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Telefonas: Roosevelt 7790

Miręs poetas Mačiulis-Maironis palaidotas birželio 30 d.

b

CHICAGO JE

PENKIOS VALSTYBES PASIRAŠĖ
LOZANOSSUTARTI

TEISĖJAI STOVI UŽ
ATOSTOGAS

KAUNO METROPOLITAS GAUNA
OAUG UŽUOJAUTOS TELEGRAMŲ

Chicagoj iškeltas reikalavi
mas, kad įvairių teismų tei
sėjai sutrumpintų savo kelių
mėnesių atostogas iki poros
savaičių arba vieno menesio
ir daugiau dirbtų teismuose. \

KAUNAS, liepos 1 (per pa, metropolitą, arkivyskupą Skvi
štą). — Didysis Lietuvos po-;rėčką ir šiam tautos ir respuetas prelatas kun. Mačiulis-1 blikos vardu pareiškė užuojauMaironis ketvirtadienį, birže-1 tą.
NUŽUDYTAS KUBOS SLAPTOSIOS
lio 30 d, iSkiimingai palaidoPaskiau mirusį pagerbti atjas vietos bazilikos požemiuo- vvko ministeriai, kurių kiek
POLICIJOS VIRŠININKAS
vienas padėjo gėlių vainikus.
Kai kurie teisėjai priešinasi setrumpinti atostogas. Sako, teiPoetas mirė birželio 28 die 7«-00 vakarą velionies kūnas
LOZANOS SUTARTIS
NUŽUDYTAS POLICIJOS
gėjams yra reikalingas ener- n$ anksti rytą. Ši žinia žaibo išlydėtas į baziliką. Nuo buto
PASIRAŠYTA
VIRŠININKAS
gijos atnaujinimas. O trumpu . greitumu aplėkė visą miestą iki pat bazilikos buvo nusta
ir visą kraštą. Miestas tuojau tyti abiem šonais kareiviai.
laiku tą atsiekti negalima.
LOZANA, Šveicarija, lie- ■ HAVANA, Kuba, liepos 10.
pasipuošė gedulo ženklais.
Visi stovėjo garbės sargyboje.
pos 10. — Reparacijų ir karo i— Vakar čia nežinomi autoTą pačią dieną velioniės kū Ant rytojaus bazilikoj įvy»
VYRIAUSYBE PAVERŽIA
skolų konferencijoje padarytų ' mobiliu važiavę piktadariai nu
nas iš miesto ligoninės nukel ko gedulingosios pamaldos.
BIZNJ
sutartį pasirašė penkios vai-j žudė taip pat automobiliu vatas į privatų jo butą ir įgul Dalyvavo daug kunigijos vy
stvbės: Anglija, Prancūzija, žiavusį slaptosios policijos viIllinois’o įmoninkų sąjunga dytas karstan. Ant rytojaus riausybės ir įvairių organiza
Vokietija, Italija ir Belgija, jršininką Calvo, svarbiausią
Įžymus autorius H. G. Evarts su savo sūnumi. Jiedu iš renka žinias apie tai, kaip nuirusiam pagarbą atidavė į- cijų atstovai.
Sutartimi ne lik daromi pa- P^.idento -Machado vyriausv- vyko iš Los Angeles vasarą praleisti Solomon salose ir kitur.
Kauno metropolitas gavo
daug krašto vyriausybė įsi- vairių Lietuvos mokslo, kullengvinimai \ ckietijai, bet tuo
‘
kitų organizacijų at- daug užuojautos telegramų iš
i
------ANGLIAKASIAI TAIKOSI briauja į privatų biznį. Yra1!-®1*08
NERA GARSŲ IŠ LAIVO
pačiu žygiu užtikrinama Eužinoma, kad vyriausybė karei- ! stovai. Jie sunešė kalvas gė- visų Lietuvos dalių ir iš už
SU KASYKLŲ SAVI
PRIEŠ KOMUNISTUS
ropai ir taika.
viams uniformas ir palapines ii’1! vainikų, kurių dauguma ne sienių.
________
i
CHERBOURGAS, Prancū-,
NINKAIS
dirba savose įstaigose, o ava sutilpo viduje ir buvo padėti Lietuvių tauta ilgiausius me
BUENOS AIRES, Argenti- j zija, liepos 9. — Prie nuskeSutarties vykdymas bet gi
1
tus minės vienintelį savo įžy
Illinois’o anglių kasyklų ve linės gaminamos kalėjimuose. lauke.
iš dalies prigulės ir nuo J. Va- na, liepos 9. — Peru respub- ndusio prancūzų nardančio
Tą pačią dieną velionį pa mųjį poetą, tautos dainių, ne
lstybių nusistatymo karo sko likos ambasadorius čia iškėlė laivo narai prijungė telefono dėjų (savininkų) atstovai su
gerbti atvyko Lietuvos prezi- mirštamų dainų kūrėją Mačiu14-AI METŲ KALĖTI
lų klausimu. Pasirašusios su planą, kad visos pietų Ameri- laidas. Nėra jokių garsų lai- derino savo paniūras su an
dentas Smetona su žmona. Iš lį-Maironį. Jo atminimas per
tartį valstybės iš Amerikos kos kraštų vyriausybės susi- į ve. Matyt, visi 66 vyrai bus gliakasių vadais atlyginimo
c,.
.
.
°
Siro Angelo, 17 m. amž., ten prezidentas nuvyko pas amžius tautoje bus gyvas.
puses laukia karo skolų ma- jungtų ir bendromis jėgomis žuvę.
reikale ir padirbo vieneriems | kurs praeitais metais Oak Pa.
Prancūzijos vyriausybė ima
kovotų prieš komunistus, kužinimo.
skaičiuj apie 60,000 lit. mokes
metams naują sutartį. Sutar-|rk»e padegė namus ir gaisre
rie visam žemyne ima vis la- j si visų galimų priemonių gelčių inspekcijai.
, bėti išlikusius, jei toki yra. tis bus vykdoma tik tada, jei ' žuvo trys asmenys, teismo mi
VOKIETIJOJ DAUG NE i biau smarkauti.
Po teismo sprendimo Rabi------------------I Pakviesti italai narai, kurie joje padėtas sąlygas pripa baustas 14-ai metų kalėti.
PASITENKINIMO
ŪKININKŲ SĄJUNGĄ PRI navičius buvo areštuotas vie
, MAŽINS KARO IŠLAIDAS dirbo prie kitų nuskendusių žins angliakasiai ir kasyklų
KREIPIAS PRIE JAUNŲJŲ
-------------------------laivų.
vedėjai.
PAŽINO NUSIGYVENU toje ir nugabentas į Kauno
BERLYNAS, liepos 9. —
s. d. kalėjimą, o Pelermaną,
Pirmoje vietoje mažinamas
PARYŽIUS, liepos 9.—' Nuskendęs laivas yra apie
SIU SKOLININKU
Iš tikrų šaltinių patirta, kad
kuris į posėdį neatvyko, teisDemokratų partijos vadai
Lozanos konferencijoje Vokie Prancūzijos vyriausybė pla-' 230 pėdų gilumoje — jūros angliakasiams atlyginimas nuo
_
.
Imas
taip pat įsakė suimti. To12 iki 30 nuošimčių, žiūrint kreipiasi prie jaunųjų vyrų,
tija nelaimėjusi to, ko dau- nuoja šiemet suspenduoti di- duobėje.
1931
gruodžio
31
d.
Kauj
w
bankrotai
Kaun0 prekvbi.
darbo rūšies. Atskirų kasyklų naujų piliečių, kad jie gelbėtų no apyg. teismas pripažino ū-,„inkuose kelia rimt^ suairiipi.
ginusia tikėtasi, būtent, karo džiu?sius savo kariuomenės,
kaltininkų nustatymo Versalio | manievrus, kurių vykdymui y- j ČIEPAI PRIEŠ TUBER vedėjams leidžiama įvesti 6 šiemet šiai partijai rinkimuo kininkų sąjungą nusigyvenu-'
mmą.
•
KULOZĄ
valandų dienos darbą. Ši nau- se laimėti.
taikos sutartimi. Vokietija rei jra reikalingos didelės išlaidos,
siu skolininku. Sąjungos įga-,
MADISON, Wis., liepos 9. janybė bus tik išbandymas.
kalavo iš sutarties tai išbrau
liotinis pris. adv. A. TumėDAR PAKELS DARBO
KREIPIAS
J
PREZIDENTĄ
Jei
sutarties
sąlygos
bus
CANBERRA,
Australija,
—
Praneša,
kad
Wisconsino
kti. Kancleris von Papen’as
nas padavė dėl to vvr. tribu
MOKESČIUS
Lozanoje jau buvo besiekiąs liepos 9. — Australijos pro universiteto žemės ūkio bak-1 pripažintos, sakoma, kasyklonolui skundą, bet jį tribuno
Ulinois’o valstybės sausųjų 1
to tikslo. Dėja, pirmon vieton vincijų premjerai nusprendė teriologas dr. W. D. Frost’as se bus atnaujintas darbas ir
las atmetė.
Darbo pajamų mokesčių įskirti
apie
53
milijonus
dole-s
pagaliau
surado
sėkmingus
tuomi
pasinaudos
apie
40J)00
i
Triupė
kreipės
į
prezidentą
į
pastatytas reparacijų klausi
Tuo būdu ūkininkų sąjungai statvmo projektas jau pradė
angliakasių. Nuo balandžio 1 Hoover’į, kad jis stipriai storių bedarbių pagalbai.
čiupus prieš tuberkulozą.
mas, o anas taip ir liko.
skolų priskirta apie 2 ir pusė tas svarstyti ministerių kabi
, vėtų už krašto prohibiciją.
d. kasyklose nedirbama.
Vokiečiai fašistai ir tauti KINAS MENININKAS PE pašalinti įvairius vulgariškuomil. litų. Iš jų apie 600,000 nete. Manoma mokesčių lente
ninkai už tai kaltina kancleri.
lę dar pakeisti, būtent, mokes
KĄ VOKIETIJA LAIMĖJO ,ŽADA TAISYTI LĖKTUVO I litų tenka žemės ūkio ministe-Gę
sius piešinius.
RĖJO KATALIKŲ
čių padidinimo kryptimi. Mat,
_____
I
dalis
rijai, švedų firmoms, iš kurių ,či
Apaštališkas delegatas me
BAŽNYČION
VOKIEČIAI TARIASI SU
ji pirko mašinų ir įvairių pre- Ibuvo laukta, kad tokių mokenininką Čeng’ą pūsikvietė į
LOZANA, Šveicarija, liepos Į
Čia kių, apie 300,000 lit. ir apie sčių įvedimas sukels laisvųjų
P EI PINGA S, liepos 8.
PRANCŪZAIS
delegatūrą ir davė jam pas- 9. — Reparacijų ir karo sko-' MASK1 A, liepos 10.
1
atvyksta
amerikonai
lakūnai,
1,400,090 litų seniau subankru- profesijų ir šiaip verslovinin| Įžymus kinas menininkas pie- kaityti Evangelijas ir parodėlių konferencijoje padaryta su!
kurie
skrido
aplink
pasaulį
ir
tintorns krikščionių įstaigoms kų gyvenime tikrą nepasitenŽENEVA, liepos 9. — Nu-į sėjas Lukas Čeng’as perėjo krikščioniškų piešimo mokyklų tartimi Vokietija štai ką pelįkrito į pelkes netoli Minsko. (centr. ūkininkų bankui, pieno kihimo audrą, tačiau iš tikrų
siginklavimo konferencijoje vo Katalikų Bažnyčion. Jį apkri- kai kuriuos darbus. Čeng’as nė:
kiečiai atstovai tariasi su pra- kštijo ir Sutvirtinimo sakra-(pasiėmė Evangelijas su saviJos skolos nuo 32 bilijonų Jie atsiveža kai kurias savo perdirb. b-vių sąjungai ir ū- jų viskas praėjo visai ramiai,
ncūzais atstovais tikslu Ver- mentą jam suteikė apaštališ- mi. Už kiek laiko grįžo į dele- markių sumažintos iki 3 bili- lėktuvo sugadintas dalis. Nori kin. kooper. s-gai). Sąjungai įtik savo pastabas dėl to propataisyti, jei bus galima ir tuo prisiekusiais rūpintojais pas-ljekto įteikė medicinos gydysalio taikos sutartyje panaiki kas delegatas Kinijai arkivy- gatūrą su nauju savo darbo1 jonų markių.
kirti advokatai Juknevičius ir tojų, dantų gydytojų, pris. arinti tą straipsnį, kuriuomi ap- skupas Constantini. Tą pačią vaizdu — Dievo Motina, ado
Reparacijos ir Young’o pla būdu išgelbėti lėktuvą.
Makauskas. Jie liepos 2 d. vok. padėjėjų ir kitos sąjun
ribuojamas Vokietijai ginklą- dieną jis priėmė pirmąją šv. mojanti Kūdikį. Paskiau jis nas panaikinta.
MIRĖ ARKIVYSKUPO
šauks kreditorių susirinkimą, gos.
vimasis. Vokietija nori lygy Komuniją.
nupiešė daugiau katalikiškų į Tris bilijonus markių VoMOTINA
per kurį rinks konkurso valdy
bės.
Čeng’ą prie tikrojo tikėjimo vaizdų. Visi spalvomis ir ant kieti ja išmokės 37 metų laikoNEMATYTAS PAUKšTIŠ
bą.
patraukė jo profesija. Kitados
šilko. , tarpiu.Praėjus trijų metų moapaštališkas delegatas aplan-1 Šių metų pradžioje jis pri-! ratoriumui, tai sumai ji išleis
DUBLINAS, liepos 9.
TIK VIENAS DAVILA
Lekėčiai, Šakių aps. Gegu
kė
čia
kinų
menininkų
vaizdų
siuntė
apaštališkam
delegatui
bonus,
kuriuos
paskui
per
37
,
Raltimores
arkivyskupo
6
MIL.
LITŲ
BANKROTAS
LIKO
žės pabaigoj po siautusios au
parodą. Čeng’o pieštuose vniz- laišką. Reiškė noro pereiti ka- metus išpirks. Šie bonai busĮ Guriny o motina, 92 m. amž.
dros ir smulkaus lietaus ras
SANTTAGO, Čili, liepos 9. duose jis įžiūrėjo daug ypa-į talikybėn ir prašė nurodymų, i tarptautinio banko žinyboje.
Kauno apygardos teismas tas Zizų kaime anties didumo
— Visa socialistų menševikų tingų kuklių bruožų ir patrau Delegatas paskyrė savo dele-1 Tiek yra ekonominiu atžvi- IR SENATAS PRAVEDĖ pripažino piktu bankrotu vie paukštis, juodas su rudom dė
PROJEKTĄ
junta pasitraukė iš krašto vv- kiamos darbo technikos. Dele- gatūros sekretorių kun. dir. A. Igiu. Bet politiniu — sakoma,
ną iš stambiausių Kauno fir melėm, apvaliu snapu. Žeme
riausybės. Pasilikę tik vienas gatas nusprendė, kad šis me- Tien’ą, kad1 jis Čeng’ą supa- Vokietija bus mažai ką laimė4VASHTNGTON, liepos 10. mų, būtent Berko PelermanoĮji nevaikščioja ir neskraido,
Davila. šis pasirinko sau nau- nininkas gali tinkamai atvai- žindintų su katalikų tikėjimo jUsi.
— Vakar ir senatas pravedė ir Vulfo Rahinavičiaus manu bet vandenyje mikliai nardo,
jus padėjėjus, bet buvusiojo zduoti įvairius religinius at- tiesomis,
dviejų bilijonų šelpimo reika- faktūros sandėlį ir trikotažo o pasinėręs išbūna 15 min. Yprezidento Tbanez’o nepaskyrė vaizdus, iš kurių kinai kataČeng’as yra vietos katalikų
BERTĮYNAS, liepos 9. — le projektą, kurį prezidentas fabriką. Jie įvairioms užsie- ra nebaikštus ir duodasi sujokiu kra&to viršininku. Nu- likai galėtų gauti daugiau dva universitete piešimo profeso- Komunistų riaušėse Schweri- Hoover’is žada grąžinti atgal Įnių ir vidaus firmoms liko gaunamas, tik kartais smarmatomi nauji sukilimai.
sinio įkvėpimo, o tas galėtų rinmi.
ne žuvo 2 asmenys.
kongresui.
skolingi apie 600,000 dol., tamkiai kerta.

