos, anot stiprovės patrankų šūviai. Ta tauta
nok visi tq. gali pašalinti.
, Xv. -y, , .
±
.
norinčiomis iš nvkčio patvs
Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden
Gargaliuok su Listetine ir
’
Taine, “svarbiausiąjį gabu čiau, kas mane labiausiai nu kščiomska kaip, stačiatikė.
tas atliks kas reikia. Var
save sunaikinti.”
gimų.
Lošime
dalyvauja
11
asmenų.
Pusi.
63.
Chicago
1920.
Štai todėl ir įvairios ereti
tok kasdien. Bandymai ro
stebino, tai, kad šiose iškilmėmą.'
do, kad šis vaistas atlieka
Ar netinka ši baisi diagno- Kaina ........................................................................................ 50c.
Koks gi buvo, carams val-įse vi8®* nubuvo nieko bazny- kų sektos visada taip tarpdagreit, ko kiti vaistai ne
Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun.
padaro per 4 dienas.
dant, rusų tautos būdo svar- į ii™0- Nė vieno šventiko, nė vo rusų žemėj. 1914 metais stika visaf rTIS1? revoliucijai?
V.
Kulikauskas.
Labai
graži
liaudies
mėgiama
drama.
Daly

blausias požymis? Be abejo,!v’enos ikonos, nė vienos mal tos keistos bažnyčios riauši-1
IjAMBEĮLT PHARMACAIj
Maurice Paleoloffne, vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina........................ 20c.
ninku
bendruomenės
turėjo
tai buvo jos religingumas.
i ^o8» 1,8 vieno kryžiaus. VieCOMPANY
Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai.
Prancūzijos
ambasadorius
Rusijoj
15
milijonų
savo
šali

Atvykęs į Rusiją, pirmiau-1pintelg giesmė: “Darbininkų
St. Louis, Mo.
Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23.
šia turėjai stebėtis, kokioj Marsaiietė.” Nuo pat archa- ninkų, tai yra 12,5 nuoš. vi
svarbioj vietoj ten buvo tiky- ^kųjų šventosios Olgos ir šve- sos imperijos gyventojų. Ten LEDAS, KAIPO STATYBOS Kaina ....................................................................... .......... 10c.
Gims Tautos Genijus. Drama 2-se dalyse. Parašė Kun.
ba.
i ntojo Vladimiro laikų, nuo pat pasireikšdavo kuo drąsiausiais
MEDŽIAGA
I.
Vaiciekauskas.
Dalyvauja 14 ypatų. Pusi. 56. 1919. promptly ends odors ordinary
Ir politiniam gyvenime ir rusu tautog istorijos pradžios ir kartu kuo ekstravagantišprivačiam visur ir nuolat pabuvo pirmas kartas, kad kiausiais būdais . mintis, kad Vakarų Europoj, jūros pa Kaina ............................................................................. . • • 30c. antiseptlu can't hide in 4 days
Išpažinties Paslaptis. Penkių Veiksmų Drama. Pritaikin
-sireikšdavo tikėjimo galingu- didelis tautinis aktas buvo krikščionims nereikalingas ku kraščiuose, Vokietijoj,. Olandi!
ta iš kun. J. Spillmann’o Apysakos. Sulietuvino A. Matutis
mas, bažnvčios autoriteto pres daromas nedalyvaujant bažny- nigas tarpininkauti susisiekia
dijoj, Danijoj, Belgijoj, Pran- Chicago. Lošime dalyvauja 25 asmenys. Pusi. 92. Kaina 25c.
*•
•
' v" *
nt, su savo dangiškuoju Tėvu. cūzioj, negili jūra laiko užlietyžas, krikščioniško jausmo,nnii «■* laikaigT__
• A?"l_
_
Į Tėvynę. Dviejų aktų vaizdas (operetė). Parašė L. Šile
karštumas, dievotumo skrupu-! Po ^elių mėnesių Leninas, Ij &Šiais
kaip
tik VJšiose
tose M.
zmo
usi milžiniškus žemės plotus. ^.g pusj
gjog operet£B yra parašęs muziką A. AlekUai, pompastiški) liturgijų sko,ta™8 visagaliu Rusijos vieš- riių brolijose gyviausii tebėra Daugely vietų būtų galima'
sis. Kaina .......................................................................... 25c.
ni8.
e
i
- "—'•ypačių, pradėjo prieš tikybą iŠlilce religiniai jausmai.
atimi iš jūros šituos plotus,
Jurų Varpai. Triveiksmė Misterija. Vidunas. Tilžėje Buy gloves with what
Nė vienoj kitoj šaly, net nei, žūtbūtinį karą. Cerkvių ir vieToliau, tautinė bažnyčiai per išpylus ilgus pylimus. Vieto
katalikiškojoj Ispanijoj, nebu- pnolvnų uždarinėjimas, grio- daug atvirai tarnavo carizmui, mis jau taip padaryta arba 1920. Kaina ......... ............................................................ 50c.
it savęs
Kame Išganymas. Libretto keturiais aktais. Parašė Mai
vo galima matyti tiek šventyjc-l vlTnas, plėšimas; vyskupų, po kad net dvasiškiai ten atrody
Nerelk mokėti SOc. už
daroma. Olandijoj tokiu būdu
dantų mostį. Llsterine Tolų ir vienuolynų, ikonų ir pro-Į P11 ir vienuolių skerdynės; šve davo, per dažnai tiesiog impe tikimasi atkovoti iš jūros a- ronis — Mačiulis. Ketvirta karta atspausta Tilžėje. Pusi. 37.
oth Pašte gaunama po 26c
Tėmyk. kaip gerai Ji vei
Kaina ............................................... ................................. 20c.
cesijų. Nė vienoj kitoj šaly! rtvklu. kapų ir relikvijų išnie- ratoriaus administracijos ir
pie 300,000 ha žemės. Deja, to
kia. Ją vartotadamas per
Karės Metų. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo. Dalyvauja
metus sutaupai 13 00
policijos padėjėjais. Pagaliau, ki pylimai labai brangiai kaš
sakramentai, pasnikai, atgai- tinimas.
7-nios
ypatos.
Parašė
Pr.
A-tis.
Pusi.
28.Kaina.............
15c.
los nž nuodėmes, įžadai, šven-Į Yra žinoma ta visa baisi to tautinė bažnvčia per daug lai tuoja. Pylimams padaryti rei
J LISTERINE
Kas Bailys. Komedija dviejuose aktuose. Iš anglų kalbos
tu, vietų lankymas, relikvijos jo šventvagiško vandalizmo is- kėsi archaiškojo formalizmo ir kia "akmenų ar betono. O tas
vertė Juozas Miliauskas. Lengva dėl scenos sudarymo ir kos
TOOTH PAŠTE
nuošnių ceremonijų, nežiūrė
nebuvo tikinčiųjų taip uoliai torija.
labai brangiai kaštuoja, kai
taip nuolat praktikuojama • Vėliau, pasibaigus smurto dama pačios tikėjimo vadovy reikia padaryti keliolikos ar tiumų. Pusi. 28. Kaina ..................................................... 15c.
Komedijos. A. Ostrovskio. I Pelninga vieta, 5 veiksmų
^■pdoruojama.
I žygių erai, Sovietų vykdoma- bės. Vienas jos aukščiausių
net kelių dešimtų kilometrų
komedija, lošime dalyvauja apie 20 ypatų. Vertė J. Stanu^^Kiekvienu namų prieangy, • sig komitetas toliau tęsė kitais pralotų neseniai yra prisipa- pylimą.
lis, Kaunas, 19,22, Pusi. 96. II Neturtas — Ne Yda, 3 veiks
kiekvieno kambario kertėj, įei-. metodais savo kovą prieš tiiv«w« aootMna Zesrt te vaedf
nant į kiekviena magaziną ir
mų komedija, lošime dalyvauja apie 17 ypatų. Vertė Pr. Kviet
kybą, arba, kaip jis pats sako,
Right
the first toucb, antiseptic,
j kiekvieną dirbtuvę, kiekvie- kovą prieš Dievą. Švietimo kekauskas. Kaunas, pusi. 54. Abu veikalai sykiu. Kaina 50c. healingfrom
Žemo takes the itehing
LACHAWICZ IR SŪNUS
out of moeųuito bites, rashes,
Kur tiesa? Oprea vaikams trijuose veiksmuose 12 pusi. misery
‘ noj* gatvių kryžkelėj, betku- bu, afišomis, per teatrą, per
and many other akin afflictiona, Try
PAGRABŲ VEDĖJAI
.also for itehing, peeling toes.
Kaina ....................... ........................................................ 10c. H
rios administracijos įstaigos radio, per kinematografą kasBathera and other outdoor folks
Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti už $100.00
Laižybos. Dviejų aktų farsas. Veikia 6-si asmenys. Pusi. 16 thank cooling Žemo for relief from
raštinėse, kiekvienos geležin- dien daroma, intensyvė proDvi Koplyčios Dykai Dėl Šermenų
sunburn. Douse it on ivy-poisoning.
Kaina .............................................................................. 10c. Pimples and dandruff fade when safe,
kelib stoties salėj — visur bu- paganda rusams, kad tikyba
Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus
antiseptic Žemo is applied. It inMažas Kryželis bet sunkus. Trijų atidengimų komedija. 13 stantly eases razor-emart. Always
vo ikona. Keletą kartų per me- minių opiumas, kad bažnyčia
Notary Public reikalus
have Žemo nearby wherever you go.
tns būdavo kviečiamas šventi-, visada buvus aristokratų nuypatų dalyvauja. Parašė Serijų Juozas. Kaina............... 15c. Any
druggiat. 85c, 60c, 31.00.
Chicago,
III.
Cicero, III.
kns žemės ūkio ir pramonės sikaltimo bendrininkė ir turMotinos širdis. Keturių aktų drama. Parašė Kąlnų Duktė
2314 W. 23rd Place
1439 So. 49th Court
rlarbams palaiminti. Taip pat tnolių tarnaitė, pagaliau, kad
48 pusi. Kaina ...................
50c.
Telef. Rooaevelt 2515
Telef. Cicero 5927
* tiktai šventikas teregistrnoda- krikščionybė pikčiausias proNelaimės ir Laimė, arba tas nelaimingas Buick’kas, 3 veiks
DOUBLE
vo visus metrikacijos aktus, letariato priešas.
mų 4 atidengimų komedija. Lošime dalyvauja 7 asmenys.
Cerkvėse bažnytinių apeigų' Po tiekos išbandymų koks
ACTING
Chicago 1922. Pusi. 59. Kaina .................................... : 15c.
I LIETUVĄ SU EKSKURSIJA ŠIĄ VASARĄ
puošnumas, aukso ir brangak- šiandie yra rusų religinis stoNebuvo Vietos Užeigoje. Sulietuvino Žibuoklė Ir Lietuvos
Tiktai p«r Uataviik* Uostą
meniu perteklius, stačiai aki-i vis?
IfpBAKING
KLAIPĖDĄ
Atgijimas. Misterija. Parašė P. Miknevičaitė. Pusi. 48.
■VvraMTDER
SKANDINAVŲ
AMERIKOS
LINIJA
uantis ikonostaso žėrėjimas, Į Netenka abejoti, kad valdaKaina.................................................................................... 15c.
per Kopenhagą
Tėmyk keikų gražu
žvaldų žibėjimas, jaudinantis nčiųjų bolševikų bedievybės
Pasiilgę Aušros Vartų. Parašė K. Inčiura. Drama. Kaina 25c.
BIRŽELIO
18
d.
ma ir jų Šviežumo
LIEPOS 2 d.
giesmių gražumas puikiausiai, propaganda nebūtų padarius
laivu
Paklydėlio Kelias. Keturių aktų sceniškas vaizdelis. Parašė
' išlaikymą.
“UNITED STATES
ekzaltnednvo sielas. O Didžią- visuose tautos sluoksniuose, ir
laivu
Vystanti Šakelė. Dalyvauja 7 ypatos. Kaina................ 15c. |
L. D. S. EKSKURSIJA
jn savaitę niekas niekad neiš- kaimuose ir miestuose, savo
Penkis Kartus Po Vieną, Bus Vienas. Keturių a-tidengimų ■
“FREDERIK VIII”
ir “Darbininkas”
drįsdavo palikti nėjęs prie ve- baisaus naikinamojo darbo,
komedija. Dalyvauja 9 ypatos. Parašė Serijų Juozas. Į
BVARUMA8 IR PATOGUMAS — MALONUS PATARNAVIMAS
lykinės komunijos.
kaip koks uraganas, kaip ciklo
Informaciją ir laivakorčių reikalais kreipldtSe paa savo agentą arba
Kaina .............................................................................. 20c.
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Politiniu

