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BERLYNAS, birž. 24. —
Vokietijos vyriausybės politi
nio biuro viršininkas dr. Al- 
fred Rosenberg dėl socialistų 
partijos panaikinimo štai kų 
užsienių diplomatams ir spau 
dos atstovams pranešė:

‘‘Socialistų partija buvo tik 
vienas lavonas, be mažiausios 
gyvybės. Prieš 70 metų ši par 
t i ja pakilo su Marxo vėliava, 
daug ką pažadėdama. Paskiau 
ji apleido minias, panaikino 
privačios savasties pagarbų, 
ėmė skleisti pacifizmu ir vir
to lavonu. Kad apsisaugojus 
dvokimo, šį socialistų partijos 
lavonų reikėjo palaidoti.”

I)r. Rosenberg baigė: “sian 
dien Vokietijai lieka vienas iš 
dviejų pasirinkimas: arba Hi
tleris, arba raudonasis tero
ras.”

MADRIDAS, birž. 24. — 
Ispanijos katalikai vakar, 
Saldž. V. Jėzaus Širdies die
nų, dėl radikalų šėlimo nega
lėjo ramiai ir dievotai šven
tės praleisti. Pagal senųjį įp
rotį, katalikai šalia savo na
mu ir balkonuose išstatė Sald-

Amerikos indijonų grupė Cbicagos šimtmečio pažangos parodoje.

MEKSIKOJ POLICIJA ŠVENTŲJŲ 
PAVEIKSLUS UŽGROBIA

MEXTCO CTTY, birž. 24.—
Tobasco valstybės gubernato
rius Garrido Canabal kasdien 
dnrosi aršesniu persekioda
mas Bažnyčių ir katalikus.
Jis imasi jau karštutiniausių 
priemonių. Uždraudžia kata
likams savo namuose turėti 
šventųjų paveikslus. Jo siun
čiama slapta ir uniformuota 
policija įsiveržia į privatus 
katalikų namus ir butus ir 
ten užgrobia randamus šven
tųjų paveikslus, statulas, ar-ftėti vykdomus persekiojimus.

ba kitokius katalikybės ženk
lus. Ne mažas katalikų šeimų 
skaičius paspruko į kaiminin 
gus valstybes, kad išvengti po
licijos žiaurumo.

Kaip tai visa atsiliepia į 
katalikus? štai kaip: perse
kiojami žmonės dar stipriau 
ir karščiau ima eiti, kiek ap
linkybės leidžia, savo tikėji
mo pareigas. Kai kur net bu
vusieji atkakliausi bedieviai 
grįžta katalikybėn, kad ben
drai su visais katalikais ken-

BERLYNAS IŠ ORO 
“PULTAS”

NORI ATSTOVUS 
ATŠAUKTI

LIETUVOJE
LONDONAS, birž. 25. — 

Vakar ekonominėje konferen
cijoje visi darbai buvo nu- 

žiausios V. Jėzaus širdies ve-Įtraukti. Per dienų privatūs pa
sitarimai vvko.liavas

Radikalų sukurstytos tam
suolių gaujos ėmė dūkti kai 
kuriomis gatvėmis, plėšti ir 
deginti tas vėliavas — gyven
tojų dievotumo simbolį. Kur.__ , , , . 

i , - - - v , (valstybės atsisako doleri stakatalikai pasipriešino, ten1, .,. J 1
riaušės pasireiškė. ■' Policija 
radikalų daug nevaržė.

, Vra daug sužeistų ir areš
tuotų. Tarp areštuotų daugu
ma yra nekalti katalikai.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Prancūzijos vyriausybė 
raginama iš konferencijos at
šaukti savo atstovus, jei J.

ibilizuoti.

UŽ ŠNIPINĖJIMĄ

PRISIKĖLIMO
BAŽNYČIA

BERLYNAS, birž. 25. _
Spauda paskelbė, kad vakar

VOKIETIJOJ AREŠTUOTAS 
SOCIALISTŲ VADAS 

LOEBE

BELGRADAS, birž. 25. — 
Jugoslavijoj areštuota 6 as
menys, kaltinami šnipinėjimu. 
Tarp areštuotų 4 yra buvę 
Austrijos-Vengrijos karinin
kai.

BERLYNAS, birž. 24. 
Areštuotas buvusis apie 12 PENKI APKALTINTI

metų Vokietijos parlamento 
nežinomais lėktuvais nežinomi į pirmininkas, socialistų vadas 
lakūnai iš Berlyno padangių ,Fanl Loebe. Jis kaltinamas

veikimu prieš Hitlerio vyriau j rnenys pripažinti 
sybę.

išmėtė daug atsišaukimų prieš 
Hitlerio vyriausybę.

Vokietijos vyriausybė netu
ri nė jokių savo krašto sau
gai lėktuvų.