Vokiečiai fašistai nepatenkinti
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DIENOS KLAUSIMAI
MAIRONIS

z

jis sugrįžo Kaunan ir pastojo dvasinėn se
minarijon. 1888 metais išvyko į Petrapilio
dvasinę akademiją, kurią, baigė aukštu moks
(Tęsinys)
sisekė laikantis didžiausios elo pažymėjimu.
1891 jau buvo pakviestas ;
paaiškėjo,
Kauno kunigų seminarijon kaipo profesorius, j Pirmininkui statoma visa konon,Gos •
Be to, jis dar mokėsi užsieniuose ir Įgijo dak- eilė klausimų dėl investmen- kad čia ne dėl ekonomijos lė
tarato laipsnį. Kauno seminarijoj neilgai te-Tų, dėl Massachusetts valsty- šų fondas sumažėjo, o dėl to,
kad virš 14,000 dolerių į lėšų
profesoriavo. Netrukus jauną mokslininką iš bės čarterio neįregistravimo,
kėlė į Petrapilio dvasinę akademiją, kurioj dėl seimo nutarimų neįvykdy- fondą perkelta iš kito fondo.
velionis ilgai profesoriavo. Vėliau buvo jos mo, prasilenkimo su konstitu- Kaip p. Krušinskas pastebėjo,
inspektorium. Mogiliavo vyskupijos buvo pa- rijos dėsniais, Brooklyno na- iš vienos kišenės išimta ir įkeltas garbės kanauninku. 1909 metais Mai- mo klausimas ir tt. Pirm. p. dėta j kitą. Tuo įvykiu nieks
ronis vėl sugrįžo į Kauno kunigų seminariją, Muliolis atsakinėja į klausi- nesipiktino, tik stebėjosi, kad
kiirioj iki pat mirties išbuvo jos rektorium, mus, tačiau, matyt, kad ne p. sekretoriaus raporte sau
Atvykus į Kauną, netrukus jis buvo pakel- viskas, kas oentre darėsi, jam neiužpelnytą kreditą atidavė.
Lėšų fondas, kaip žinoma,
tas Žemaičių vyskupijos kapitulos pralotu. buvo žinoma. Investmentais
Apėmęs rektoriaus vietą Kauno seminarijoj, rūpinusies komisija iš Šaliū- i skolą įlindo po to, kaip kai
Maironis tuoj ėmėsi tą svarbią ir reikšmin no, Malusio ir Kvietkausko. ikurie Sus-mo 4 Penn. apskri1 įil
'ii
žmonės “politiką ’ pradėgą įstaigą lietuvinti. Jam tas darbas sekėsi. I)ėl bankuose uždarytų pinigų
Dėl to lenkai ji nuolat skundė Šv. Tėvui, in ($55,000) kaltina depresijos,^ varinėti, patraukdami Sustrigavo. Jei ne lenkų intrigos, be abejojimo, laikus, tačiau nepajėgia atsa- i11 1 teismą dfcl raštinės peikyti, kodėl centro valdyba su-ikedni° i M ilkes-Barre, Pa
velionis būtų buvęs vyskupu.
laužė konstitucijos paragrafą,1 Perkėlin'as davė nuostolių. Be
A. a. pral. Mačiulis-Maironis dar jaunas kuris uždraudžia vienam ban- ^°’ reikėjo apleisti namą Broo
būdamas pradėjo rašyti. Jis parašė daug vi ke laikyti daugiau, kaip $10,. klyne, kuris dabar stovi tuš
sokių raštų. Garsus yra jo eilių—dainų rin 000. Esą iždininkas į tai at čias ir nuostolius neša, ir kitą
kinys “Pavasario Balsai”. Nėra to švieses sakys.
pirkti (su permokėjimu) WilPOnia Imogene Oakley, pirmininkė Pliiladelpliia miesto
nio lietuvio, kuris nebūtzskaitęs, mokinusies ir
kes-Barre, Pa. Sus-mui kaina
gerėjusies Maironio poetiškais kūriniais, ku Reikia pasakyti, kad pirmi? vo $16,(KM) p. Lukoševičiaus dūmams kontroliuoti komiteto, iš savo “stoties” tėmija dir
rie žymūs savo gražumu, gilumu ir patri jo- ninko raportas nebuvo blogas. byla, knri buvo užvesta dėl btuvių kaminus.
tiškumu. Kas nėra skaitęs Maironio poemų: Bet vis dėlto jis nebuvo pil centro valdybos (pirm. MulioLaiškas pavėlavo ir LRKSA
Dėl tos nelaimingos bylos,
“Jaunoji Lietuva,” “Mūsų Vargai?” Taip nas. Jis neapėmė visos mūsų lio ir sek r. Ša liūno) neapsipakliuvo į receiverio rankas, padariusios LRKSA $16,000,
pat jis yra parašęs istorišką dramą “ Keis organizacijos. Raporte bijota ' žiūrėjimo, kaip 44 45 seimo
3. Kaltas taip pat yra ir nubaustas p. Lukoševičius, t,.itučio Mirtis,” Lietuvos Istorijos vadovėlį liesti taisytinos, silpnos S’iB-i|eįgmo komisįja gavo raporte
Reikalų Vedėjas, J. B. Šaliū- čiau nuo bausmės išsisuko p.
dvejose tomuose, lotynų kalba mokslišką vei rne vietos, neprisiminta nė Į pabrėžė:
nas, irgi mažesniam laipsny, Muliolis ir p. Šafiūnas. Apie
! . 1. O)
. ,
• ••
kalą iš teologijos mokslo. Be to daug rašęs kiek dėl ateities veikimo.
Skundų komisija, nuo kuris, vietoj išreikalauti seną tai šiemet valdyba seime ir
straipsnių visokiais klausimais į lietuvių laik Vicepirmininko Ksav. Mo- i dugniai peržiūrėjus visus by“Garso” bilą per Teismo Ko- nebeužsiminė. Kažkas norėjo
raščius ir daug dirbęs kovose dėl lietuvių į rozos raportas buvo visai tru-!]os dokumentus ir išklausinemisiją ir palaukti Seimo, jisai tai iškelti, bet...
spaudos laisvės. Prieš keletą metų velionis i mpirtis ir nieko apie organi--jUs skundėją, Petrą Lukoševi- perdideliu savo griežtumu ir •
. .
. v ..
.. ..
..
los tai priežastis privedė
buvo pakviestas Lietuvos universiteto profe zacijos stovi nepasakė. Dėl to; čių, j. Mačiulį, A. J. Domei- ;
bereikalingu grūmojimu su- ..v „ ,
. , ... ..
i .fondą prie. deficito.
sorium. Dėl jo didelių nuopelnų vyriausybė ir klausimų nieks jam nestatė.' ką įr LRKSA Pirmininką P
spenduoti 135 kuopa ir graži, .
.
v. <
.
Kiti fondai,-kaip pažymėta
apdovanojo antrojo laipsnio Gedimino ordeSekretoriaus raportas
P. Muliolį ir Reikalų Vedėją nimu jos mokesčių,
narius per
,
. •
raporte, geram
nu.
Tuo priešpietinis posėdis ir J. B. Šaliūną, nutarė pareikš daug suerzino, {baugino, is- ! sekretoriaus
,
.
. . , „ , ,
.
. ’
. , .stovyje, nežiūrint to takto,
užsibaigė. Po pietą išklauso ti Seimui > Kati didžiausias stūmė juos
iš lygsvaros ir da- ,
. v
Apie Mairnio kūrinius ir visus jo nuo
_ , ®................... kad virs $60,000 buvo laikomas centro sekretoriaus J. Ša- šios bylos kaltininkas yra sku vė progos Lukoševičiui
papil-i
, .
.
. ., .
pelnus mūsų tautai plačiau parašysime kitą
, A
.....
ma bankuose, kurie užsidaro,
liūno raportas. Raportas il- ndėjas . Petras Lukoševičius, dyt
ši nusikaltimą.
i^.,
,
u t.
kartą.
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Del to valdybos nariai kalligas, daug skaitmenų, bet sei-. nes jis, vietoj kreiptis į LRK
4. Kaltas yra J. B. Šaliūnas no depresiją, tačiau jie (no
[mui ne visas skaitomas, tik SA Teismo* Komisiją,, ar pa
l
dar
ir dtįl to, kad jis Pildo- kalti, kad laikė silpnuose bar
laukti Seimo, visai bereikalo
Maironis mirė, bet jo darbai pasiliks am kai kurios dalys.
Sus-mo fondų stovis 1932 kreipėsi į civilį teisiną, už imo jo Komiteto vardu veikda- kuose pinigus ir kad viename
žinai mūsų tautoje.
m., balandžio 1 d. buvo toks: traukė receiverį ir pastatė L 'nias, vietoj imtis visų galimų banke laikė daugiau, negu
Apsaugos fonde $1,032,219.02. R K SA didžiausian pavojum į priemonių bylą taikos būdu konstitucija leidžia. Tai pasteT
2. Kaltas taip pat yra tik likviduoti, abipusiai susitarus, bėjo daugelis iš atstovų.
Daug kas šiandien klausia: kas užims Fondas per du metu paaugęs
Maironio vietą? Tik,jau ne “keturvėjiriin- $138,292.37. Vaikų fonde yra | inažesnfam laipsny, LRKSA 'jis ir toliau juos skaudžiai ei-, Sekretorius liūdnų žinių ura
kai”, kurie iš bolševikų savinasi savo eilėms ;$99,523.77..Prieš du metu šia- j Pirmininkas P. Muliolis, ku- žino per organą “G.««—ą” per nešė dėl narių stovio. 1930 m.,
ir formą ir turinį. Geras Maironio įpėdiniu n,e fonde buv° $63,283.68. Pa-Į ris gavęs summons birželio 29 aštria savo taktika, kas davė bal. 1 d. Sus-me narių buvo
šalpų fonde yra —$27,025,82. d., 1928 ir matydamas, kad progos ir antrą bylą užvesti. 14,188, nuo to laiko prisirašė
kas bus Putinas, jei tik neaptings.
8,{Jz*nta teisės išbraukTaip pat per du pastaruosius liepos 2 d. jau LRKSA pak- į 5. Kadangi čia išvardyti as- į
metus sumąžėjęs.
lius į receiverio nagus, jeigu ■ mens buvo priežastimi, kad tiems 237. Bet per tą laiką isnustojo virš $16,000 braukta ne* 1,634, mirė 419.
Skaitykite ir platinkite lietuvių: Lėšų fonde 1930 m., bal. ’ nebus imtasi atatinkamų prie LRKSA
i „
•
• -i* «•
» •
deficitas buvo $35,763.96. monių, ir jis vietoj važiuoti į ir daugelio narių, tat Komiai-p *so suaufi3isiŲ narių dabar
katallky vienintelį dienraštį Drau ; Dabar deficitas tesiekia $20,- Brooklyną ir gelbėti SušTvie- ja siūlo Seimui nubausti juos 'ra 3,024. Vadinasi, Sus-mas
gy” ir retnkite visus tuos profesio 863.45. Sekretorius savo rapcr nvmą nuo baisaus pavojaus, sulig konstitucijos tinkamo : naisl'a'(‘in eina žemyn. \ ai
lk’l skyrjuje yra 1,569 nariai.
nalus ir biznierius, kurie garsinasi Paz>,np.io. Lesų Fondo de jisai rizikavo ir paštu pasiun paragrafo.
6. LRKSA teisių patarėją
*s<> 1A^93.
t
7
&
į neitas per du metu sumazin- tė summons į Wilkes-Barre.
jame.
{tas $14,895.51. Sumažinti nu Sekretoriui J. B. Šaliūnui. pakeisti kitu”.
(Bus daugiau)