atžvilgiu

caro

di-

uas. Daugumas rbsų dabar jau

deuvbė buvo pripažinta dievi- yra

pasitraukę

iš

stačiatikių

* škn būtybe. Bažnyčia pnšveu- bažnyčios. Žinoma, dar tebėra

SAMENtlą
40YEARS

SCANDINAV1AN AMERICAN LINE
NEW YORK
27 Whitehall St.

. OHIOAGO
130 N. La Šalie St.

BOSTON
248 Waihington St.

I
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“DRAUGAS” PUB. CO.
Chicago, III.
2334 South Oakley Avenue

15 ounces for254 *
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apie 1000 — 1200 kg. per me- j kalauja. Vaikai, turintieji aKAS YftA PAŽANGA?
i mi dešimtys tūkstančių d**r- j Prieš 42 metus buvo užpa- BULVIŲ EKSPORTAS IŠ
t u s. Todėl žaliavos atžvilgiu deuoidus, labai gretai šaltį pa
_
- -----------bininkų, nuolat tobulinant į- tentuota Mergenthaler’io maLIETUVOS
mūsų gintaro apdirbimo įmo-j gauna, ir juos užkrečia nu Žiemių Carolina valstybės; vairias darbo mašinas. O kų ■ šina. Tada mašinų išradimai
Labai populiarių ir mėgia- lies yra visiškoje priklauso-' sies kataras. Jei tėvai nekreimieste Charlotte gyvena buvu^gi jie sako? Paaimanuoja ir J buvo dar, taip sakant, vystyPaskutiniu metu smarkiai
alk-( kluose. Nežiūrint to, greit pasireiškia Lietuvos bulvių epa i spaustuvėje darbo neteko de- j ksportas į Angliju, Dar nesešimtys tūkstanšių darbininkų. į niai anglai pirko 60,000 centmonei tenka pergyventi sun mis kainomis ir sąlygomis.
Per pastaruosius keliolika jKadangi tais laika‘8 maSinv! "«ri« bulvil!> mokėdami po 4
kę, krūtinės įpuola ir atrodo j tikra rašomųja mašinėle para
kesni laikai. Ši mūsų pramo
nenormaliai. Adenoidai ken- Į šytų raštų prikabina prie nau
,50 It. už centnerį.
nės šaka, daugiausia gamina Ekonominiu atžvilgiu ginta kia balsui, sugadina, veido iš ! jai išrastos mašinos, paleidžia metų dėl pažangos milijonai!nebuT0 k,tose darbo 6akosea .žmonių neteko darbo-Siandie- įdarl~ spaustuvių '
nti eksportui ir tai tokių pre ro apdirbimo pramonės gamy vaizdų, kenkia klausai, ir kū
ina į mašinų elektros srovė
i -- susirado ”
* i
ba
ligi
šiol
dalelio objekto ne
kitus
ninis nedarbas iš dalies yra darbininkai
kę, \ kurių visgi reikia skirti
nų
gali
ištikti
visokios
ligos.
ir mašina pati be jokio ‘‘laiDykai 7 Dienų Ban
naujų darbo mašinų išdava. darbus.
prie prabangos dalykų, bus be sudarė, nes jei atskaityti nuo
Lengva spėti, kurie vaikai notaiperio”, be jokio pirštų Mašinos baigia griauti įvai-Šiandie pąkisti iS darbo ! dymas Kenčiantiems
ne pirmiausia pajutusi krizės gaunamos sumos už Asportuo
nuo Reumatizmo
laikus ir atitinkamai sumažė- jamus dirbinius ir iš Klaip. turi adenoidus. Burnos atida barškinimo, surenka visų raš rius žmonių amatus.'Prieš ma- darbo Smuikai jau negali i
Jei jus kenčiat nuo
reumatizmo, jus galite
jusiai paklausai ,usiaurmusilkrKaralianHuu ne- rytos, viršutinio žando dan tų, kaip jis parašytas ir pati šinas darbininkai negali atsi- gautl kltų darb* Visur u,a-'
gauti
Koše
Kheuma
Tabs, įrodyt* ir išban
«amyb«, dabar siekiančia vos,
įmokamas tys išsikišę ir lūpos neužden nulieja metalines eilutes! Ir laikyti ir neturi priemonių I šinos.
dyt* gyduolę. Dykai 7
- .
,
Dienų dnadymuJ. ši pa
' ! Štai, kodėl gyvename blo- (
du trečdaliu - vieni, ketvirta-, su,"as užvil Karaliaučiuje pė gia. Abu žandai nesueina kaip tas padaroma greitai, be jokių kovoti.
prasta namų gyduolė
jau
pagelbėjo Įimtoms.
! guosius laikus. Bloga paprasnormaliai turėtų sueiti. Iš vei 1 klaidų.
dai, ankstyvesnių metų garny-! lkam«
ka‘P žabav»
Nesiųsklt pinigų — tik
savo vard* ir ad ts*
Ateis laikai, kada mašinos' tam darbininkui ir išsimoksli '
pdirbimui, tai metama lieka' do panašūs į silpnapročius,
ant žemiau esančio Ku
Kada ši mašina dar daubos.
pono*
krašte 100
Dykai Del Skaitytojų
200 tūkst. lt. ski-. Viršutinio žando dantys nere-jgįjm bus patobulinta, turtin-,,ims. grasinti
_ visuomenei. Kas
. _ nusiani asmeniui. Tik turiu
----Iftbandykit ši* gyduo’ų
Svarbi mūsų gintaro dirbi rtumo. Gintaro dirbiniai tai- guliariai išauga, ir tokie dan- ’gieji laikraščių leidėjai tuo-j .& a rei
patys per NEMOKAMI
. r re^®8: tiems lakių vaizduotę, nepaBANDYMĄ. lipildykite
niams Amerikos J. Valstybių pogi nedidelis objektas ir mū- tys gali privesti prie ligų.
kuponų, ir prislųsk<te ji
(jau galės jas įsigyti ir tada'J“1?8 pa8lduotd Kai kas sak°a' prasta
energija apdovanogreit, pirm'išsiba’gs šis
rinka dėl pergyvenamų ūkiškų sų eksporto prekybos apyvarduosnucf pasiūlymai.
te gi!
ir t4kstan&d
kiek geriau gy
sunkumų pasidarė sunkiai be-1 tJje.
m;i75‘tūkst p. (už . .
Koše Ube urna Tab Co., (Dept, X-H).
•
.. l“UinntninArin” neteks dnvlm 11
mašinų tobuli-.i venti sekasi. Išradimai ir juos
3516 N. Irving Avė., Chicago, III.
” neteks darbų. .
.. _
prieinama, nebent lietuviai a-j0>2 tQn>)> į93() m
tūkgt n adenoidus, jei miega su ati- >c.lainotaiperių
.Meldžia prisiųsti piln* Pakelį
v.
. .
.v . niniui reikės paskelbti roora- 'pakirs
Kheuma.
Tabs, apmokėtu persiuntii:
345
daryta
burna,
jei
garsiai
kiaute
106
“
“
sales
laidams
u
tu
torij
„
t
.
uždraudimų.
|
'
R>l
p
ta
merikiečiai paviešėję Lietuvo- lt (už Q,6 ton ig29 m
Aš vartosiu Jas 7 dienas Ir tada pati
pažanga nusikra- i nuslspręsiu ar ad noriu jų daugiau.
kro
pinigus-, Be, ar
je nusiperka kai kų su savim tūkst lt f už 0 8 ton 1 Tačiau'kia’ dažnai kosti- Kuomet vai- Į *
ro sutaupys
^^aupys didelius
urnomis pimg
Vardas . . .^................................................. »•••
Adresas ................................................................
'
’
ikams
aimis-skauda
reikia
d
m
'
ka
*
s
šiandie
išleidžiama
“
laino
parsivežti; kiti kraštai, dides iš kitos pusės įvairiausi gra- -kajllb ausis skauda, reikia duo.
,,
laikyta pažanga?
J.............. Valst....................
Akstinas Miestas
„
1darbo
,
•
.
J.
‘
ti
adenoidus
apžiūrėti
tei
o-v
t^P^ų
atlyginimui,
ni gįntaro dirbinių pirkėjai — zaus
gintaro dirbimai H-»uenoiuus apžiūrėti, jei oy
.. 1
,
Didieji
leidėjai
sakys,
kad,
Anglija, Prancūzija, Belgija yra maloni, jeigu taip galima/y toJas randa’ kad adenoiai
’ .............. "*
ir kt. — paskutiniu laiku tai pasakyti, eksportinė prekė, ku dideli ir priveda prie skaus tai didelė pažanga įsigijus to
pogi žymiai mažiau beperka; rios ne kiekvienas kraštas ga mo, juos būtinai reikia duo- kias mašinas. Bet kų sakys
Lietuvoje paskutiniais metais li pasigaminti ir kuri šiaip ti išimti. Patartina juos išimti įlie visi> kurie dėl tos uiašinos
taipogi pastebimas mažesnis ar taip pabrėžia savo kilmės PirimUT metų amžiuje, nes po jneteks darbo? Tų pat, kų sako
gintaro dirbinių pirkimas.
tų metų sveikata blogyn ei- kas metai iš darbų paleidžiakrašto tam tikrų savybę.
Iš kitos pusės mūsų ginta Todėl dabar, .gintaro pramo na. Adenoidų išėmimas nė.• v
ro dirbiniai ir kainoms nevi- nės būklei pasunkėjus, reiktų i ra povojingas. Tuoj po opera li per kelis mėnesius likti ne
suomet išlaiko konkurencijų už daugiau* rūpintis nugalėti eks cijos vaiko sveikata pagerės. išgydomais, jie gali būti blo
PER HAVRĄ.
sienio rinkose su vokiško dar porto sunkumus, daugiau pa Operacijos nereikia atidėti, gai išaugusios burnos ir no
bo gintaru, be to ir pai'davi- traukti atsilankančius lietu nes adenoidai ne tik pavojun1 sies ir nuolatinio silpnumo
IS NEW YORKO IŠPLAUKS BIRŽELIO 21 D.
statys
vaiko
sveikatų,
bet
ga!
priežastim.
mas dar nėra taip, gerai orga vius amerikiečius pirktis gin
nizuotas, kaip tų yra padariu taro dirbinių vartojimų kraš
Prancūzų Linijos milžinišku laivu “ILE DE
si plačiu mastu dirbanti Vo te vieton vežamų iš užsienio
'FRANCE”. Atlantikę perplauks j 5 dienas ir 18 vai.
kietijos gintaro pramonė.
įvairių imitacijų.
It
Be šių sunkumų mūsų gin-’
. «
t.1
# ••
"si,.. lYftoji
ADENOIDAI
’ “
‘‘f5. '
taro pramonei nelengvas tai
' • *'1c
pogi klausimas žaliavos, kurios
T
Prezidentas Hooveris pasirašė bilių, kad pilkėjas
rx
A
per metus apdirbama apie 7 Prigimtis reikalauja, kad
prekių turės mokėti sales tax 5% pradedant Birželio
' iB . ■ i -t
— 8 tonas ir visas šis kiekis i žmogus pro nosį kvėpuotų. Be
(June) 29 diena. Taigi nuo Birželio 20 dienos prekės
• Pm **
tenka pirkti iš Vokietijos to- (veik dešimtas nuošimtis vaikų
pakils 5 nuošimčiais. Tai kol dabar nepasinaudota pro
ga, kol kainos yra tokios žemos kaip 15 metų atgal.
kiomis sųlygomis ir kainomis, j turi adenoidus ir negali pro
Pirkdamas
dabar, pirkėjas sutaupys ciaug pinigų.
kokias nustato ne laisva rin nosį lengvai kvėpuoti. Ade
kos konkurencija, o monopoli noidai taip kenkia sveikatai,
Budriko Krautuvės šių savaitę parduoda už nepa
prastai
žemas kainas Standard išdirbysčių Elektrikimus
nes teises turinti tam tikra kad kiekvienas tėvas ne tik
Kifrigiatorius po $Q^JP.OO, $QQ-50 ir $*Į QQ.00.
pusiauvaldiška bendrovė Ka turi su jais susipažinti, bet
MILŽINAS LAIVAS “ILE DE FRANCE” 42,000 TONŲ
raliaučiuje, superkanti atitin turi žinoti, kų/su jas dary
11 tūbų Pliilco Badio vertės $150.00 už $60.00
kamu susitarimu su Klaipėdos ti.
Važiuodami su šia “Draugo” ekskursija į Lietuvą per Prancū
Coluinbia Kadio ir Fonografas ver
krašto autonomine valdžia tai
ziją,
pamatysite vienų iš gražiausių miestų Paryžių. Galima bus ap
tės $150.00 už .................................... $59.00
Adenoidai yra burnos vir
lankyti
Liurdų ir kitas vietas.
pogi ir visų gaunamų Klaipė
šuje, pat gomurio užpakaly.
Miget Kadios po ....... ........................
1.95
dos krašte gintarų. |(1931 m.
Mes visi turime mažų, drėg
7 ton., 1928 — 1930 m. po 4
Šis laivas yra labai didelis ir patogus važiuoti, nes jis labai gra
3 šmotų Parlor Setas naujos mados.. $39.00
nų koštuvėlį, pro kurį oras
žiai
ir puikiai įrengtas. Užtai norėdami važiuoti Lietuvon, prisidėkite
— 5 ton.).
2 šmotų Parlor Setas mohair........ . $29 .oo
turi pereiti prieš pasiekiant
prie šios “Draugo” ekskursijos. Užsisakykite vietas dabar!
Didž. Lietuvoj gaunamas gi kūnų. Tas koštuvėlis sulaiko
,V.
'
3 šmotų miegamo kambario setai po $39.00
ntaro kiekis palyginti su per visus oro blogumus. Jis susi
Mes parūpiname pasportus, re-entry perftiitus ir kitus kelionei
7 šmotų valgomo kambario setai po $29.00
dirbamu kiekiu yra mažas — deda iš gydytojų vadinamų
reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
mas
ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtią išanksto. Jūsų
«
'
,
ž
“adenoid tisues”, panašus į
reikalus aprūpins
tonsilus. Kuomet tas koštuvė
lis nenormaliai išauga, sudaro
(John BagdziunuR Borden)
ADVOKATAS
adenoidus, kurie kenkia tinka
105 W. Adams St., Rm. 2117 imam įr normaliam kvėpaviTelephone Randftlph 6727
3417-21 So. Halsted St.
Chicago, III.
mUL
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
TEL. BOULEVARD 4705
2334 S. Oaldey Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, I1L
Turintieji adenoidus pro
Telephone Rooeevelt >090
Name: 8 Iki S ryto. Tel. Repub. 9600 burnų kvėpuoja. Tuo būdu oras, tiesiog įkvėptas į kūnų,
Iš stoties WCFL 970 kyl. nedėlioj bus gražus lietu
per šiltas arba šaltas ir pakan
vių programas. Pradžia nuo,l:l5 iki 2 vai. po pietų.
karnai drėgnas, ko kūnas re i-