LRKSA 46-47 SEIMAS

[įeina kasdien. Uskyrue sekmadieniu*
PRENUMERATOS KAINA: Metama — l«.0». Pu
tai Metų — $3.60. Trims Mėnesiams — >3.00, Vienam
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams 37.00, Pueel Ma
tų — 34.00. Kopija -93c.
Bendradarbiams Ir korespondentams raktų nepri
ima. Jai neprašoma tai padaryti Ir neprlstundlama tam
tikslui palto tankių.
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Praėjusiame šeštadienyje paskelbėme liū
dną žinią, kad biržielio 28 d., Kaune pasimi
rė garbingas mūsų tautos dainius — prana
šas Maironis, kuris buvo ne tik poetas, bet
rašytojas, dramaturgas, mokslininkas, profe
sorius ir pasižymėjęs dvasininkas.
Žinia apie mūsų didžiojo poeto mirti
liūdnais garsais nuskambėjo per visą Lietu
vą, per visą jos išeiviją į visus pasaulio kraš
tus. Ji ir mus, amerikiečius, skaudžiai palie
tė, nes juk ir mes per ištisus dešimtmečius
savo brangią tautybę gaivinome Maironio
kūriniais. Mokyklų mokiniai mokėsi jo eiles,
mūsų parengimuose buvo deklamuojami jo
gražūs, pilni gilaus ir rimto patrijotiznio
eilėraščiai, mūsų kompozitoriai rašė jo žo
džiams muziką, o dainininkai didžiausiu pa
mėgimu dainavo. Maironio kūriniai ne tik
Lietuvoje, bet ir pas mūs, Amerikoje, kėlė
lietuvių tautinę sąmonę, žadino prie darbo
dėl tautos laisvės. Kfcda Lietuvą valdė sve
timi, kada anot jo paties žodžių: “Po Lietu
vą žiema, nei žodžio, nei rašto neduoda erelis
suspaudęs sparnais,” Maironis vis dėlto ne
nuleido rankų, nenusiminė, Lietuvai laisvę
pranašaudamas, šaukė tautą: “Tik į darbą
greičiau, tik mylėkim karščiau, tik vyrai pajudinkim žemę!”
Maironio poezija ir kiti raštai, tai tikri
pranašo žodžiai, pakėlusieji tautą iš miego ir
sužadinusieji prie darbų ir žygių, kurie mūsų
tautą apvainikavo nepriklausoma valstybe.
Dėl tp tauta ir liūdi, netekusi savo bu
dintojo, ir pranašo.
Pral. J. Mačiulis (Maironis) yra gimęs
1863 metais, spalių mėn. 21 d., Betygalos
gražiam krašte. Vidurinius mokslus ėjo Kau
no gimnazijoj. Baigęs gimnaziją pastojo Kievo universitetan, kur studijavo literatūrų.
Bet kadangi ten ta mokslo šaka buvo silpnai
pastatyta ir jo pašaukimas kur kitur traukė,
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DR. JUOZAS PAULIUKONIS, M. I. C.
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gijoje, taip ir universitete jisai stovėjo
pirmose studentų eilėse. Ne veltui yra
sakoma, kad lietuviai yra labai gabūs
žmonės moksle, nqs visur jų rasi ir viso
se mokyklose jie užima pirmąsias vietas.
Mumg Amerikos lietuviams reikia nau
jų pajėgų, naujų darbuotojų, kilusių iš
vietinių žmonių tarpo, kurie galėtų daug
gera padaryti išeivijoje. Tokiu vienu pa
našių darbuotojų, reikia tikėtis, bus dr.
Juozas Paulinkonis, kuris jau dabar mo
ka gražiai lietuviškai ir myli savus žmo
nes; jojo tikslas ir yra saviems dirbti.
Dieve, padėk toliau mokintis ir žengti
prie Tikslo!
K. M.

Lawrence, Mass. šv. Pranciškaus pa
rapija šiais keliais paskutiniais metais
yra davusi žymų skaičių lietuvių jaunuo
lių, vyrų ir moterų, baigusių aukštuosius
mokslus. Pernai filosofijos daktaro laips
nį įgijo Julius Jaskelevičius, dabar 11 d.
birželio Juozas Paulinkonis, M. I. C.
Juozas Panliukonis gimė Lawrence,
Mass. 23 d. kovo 1909 metais. Čia jisai
ėjo pradinius mokslus. Juozas buvo vie
nas pirmutinių mokinių, atvykusių į lie
tuvių bernaičių kolegiją Marian Hills, III.
Tuomet kartu su juo atvyko ir jojo pus 'Khik Pr. J. Vaitukaitis
brolis Jonas Jančius, M. I. C., kuris da
bar tame pačiame Angelico universitete
SV. KOTRYNA SIEN1ETE
Komoje mokosi šv. Teologijos.
Dr. J. Paulinkonis yra vienturtis pp.
Siena yra buvusi graži pilis. Lygiai,
Fauliukonių sūnuR. Jojo vienturtė sesuo
anais metais baigė slaugės mokslus Bal- kaip Roma, ji vyravo kalnų viršūnėse ir
(imore, Md. Šie faktai parodo, kad tėvai laimėjo daug smarkių kovų. Be to, ji bu
rūpinosi savo vaikams suteikti aukštesnį vo garsi gimtinė, kurioj gimė karvedžiai,
mokslą ir, žinoma, dabar džiaugiasi, ma- dainiai, mfizikai ir dailininkai. Ji taip pat
.tydami, kad jųjų pastangos savo vaikus i buvo garsi ir ypatingu savo vaišingumą,
tinkamai išauklėti ir išmokslinti nenuėjo i nes didelėse šventėse Italijos didikai vai
veltni, bet pasiekė savo aukšto tikslo.
Tiktai jaunnolis didelių gabumų gali šino kiekvieną, kurs sugebėjo dainuoti ar
pasiekti aukštuose moksluose afžvmėjimo. Į pasakas sakyti. Tačiau, pirm visnko, Sic
Tokiu yra Juozas Paulinkonis. Kaip kole na buvo religinga pilis, pagarsėjusi puoš

niomis bažnyčiomis, šventais paveikslais, dėjo patylomis kalbėti, kad, ten, kur Ma
meniškomis statulomis ir atsidavimu Šve rijos, Dievo. Motinos, statula turėtų būti,
ntajam Sostui.
jie pastatė pagonų deivės Veneros sta
Kad Sienos piliečiai buvo tikrai re tulą ir dėl to Sienos pilyj tol nebus tai
ligingi žmonės, sekantis nuotikis paliudys kos ir ramybės, kol ji nebus nugriauta.
tikrumą. Keturioliktojo amžiaus pradžio Juk Marija, Dievo Motina, buvo nuo se
no aprinkta tikroji Sienos Globėja. Ir
je iškasienofce, netoli nuo miesto buvo
Siciliečiai surimtėjo. Neatsižvelgdami į
rasta pagouų deivės Veneros statula. Tai
buvo gražus dailės kiirjnvs. Tuo pačiu gracingą deivės Veneros reginį, ir, nuvok
dami, kad prasikalto prieš jų iGlobėją,
laiku buvo baigta vandens fontaną, va
jie nuvertė menišką ir dailės žvilgsniu
dinama FONTE GAIA, t. y. Džiaugsmo
brangintinų deivės Veneros statulą, ir ją
Fontanu. Kad pagražinti pačią fontaną,
palaidojo taip, jog ir šiandien niekas ne
piliečiai nutarė virš fontanos pastatyti
begali jos surasti.
rastą deivės Veneros statulą. Tai būta
Tačiau, Sienos pilis tapo apvainikuo-’
meniškas reginys. Ir žmonės ateidavo pa
matyti dailaus kūrinio ir juo pasigerėti, ta kilniausiuoju ir nevystančiu garbės
visai nemanydami ar pamiršdami, kad tai vainiku. Tai visa įvyko dėka Šv. Kotry
nos, gimusios 1347 metais. Joą tėvai bu
buvo pagonų deivės Veneros vaizdas.
Per keturiolika metų toji deivės Ve vo dori, pamaldūs ir pasiturintieji, bot
neros statula stovėjo, kaipo Džiaugsmo ne per turtingi. Jų noras buvo gražini
Fontanos karalienė. Ir per visą tą laiką išauklėti savo vaikus, kad būtų dori ir
Sienos pilvj virė kruvinoji kova: brolis pamaldūs, kaip ir jie patys.
. Kotryna iš pat mažens buvo labai
kovėsi su tikruoju brolium, ir tėvas su
maloni
ir visus prie savęs patraukianti.
sūnum. Kasdien toji kova darėsi aršesnė;
pati fontaną raudonavo nuo kraujo; uu- Ji visai skyrėsi nuo kitų vaikų. Net pa
i veiktieji iš jos sėmėsi vandens ir gėrė tys žmonės įprato ją vadinti gražuolėle,
' mirdami. Tada žmonės vienas kitam pra maloniai atrodančiu kūdikiu, kurs mėgda

vo taip dažnai lankyti bažnyčią, kur ras
davo didžiausią džiaugsmą.

i

Kai ji sugebėjo jau suprasti Dievo1
majestotą ii meilę, ir tą visą, ką nuo Jo
apturėjo, ji pasiaukojo skaisčiąja savo
širdim amžinai Jo tarnybai. Bet jos tė-

į vai ir giminės pradėjo manyti, kad tikybiškos pratybos jai yra per skaudžios.
I Tat, pirm negu Kotryna sukako dvylika
metų, ji slaptai išėjo iš tėvą namų ir už
miesto gyveno vienatvėje. Kai tėvai ją
surado, tai ji maldavo jų, kad ją paliktų
. vieną, kad ji norint visą savo gyvenimą
atsiduoti maldai ir atgailai. Žinoma, pa; likti taip ją vieną nebuvo galima, ir nors
jos tėvai būtų sutikę ją atiduoti į vienno2lyną, tokio amžiaus mergaitę nepriimtų
! nei vienas vienuolynas. Tačiau, jie neno
rėjo, kad jų duktė įstotų vienuolvnan; jie
turėjo kitokius sumanymus gražiai ir pro
tingai savo dukrelei. Jie troško; kad ji
ištekėtų už turtuolio ar didžiūno. Jie ge
rai numanė, kad jos gražumas ir talentai
Į galį pavylioti ne vieną ankštos kilmės dij diką. Tuomet ir jiems patiems būtų leng
viau ir smagiau gyventi.
(Daugiau bus)
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turi savo nuolatines mokyk
— Aš įteikiu Jums, p. feld žinamos algos. 900 konfedera
maršale,
mano kabineto atsi cijos profesionaliniai kursai
las, kuriose moko seserys; ystatydinimo pareiškimą lygiai turėjo 12000 lankytojų su pui
ra kelios mokyklos, kurios sa
Prisimenu vieno seno gar MO dalykų. To išmokus jau vo mokytojų sudėtimi ir savo
____
i po septynių savaičių po Jūsų kiaušiais rezultatais.
bingo kunigo klebono, Dieve daug ir labai daug būtų at programa nesiskiria nuo va, Paskiau specijalių komisijų
du Ilindenbur- — Tai negali amžinai tęstis. nauJ° išrinkimo.
duok jam dangaus karalystę, siekta. Žinoma, tai būtų ne sarinių mokyklų. Taigi lieka g0Paskutiniai
įr kanclerio Briuningo pa- Aš negaliu leisti bolševikiškos* Riezidentas nieko nekalbė- })UV0 svarstomi svarbesni ekodarbas. Tebfln
pasikalbėjimą su viena mote vienos vasaros
*
dar apie 1(» lietuviškų para- _ s į matymai, privedusieji prie kolonizacijos sumanymo ir bol il,anias pasirase Briuningo ut- nomįnįaį klausiniai; koperaty
rimi, kuri atėjo pas kleboną ( 2—3 vasarų darbas, bet kai]) pijų, kurios neturi jokios mo.'vokiežių vyriausybės atsista- ševikiško įstatymo apie už'dar ^atydinimo raštą. Briunin- vinis veikimas, smulkus kre
savo sūnui metrikų išsimti.
i tai gausiai būtų apmokėtos kyklos ir kurių padėtį tegali tydinimo ir visiško vidaus po bius. Du profesininkai turi i.š-|gas att,IsveikIno- Ir tu0 byvo'ditas, pigūs butai, socijalinis
tos pastangos.
Klebonas klausia.;
naujas Vokietijos, (jran(jįmas^ technikinis moky
atversIas na
išgelbėti tiktai vasarinė mo- Įįtįkos krypties pakeitimo, tu- eiti iš kabineto. Aš noriu pa-1 atverstas
— Kaip tamstos sūnaus va Sutraukus parapijos vaikus, kykla. Reikia konstatuoti fak-jrį dramatiško pobūdžio. “Do- sakyti, kad Jūs ir Jūsų darbo j ^orjos lapas.
mas ir t.t.
rdas ?
galima būtjų įsteigti draugi tas, kad kai kurios parapijos rtmunder General Anzeiger” I ministeris Stegervvald; bet, žiPaskutiniame suvažiavimo
— Prenkis, — atsako mo jas kaip bernaičiams, taip ir turi savo vasarines mokyklas ■ atpasakojo šių dviejų pasiniu-1 noma, jūs galėsite pasilikti PRANCŪZIJOS KRIKŠČIO
posėdy buvo svarstomos ko
teris.
mergaitėms. Čia jie turėtų ir džiaugiasi pasėkomis, ko-;|.yinų eigą, žinias apie tai ga-ikaip užsienių reik. ministeris
NIŲ DARBININKŲ
misijų padarytos išvados. Ko
— Kaip tai Prenkis. Tai progos išmokti draugijinio gy
KONGRESAS
kių sulaukia iš tų mokyklų. iVęS įg artimų kancleriui Briu- naujam kabinete.
ngreso pirmininkas pakelta
Pranciškus ar Pranas. Var venimo, kaip užsilaikyti ir
Net
tose
parapijose,
kurioj
ningui
žmonių.
Iš
šio
atpasaIr
šiaipjau
visuomet
išbalęs,
kalba uždarė suvažiavimą, iš
dus reikia gražiai, lietuviškai kaip susirinkimuose vadovau
Paryžiuje įvyko 13 iš eilės
se
yra
ir
parapijinės
mokyk,
kojimo
matyti
visiškai
Briureikšdamas krikščionių darbi
kancleris
Briuningas
dar
iaištarti. .
ti. Kartą vaikai pririšti prie
prancūzų
krikščionių
darbini