GINTARO PRAMONĖ

į

VASARINE EKSKURSIJA Į LIETUVA

SALES TAX

JOHN B. BORDEN

Jos. F. Budrik, Ine.

A.A.SLAUS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Wa*hin«ten 8t.
Rootn 906
Tel. Dearborn 7966
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų
Utarninkais Ir Ketvergei*
— 6 Iki 9 vai.
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7*87

Vakarais:

Namų Tek Hyde Park 8896

CHAS, A. PEPPER
‘LIETUVIS ADVOKATAS
10 N. Clark St., Room 120«
Teleptaone CENTRAL 6166

3117 Union Avė., 7 iki 9

r. ▼.

Telephone VICTORT >118

J. P. WAiTCH£S
ADVOKATAS
62 E

107 HT. prie MICHIOAN AVĖ.
Tel. Rullman 6960—6377

>600 8. WOOD ST.—Ketverge vak.
Tei. Lafayette 6398

IftO K LA SALLJE ST—pagal iutartį.

BIUY’S UNCLE

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENIORA

DRIŪGIS

Trečiadienis, birželio 15, 1939

SPORTAS
LITH. CATH. GR. SCHOOL
PLAYGROUND. B. B. L.

Directed by Al. Kuinskis

0. J. Dalinkaitis cf. 2 1 0 0 nia, kad Tamsta būtum ma
iProvidence
of God ...
t
'
10 0 0 lonus į šį posėdį atsilankyti ir
J une 3, * Lloly Cross .... 8 Kisielius p.
ceremonijose dalyvauti.
vs
25 5 0 4
Su augšta pagarba,
Totai
Immaculate Conception 7.
J. P. Varkala,
.5»
Saint George’s ......
Cb. L P. ir P. Buto sekr. ir
vs
reikalų vedėjas
* Providence of God .. a.
* Home ganios.

CHICAGOJE

SEKLECKIS SU MAJORU t
VALGĖ SENDVI6IUS

DAKTARAI:
Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Rea 6737 S. Artesiun Avė.
Tel.

Grbvehlll

0611

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHlliUHGAS
2633 West Marųu»‘tte ltoąd
Vai.: 2-5 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M.
NedėlloJ susitarus

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Utį 13 ryto: 6 Iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Utį I vai.).
Seredotuis ir Nedlllomls pagal susitarimų.

Lašt weeks gailies brought Line ups—Score St. George s ĮTEIKS P. J. ELIJOSIUI
’
t be Litb. Catli. Gr. School 1 — Immaculate Conception 0.
Otiso
Tel.
Lafayette
7337
Rez.
Tel.
Hyde
Park
3395
J
ORDENĄ
Respublikonų partijos kon- Tel ,Ufiyette 6793
AB H R E
Plygrd. B. B. league into full St. George’s
vencijos išvakarėmis Chicagoj
nn i I 111/015
3 1 0 0
swing. Eacli team in tlie lea S. Kabelis 2b.
Šiomis
dienomis
Cbicagos
Ofiso Ir Re*. Tel. BouL 1114
Ofiso Ir Res. Tel. Boul. 6118
buvo surengta didelė demonUlli Ai Ji JAVUlo
3 0 o o
gue seeing plenty of action, J. Bakas lb.
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
2 1 1 o Lietuvių Prekybos Butas iš stracija prieš prohibicijų. De- VaJ: 2 ikl 5 po pletų> 7 iki 9 vakin a ltome and lionie series. I E. Grigonis p.
siuntinėjo
veikėjams
ir
biznie

Office
:
4459
S.
California
Avė.
monstracija
baigėsi
masiniu
756 Wesl 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St.)
2 1 o o
Tliroughout tbe whole week J. Ruveika 3b.
Nedėliojo pagal sutarti
riams
tokio
turinio
laiškų:
VaL: 1-4 Ir T-l vai. vakare
mitingu
Kolizėjume.
Ten
kal