— Kad aš taip laikinu, tė parapijas ir pasiliks josios los, esama šimtai jaunuolių, j ningo asmenybe netinkąs bū- biau išbalo ir palenkė galvą nkų federacijos kongresas, ku ninkų organizacijos ateičiai
kurie lanko viešąsias mokyk-:
kuriuo maršalas Hindenveli! — sako moteris.
neatskiriama dalimi. Bus kas las. Taigi jiems kaip tik ir* burgąs atsisveikina su žmogų prieš senį, dėl kurio prieš ke ris įrodė, kad krikščioniška pasitikėjimą.
letą savaičių jis taip pasiau
— Ką tai reiškia laikinu! nors tokio, kas juos riš prie
sis sindikalizmas, neatsižvel
mi,
du
metu
sunkiausiomis
są
kojęs dirbo rinkimuose. Mos
“IŠRADIMŲ AUKOS”
Tamstai patinka savo sūnus savų, kas duos jiems paskati reikalingos vasarinės mokykgiant į šios valandos sunku
los,
juo
labiau,
kad
tasai
elelygomis
tvarkiusiu
Vokietijos
telėjo ranka ir pasakė:
iškreiptu vardu vadinti?
nimo ir savygarbos gyvenime.
mus, diena iš dienos didina
mentas
yra
dažniausias
dve'
reikalus
ir
viename
savo
rin

Iiaukuva, Tauragės aps. Da
— Aš Jums dėkoju, feldmar
— Tai, tėvel, aš nekėrinu! Kiekvienoje parapijoje yra
ir
tobulina
savo
organizaciją.
sios vadui kryžius, šiame at- kiminių mitingų pasakiusiai n,- šalai, bet pasilikti naujame
ug jaunų ir suaugusių vyrų
įip pavadini, taip gerai.
vargoninkas. Kaip lengva pro
kad
jam
yra
didelė
garbė
il

Kongreso pirmininkas G. čia matyti be pirštų ir kar
kabinete po to, kai man su
Kaip tai kėrinu, nekėri ga sudaryti priaugančiųjų cho vėjuje negali būti jokių sun
kumų,
nes
turint
parapijai
į;
privilegija
tarnauti
prezidenlaužytas nugarkaulis, aš, be į Zirnlield padarė pranešimą ti- tais nutrauktomis rankomis.
nu... ir pradėjo klebonas bar rą. Kiekvieną rytą tiktai po
ruoštą
mokyklą,
visus
jos
pa-rt°
BSndenburgo
Įsakymam.
abejo, negalėsiu. Aš nelaikau ksliai nupiešdanias dabartinę Pasirodo, visi jie yra “išra
tis, kad lietuviai vietoj savo pusvalandį tepasimoko giedoPirmasis
pasimatymas
gegu
reikalingu atkreipti Jūsų dė būklę ne tik iš ekonominio at dimo” aukos, nes skaldė ak
gražios kalbos pradeda žargo ti-dainuoti, kiek bus laimėta! togumus galima panaudoti
žės 29 d. buvo labai trumpas mesį į pavojus, kurie gali su žvilgio, bet iš politinio ir so menis savo gamybos paraku.
ną vartoti. — Tai sarmata Tuo pačiu jie ruoštus nariais naudai tų vaikelių, kurie nėra
Gaminosi paraką iš cukraus,
tokie laimingi mokslo metų ir užtruko apie pusvalandį lai daryti iš susidėjusios padė cijalinio.
taip daryti!
ir didžiąjam bažnyčios chorui.
ko.
Hindenburgas
buvo
tą
ry

ties; be abejo, kiti bus Jums
1931 ra. naujai įstojusių pa salietros ir kitko. Parakas iš
— Kas čia per sarmata, tė Kiekvienas darbas , žinoma, laiku.
tą
grįžęs iš savo ūkio Neudc- apie tai kalbėję.
didėjo 6 proc.; buvo įsteigtos ėjo labai stiprus, bet pavojin
veli? Kaip biednas žmogus turi savo sunkumų ir išlaidų.
Jei mes, Amerikos lietuviai, cke, Rytų Prūsijoj, kur jis
— Tai Jūs kategoriškai at dvi apygardinės sąjungos ir gas užtaisant. Dažnai užtai
niekad mokslų nėjęs, žinosi Viena, reikalingi mokytojai, pajėgtumėm gerai sutvirtinti
buvo
atsisakęs
priimti
kanc

sisakote likti užsienių reik. jūrininkų ir valdininkų fede sas sprogsta užtaisomas.
kaip čia reikia su mokyta a- kita — lėšos. Visur, kaip mi savo vasarines pradžios mo
lerį, norintį jam painformuo
saba kalbėti?
ministeriu — paklausė prezi racijos. Konferencija dėjo vi
nėjau, yra vargoninkai. Tai kyklas, galima būtų pasvajoti ti apie valstybės reikalus.
dentas, nors aš šaukiuosi į jū sas pastangas, kad nebūtų ma- PLATINKITE “DRAUGA
Klebonas buvo geras žmo patys žymiausieji mokytojai, ir apie LIETUVIŠKĄ AUK
Lygiai dvyliktą valandą sų garbę?
gus. Suprato įsišokęs. Jam kurie, ir vasarai pasibaigus, ŠTESNĘ MOKYKLĄ. Turi
Kancleris atsistojo ir atsa
buvo ir sarmata ir gaila. Sa nuolatos palaikys kontaktą su me savo lietuvišką kolegiją, kancleris buvo įleistas pas
maršalą. Jau po kelių minu kė:
rmata dėl savo netakto, gaila vasarinės mokyklos mokiniais. kuri gali suruošti vasarinį
čių Briuningas suprato, kad
— Ponas feldmaršale! Kai
dėl mūsų žmonių tamsumo. Vargoninkų srityje yra gies- bent dviejų mėnesių kursą, yviskas yra prarasta.
aš gavau socialdemokratų su
Patsai buvo žmogus šviesus, mės-dainavimas, vaidinimas ir patingai lietuviškos kalbos,
Kai tik kancleris pradėjo tikimą, kad jie atiduos Jurus
savo žmones mylėjo. Tuojau reikalui esant, lietuviškas skai rašto, istorijos. Čia galėtų pa
kalbėti apie jo paruoštą pre
jam kilo mintis galvoj: kaip tymas.
simokyti tie jaunuoliai, kurie zidentui pasirašyti dekreto prezidentu išrinkti visas savo
tą dalyką prašalinus.
Geriausi vasarinėms, moky lanko high scbool ir kolegijas įsakymą, maršalas momenta jėgas, aš jiems esu pasižadė
jęs, kad nieko nebus pakeista
— Jei tėvai taip kalba, tai kloms mokytojai gali būti lie arba net jau universitetuose
liai
pertraukė jį, sakydamas: mano kabinete politikos kryp
ką jau besakyti apie jų vai tuviškosios kolegijos studen mokosi. Ši mintis yra sveika
•— Aš jau girdėjau, kad ši
kus!
tai. Šiandie, ačiū Dievui, mes ir tereikalauja tiktai šviesaus tie dekretai siekia vidaus ko tyje. Jeigu aš sutiksiu daly
vauti dešiniųjų kabinete, aš
— Aišku 1 — nusprendė kle jų turime. Beveik iš kiekvie proto vadų, kurie ją paremtų.
lonizacijos su bolševikiška te būsiu neišlaikęs žodžio. Aš, p.
bonas, — mums reikalinga mo nos apylinkės rasis vienas, ki Kur yra galimybės, tuojau
BUDRIKO KRAUTUVĖJE imamas me
ndencija. Kaip yra iš tikrųjų ? prezidente, nenoriu nustoti
kykla. Taip, visi mes tai ži tas, kuris mokęsis ar mokosi pradėkime darbą.
tinis inventorius. Viskas parduodama už to
Briuningas į šį klausimą ne garbės.
nome, bet ką padarysi, kad lietuviškoje kolegijoje. Tokie
Ar nebūtų pravartu, kad atsakė ir tęsė toliau exposė.
kias žemas kainas, kokių dar nebuvo per l5
Prezidentas nieko neatsakė.
parapija per maža ir negali jaunuoliai lietuviškai gerai šiuos sumanymus pasvarstytų
Kada jis priėjo prie finan Kancleris Briuningas paliko
metų.
būti jokios svajonės apie įstei moka ir gali jaunuolius išmo savo seimuose visų pirma
sinių klausimų, Hindenburgas reicho prezidento darbo kabi
girną tokios mokyklos. Bet vi- kyti gerai lietuviškai rašyti. Kunigų Vienybė, paskui mū
vėl jo kalbą nutraukė: '
7 tūbų Baby Grand Radio už . #12.95
netą visai neišgirdęs iš jo nė
stiek, reikia kas nors daryti. Tiktai tesikreipia gerb. kle sų centralinės organizacijos,
— A, ir vėl tų finansinių žodžio, kuriuo būtų padaryta
8 tūbų Columbia Radio Kombi
Ir, pagalvojęs kiek, teigiamai bonai į lietuviškosios kolegi kaip Federacija ir Lietuvos
problemų klausimai šiuose Į aliuzija į tuos nuopelnus, ku
išrišo šį sunkų mums visos A- jos direktorių ir gaus geriau Vyčiai? Šių organizacijų pro
nacija vertes $150.00, už . #49.50
sakymuose? Aš jau maniau, riuos šis žmogus padarė tvar
merikos lietuviams opų ir gy sių vasarinei mokyklai moky gramas glaudžiai susijęs su
kad bus galop liautasi bolše kydamas Vokietijos reikalus
Rankinis Pbonografas parankus nusi
vą klausimą — REIKIA VA tojų.
šiuo sumanymu.
vikiškai dirbti.
j labai dramatišku jos istorijos
SARINES MOKYKLOS.
vesti į miškus vertės #15.00, už #2.95
Šitokiu būdu užsiriš pažin Pagalvokime, viešai savo Tyla.
■
;
per
i
jodu.
Tai buvo prieš dešimtį me tys aukštesnį mokslą lankan mintis per spaudą pareikškiRadio Tūbos po .
...
49c
Rytojaus dieną, pirmadienį,
Kada kancleris, nustebęs
tų. Jei tuomet buvo gyvas rei čio jaunimo su liaudimi. Stu me ir pradėkime savo bendruo
kalas steigti vasarinė mokyk dentai, turėdami savo tiesio menėje vykdinti: greičiausia dėl prezidento ironiškos ir be kanclerį įleido antrąkart pas
Gražūs lietuviški rekordai vertės 75c
veik agresyvios pozicijos, nu prezidentą. Jis laikė rankoje
la, tai juo labiau tokia moky gine pareiga vaikučius moky nesigailėsime.
J. N.
po 35c vienas; 3 už Vieną Dolerį.
tilo, poi kiek laiko prezidentas savo kabineto atsistatydinimo
kla reikalinga mūsų laikais, ti, savaime įsitrauks į visuo
pareiškimą.
šiandie visur aimanuojama^ meninį darbą, kas atneš daug ŽYDAI PRADĖJO RELI toliau kalbėjo:
COLUMBIA REKORDAI
kad jaunimas nutolo nuo savo naudos — pagalbos senesnie
16151 — MilašlrdystS ir OI, Berneli Vienturį. MenkellontutB Ir
GINĘ AKCIJĄ
Stankūnas
tėvų, nuo parapijos, nuo vi ms, nes tuo būdu praktiškai
16150 — Pavasario sveikinimai Ir Čigono Meile. Lietuvių Tau
tiška Orkestrą.
sos mūsų tautos; kad jauni išsiauklės nauji darbuotojai;
Kauno žydai ortodoksai su
16245 — Tavo saldžių mllonlų Ir širdele mano. Liet. Viešbučio
nas jau lietuviškai nekalba ir jiems patiems taip pat bus organizavo didelį liaudies mi
Orkestrą.
16173 — Vakar-vakarSlj Čigonai, nudriko Radio Orkestrą.
Į lietuviais nieko bendra ne- naudinga įsivelti į visuomeni tingą, kuriame stengėsi suke
16200 — Kiną boba pupų kult Ir Seni duok tabokos. J. Butėnas.
iri.
nį gyvenimą ir jį pamylėti. lti sąjūdį religinei akcijai iš
%
*
VICTOR REKORDAI
Tos aplinkybės nesusidarė Paskutinis ekonominis sumeti plėsti. Mitinge dalyvavo iš Ry
14034 — PavasarSlls Ir Kaimo Polkos
80463 — Mazurka Ir Brllante Polka. Mandallnų kvartetas.
Norėdami važiuoti į Lietuvą aplankyti savuosius, va
iš blogos valios. Jei jaunimas mas; studentui, savo darbu gos atvažiavęs latvių seimo
14025 — sėdžiu po langeliu Ir Pas močiutę augau. Krasauskie
ne Ir Volteralte.
blogai lietuviškai kalba, tai užsidirbant centas bus suteik atstovas, rabinas Nurok, ir žiuokite per “Draugo” laivakorčių Agentūrą,* kur gausite
14014 — Klausyk mylimoji Ir Burdlnglcrlus praktikuoja. J. Žiū
labai paprastas dalykas kiek ta kiek finansinės pagalbos Kauno žydų rabinato elitas. greitą ir gerą patarnavimą. “Draugas” parduoda laivakor
ronas.
14009
—
Molio
uzbonas Ir Sake man šiokia. Zosč Krasauskiene
vienam žmogui griebtis tos savo mokslui tęsti.
ir Volteralte.
Pastebėję, kad liberalizmas tes visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus
14042 — Laivine Ir Užmiršai t6vų kapus. J. Butėnas.
kalbos, kurią jisai gerai mo Su lėšomis didelių keblumij vis daugiau įsigali ir žydų ta kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimą nieko
14041 — Oeiynas ir Deimantas polkos.
ka, kurioje lengvai gali savo nėra. Galima išvardinti keli rpe, nutarė iškilmingiau Ir neskaito — patarnauja dykai.
OKEII REKORDAI
mintis išreikšti. Jei niekas ne būdai, kaip sukelti reikalin griežčiau švęsti šeštadienį ir
Liepos 23 d. “Draugas” rengia ekskursiją laivu UNIT
26068 — KarvelSlIs Ir Eisim Grybauti. Kauno Orkestrą.
26020 — Lietuva tevynč musų Ir Tautiškoji daina. Operetes
sirūpina jaunimą traukti prie gos išlaidos. Viena, kiekvienas kitas religines šventes. Susi ED STATES vandens keliu į Klaipėdą.
Choro Kvartetas.
26078 —• Panemunes Vairas ir Pilkus kaip lllvikas. Armonika solo
parapijos, prie mūs draugijų, mokinys užmoka po dolerį už rinkusieji taip pat priėmė ke
Šie laivai išplaukia iš New Yorko šiomis dienomis:
26063 — Mano brangioji Ir žvaigždute. Kauno Orkestrą.
tat ar stebėtina, kad jisai ei vasarą. Tuojau susidarys su lias rezoliucijas, kuriose pa
26080 — Urėdas maiše ir OodelSs. Kriaučiūnas Ir Vanagaitis.
Liepos—Jnly 16 d.—FRANCE
26086 — Bučkio Valcas Ir Nauja Polka. Tarptautine Orkestrą.
na ten, kur jo laukia ir kur ma. Kita, galima neimti tiesio sisakoma prieš “Makabi,” še
26087 — Hlbyro Tremtinis Ir Bernužčl nevesk pačios. J. Olšauskas.
99
16
d.
—
DROTTINGHOLM
26096 — LcvendrSUs Ir •rybat. Mar6 StrumsklenS.
jis meiliai priimamas?
štadieniais
lošiančią
futbolą
;
ginio mokesčio, bet, baigiantis
99 22 d.—PARTS
Tam nenormalumui praša vasarinei mokyklai, suruošti toliau reikalaujama daryti žy
99 23 d.—UNITED STATES
99
linti daug gali padėti vasari koncertas-vaidinimas iš pačių gių, kad šeštadiebiais skirtus
99 28 d.—BREMEN.
99
nė mokykla. Atėjus atostogo mokyklos mokinių. Per kon išsipirkti vekselius būtų gali
Visais kelionės' reikalais kreipkitės į:
ms per pustrečio mėnesio nė certą galima padaryti rinklia ma išimti sekmadieniais ar vė
ra kas veikti. Kaip tai būtų va mokytojams. Jei ir tai ne liau, kad' darbininkams algas
3417-21 So. Halsted St.
Cbicago, I1L
išganinga jaunimui per pen būtų patogu, galima ir baž žydai savininkai išmokėtų ne
TEL BOULEVARD 4705
kias dienas į savaitę rytais nyčioje rinkliava padaryti, šeštadieniais, bet ketvirtadie
pasimokinti savo parapijos nes mokykla yra tiesioginis niais, kad šeštadieniais nei pa
WCFL 970 k. nuolatinis programas nedėlioję nuo 1 iki
vasarinėje mokykloje! Čia bū parapijos reikalas ir jos turi lys dirbtų nei kitų neverstų
2 vai. po pietų. WHFC 1420 k. programas nuo 7:30 iki
dirbti, susirūpintų daugiau
tų galima neblogai išmokti būti palaikomas.
8 vai. vakare kas ketvergę.
Iš pusantro šimto lietuviš- jaunimo religiniu auklėjimu
LIETUVIŠKAI SKAITYTI
tiktai
4 0 ir t.L
ir RAŠYTI, išmokti TIKĖJI k ų parapijų,