VaL:
l-l Ir 8:18-8:18 v*L vak.
2 0 o u
some_ real bąli playing was |A. Margy lss.
NedėlloJ *u4tar*a
Hedėlloj aualtaru*
bėjo Cbicagos majoras Cer2 0 0 0 “Gerb. Tamsta:—
noticed througli tbe various 'Riska pss.
2 10 0 Š. m. ketvirtadieni, birželio |mak’as, dr. Nicliolas Murray, DENTISTAI
sections in action. These ga IPranskunas c.
Rea 1801
Tel. Canal *267 Rea Prospect 6659 Tel. Ofiso 4060
2 0 0 0 j 16 d., 7 vai. vakare, Cbicagos Colunibia universiteto prezimos bave stirred up plenty of 'Sarganis rf.
2 0 0 0 Lietuvių Auditorijos didžiu- 1 dentas, Amerikos Darbo Fe- Fhone Boulevard 7042
interest in tbe various Parish- I Snuras cf.
2 0 0 Oi lėj salėj, 3133 So. Halsted St., 1 deracijos viceprezidentas Maes, tliis was seen by tbe turn ! Rimkus lf.
5815 — 6th Avenue
Gydytojas ir Chirurgas
I
-------------- yra šaukiamas sus, rinkimas tliev Wolf ir kiti.
1821 SOUTH HALSTED* STREET
oout at tbe gailies in which
KENOSHA, W1S.
DENTISffAS
22 4 1 0 Pasitarimui Pasaulines ParoOfiso 'vai.:
it be fans ehjoyed tbe gailies
Totai
Į Kolizeumų norėjo patekti
Pezidencija
So.
Artealan
Ava
4645 So. Ashland Avė.
Nuo
1
Iki
4
Ir
nuo 6 iki 8 vai. vak.
Valandos: II ryto Iki 4 po pietų
klausime ir “Lietuvių Die Bridgeporto lietuvių veikėjas
kvitli niucli exciteinent tliat Imm. Conoept. AB H R E
Realdenclja:
Arti 47 Street
• iki 8:84 vakare
■4tbe youngsters offered.
3904 — 71st Street
Apart to, B. Sekleckis. Bet neturėjo tiP. Misonas 3b.
3 0 0 1 uos” paskyrime.
Nedėlloml* tlk susitarua
Playing results of tlie tea- J. Šiurna lb.
3 0 0 2 šiame posėdyje bus įteiktas kieto. Besidairydamas KoliseTel. Ganai 6122
nis in action during tbe week P. Augulis lss.
3 000 Liet. D. K. Gedimino ordenas I ūmo prieangyje pamatė atei
were as follows:
S. Kavaliauskai p. 3 I0q mūsų gerb. Cbicagos Preky- nant majorų. B. Sekleckis pri
Gydytojas ir Chirurgas
DENTĮSTAS
\
June 1—* luini., Concept. 0. C. Dauskurdas c. 2 10 0 bos ir Pramonės Buto pirm. eina prie majoro ir sako: ‘JūOfisas 2403 WEST 63 STREET
2201 West 22nd Street
W. Žioberis lf.
2 1 0 o p. J. J. Elijui, kurį jam pri- i sų Ekscelencija, aš neturiu tiat
vs
Kertė So. Western Avenue
DR. RAČKUS
(Kampas
Leavltt
St.)
j
p
o
siuntė
Lietuvos
valdžia,
įverTel. Prospect 1128
2
linui. Cancept. St. George’s 1. J. Stankus rf.
ikieto.’ Majoras paklausė: ‘Kų
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Residenclj*
2359 So. Leavltt St
Nuo 1 Iki 8 vakare
* Ali Saints ......... .......... 1. Nevedomskis rss. 2 0 0 0' tindama jo pastangas, veiki- j Tamsta reprezentuoji?’ “Saišvažiavo į New Yorkų. Su
Tet Canal 0706
Seredoj pagal sutarti
9. 0 0lį lnų ir pasišventimų lietuvybės Ivo Wardų,” atsakė Sekleckis.
Z. Bistras 2b.
vs
grįš į savo ofisų ketvirtadieni, Valandos: 1-4 po pietų Ir 7-8 v. v.
NedėlloJ pagal susitarimų
klausime. Labai pageidauja- “Eikim,” — pasakė majoras.
birželio 23 dienų.
Tų dienų majoras buvo labai Boulevard 7589 Rez. Hemlock 7691
GRABORIAI:
užimtas ir nesuskubo vakario J
nės pavalgytį.-Tad užėjo j ka-'
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
LACHAVICH
4729 WEST 12 PLACE
mbarį sandvieiij suvalgyti, j
D E N T i š T A 8
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoa
PIGIAUSIAS LIET. GRABO1UUS
Majoras suvalgė du sandvi-1 4712 So. Ashland Avenue
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
IR SŪNUS
CHICAGOJE
bua
čius, o Sekleckis viena. Po to i Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
2924 W. WASHINGTON BLVD.
LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvėms pa
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
abu nuėjo į platformų, kur I
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla.
4:80 — 6:20 kasdien
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
ANTANAS DOWMS
Telefonai:
Kedzle 2460 — 2451, arba
jau
sėdėjo
>
aukšti
svečiai.
X—Spinduliai
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
X-ltay
fTel. Cicero 12 60

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. P. L ZALATORIS

DR. C. Z. VEZEUS

DR. J. J. KOWARSKIS.

DR. G. I. BLOŽIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

DR. S. BIEZIS

sau prie grabų išdirbystės.
I
OFISAS
668 West 18 Street
Telef.
Ganai
6174
SKYRIUS: 3238 8.
Halsted Street, Tol.

Tel. Rooaevelt 2615 arba 2511

2314 W. 23rd PL, Chicago
1439 S. 49 Conrt, Cicero, UI.
TEL. CICERO

6927

Victory 4088.

Telefonas Yards 1138
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

GRABORIUS

Turiu automubilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE

Uusų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų ažlalkymul
skyrių.

Chicago, III.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

I. J. ZOLP

3307 Auburn Avenue

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDfiJAB

Mirė birž. 13 d., 3 vai, ryto,
1932 m., sulaukęs pusamžiaus,
gimęs Šiaulių aps., Pušelių kai
mo. Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame
nubudime
gimines, draugus ir kaimynus.
Buvo narys Liet. Politikos ir
Pašelpos kliubo.
Kūnas pašarvotas graboriaus
S. M. Skudo koplyčioj, 718 W.
18th Street.
Laidotuvės
Įvyks
ketverge,
birželio (June) 10 d., 8:30 vaJ.
ryto iš graboriaus S. M. Skudo
koplyčios į Dievo Apvaiz. par.
bažnyčių.,
kur bus gedulingos
pamaldos už velionio sielų, o
iš ten bus nulydėtas į įv. Ka
zimiero kapines.
Visi a. a, Antano Downio gi
minės, draugai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti
laidotuvėse ir
suteikti
•jam paskutinį patarnavimų ir
atsisveikinimų.
Nuliūdę liekame. Giminės,

Draugai ir Pažįstami
Laidotuvėse

patarnauja

gra

borius S. M. Skudas, Telefonas
Roosevelt 7532.

Cicero 448. Rea. tet Cicero >888

Ofisas 2201 West 22nd Street
cor. So. Leavltt St. Tel Canal <121

QR. GUSSEN

KEISTUOLIO PALIKIMAS

LIETUVIS DEN TĮSTAS
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
Pernai Berlyno miesto val
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Telepbone RepubJLic 7848
dyba netikėtai gavo didelį vie
valandai vakare
Valandos: 1—1 Ir 7—8 vai. vak.
no berlyniečio palikimų. Šis 1 Nedėliotais n Seredomis susitarus
NedėlloJ; 14—12 ryto.
,
,
. ..
1
_ .
... •
W?14th8T.
Cicero,
111.
berlynietis paskyrė tų paliki-,
’
mų įruošti Berlyne požeminė- \
~~
ms išvietėms, tačiau pažyruė-1 Dr. C.K. Kliauga
Lietuvis
DEN T 1 S T A o
jo vienų sųlygų, kad tose iš- ! Uiarninkats,
GYDYTOJAS
ir CHIRURGAS
Kelveigais ir iSuuatomia
Ofisas: —
4645 S. Asblaud Avė.
vietėse būtų vandens baseinai 2420 W. Alarųutlie 11d. arti Ucstcru Chicago,
Iii.
. ,
.
,
Avė.
l’Uoue Ucmlock 7828
SU plaukiojančiom auksinėm Funedčliais, Seredomts ir Felnyčiomis Oriso vai.: nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki
8 vak. Nedėlioinis pagal sutarti.
1821 So. llalMicl Street
Ofiso Tel.: Boulevard 7 820
žuvelėm. Miesto inžinieriai su i
Namų Tet : Prospect 1930
darė nemaža projektų, kur- Tci. cicero 6 756
iuos siūlo priimti, bet atsiran
da jau ir tokirj žmonių, kurie
DENTISTAS
siūlo atsisakyti nuo to palikiGydytojas ir Chirurgas
i mo. Kaip šis dalykas bus iš 1446 S. 49tli CT., CICERO 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare
spręstas — 'sunku pasakyti.

DR. M. T. STRIKOLIS

DR. ATKOČIŪNAS

DR. MAURIGE KAHN

1650 WEST 46th STREET

S. M. SAUDAS

Tel. Boulevard 6201-8412

Didelė graži koplyčia dykai

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

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7582

Tel. Yards 0994

AKIŲ GYDYTOJAI:

Kampas 48tb Ir Paulina Sta

LIETUVIS GRABORIUS

~

Rezidencijos Tel. Pla*a 8200

DR. VAITUSH, OPT.

J

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
> Iki 4 ir 8 iki 8 vai. vak.

Hedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Telefonai dieną ir naktį
VIRGINIA 0081

Tsh Groveklll ISO!

DR. A. L YUŠKA
* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai 0-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
8era4omi* po pietų Ir Nedėldleniais
tik susitarus
1481 W. MARQUETTE ROAD
Res. Pbone:
Enflevrood «41
Wentwortb 8000

DR.

Office Pbone
Wentwortb 8000

A B. MgGRADE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 Ir 7-9 vaL vakare
Ofiso Tel. VICTORY 3687
OL Ir Rea Tet HEMLOCK 2374

Ofiso TeL Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191
neatsiliepia šaukite Central74«4

Seniausia i ir Didžiausia

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

i

'

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

įtempimą.,

kuris

galvos
skaudėjimo,
apteminlo, nervuotu-

tno, skaudamą akių karštį.
Nuiruu
Bataractus. Atitaisau trumpą regystę
ir tolimą regystę.