VASARINĖ MOKYKLA

KAIP HINDENBURGAS “ATSISVEIKINO”
SU BRIUNINGU

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ

PER „DRAUGO” Agentūrą

Jos. F. Sudrik, Ine.

•BBZU0 B
X

RENKANT J. A. VALSTYBIŲ PREZIDENTĄ

3 METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

Pirmadienis, liepos 11 d., 1932
savo laikrašty reikalavo kan
clerį Briuningų, kad prie Lie
tuvų būtų pavartotos represi
jos. Dabar tas laikraštis atsi
vertė ir visai kitų kų rašo. Į<l'ėjo ilgų straipsnį Rytų poli
tikos klausiniais, kuriame ra
gina savo šalininkus ir kitas
dešiniųjų partijas grįžti prie
proto ir liautis kiršinti visuo
menę prieš Lietuvų.

litinį aklumų, o toliau tai, kad j Pakėlus naujus muitus, cuvokiečių laikraščiai nebesusi- kraus kaina Kaune susyk pa
valdė. Jie sudarė tokių baisių įkilo. Cukraus rinkoje kurį laivėtrų ir nešė visų su savim, kų buvo įsiviešpatavęs lyg cha
net vyriausybę ir visus politi- Į osas. Už cukraus maišų, už
kus, kad pamiršo visų ir gaj kurį seniau imdavo 103 lt., davojo tik apie Klaipėdų. Lie-i bar reikalauja 120 — 124 lt.
t u vos visuomenės garbė buvo Taip pat pakilo kainos ir ki
tokio vokiečių spaudos užpilo tų prekių, kurioms įvedė nau
limo įžeista ir dėl to Lietuvos jus muitus.
Z
vyriausybė stovėjo ant savo
X Popiežius Pijus XI pado
Ir kiti laikraščiai pradėjo teisių, o vokiečiai tų teisę di
džiausiu
įnirtimu
tempė
į
Havanojo
Dublino katedrai auk
nurodyti apie apie gerų san
sinį kielikų. Tai graži dovana
tykių tarp Vokietijos ir Lie gųtuvos reikalingumų ir kad
Taip dabar rašo “Bari. Ta Eucharistiniam kongresui pa
šioms abiems valstybėms yra geblatt”, kuris nesenai ir pats minėti.
svarbu gyventi taikoj, kad rei buvo tos ‘ ‘ vėtros ’ ’ nešamas.! ————————————
kia susitaikyti. Lietuva esan Tas pats laikraštis toliau ste- NULIESĖJO 10-ČIA SVARŲ
ti vienintelis Vokietijos išėji bisi, kaip galėjo tokie nesvar-1
PER SAVAITĘ
mas j Rytus, o jei tas išėjimas ' būs įvykiai Klaipėdoje nuves- Į Mrs. Betty Luedere Iš Dayton ra...
.
-ir i •
, i-i-i
i
šo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui
užsidaro, tai Vokietijai visai Į ti
Visų v okietijoS politikų to- — per vieną, savaitę aš suliesėjau
būtų bloga.
kiais keliais, kurie visai vals- defil,“c‘a svar’J- todėl nerandu žodži'^

Tūkstančiai ateivių, kurie išrinkti prezidentų iš tarpo
naturalizuoti nuo 1928 m., šį trijų kandidatų, kurie aukšrudenį turės progos dalyvauti 'čiausia balsavimu isc s tovėjo.
prezidento rinkimuose. Jų už Į.1800 Jefi'erson ir Burr gavo
duotis bus — išrinkti į prezi lygų balsų skaičių. Butas iš
dentų “geriausių žmogų”, pi rinko Jeffersonų prezidentu,
rmiau, žinoma, užsiregistruo o Burr viceprezidentu. 1824
jant kaipo balsuotojai, sėkmi m. keturi kandidatai gavo eVLADISLOVAS LUKŠTĄ
ngai išlaikant mokslumo lektoriškų balsų, liet nė vie
persiskyrė su šiuo pasauliu 11 dienų, liepos mėn. 1929
kvotimus tose valstybėse, ku nas neturėjo didžiumos. Q. Am., sulaukęs 36 m. aniž., gimęs Kauno red., Kėdainių
rios to reikalauja, antra, bal dains Buto buvo paskirtas
apskr., Pernaravos parap., Preikapės kaime. Paliko
dideliame nuliudime moterį Stanislavų, du sūnus Vla
suojant rinkimų dienų. Žmo prezidentu.
dislovų ir Robertų, brolį Vincentų ir gimines; Lietu
gus tampa J. A. Vai. piliečiu
Nom’muojant kandidatus
voj motinėlę ir gimines.
Pirmame savo metiniame
tada, kada gauna pilietybės
Liūdnai atminčiai mūsų brangaus vyrp ir tėvelio
certifikatų (“antras popie- pranešime prezidentas Vilsobus laikomos šv. Mišios Šv. Antano parap. bažnyčioje
ras”). Pilietybė reikalauja, nas ragino Kongresų panaiki
Cicero, 111. 11 d. liepos mėn. 1932 m., 7;3O vai. ryto.
ir pėtnyčioje, liepos 15 d. Šv. Antano parap. bažny
kad dalyvautų tautiniuose, va nti partijų seimus, o jų vie
čioj 7:30 vai. ryto. Kviečiame visus gimines, draugus
lstybiniuose ir vietiniuose rin ton paskirti tam tikrų prezi
ir pažįstamus atsilankyt į pamaldas. Mes Tave Mūsų
dentinį rinkimų, kurie tiesio
brangusis niekuomet neužmiršime. Tu pas mus jau
kimuose.
nebesugrįši,
bet mes anksčiaus ar vėliaus pas Tave
giniai nominuotų kandidatus.
ateisime. Lauk mūs ateinant! Nuliūdę lieka,
Balsuojant už prezidentą
pavojingi. Vadinas, pats
Kad suliesėti lengvai, saugiai Ir
Rimčiausias Vokietijos die tvbei
Tačiau kongresas nekreipė dė
* ..
„ .
, _
.
neavojingai imk pusę Kruschen pusę
Moteris, Simai, Brolis ir Giminės,
Naujas balsuotojas rinkimų mesio į Vilsono prašymų, bet
nraštis “Beri i nėr Tageblatt” laikraštis, sau skarų vanoja. .arbatinio šaukštuko su karštu
PntvK šnnkė nunlė Lietuva ir I deniu prieš Pu»‘yčius- Tai -saugus,
dienų, lapkričio 8 d., savo ba 17 valstybių įvedė preziden
nurodo, į Klaipėdų, kurios ko i atys saukė, puoic sietuvų indas paSalinti nedaili<7 išvaizdą? i
patys Save kaltina... 1 Butelis, kurio užtenka ketur?
lsavimo “baliote” ieškos kan- tinius rinkimus, kurie renka
nfliktas esąs kilęs dėl valsty dabar
.
ii-iii
iv ’ savaitėms.
visai
pigiai
teatseina.
'didatų vardų, t. y. kandidatij atstovus į nacionalius partijų “Volkskonservative Stime,” mas aktingoj priežiūroj gra- bių susipykimo. Kaip priežas Kaip ten bebūtų, bet yra dZlU|Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo butenenulfeeė8i’ tai *ausl pinigus atį prezidentus ir vicepreziden seimus. Kitose valstybėse pa kuris yra tos partijos leidžia- fo Werstarp, kuris anksčiau tį viso to ginčo jis nurodo po ©ginantis reiškinys, kad tas vo !lio
gal.
kiečiai pradeda atsipeikėti, Bet žiūrėk, kad butą Kruschen
tus. Bet prezidentas ir vice rtijų seimai renka atstovus.
prasiblaivėti, grįžta prie pro- druska ~ pamėgdžiojimą yra daug
prezidentas nėra tiesioginiai Šiemet ir demokratų ir respub
balsuotojų renkami. Balsuoto likonų seimai buvo lygūs; ato, arba protingi politikai prie
jai turi išrinkti prezidenti bu turėjo apie 1,154 atstovus.
to vokiečių spaudų ir visuo
nius
rinkėjus (elektorius).
Kuomet seime atstovai ne
menę skatina.
Kiekviena valstybė . pristato gali sutikti dėl kandidato, ka
tiek rinkėjų, kiek turi atsto rtais pasirodo taip vadinamas
vų ir senatorių Vašingtone. “dark liorse.” “Dark Horse”
Liepos - dūly 23 dieną, 1932
Pav., New Yorkas turi 43 pre yra kandidatai, kuris visai
(John Bagrlziunas Borden)
zidentinius rinkėjus, Pennsvl- veik nebuvo minimas, bet ku
ADVOKATAS
VANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ
vania — 38, Illinois — 29, O- rio vardas būna paduotas, kai
105 W. Adams St., Rm. 2117
Telepbone ltandolph 6727
hio — 24, Massachusetts — seimas negali didžiuma balsų
Nesirūpink
niežėji
Norintieji šių vasarų va
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
17, Michigan — 15, California išrinkti perstatyto kandidato.
mu.
pleiskanomis,
T-lepbonc Itoosevplt 9690
žiuoti į Lietuvų, važiuokite
išbėrimais, spuogais
— 13 ir 1.1. Visam krašte yra
Name:
8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
Kaip tik seimas nominuoja
ir
kitais
odos
negerumais.
Tik
su šia “Draugo” ekskursi
531 rinkėjas. Prezidentui iš
t gauk gydant) antiseptiką Žemo—
kandidatų į prezidentus, tada
ja Skandinavų Linijas lairinkti reikia net 266 balsų.
saugus.
Aptiekose.
85c.,
60c..
jis
pradeda vesti kovų. Pra
81.00.
vy “UNITED STATES.”
Tie rinkėjai susirenka an
kalbose tie kandidatai dėsto
kuris iš New Yorko išplau
ksti sausio mėn. ir balsuos už
ADVOKATAS
politiškus ir ekonomiškus rei
ks Liepos-July 23 dienų.
jų partijos prezidentų ir vice
OR SKIN ift R iTflT I O N S
'.liesto
Ofisas
77 W. Washtngton Si |
kalus.
Rootn
905
Tel
Dearborn
796f
'■
prezidentų. Baliotai būna už
LAIVAKORČIŲ KAINOS
Valandos 9 ryto iki 4 po pietą
Bet kaip tas viskas liečia
lipdyti ir pasiųsti J. A. Vai.
10 PIECE COSMETIC
NUO NEW YORKO IKI
Vakarais: Utarninkals ir Ketvergali
Senato pirmininkui. Antrų va paprastų šalies vyrų ir mote
SĖT $1.97
— 6 Iki 9 vai.
KLAIPĖDOS
Thla Ir a Fantus Vivanl Sėt and in1146
Archer
Avė.
Tel.
I„afayette
7387
sario mėn. trečiadienį Senato rį? Kitas straipsnis “Būti
cludes face powd, r, >1.00; Rcuce 76c
Tlssue Cream JI.00, Deptlatory Jl.oo’
3-čia kl. į vienų pusę $84.50
Namų Tel Hyde Tark 8396
pirm. prie senatorių ir atsto i prezidentu” tų išdėstys.
I Faclal Astringent 31.75, Bath Salt 1.00.
Tollet Water 11.25. Perfume J2.75, RrllTen ir atgal (Round
vų atidarys baliolus ir bus
Uantlne 75c. Skin Whitener 75c. Totai
FLIS.
valus >12.00. Speclal prlce, >1.97 for all
trip) ............ $141.00
ten plecea to Introduce thla line.
suskaityti. Kurie kandidatai,
Vardas ...................................
Turistinė klesa vienų
į prezidentų ir viceprezidentų
Adresas ................ .. .....................
ADVOKATAS
pusę ................. $105.50
turės daugybę balsjfų, tie bus
Siunčiame per paštą COD
Pinigai grąžinami, jei
52 E 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. »
Ten ir atgal (Round
išrinkti.
Tel. Pullman 5950—6377
nepatenkintas.
trip) ............... $175.00
Konstitucija reikalauja, kad
4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. i Bes Van 58O-5th Avenus, New Yot*
Tel. Lafayette 6393
tuo būdu būtų renkamas pre
Iš Chicagos ekskursantai
Prasidėjus Klaipėdos bylai
160 N T .A SAULE ST—pagal sijtnr,t)
zidentas ir viceprezidentas.
išvažiuos liepos 22 d. NIC.
.....
_4
,
Hagoj ir po signatarų kalbų
For COLDS, COUGHS
Nors konstitucijos įvedėjai no
KEL PLATE traukiniu iš
LAIVAS “UNITED STATES”
padarius iki pirmadienio per
Sore tbroat, muecular rheurėjo prašalinti visokį triukš
La Šalie Street Station 9:45 valandų ryto.
traukų kol pasirengs atsakyti
matic
aches&paine,apply Musmų ir sujudinimų, tačiau nuo
Gydomos Nauju Būdu
Lietuvos atstovas p. Sidzikau
terole,
the ”counter-irritant”
“Draugas” visiems keleiviams važiuojantiems į Lietuvų, parū
ankstybo pavasario, per vasa
skas, tame tylos protarpy pra
pina visus reikalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimų nieko
Be operacijos, be Įšvirkštimą. Be j
rų ir rudenį ir iki pat galo po
bilo Vokietijos spauda. Jie,
priversto poilsio. Gydantis galėsi :
neskaito — patarnauja dykai.
litikieriai sudaro daug veiki
dirbti po senovei, nebent jau dabar I
visai stebėtinai, pradeda nuo
priverstas gulėti. Tam vaistas yra j
mo rinkimų reikalais. Dides
Manantieji važiuoti, nevėluokite, užsisakykite vietas dabar.
Emerald Oil. Gydo greit, mažina tl- I
dugniau apsvarstyti aplinky
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vais
nės partijos išleidžia dideles
Visais reikalais kreipkitės:
bes, kurios tų ginčų padare
tų. ei negelbės aptiekininkąs grąžinu
pinigų sumas, išrinkus savo
pinigus.
tokį didelį ir nuvedė iki Ha
kandidatus. Ir šiemet nereiks
gos. Kaip iš jų spaudos ma
laukti trijų mėnesių (nuo lap
tyti, jau dabar ir vokiečiai vi
Tyros Aiškios, BreUtoa
kričio iki vasario), kad suži
sai kitomis akimis žiūri į vi
GRAŽIOS AKTg
nojus kas bus išrinktas. Lap
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.
sų ir pradeda prisipažinti, kad
Vra didelis tartas
kričio 8 d. vakare visi jau ži
jie tame klausime buvo lyg
Murinę valo, švelnina gaivina
nos.
I proto nustoję.
be pavojaus. Jus Ją pamėgsits
Užuot palikus rinkėjams ri-į
Knyga “Eye Care” arba “Eye
Labai įdomu, kaip rašo “L.
Beauty” ant pareikalavimo.
nkti prezidentų ir viceprezi
Murina Co„ Dpt. H. S., 9 B. Ohis St., ChicMe
Kel.” tas, kad Vokietijos
dentų, kiekviena politiška pa
rtija gan anksti išrenka savo
kandidatų ir kiekvienoje vaik>
•
•
•
EILLY’S
stybėje nominuoja surašų rin
kėjų, kurių užduotim yra už
registruoti partijos norų. Vi
soje Amerikos istorijoj buvo
bUMUC>»
tik vienas atsitikimas, kuomet
-NAAvVB^.
C.A.V4AVi.V — BU T
prezidentinis rinkėjas nesilai
tKT ukt A
kė savo partijos noro ir įsa
kymų. 1820 m. tūlas rinkėjas
balsavo ne už Munroe, bet už
J. Q. Adams. Tuo būdu, atė
mė nuo Monroe garbę būti
vienbalsiai išrinktu. Tų garbę
tik Vašingtonas turi. Dviem
atvejais kandidatas nebuvo ga
vęs užtektinai elektoriškų bal
sų ir Atstovų Butas, balsuo

Stop
Itching
3 Skin

VASARINĖ “DRAUGO” EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

JOHN B. BORDEN

,

į

VOKIEČIŲ PRISIPA
ŽINIMAS

A. A. SLAKIS

J. P. VVAITCHES i

VARICOSE VEINS

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

UNCLE

jant snlyg valstybių, turėjo

!

'/NEL>

žemo

D R I U G I B

Pirmadienis, liepos lf d., 1932

)

b

sluoksniuose, kurie daugiau i- 485 tūkst. ha, nustatytus 1930
niciatyvos buvo parodę ir an m. gruodžio 30 d. visuotino
ksčiau ėmėsi naujų ūkininka žemės ūkio surašymo duome
Bendroji padėtis. Ekonomi- psichologiškai jau treti metai
Ofisas Tsl. Grovehill 0617
*.
vimo formų. Toki ūkininkai nimis.
/
Ofiso Ir Km. Tel. Boul. 6913
Res. 67 37 S. Arteslan Avė.
Ofiso Ir Rea. Tel. Boul 3914
nis ir finansinis krizis, lydi- (tebesitęsiantį ekonominį krizį “dėl anksčiau buvusių aukštų
Tel. Grovehill 0617
Prekyba visuose rajonuose
nias visuotino nepasitikėjimo, tik dar paaštrino.
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
žemės ūkio produktų kainų, ir beveik visose šakose yra
ir tarptautinės prekybos var Lietuvoje Kreugerio finan turėdami vilties išsimokėti, siunasėjnsi — kai kur ligi 30
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vak: 1-3 Ir 3:39-3:39 vaL vak.
VaL: 3-4 Ir 7-3 vai. vakare
žymų, tebesitęsė ir visą pir sinio koncerno bankrotas be prasiskolino stambiomis sumo — 50 nuoš., lyginant su pra
3423 West Marųuatte Road
NedėlloJ aualtarua
NedėlloJ suMtaraa
mąjį metų ketvirtį ligi balan tarpiškai tiek įtakos turi, kad mių: pirkdami mašinas, staty eitųjų metų tuo pačiu laiku. Vai.: 3-6 Ir 7 9 P. M. K et. 9-13 AM.
NedėlloJ susitarus
džio mėn. galo. Net naujų ne- balandžio 1 d. suėjęs termi- dami trobesius ir teikdami Ypač sumažėjo apyvarta ma
Tel. Canal 9367 Rea Prospeot <369 Tel. Ofiso 4069
Rea. 9866
pasitikėjimo ir nerimo veiks- j nas paskutinei paskolos ratai dukterims didelius kraičius; nufaktūros ir galanterijos pre
mjų yra atsiradę. Vienų is j’) į (2 mil. dol.) sumokėti turėjo tat šiuo laiku šias skolas ne kvboj (kai kuriuose rajonuo- Tel. Lafayette 6798
udarė Švedų degtukų “kara- į būti pratęstas ligi gegužės 1 galėdami išmokėti velka nepa 1 se pastebėtas vėl didesnis nau
(gydytojas ir Chirurgas
5815 — 6th Avenue
liaus" Kreugerio savižudybė d.; bet ir tų dienų nieko ne kenčiamų skolų naštų” (Pra dėjimas namų darbo drabu Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.
1811 SOUTH HALSTED STREET
KENOSHA, WIS.
ir viso jo vadovaujamo pra gautu. Dėl šios priežasties ir nešimas iš Pasvalio rajono). žių). Šiek tiek gyvesnė preky
Ofiso vai.:
Office: 4459 S. Cali fornia Avė. Rezidencija <399 So. Arteslan Avė
monės ir finansinio sindikato Žemės banko visas šio pava
Nuo
1
Iki
4
ir
nuo 6 iki 8 vaL vak.
Valandos: 11 ryto Iki 4 po plotų
Nedėliojo parai sutarti
Pavasarį nemaža ūkininkų ba tik dobilų sėklomis ir li
Rezidencija:
bankrotas. Didžiausio pasiti sario ir vasaros ūkininkų kre kreipėsi į Lietuvos banko sky nais, nors kainos, ypač linams
3 iki 3:33 vakare
8904 — 71st Street
Nedėliomis tik susitarus.
kėjimo viso pasaulio finansi ditavimo ir jiems ilgalaikių rius prašydami trumpam lai ir neaukštos.
DENTISTAI Tel. Canal 6764 Res. Republic 6860
niuose sluoksniuose turėjęs ir paskolų teikimo planas nega kui paskolos. Tačiau, pav. Vil
Pramonės gamyba eina ma
visų gerbiamas bei pripažin lės būti įvykdytas. O tai jau kaviškio rajone, tokių prašys
tas genialus ūkio ir finansų negalės nepaveikti ir ūkininkų -mų būklę arčiau patyrinėjus, ždaug normališkai Klaipėdos Pbone Boulevard 7942
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
organizatorius pasirodė pap perkamosios galios, kuri ir dažnai paaiškėja, kad “nors medžio apdirbamojoj pramo
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
IR OBSTETRIKAS
Kertė So. Western Avenue
rasčiausios rūšies, tik didelio be to yra žymiai sumažėjusi. daugumas paskolos prašo ū- nėj ir kai kuriose atskirose
DENTISTA S
Tel. Prospeot 1928
Gydo
staigias
ir
chroniškas
ligas
lentpiūvėse. Taip pat dar pa
masto, balansų ir vertingi)jų
Žemės ūkis. Beveik iš visų kio reikalams, bet iš tikrųjų!
vyrų. moterų ir vaikų
4645 So. Ashland Avė.
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
Tel. Canal 0706
^popierių falsifikatorius.
DARO OPERACIJAS
Lietuvos rajonų gautieji'1 pra- tos paskolos sunaudojamos1 kenčiamai darbas eina malūAru 47 Street
Valandos: 3-4 po pietų Ir 7-9 ▼. v.
Ligonius priima kasdieną nuo
,
.
_
.
,
,
.
,
nuošė,
gaminančiuose
vietinei
Bendras ir firmomis ir ri nešimai vienodai pabrėžia, kad daugumoje Žemes bankui sko-, . .’
pietų iki 8 vai. vakaro.
.
NedėlloJ pagal susitarimą
®
Z. .. . T ,
Irinkai.
Perdem
sumažėjo
gaNedėliomis
ir
seredomls
tik
kio bei finansų vadais nepa šių metų pirmąjį ketvirtį ūki- ]oms grąžinti; ir Lietuvos baiškalno susitarus
myba |(nuo 19 ligi 40 nuoš.) .*•<• Canai 6122
sitikėjimas, kuris ir taip jau ninku būklė, apskritai imant, ni<e kreditų “prašo daugiau
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
buvo išsiplėtęs dėl užsitęsu žymiai pasunkėjo, “ir neblo- ^je, kuriems sueina ratos mo'V1S/^>S^r^^^>Sv įr visuose
2139 WEST 22nd STREET
-odų
pramonės
šakose.
Taip
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
denTistas
CH1CAGO
j»
sio ekonominio krizio, po šio ga padėtis tik tų ūkininkų, ku-į
4729 WEST 12 PLACE
'pat
šiemet
žymiai
sumažėjo
2201 West 22nd Street
bankroto dar padidėjo. Tuo rie nėra prasiskolinę ir tvanVai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredot
Apskritai, žemės ūkyj, lygiIr Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
(Kampas Leavitt St.)
būdu Kreugerio koncerno ba kingesni’ (pranešimas iš Bi- nanį su praeįtŲ metų tuo pa- visų akcizubjamų prekių ga
bus.
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Nuo 1 Iki 8 vakare
nkrotas ne tik finansiškai eko ržų rajono). Tačiau tokių ūki čiu laiku, žymesnių pakitimų myba.
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
Seredoj pagal sutarti
Naujų
pramonės
įmonių
per
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nominiais rezultatais, bet ir ninkų yra juo mažiau tuose gamybos srityje nėra, o pie4:39 — 6:30 kasdien
. .
pirmąjį šįų metų ketvirtį įsiX—Spinduliai
Telefonai: Kedzle 2469 — 2461, arba
nininkystes ir gyvuhn.nkystė,
.
gg ir
in¥e^
Cicero 833. Rez. tel. Cloero 3888
Ofisas 2201 Wesf 22nd Street
srityje daugumoj rajonų 1«"
kapi t,,],, lų„,, ,l nlll. iity. I
GRABORIAI:
Rez. Hemlock 7691 oor. So. Leavitt Ht. Tel Canal <139
stebima net ir pažangos zy- Daugiausia smulkios įmonės.
Rezidencija: 662 8 S. Richmond Ava
Telephone Republic 7868
Ulių, “nors ir be pemykSčio j. ftambesni|J k
LACHAVICH tempo” (pranešimų turinys
Valandos: 1—8 Ir 7—8 vai. vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
D
E
N
TĮSTAS
Nedėlioj;
19
—
12
ryto.
tuvč su 590,099 investuoto ka
4142 ARCHER AVENUE
IR SŪNUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
iš šiaurės ir rytinių Lietuvos pitalo, 1 pasterizacijos įmonė
4712 So. Ashland Avenue
CHICAGOJE
Valandos: 11 ryto Iki 1 po pietų
rajonų). Tik is Suvalkuos be-|su
H
|q
LIETUVIS GRASOMUS
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
3 Iki 4 ir • Iki 8 vai vak
. Laidotuvėms pa
Patarnauju
laidotuvėse
kuopigiausia.
tarnauju
geriausia
veik
visų
rajonų
pranešama
,
(1
.
žiuvykla
50>000
'
Nedėliomis nuo 18 iki 12 ryto
Ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
Moterų ir Vaikų ligų
apie didesnę stagnacijų.
pj(|J
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
X-Ray
Tel.
Cicero
1260
Telefonai dieną tr nakt)
— visos Kaune, j

LIETUVOS ŪKIS 1932 METŲ PAVASARĮ

DAKTARAI:

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. J. JAVOIŠ

OR. G. Z. VEZELIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. RAČKUS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOWARSK1S

DR. S. A. DOWIAT

DR. G. I. BLŪŽIS

DR. S. BIEZIS

DR. T. DUNDULIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

Tel. Roosevelt 2616 arba 2619
sau prie grabų 1Sdirbystėa
2314 W. 23rd PI., Chicago
OFISAS
668 West 18 Street
Telef. Canal 4174 1439 R 49 Conrt. Cicero. TU
SKYRIUS: 3238 S.
TEL. CICERO 6937
Halsted Street, Tel.