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką 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 pirksite, 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.

akių

ssti priežastim
| : svaigimo, akių

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

Palengvins

BOLESLOVAS LESCZINSKIS

Mirė birželio 14, 1932 m., 7 vai. ryto, 30 metų am
žiaus. Čimęs ir augęs Chicagoj. Išbuvo policmonu
virš 9 metus.
Paliko dideliame nubudime motinų Antaninų Lesczinskienę, po tėvais Petraičiukė, tėvų Stanislovų Lesczinskį, pusbrolį Antanų č’iurų, dėdę Juozapų Lesczinskį ir gimines. Namų telefonas Yards 4490.
Kūnas- pašarvotas 3448 So. Union Avenue.
Laidotuvės įvyks subatoj, birželio 18, iš namų 8
vai. bus atlydėtas į Šv. Jurgio par. bažnyčių, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugug ir
pažįstamus dalyvauti šiose laiddtuvėse.
Nuliūdę: Tėvai, Pusbrolis, Dėdė ir Giminės.

Prirengiu teisingai akinius visuose
Rsltikiupuose,
egzaminavitnas daro
mas su elektra, parodančią mažiau<ias klaidas.

Speciaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėlioinis pagal sutartį.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM

?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS

AKIŲ

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 3102 So. Halsted St.
r Kampas 31 Street /
Vai. 10-11 v. r., 2-4,. 7-9 v. v.
Nedėlioinis ir šventadieniais
10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare. ,
Nedėliomls 10 Iki 12

Telefonas Midway 2880

3133 S. HALSTED STRhlET
Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTES1AN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 p<
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentwortb 3000

Rez. Tel Stewart 819J

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas

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

A. L DAVIDONIS, M. D:
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
Tet Kenwood 6187
Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Nuo 8 Iki 8 valandai vakare
apart Iventadlenlo ir ketvirtadieni a

SPECIALISTAS
HEMLOCK 8161

. DR. V. S. NARES
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Laidotuvėms patarnauja graborius S. P. Mažeika,
Tel. Yards 1138.

DR. A. A. ROTU

DR. J. P. POŠKA

756 MEST 35th STREET
Kampas Halsted St. ,
Valandos: nuo 18—4: nuo 8-^>
Nedėliomls: nuo 18 iki 18.

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 Weat Marųuette Road
VALANDOS:
8 iki 12 ryto, 7 iki 9 vakar*
Utarn. ir Kstv vak. pagal sutarti

Tel. Hemlock 8799
Rea Tel. Prospect 061©

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6156 South Kedsie

Res. 6416 So. California Avė.

VaL: 8-4. 1-9 y. i. Uaklrtaat «•»».

Trooiadienis, birželio 15, 1932

CH ICA G O J E

Seinias pradėtas iškilmingo. So. Boston, Mass., <15 skyr. iš sų viešame gyvenime,„prisidė tel. Šv. Agotoš dr-jos — Bal Bogulienė, Staniulis, Grišius.
mis šv. Mišiomis 10:30 valau- Philadelphia, Pa,, (Šv. Kais. damos morališkai bei materia tutienė — Baktienė — Sokai- j Tretininkų dr-ja — Butneriedą rytų, vienuolyno koplyčio parap.), 24 skyr. iš Baltimo- Jiškai prie labd. sąjungos, ber tė.
’nė, Litvinienė, Siaukienė, Šiau
je,
kurias
celebravo
gerb.
kun.
re,
Md.,
26
skyr,
iš
Worcester,
naičių
kolegijos
ir
tt.
j Bridgeport. Rėmėjų 2 skyr. l lienė, Rudytė. Mergaičių šv.
vii no valanda greit praėjo, bet
KUN. JEZ. BRUŽIKO
J.
Mačiulionis,
ir
pamokslu.
Mass.,
kun.
J.^Bakanas
iš
Wor
Trumpai
galiu
pasakyti,
— Nedvarienė — I. Ežerskie- Agnietės — Slausgalvytė, Bu
jos atminimas tepasiliks am
SVEIKINIMAS
Po
pamaldų
buvo parengti cester, Mass. įsu auka $50.00. į kad A. R. D. darbavaus nuo- uė — E. Ęžerskienė — Zala Į džiunytė.
žinai! (Bus daugiau)
X Sekmadienį, birželio 19 pietūs delegatams ir svečiams Telegrama — gerb. Motina širdžiai kaip mokėjau ir ga- torienė — Petraitienė — Gud ,
Binž. 3 d. 1932 m.
vienuolyno
auditorijoje.
Marija
iš
Pliiladelphijos.
1
Įėjau.
[jonienė. Mergaičių sodalicija
d., 7 vai. vak. Aušros Vartų
Gerb. Juozapui J. Elijošiui,
Centro
rašt.
V.
A.
Galnaitė
Sesijos
Dėkoju
širdingai
visoms
ir
— B. Čerkauskaitė — R. Čer- SPROGO KALKIŲ BAČKA
Universal State Bank Direk parapijos mokyklos alumnai
perskaitė
anskstyvesnio
seimo
visiems,
kurie
man
padėjo
2
vai.
popiet
Marijos
Gimikauskaitė — Stella Miller. M.
rengia “Alumni Sočiai.” Ne
toriui,
mo
parap.
salėj
gerb.
centro
;
protokolą,
kurį
seimo
daly.
dirbti
Šv..
Kazitniero
vienuoS-gos 1 kp. — Aleksiūnienė— I Tauragė. Šiomis dienomis
pamirškite nei dienos, nei va
Chicago, III.
viai
viehu
balsu
priėmė.
!
lyno
ir
akademijos
naudai.
pirm.
Antanina
Nausėdienė
Mikšienė — Vaičekauskienė— vienam darbininkui dirbant
landos. Įžanga dykai. Bet pro
p,Gerb. Gedimino Ordeno
Centro
valdybos
pranešimai
!.
I
vicepirm.
Ona
Reikauskieatidarė
seimą
širdinga
sveiki

Volterienė — Vyšniauskienė.
grama bus saldi, graži, juoKavalieriau!
Pirm. p. A. Nausėdienės pra nė dalyvavo visuose 12-je su- Šv. Onos dr-ja — Auksutienę prie Akc. B-vft; “Maistas”
nimo
kalba
ir
kvietė
gerb.
Galutinai susiprato jsižiūrė- i kinga, maloni, jauki ir visus
skerdyklos, jam atlešiuojant
nešimas raštu:
kun.
Mačiulionį
sukalbėti
mal
'
sirinkimų.
Daug
darbavosi
vi

—
Pukelienė
—
Stankienė.
patenkins.
Alumnai,
kurie
e
ti Į Tamstos didelius nuopel
Jau 13-tas iš eilės seimas, sose centro komisijose ir 9-mo Labd. S-gos 5 kp. — Gudienė kalkius, kurios buvo sudėtos
nus Lietuvos atstatymui, su sate vedę, atsiveskite savo j
, bačkoje, ir kaip tik užpylė va
kuriame man tenka teikti skyr. Ciceroj,
Prezidijumas
— Šakienė — Garuckas. šv. ndens tai už poros minučių įteikdami Gedimino ordeną, žmoneles, o moters savo vyre
Seimo vedėja — A. E. Nau gerb. seimo dalyviams savo i Antra vicepirm. M. Šedie- Petronėlės dr-ja — Burbienė vvko sprogimas, ir tą darbi
kuris Tamstai priklauso ne 3 liūs.
X Nepamirškite visi, kad sėdienė, pagelb. — O. Reikau-I Pranešimą kaipo centro pirmį- nė dalyvavo 7 susirinkimuose. — Venskilenė — Strodumskie- ninką apipylė kalkėmis, nupli
laipsnio, bet pirmo, bet Jūs,
skienė, M. Šiedienė, sekret. —’mnkei. Su džiaugsmu konsta- I Kitus apleido dėl sunkios li nė. Mokyklos mergaičių soda
žinau, ne laipsniams dirbate ir sekmadienį, birželio 26 d. įvy
kino jam visą veidą ir rankas.
V.
A.
Galpaitė,
M.
L.
Garins-j
tuoju
faktą,
kad,
nors
danlicija
-yGumburaitė
—
Gedegos.
Darbavosi
sulig
išgalės.
ks
Aušros
Vartų
parapijos
di