Vlotory 4988.

Telefonas Yards 1138

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

GRABORIUS

Turiu autom nbilris visokiemreikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENLE

Husų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidu «1laikymui
skyrių.

Chicago, 111.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

L J. ZOLP

3307 Auburn Avenue

Graborius ir laudotuvių
VHDBJAS

1650 WEST 46th STREET

S. M. SKUDAS

Kampas 46th ir Paulina Bta
Tel. Boulevard 6303-8413

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7631

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

{STAIGA

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 yrą vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite BUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur lritur.

Eudeikis
JŪSŲ ORABORIUS
Didysis Ofisas

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

Specialistė

VlRGlNia

eeie

Apskritai imant, daugelis, Betikrotai. Nuo sausio 20 d, 1
4145 ARCHER AVĖ.
ūkininkų šį pavasarį atsidūrė | iki gegužės 1 d., bankrutavo
LIETUVIS DEN TĮSTAS
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337
Tsl Grovehill
gana keblioj padėtyj dar ir arba pateko į sunkią padėtį VaL; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki
vakare
dėl to, kad, gerai neapsiskai- iš viso 33 firmos su bendra Nedėliomisvalandai
12 ryto (išskirus seredornis). Taipgi
ir Seredomls susitarus
nuo 4 iki 8 vai. vakaro Utarninkais
tę, perdaug gyvulių žiemai pa- skolų suma apie 4,4 milijonus 4847 W. 14th ST. Cicero, III. ir Ketvergais.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Seredornis ir nedėliomis pagal sutarti
Veš. 9-11 ryto 3-4 ir 7-9 vak
liko ir į pavasarį pažaro pri- p. (pernai pčr tą patį laiką
Seradomis po Metų Ir Nedėl dieniais
Rez. Tel. Hyde Park 3395
tik eusltarua
trūko. O kai prireikė pašaro bankrutavo 23 firmos su sko
Dr.
C.K.
Kliauga
2433
W.
Mė.RQUETTB ROLD
pi rkti, tai, esant žemoms kai-ilų suma apie 6,50 mil. litų),
D E N T I S T A 8
noms už pieną ir bekonus, pa- Jg ją 28 firmos provincijoj Utarninkais. Ketvergais ir Subatomis
2420 W. Marųuctte R<1. arti Western
Res. Pbone:
starųjų gamyba pradėjo ne- įr 5 Kaune. Penkios firmos
Avė.
Pbone Hemlock 7S2H
Lietuvis
Englevvood «641
Office Pbone
SeredomiB ir Pėtnyčioml*
Ventvrortb 1999
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Wentwortb
8960
išsimokėti. Dėl šios priešas- pažymimos tik kaip pateku- Fanedėliais,
IMSI So. Halsted Street
Ofisas: —
4045 S. Ashland Avė.
ties daugely rajonų pastebėta sios į sunkią padėtį, iš jų vie
Chicago. U!.
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki
Tel.
Cicere
6756
tendencija mažinti bekoninių nas tekstilės fabrikas su sko
8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
kiaulių auginimą ir nebeplės- la apie 2,5 mil. litų. Tuo būdu
Namų Tel : Prospect 1930
6558 SO. HALSTED STREET
ti tiek, kaip anksčiau užsimo bankrutavusios ar patekusios
Valandos: 2-4 ir 7-9 vaL vakare
DENTISTAS
ta, pienininkystės.
į sunkių padėtį daugiausia yOfiso Tel. VICTORY 2687
Taip pat kai kuriuose rajo ra smulkios firmos, daugiau- 1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-13 ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare
Ot ir Rea Tel. HEMLOCK 2874
nuose dėl tų pačių priežasčių
4910 80. MICH1GAN AVENUE
(Tąsa 6 pusi.)
TeL Kenvvood 6197
nemaža ūkininkų neturės pa
AKIU GYDYTOJAI:
Valandos:
kankamai vasarojaus sėklų,
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
3133 S. HALSTED STREET
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
nors apskritai imant, beVeik
Antras ofisas ir Rezidencija
apart šventadienio Ir ketvirtadienio.
kiekvienas rajonas savo sėk
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
lų atsargomis gali išeiti. Su
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po
valkijoj tik Kybartų ir Vilka
piet. Utarn. ir Subat Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.
viškio rajonuose, o kitur tik
Gydytojas ir Chirurgas
Utenos, Telšių ir Jurbarko
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Wentworth 3000
rajonuose esantys vasarojaus
Tel.
Yards
0994
LIETUVIS AKIŲ
Rez. Tel Stewart 8193
pertekliai vargu ar galės pa
SPECIALISTAS
Rezidencijos
Tel.
Plaza
8299
tenkinti visus paklausus. Dau
Palengvins akių jtempimą, kuris
VALANDOS:
giau atsargos esama tik Ma
eeti priežastim galvos skaudėjimo,
Nuo 10 iki 12 dieną
svaigimo, akių aptemmio, nervuoturijampolės, Alytaus, Rokiškio
Gydytojas ir Chirurgas
Nuo 2 iki 3 po pietų
mo, skaudamą akių karštį.
Nulmu
Nuo 7 iki 9 vakare
čataractus. Atitaisau trumpą regystę
ir Raseinių rajonuose.
6558 S. HALSTED STREE'J
Nedel. nuo 19 iki 12 dieną
ir tolimą regystę.
A.
A.
Pavasario sėja balandžio
Prirengiu teisingai akinius visuose
Vai.; 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Ltai tikimuose, egzaminavknas daro
mėn. gale daugumoj vietų jau
mas su elektra, parodančią mažiauMYKOLAS MELDAŽIS uas
klaidas.
prasidėjo ir ligi gegužės mėn.
Mirė liepos 7 d.. 1932 m, 5
Speclaie atyda atkreipiama mokypfiso: Tel. Victory 6893
vai. ryto 56 metų atnžiaus. Ki
Įklos vaikučiams.
pirmųjų dienų ėjo normaliai.
Perkėlė savo ofisą po numeriu
lo iš Suvalkų red., Marijampo
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
Rez.: Tel. Drexel 9191
lės apskr.. Šilavoto parap., In
Sąryšy su praeito rudens ne
re. Nedėliomis pagal sutartį.
4729
SO.
ASHLAND
AVĖ.
Jei
neatsiliepia
šaukite Central 7464
gavangiu kaimo.. Amerikoje iš
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
gyveno apie 49 meti).
palankiomis sąlygomis žiem
PĄ
LAIKĄ
SU
NAUJU
IŠRADIMU,
SPECIJAL1STAS
Paliko dideliame nuliudime
□augelių atsitikimų akys atitaisomos
moterĮ Anelę, du sunu Mykolą
kenčiams įsėti, bendras žiem
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
ir Ketmondąr 3 dukteris: Anėbe akinių. Dalmr kainos pcrpu., pi
kenčių pasėlių plotas dauge
lę, Virginiją ir Aleksandrą, ma
gesnės, negu buvo. Musų kainos nl- Vak: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po Rusas Gydytojas ir Chirurgą s
pietų: 7—8:30 vai. vakara
gejeiės, kaip kitų.
rčią i’earl, anūkę Normą, uoš
lyje vietų išėjo bent kiek ma
vę Domlnsklenę. seserį Marijo
Nedėliomis 10 Iki 12
Specialistas moteriškų, vyriš
4712 S. ASHLAND AVĖ.
ną Kruėevičienę ir švogerį Le
žesnis, ir už tat žada padidėti
Telefonas Midway 2880
oną Krušovtčių, broli Joną ir
kų, vaikų ir visų chroniškų
Tel. Boulevard 7589
brolienę Batavijoj, III. o Lietu
pasėlių plotai vasarojui.
voj tėvą ir gftnines.
ligų.
Kūnas pašarvotas 2244 W 23
Žiemkenčiai
(ir dobilai į
Pi. Tel. Canal 1068. Laidotuvės
HEMLOCK 8161 t
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Tel. Yards 1829
Įvyks panedėiy liepos 11 d. iš
šiemet išsilaikė gerai. Kiek
Kampas 31st Street
nam,ų 8:30 vai. bua atlydėtas J
Vai: 19—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. v
Aušros Vartų parapijos bažny
daugiau išgedusių javų paste
Nedėliomis tr šventadieniais 10—12
čią, kurioj Įvyks gedulingos pa
už velionio sleląi. Po
bėta tik Kretingos ir Rasei- | maldos
LIETUVIS
AKIĮJ
SPECIALISTAS
(Naryauckas)
pamaldų bus nulydėtas J Šv.
Kazimiero kapines. Nuošrltižiai
nių rajonuose, taip pat iš da
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
Tek Hsmloek 8790
kviečiame visus gimines, drau2429
West
Marųuette
Road
gus-ges
ir
pažyst&mus-mas
da

Rea Tel. Prospect 0810
lies Vilkaviškio — Kybartų
VALANDOS:
lyvauti šiose laidotuvėse.
rajone. Daugumoje tačiau tie (
Nultudę: Moteris, Sunai. Du
9 Iki lt ryto. 7 Iki 9 vakare
DR. B. ARON
kterys, Marti, Amukė, Uošvė,
Utarn. ir Kstv vak. pagal sutarti
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
rugiai ir ypač kviečiai išsilai-, Sesuof Švogerts, Brolis ir Gi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
756 WEST 35th STREET
kė gerai. Bendras žiemkenčių ! minės.
Laidotuvėms patarnauja gra
Ofisas 6166 South Kedala
Kampas Halsted 8L
borius Lachawlch.
Telefonas
SKAITYKITE IR PLATIN
rugių plotas šiemet įvertinaRea
<436 So. Cailfornla Avė,
Roosevelt 2616.
Valandos: nuo 19—4; nuo 1—8
KITE
“
DRAUGĄ
”
jmas apie 470 tūkst ha prieš
NedėUomle: Auo X9 Iki 13.
XU.< X UI B. K HMrtikrat Ket<

DR. GUSSEN

OR. A. L YUŠKA

DR. M. T. STRIKOLIS

DR. A. R. McGRADIE

DR. ATKOČIŪNAS

A. L. DAVIDONIS, M. D:

DR. J, P. POŠKA

DR. VAITUSH, OPT.

DR. MAURIGE KAHN

DR. H. BARTON

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. A, ROTH

. DR. G. SERNER

DR. V. S. NARES

DRAUGAS

6

lių užsipelnė Aldona Dambrauskiūtė, ir Ona Šegždžiūtė, o
“honorable mention” gavo B.
Žičkiūtė ir Elena Sabonaitė.
Smuiko aukštesnio skyriaus
X
“honorable mention” užsipel
nė Walter Andrews, M. Kazlauskiūtė ir Bronė Markuniūtė. Vidurinio skyriaus meda
lius gavo Albert Koplewski ir
Aldona Bružiūtė, “honorable
mention” gavo Angelus Delabadio ir Jurgis ^mulkis. Jau
nesniojo skyriaus medalius
gavo šie mokiniai: Elena Kazragiūtė ir Antanas Uksas.

C H I C A G O I E
MES SKRISIME IŠ NEW ivisų Amerikos lietuvių koloni
'jų organizacijų vadus pasit.aYORKO Į KAUNĄ!

Pirmadienis, liepos 11 d., 1932

/ -./
9

.-1,
MBB
________
į rus sudaryti mūsų skridimui
Lietuvių tauta laukia iš sa-jper Atlantikų remti komitefri’j
V"
vo sūnų ir drąsesnių žygių, tų ir surengti kiekvienoje apy
Būtinai reikia ir jos sūnanis linkėję LIETUVIŲ AVIACIprisidėti prie bendrojo darbo JOS DIENĄ.
IO—tirti dar mažai žinomas He-'j, Minfto tikslo gigkianti rci.
03
mių Atlantiko vandenyno oro kSg ap|ankyti visas liet,lvi„
sroves. Mes, gyvendami to gyvenamas vietas. Tad reikės
kiais laikais, kada stengiama sudaryti mūsų kelionės marš
/t*.
si oras panaudoti žmonijos rutų ir iš anksto nuskirti LIE
reikalams, laikome savo parei TUVIŲ’ AVIACIJOS DIENĄ
M;?-*
Ig
Ten buvęs
it
ga tautos vardu tų darbų gar kiekvienoje kolonijoje. Norin A. a. Mykolas Meldažis, ku
so*
ris liepos 7 d. sutiko netikėtų •
— r.
bingai atlikti.
tieji gauti platesnių žinių ir ir nelaimingų mirtį. Velionis Į IŠ NEK. PRAS. Š. M. P. PA
*
, -r* JS' rr-t
Dar niekas nėra tiesiai, ne susižinoti su mumis tais rei- buvo plačiai žinomas biznio- j RAPIJOS SUSIRINKIMO
4$)
nusileisdamas, nuskridęs iš A-' kalais prašomi kreiptis šiuo rius Chicagoje. Priklausė prie !
iii
Brighton
Park.
—
Susirinki

merikos j Lietuvų. Tad mes,1 adresu: Mr. Stephen Darius, daugelio liet. draugijų. 1910 '
žemiau pasirašę, esame pasi-' 3239 So. Ifalsted St., Chicago, m. vyko su liet. delegacijų į mas įvyko liepos 3 d., parapi
jos svetainėj. Atidarė kleb.
ryžę tai atlikti. Jau daug dar- Illinois.
Vašingtonu pas prez. Taft rei
bo tuo.tikslu yra atlikta. Lėk-1 Organizuojamos mūsų skri- kalauti, kad Jungt. Valst. sta kun. Ą. Briška malda. Tarp
• '
kitko klebonas pranešė, kad
tuvas (aeroplanas) tam reika-Į dimo rėmėjų• grupės kiekvieAkron’e, Ohio, baigiamas statyti kitas milžiniškas vardu U. S. S. Macon orlaivis. Bus
tistikoje lietuviai būtų užra
lui jau yra nupirktas. Kai ku- į noje kolonijoje. Busimieji tų šomi lietuviais. Velionies kū gavęs daug nuo biznierių ir 785 pėdų ilgumo.
rips įmonės (firmos) pasiža-; rėmėjų kiekvienos kolonijos nas laidojamas šiandien iš Au ekspresininkų trokų, kurie nu
X P-lė M. L. Gurinskaitė, mų šiandie, liepos 11 d., 7:30 LIETUVOS ŪKIS 1932 ME
dėjo suteikti gazolino, induk- komitetai didins rėmėjij skai šros Vartų par. bažnyčios į veš žmones į parapijos pikni
kų, liepos 17 d., Birutės dar A. R. D. centro rašt., 4 d. lie- vai. vak., Šv. Kryžiaus parap.
TŲ PAVASARĮ
torinį kompasų krypčiai lai- čių ir įrašys jų pavardes bei Šv. Kaziimero kapines.
žan,
ir
kad
dar
daugiau
reikia
pos
(sulyg
kelionės
plano)
tumokyklos
kambary.
Visos
nakyti ir radijo priimtuvų. Be- vardus į tam tikrų rėmėjų knv
darbininkų. Tikietų pardavė rėjo praleisti stebuklingoj vie! rėš prašomos susirinkti.
(Tęsinys 5 pusi.)
lieka tik padirbdinti naujus gų. Ši knyga bus lėktuvu nu
rius
ar
daugiau,
tampa
gar