nė'iš laipsnių tikitės užmoPasirodo, kad ten labai dažnai
I
'
kaitė.
Mandatų
komisija:
S.'K
’
au
13
metų
praėjo
nuo
tos
minaitė.
Ministrantų
dr-ja
—
!
Protokolo
raštininkė
V.
Gal
dysis
piknikas
Vytauto
parke
kesnio.
atsitinka nelaimingų įvykių.
Dainuos visi parapijos chorai; Jurgaitė, K. Laučienė, E. Ple- dr-jos įsisteigimo, vistiek vi- neitė; knyga tvarkiai vedama. A. Norkus. Angelo Sargo drBet vis tiek leiskite ir man
kartu ra Jumis pasidžiaugti i tra»ks virvf stipriausi singe- kavičiūtė, S. ffimkaitė, P. Ka- » •kyr. “
Dalyvavo visuose susirinki ja — J Zebleckis. Ražancavos NUTAR6 ĮSTEIGTI ŽEMĖS
I dr-ja — Vaišvilienė—Čerkanir palinkėti ilgiausiu metu ir!1'"'1 ir Patrauks savo P"*’“ •naPecklena- KlW» rev121?*
draZi muose.
ŪKIO MOKYKLAS
pasveikinti Gedimino ordeim
Taip pat bus ir beis- komisija: B. Bytautiene, H. mu, kuna nH««n it* draugi- Finansų .raštininkės prane skienė.
holo žaidimas. Dabar vestsai-į Nedvarienė, J. Čepulienė. Resteigiant. Centro valdyba šimas. Skyriuose narių yra:
North Side. Rėmėjų 3 skyr.
įteikimo proga nors per šį pa- j
Žemės’ ūkio rūmai nutarė
dievini turi ko laukti ir kam zoliucij, komisija: kun. J. Ma veiki, gražiausiame sutikime 1 skyr. — 181; 2 sk. — 148; — Sutkienė — Rugienė — Reprastą laišką. Gal kada asme-j
šiais metais įsigyti dar 3 nau
ruoštis. Tymai virves trauki-! (Kulionis, E. Proseviriūte, A. ir vienybėje su dr-jos sky- 3 sk. — 50; 4 sk.35; 5 sk. kuvienė. Ministrantų dr-ja —
jas žiemos žemės ūkio mokyk
nišk'ai galėsiu paspausti ran-Į
inui bus paskelbta vėliau, nes Mažeikaitė. Tvarkdarys: B. riais.
—
80;
6
sk.
—
180;
7
sk.
22;
S.
Nausėda.
Mergaičių
sodai
ilas. Iki šiol tųkių mokyklų, ku
ką ir iš pat širdies palinkėti
dabar eina bandymai, kurie Nenartonis.
■ Per
praėjusius metus 8 sk. — 91; 9 sk. — 40; 19 sk. ^cija — Bagentavičiūtė—Adorias išlaiko ž. ū. rūmai buvo
didžiausio tolimesnio pasise
yra stipriausi. Singeliai jau
Seimą sveikino
, teko vesti 10 susirinkimą. Ki- — 108; 11 sk. — 35; 15 sk. -- maitė. Šv. Rožančiaus dr-ja—
10. Naujos mokyklos bus stei
kimo darbuotis Lietuvos Tėvy
beveik turi visa savo tyma,
Kun. J. Mačiulionis vardu ^us re‘kėjo apleisti dėl ligos, 60; 21 sk. — 69; 23 sk. — 40; Andruškevičienė — Kavaliau
giamos tose vietose, kuriose
nės gerovei.
tik nežino dar, kas bus išriu- šv. Kaz. Seserų kongr., Maridr’jo8 ^irinkunąi įvy 24* sk. — 70; 25 sk. — 25; skienė — Dumbliauskienė. Ne
apskritai vra mažas bet kuriu
Telaimina Aukščiausiasis kta iš ženočių. z
j jonų kongr. ir West Sidės pareguliariai kas menuo 26 sk. — 73.
kalto Pras. moterų dr-ja — žemės ūkio mokyklų skaičius.
Jūsų tolimesnius žingsnius.
rapijonų, kun. A. Baltutis — Šv. Ka?. akademijoj, ir jie pa , Iš viso narių yra: 1307. /Vn- Daugirdienė, - Marcinkevičienė,
Su gilia pagarba
DIEVO APVAIZDOS PAR. Marijos Gimimo par., S. Sa- sižymi gausingumu’bei visuo trašai, kurie buvo prisiųsti, I Nausėdienė. Maldos Apašt.
AUTOMOBILIU MEKAT. Jonas J. Bružikas S. T.
bonytė — akad., A. Bacevi tinu atstovių susivažiavimu. sutraukti knygon ir kita kny dr-ja — Kišonienė, MartinkieNIKAS
Šios parapijos mokyklos mo
pptnlavtl, arba 1ii"’n p-MAti
čius — kolegijos rėmėjų aps., Per praėjusį vajų buvau visų ga sų antrašais perduota gerb. įnė, Vaišvilienė. Šv. Mykolo nutinka
lustu
už pum’ knlnon. rtop-’t
WT5ST SIDE
i kslo metų baigimo programa
nt”l“l«> Fptknle m5aukit:
p. J. Zolpienė Šv. Teresės dr- skyrių kviesta kalbėti, bet ga- seselėms. Parašė tris praneši dr-ja — Macys, Šūkis, Bace garnd*,n1«»
TETi. I,AFAVETrrc 1829
-----------! įvyks šeštadienio vakare 7:3<) j jos, J. Pilipiėnė Šv. Kryžiaus lsiaa dalyvauti: Marąuette mus į “New World,” “Sun- vičius. Fed. 23 skyr.—KumšMokslo metų barimas. Sek- į vai. Kaip kasmet būna graži [
RAKANDAI PARDAVIMUI
lig. rėmėjų, O. Gricienė - ak. 'I'arke- Ciceroj- IU > West Pal>- day Tribūne” ir ‘Daily News.’ įlytis, Rėkus. Labd. S-gos G
Dvi šeimynos, krūvoj gyvenančios
madienį, birželio 12 d. įvyko unokslo metų baigimo progra- ! rėmėjų 8 skyr., pirm. B. By- ">“e ir Bridgeporte. PublU
parduot gražų parlor setą,
Gražiai darbavosi centre, taip kp. —Berkelis, Dumbliauskas, . tuoj turį medžio
valgyklos setas. 2
Aušros Vartų parapijos mok-Į ma, taip ir šiemet žavėte žakacijos darbą vedžiau žiūrint pat ir-2 skyriuje Bridgeporte. Grigalienė. Šv. Cecilijos dr-ja ii riešuto
pulk lis miegamosios setai, 9x12 ir
I 8x10 kaitrai, radio, lempas ir tt. Var
tik 6 mėn. Parduodam kaętu ar
Iždininkė — viena iš gerb. ■— Kareckienė, Šrubas, Mas- toti
skyrium. Kreipkitės tuoj.
seserų, pranešimas priimtas kolaitis. Šv. Juozapo <Įr ja — 3«1» W. 55th STREET 1-mas apt.
gausiu plojimu.
Kavaliauskas, Tamoševičins,
tintų savo gražius pasiryžt- . ruošti ir įdomiai sutvarkyti amžina narė, kun. Vaitukaitis sen» kazimieriečių akademiją
Iždo globėjos J. Čepulienė Vašknnas. Motinos Dievo Au
mus, visi ėjo prie Šv. Komu- programas,
- Dievo Apvz. par., K. Mali- Rytuose’
“Drauge”, ir H. Nedvarięųė sųįįko su iž šros Vartų dr-ja — Benkelis,
Užlaikome naujausios ma
nijos, pasipuošę ne vien tik
Piknikas. Visi šios koloni- šauskas - Vytauto Gvardijos “Ga^e”’ “Darbininke” ir
dininkės pranešimu.
Babičus, Tamoševičienė.
dos žierus, laikradžius, radios
nanjais paviršutiniais gražiais jos darbuotojai, kaip moterys,
Korespondentės O. Aleliū- ' Roseland. Rėmėjų 4 skyr.— taipgi elektrikinius laikro
dr-jos Town of Lake. Jaunuorūbais, bet ir jų sielos, matyt, taip ir vyrai, rūpestingai ruo- lių dr-jos (ministrantų, mer- Paskutinio seimo nutarimus
nienė, E. Prosevičifltė ir E. Doveikienė, Čepulionienė, Ge džius, movie cameras, projec
buvo papuoštos gražiausiais šiasi piknikui, kuris įvyks sek gaičių sodalicijos ir Angelo Rengiausi įvykdyti pagal išPlekavičiūtė irgi pranešė apie nienė, Žemaitė, Plekavičiūtė, torius dėl judomų paveiksi;
troškimais. Buvo labai grali- miadienį birželio 19 d. BergSargo) sveikino iš šių parapi- 8ak- Taip pat įvykdyti sky- savo veikimą.
(Šidlauskienė, Želatkienė, Jen- rodymo. Kainos labai nupigir
du, kad toki dar mažyčiai jau man’s'darže, Riverside, III.
jų: Šv. Jurgio, Šv. Kryžiaus, rių reguliarūs darbai: vajai
Seimo vedėjai p. Nausėdie cienė, Plekavičienė, Žemaitie tos.
ėlės
k kl&J°
m *
Kadangi pirmasis piknikas Nekalto Pras., Aušros Vartų, parapijose, metinis piknikas,
nei pranešus, kad gerb. sesuo nė. Šv. Onos dr-ja — Rubinie- 2650 W. 63rd St., Chicago, UI
.
' .
° Pneziur°. 1 nepavyko dėl didelio lietaus Šv. Mykolo, Dievo Apvaizdos, pantry party,” ir vietoje va
Tel. Hemlock 8380
Rita tą dieną švenčia savo nė, Čamienė, Teličienė, Jucie
jau turės savo gyvenimo rei- v.
.
. _ , ,
į.
’
*Šv. «
.
Petro
ir
jaus
centro
vakarienės
šiemet
, , . _ .
„ šio menesio 5 d., todėl dvasios Visų Šventinu,
vardines gegužės 22 d., seimo nė, Norvaišienė.
Tretininkų
kalais rūpintis savaime. Bet
TUt
**
vadai, pasitarę, su šios koloni-' Povilo, Šv. Kazimiero (Chica- seselės pastatė grandiozinį vei
dalyviai sustoję gausiai nuplo dr.ja — Jesinskienė, Jencius,
dar graudžiau prisiminus, kad
Wm. J. Kareiva
jos darbuotojais, nusprendė go Heigbts).
kalą “ Vakarienbutį.”
Savininkas
jo, reikšdami sveikinimą ir Lukšienė, Abekaitė, Mickevi
daugelis vaikučių nė tokio
I)S1 geriausios rųšlet
skubiai surengti šį antrąjį pik Į Raštu sveikino: dr. S. Bie- A. R. D. be savo tiesioginių pagarbą gerb. seseriai Ritai, čienė. Moterų idealisičių kliuIr patarnavimo. Sau
pradinio katalikiško auklėji
k lt
nikų. Darbščios moterėlės be' -žis su auka $10.00,'II skyr. darbų aktyviai dalyvauja mfl- generalinės viršininkės- gerb. bas — Cirtautienė, Pavilionie
mo nebegauna.
GRĖEN VAIjEF.Y
merginos ruošia skanių valgių į..................................................... ............. .. .
1 .......... . .. — Motinos Marijos pavaduoto nė.
PRODUCTS
Vakare parapijos svetainėje
t
Olsells šviežių kiauši
nlų. sviesto Ir sūrių.
buyo suruošta graži programa
jai.
v j 18Lh Street. Moterų S-gos 3
4644 SO. PAUf.INA STREET
Tel. Boulevard 1389
prieš išdalinant diplomus. Vai
Seimo dalyviai
iLp. — Abromaitė, Barkaitė,
siems piknikan žmonėms įvui- 1
kūčių gražūs vaidinimai labai,
• Town of Lake. Rėmėjų 1 sk. Kazinskienė, Lukošienė. Fed.
liūs palinksminimo bei sporto
daug malonumo suteikė. Būta
— Vaznienė — Laurinavičie- 15 skyr. — česnevičius, Kekš- ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
pabūklus.
juokų, bet taip pat būta ir
nė — Meškienė — Stugienė— 'taitė, Zdanevičiūtė. L. Vyčių
Norėdami važiuoti į Lietuvą aplankyki savuosius, va Bagdonienė. Labd. S-gos 1 kp. 4 kp. — Vardauskas. Amž.
rimtų pamokymų. Ne vienas,
ZIZAS
GAVO ORDENĄ
pasimokė atsargumo ir taip
žiuokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausite — Sudeikienė — Kalbaitė — Rožančiaus dr-ja — Urbonie
Namų Statymo Kontraktorlua
pat kaip reikia savo charak Dr. Benediktui Aronui (61- greitą ir gerą patarnavimą. “Praugas” parduoda laivakor- ; Gedvilienė — Šatunienė — nė, Vištartienė, Žnburaitė. La stalu u įvairiausius nainua prieinam*
kaina
terį pagražinti.
)5 So. Kedzie Avė.) Šv. Krv- ! les visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus Kleinaitė —Dorša. Mot. S-gos bdarių s-gos 4 kp. — Valuc- 7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Žinoma, maloniausias'įspu- žiaus ligoninės daktarų štabo j kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimą nieko 1 kp., 21 kp. — S.- Bartkaitė kas, Staselis, Slausgalienė, Ra
Telefonas Hemlock 6614
dis buvo, kada uždanga paki- nariui, karo sekretorius atski rieskaito — patarnauja dykai.
{— M. Laurinskaitė —'Mažei davičienė. Maldos Apašt. drTel. Hemlock 2323
Birželio 21 d. “Draugas” rengia ekskursiją Francūzų kaitė — Navickaitė. G. D. L. ja — Matijošaitis, Matijošailo ir pamatėme ko taip senai ntė ordeną “Purple Heart.”
lankėme—savo vaikučius sce- Šis ordenas dar George Wash- linijos milžinišku laivu ILE DE FRANCE, 42,000 tonų di- Į K. Vytautas — Mališauskas tienė. Ražančavos dr-ja—Nanoje belaukiančius diplomo, ingtono įsteigtas. Dr. Aronas i durno.
— Brazauskas. Mergaičių so- neskienė, Ubonienė, Žemaitie
KONTKAK
Ir, štai, matosi ant stalo krū- šį ordeną gavo už pasižymė- 1
Su šia ekskursija važiuojantieji galės aplankyti Paryžių dalicija — Jurgaitė — Naru- nė. Ak. rėmėjų jaunamečių — NAMŲ STATYMO
TORIUS
va baltų rolinkų.'Arčiausia jų jimą karo metu. Tada jis tar- Į »š iš ten geližkeliais važiuoti į Lietuvą. O kas Uorės važiuoti šeyičifltė. Mokyklos mergaičių 1 Vištartienė, Daugirdaitė. Su- 6504 S. WASHTENAW AVĖ
sėdi klebonas, kun. ?r. Skrno- navo armijoj du metus. Dabar j vandeniu į Klaipėdą, galės aplankyti Londoną. Kad gauti sodalicija — Medeišytė—Wir- siv. brolių ir seserų dr-ja —
ATY DA II
denis ir kun. V. čemauskas. jis yra nacijonalės gvardijos į laive geresnius kambarius, užsisakykite vietas dabar.
NAMŲ 8AVDTINKAMS
Prieš išdalinant diplomus visi narys ir Illinois’o valstybės
Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis:
Popieruoju ir malevuoju kam
trys pasako po kalbelę. Tr ga- assistant surgeon general.
BirželioJune
18
d.
— UNITED STATES
barius, už darbą atsakau. Da
lų gale prasideda diplomų da
Rap.
rau daug pigiau ir geriau
linimas ir plojimas delnais.
”
”21 d.—ILE DE FRANCE
kaip kiti. Popierų knygą tu
Vienas po kito, išgirdę savo SV. KAZIMIERO AK. RAM.
Turim parduoti 10 akerių (2 katv. miesto blokai),
Liepos--,July 30 d.-GRIPSHOLM
riu šių metų mados. Pristatau
vardą, artinasi prie stalelio, ir
DR-JOS XIII SEIMO
gražus 9 kamb. namas prie 95 St. ir Cicero Avė. Buvo
į namus išsirinkti. Kad ir pa
klebonas duoda kiekvienam
vertas $35,000. Atiduosim už $10,000, arba išdalinsi™.
PROTOKOLAS
tys darysit, vistiek popieras
po diplomą. Po to vaikučiai
Puiki vieta užeigai,,valgyklai, piknikų daržui, vaisių
galiu pristatyti ant reikalo
su diplomais sveikina savo
Sv. Kazitniero akad. rėmėmarketui, arba rostk housei prie gyviausios gatvės So.
C. O. D.
mokytojas sesutes, tėvelius ir į dr-jos X1TI seimas įvyko
Sidėj. Kreiptis: 4700 W. 95th Street arba K48 W. 47th
KAZ. ANDREJUNAS
gimines ir iš didelio džiaugs- gegužės 22, 1932, Marijos (li
Street, arba Tel. Bdulevard 1038.
1619 S. 48th Ct.,
2ros lubos
mo ne vienam net ašaros nu mimo parapijos salėj, ChicaCicero,
III.
.•ielėjo per veidą. Apvainika- go, III.
I
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R. ANORELIUNAS

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ
PER „DRAUGO0 Agentūrų

M.

JOSEPH VILIMAS

AUKSINĖ PR06A - NEPRALEISKIT!

<