jas bus V. Ragaišis; atėmė- toje Lourdes, Prancūzijoj.’Tai į
Valdyba
sparnus, pritaikytus tolimam vežta j Lietuvų ir padėta Vy
šia su skbla apie 39—50.00 li
bės
rėmėjais;
jų
pavardės
bus
jais:
F.
Vaičekauskas,
A.
Sabus atmintinas “Fourth ofi
skridimui, įrengti 6 gazolinui tauto Didžiojo muziejuje; am
tų.
! Dievo Apvaizdos parap. —
tankus (bakus), kuriuose til žių bėgyje ji įgys didelės is įrašytos į rėmėjų knygų ir be moška, M, Petkelis; prie ka- July” p-lei Monikai.
Protestuoti vekseliai. Pro
to dar ant minėto lėktuvo jie sos: V. Paukštis, J. Blažis;
Maldos Apaštalystės draugija
ptų apie 800 galonų ir apdai toriškos vertės.
testuotų vekselių skaičius ir
rengia 20 metų sukaktuvių išlinti visų lėktuvo pavidalų. Be
Tad, brangūs tautiečiai, tei įgyja teisę paskraidyti tuo baro “gaspadorius” G. Pakelsuma sausio ir vasario mėli.
’
tis; darbininkai: P. Kulikaus-;
j važiavimų į Marąuette Parto dar reikia įsigyti ir astro- kitės tinkamai įvertinti mūsų lėktuvu.
buvo
daugiau kaip du kart di
i kų. Komisija dirba išsijuosius.
nominės navigacijos prietai-. pasiryžimų ir malonėkite vie Be to, Chicago’je sudaro-; kas, J. Bartašius, J. Sandoros,
West Side.— Moterų S-go- Biznieriai dosniai aukoja. desnės už praeitų metų tuo
sai. Iš viso reikia įvairių įren ningai įvairiais būdais prisi mas vyriausias komitetas reni! F. Žylius, F. Kjlkius; prie šlė
gneka apie šį išvažia- pat laiku. Tik* kovo mėn. su
gimų $4,000 sumai. Mes, susi dėti pre to darbo, kurs mūsų, ti pirmajam lietuvių skridi- gos: J. Kisielius ir J. Paulius; i 55 kp. mėnesinis susirinkimas j y.^.
prie lazdelių: A. Gendrolius; įvyks antradienio vakare, lie ! vinių. Prašome svečius ir kitų mos indeksas kiek nukrito ir
dėję visus savo pinigus, nu tautos vardų iškels ir plačiai I”"" per Atlantik»protestuotų vekselių suma ne
tiečiai,
«'iai tei- prie “beihių” J. Rr.p5hu.kis pos 12 d. Visų narių nuošir- ko|oni jl! dalyvauti. Piknike
pirkome $16,000 vertės lėktu pagarsins po platųji pasaulį. I Tad’ b,angfls tauli
darže- džiai prašome
susirinkti. Rei-1. ka|b(-.s kna Albavičius, kun. buvo didesnė už pr. metų ko
tinti mūs., ir Mickaa; prie “rūtų
.......
.............................
vų. Taigi, tam istoriškam lie Sukruskite visose Amerikos ! k,tSs t.,."kamai ivertiati
” Ttr Put kusi- nrip rntn A
.
Jpasiryzimų ir malonėkite pri- lin
lio”
Ig. Petkus; prie rato A. kin
kia Mntnrti
aptarti išvnž.iavimn
išvažiavimo roiknreika-, ........
Vaitukaitis dr-jos
dvasios va vo mėn., kiek daugiau kaip
tuvių žygiui esame paaukoję lietuvi, kolonijose
pusantro karto, nors protes
Pirmojo lietuviu lakūnu I si',5li prie to llarbo:
Lendžius ir A. Lekas. Į pkra- lūs ir kiti svarbūs 'dalykai. dag Bug mazika; Sokiaį, daivisų savo turtų ir aukojame
tuotų vekselių skaičius ir ko
visas savo jėgas. Atlikome pa skridimo per Atlantika iš New'zuokite vielinins rėmėjų ko. PU°» piknikų bus kviečiam. Be to,prašome grąžinti bu-’
Lietuvi,
biznieriai ir profesijose- vusio kp. vakaro pinigus arini Į
nepamirškite liepos vo mėn. veik du kartu didėstys tik tai, kų galėjome. Bū Yorko į Kauną rėmėjų teisės: n'itetus ir
1) aukoie 1 doleri tampa Av“m.los Dienų. Visais reikaKrėtimus paruosti apsie- ,ikietus
, lodei nepamirškite
liepos uis, kaip pr. metų kovo mėn.
tinai reikalingų lėktuvui įren
Matyti, kad pastaruoju laiku
17 dienų.
.
auKOJ- 1, aolert ta,"I,d |ais malonėkite kreintis nu-š mėF. Žylius ir O. Kazlauskie-'
maioneKiie Kreiptis au,iė- _
gimų įsigyti patys jau neįste rėmėjais ir gauna rėmė o bi-'
protestan eina daugiau smul
Kp. pirm., S. Sakalienė
Tinginė
ngiame. Tad tikimės, kad tai lietą su lėktuvo ir lakūnų at-i™“ m,ro'>-vtu adre8«- » sa™ "cju klobono pagalba.
kūs vekseliai.
.pusės, mes iš anksto nuošir- Maldos A post. drougija ren
atlikti mums padės patriotiš vaizdaisVaržytinių skaičius už nesu
Town of Lake.
Šv. Kaži-'
džiai dėkojame Jums už parabiznierių produktu'- Ji
kai nusiteikę mūsų tautiečiai
2) aukoję 5 dolerius ar dau
mokėtas skolas per pirmus
akademijos rėmėjų 1—Amerikos lietuviai. Tuo tik giau tampa rėmėjais ir be to mą ir pagalbą. Jūs patarimu- ! "',fias Pik'dkierius skaniai m.ero
tris mėnesius šių metij tiek
site ne tiek mums, kiek mūsų pav-iBinti. P. Paulini,ė žadėjo mas skyrius laikys susirinkislu aplankysime visas dides dar turi teisę paskraidyti tuo
kilnojamo, tiek nekilnojamo
parvežti iš ūkės skanių sūrių.
tautai,
kuriai
teks
garbė
u
z
nes Amerikos lietuvių koloiii-j lėktuvu, kuriuo mes skrisime
turto didesnis už 1931 ir 1930
Tat nepamirškite liepos 17
, laimingų mūsų nuskridimų į
jas.
į Lietuvą;
<k važiuoti į Birutės daržų,
Todėl nuoširdžiai prašome
3) asmenys, aukoję 25 dok j Lietuvų ir grįžimų atgal. Į
ir Archer Avė.
talką ir garbingų darbų, tau
Wm. J. Kareiva
Par. komiteto narys
Savininkas
tiečiai !
CHICAGO, ILL. Šį mėnesį a. a. Tėvo
Dfil g-'Tiansios rySles
ir patarnavimo. Sau
Lakūnas kap. St. Darius.
Felikso Kudirkos paminklo statymui Ko
kit.
BRIDGEPORTO ŽINUTĖS
___
DIDELIS
PASIRINKIMAS
NAUJŲ
KNYGŲ
Lakūnas Stasys Girėnas
ORF.EN VAI.LEY
misija išsiuntinėjo visiems Kolegijos Rė
PROIHTCTS
mėjams sekantį atsišaukimų;
Olsells Svti-Sių klausi
X Pp- Jurgis ir Cecilija Pe- į GARBINGA BUTT TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis
nių. sviesto ir sūrių.
Didžiai Oerb. Tamsta;—
METŲ UŽBAIGIMO
įtraičiai, žymūs Bridgeporto
kaina ........................................................................................ 10c.
4644 SO. PAVEINA STREET
Šv. Kazimiero kapinyne ilsisi keletas
Tel. Boulevarrl 1389
KONCERTAS
• lietuviai, buvo išvykę trum NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
Marijonų Kongregacijos narių. Jų tarpe
poms atostogoms į Port Wakaina ........................................................................................... 75c.
d. g. kun. Feliksas Kudirka, Marijonų
Bridgeport.
—
Praėjusi
sek

sbington, Wis„ pas savo gimi KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks
Tel. Hemlock 2323 ’
Provincijolas Amerikoje, kuris tiek daug
madienį
Liet.
auditorijos
sanes.
darbų nudirbęs Amerikos lietuvių kata
mų drama, kaina......... '........................................................ 25c.
' lėj įvyko koncertas, kurio pro
likų visuomenės gerovei. Jo pasidarbavi
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.
mu lietuvių katalikų spauda sustiprėjo,
gramų išpildė Beetboveno Mu
NAMU STATYMO KONTRAK
Pranas Jakštas, kaina........................................................... 50c.
labdarybės darbai išplėsti, ligoninė paTORIUS
zikos Konservatorijos moki
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla 6504 S. WASHTENAW A VU
/ statyta, kolegija įsteigta ir daug kilų
niai. Tai buvo Konservatori
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
kilnių darbų nudirbta.
jos mokslo metų užbaigimai.
A. a. Tėvas Feliksas savo nuopelnais
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
Konservatorijoj mokoma įvai
mūsų visuomenei sau nemirštantį pamin
TEOLOGUOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.
riais instrumentais groti, tai
klų pasistatė. Tačiau, mes būtum nedėkin
Užlaikome naujausios ma
246 puslapių kaina ..................................................
$1-75
ir koncertas buvo labai Įv ai
gi, jei prie mūsų mylimo veikėjo ir vado
dos
žierus, laikradžius, radios,
TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C,
kapo laikino paminklo nepastatvtume. Be
rus. Mokiniai išpildė klasišelektrikinius laikro
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. taipgi
abejbnės, jis to nereikalauja. Nereikalau
Įkus šmotelius.
ja to nė Marijonai. Bet, nežiūrint to, lie
ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy tižius, movie cameras, proj^cĮ Savo užduočių išpildyme pa
torius dėl judonių paveikslų
tuvių katalikų visuomenė savo iniciatyva
mas, iŠ 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.
Isi/.ymėjo Albina Urbiūtė, Siltai turi padaryti. Jos dėkingumo jausmas
kun J. Bikinas, kaina.......................................................... 90c. rodymo. Kainos labai nupigin
Į vija Ijenkiūtė, Gertrūda Juzeir ateitis to reikalauja.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. tos.
jniūtė.
Mūsij himne pasakyta; “Iš praeities,
Aukštesniame piano skyrių“Draugo
pikniko komisi- LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra 2650 W. 63rd St.. Chicago, III.
tavo sūnūs te stiprybę semia.” Mūsų pa
Tel. Hemlock 8380
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina........... 80c.
je Konservatorijos mokytojai
kviečia visus pikniko darstatytas paminklas prie a. a. Tėvo Felik
so kapo jaunosioms kartoms primins, kad
pripažino užsipelniusiais šias kininkus ir darbininkes, taip- ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. ŠeSkereikia dirbti ir gyventi Dievo garbei ir
vičius, kaina.................................................................................20c.
mokines: Silvija Senkifttė, E- K’ visus programos pildytojus,
, tautos gerovei. Tai bu« akstinas it įkvė
Iena Dedinaitė, ir Albina Ur- muzikantus, dainininkus, at- DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina.......................
pianas visiems Amerikos lietuviams savo
bifltė, “honorable mention” vYkti antrailienį, liepos 12 d. 5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C
darbais užsipelnyti atlyginimo Danguje
kaina .............................
16c.
užsipelnė Juozapina Bitinaitė. i Aušros Vartų par. salę, Suir atminimo žemėje.
manai pirkti automoblIĮ, ateik
Vidurinio skyriaus meda- ėję pasidalinsime pikniko įs- SIETUOS TAKAT TOBTTLYBfiN, parašė kun. D-ras K. Ma pasJeimus
Tam tikslui yra susidariusi komisija,
pirmiau, nes mes užlaikome
kuri ir prašo a. a. Tėvo Felikso paminklo
tulaitis, M. T. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00 vien % iŠ geriausių ruSlų automobi
lius gavo St. Mikašiūtė, Sofi- pūdžiais, rezultatais ir pasi
lius — 8TTTDEBAKER.
kurie yra
statymui paskirti ir prisiųsti savo aukų
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.
ja Norkifltė, Romanas Man- tarsime apie tolimesnius darTaipgi mes turime pilna pasirinki
Prašome siųsti šiuo adresu. Marian Fathkus, “honorable mention” — bus. Turėsime užkandžių. Teimą vartotų karų labai prieinamą Ir
ers, 2334 So. Oaklev Avė., Chicago, III.
nebrangia kaina.
iAlbert Kop,ewski ir Juozapi- kitės sueiti, nesivėlinti. LaukSu pagarba,
MIDLAND MOTOR SALES
1 na Blankifltė.
sime.
A. A. Tėvo Felikso Kudirkos
4482 ARCHER AVF.NI E
2334 So. Oakley Avenue
Žemesniame skyriuje medaPaminklo Slahjino Komisija.
Teljtphone Lafayette 7139
i
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i

Knygos

JOSEPH VILIMAS

R, ANDRELIUNAS

40c.

Pikniko komisija

“DraugasChicago,
” niiuoia.