TRYS PRIGĖRĖ MICHI- 
GAN EŽERE

NEW YORK, birž. 25. — 
Federaliniam teisme penki as- 

kaltais už 
i pinigų dirbimų. Juos laukia 
kalėjimas.

FRANKFORT, Mieli., birž. 
24. — Pereitų ketvirtadienį 

TOKYO, birž. 25. — .Tapo- Miehigan ežeran įkrito lėktu- 
kuriuo skrido 3 vyrai ir 
i moteriškė. Visi vyrai 

žuvo, o moteriškė tik po 33 
valandų ištraukta iš vandens. 
Ji buvo prikibusi prie gazoli 
no kubiliuko

IEŠKO LAKŪNO

PTTTKBURGH, Pa., birž. 
24. — Ekonominiais sumeti
mais iš Pittsburgho universi
teto fakulteto paleidžiama 75
nariai.

Kaune, Žaliajame kalne 
jau pradėti tiesti pamatai pa 
minklinei Prisikėlimo luvžny- 
čiai. Sta-toma pagal naujų, pa 
keistų projektų.

Bažnyčia savo forma ryš- 
sos linijos ir sienų, ir bokšto 
ir piliorių bėgte bėga aukštyn, 
kiai vaizduos prisikėlimų: vi-

Bažnyčios didž. altoriuje st
ovės didelė Kristaus prisikėli
mo statula.

Bažnyčia bus didelė, nė kiek 
nemažesnė už arkikatedros ba
zilikų. Ji turės 73 metr. ilgu
mų) 24 metr. pločio ir su bokš
tu iki kryžiaus, <84 metr. aukš
čio. Žmonėms susirinkti plo
tas viduje sudarys daugiau 
kaip 1,(XM) kv. metrų. Bus į- 
rengta apie 700 sėdynių ir, 
dar liks per 2,000 vietų stovė
ti.

Pagal sąmatų bažnyčiai ga
lutinai pastatyti reikės 1 mil. 
1IX) tūkst. litų. Visi Lietuviai 
šitokia suma bus visai nedide
lė.

Nežiūrint dabartinio sun
kaus laiko, bažnyčia manoma 
baigti 1935 m.

Konstatavus tokį dalykų, by
la apie vagystę įgavo visiškai 
kitokio pobūdžio. Dabar visi Į 
mano, kad Paškauskas gal ir! 
dalyvavęs vagystėje, tų pačių 
vagių kaž kuriais sumetimais , 
buvo nužudvtas.

CH1CAGOJE

MUŠĖ AUTOMOBILINI- 
NINKĄ

UŽ PIGESNIUS ‘LAISNIUS’

100,000 LT. KATALIKŲ 
UNIVERSITETUI

Kat. universitetui aukoms 
rinkti Vilkaviškio vysk. komi 
tetas jau baigė 1932 m. rink
liavų. Viso Vilkaviškio vvsku 
pijoj suaukota 108,094 lt. 24 
c., 4 parapijos dar nebaigė 
rinkliavos.

Stambų vaidmenį lošia šio 
je rinkliavoje kun. Slavyno 
paaukotas sklypas žemės su 
trobesiais Virbaly, 65,(XX) li
tų vertės.

Šios aukos parodo, kad 
kat. universitetu susirūpini
mas yra didelis ir kad, nežiū
rint į krizj, katalikai parodė i 
didelį nuoširdumų ir pasiš- Į 
ventiinų tam kilniam darbui. •

Traukiamas tieson policmo- 
nas A. Brad-tke iš W. Nortli 
avė. stoties. Jis apmušė vienąj 
automobilininkų už tai, kad 
tas reikalavo parodyti polic- 
mono žvaigždę, kad patirti, ar 
iš tikrųjų jis yra poliemonas.

Kai kurie Cbicagos alder- 
monai pareiškia, kad1 alaus 
pardavimui “laisniai” turi bū 
ti daug pigesni. Tas gelbės 
blaivybės platinimui.

ŠVENTOSIOS ŠEIMYNOS 
NAMAI

Vakar popiet Chicagoj pa
šventinta ir atidaryta Švento
sios Šeimynos vardu naujoky- 

Cooko apskrities prokuroras 'nas (settlement), 1120 Wash-
pranešė, kad jis apturi daug J bume avė. 
nusiskundimų dėl policijos 
brutalumo. Kas nors turi būt 
daroma.

LENKIJOS “NUOSTABA”

VARŠUVA, birž. 24. — Bir 
želio 15 d. Lenkija nemokėjo
J. Valstybėms karo skolos da 

Kai kada teismai nubaudžia ■ j|eg jr j y uj tai
automobilių vagius kalėjimu.

DIDELE NAUJIENA

ŠNIPINĖJIMO LIGA PAS 
JAPONUS

nų vyriausybė pranešė visoms vas> 
savo radijo stotims, taip pat viena 

[laivams, kad gelbėtų surasti 
amerikietį lakūnų Mattern.

Laikraščiai apie tai žymiomis 
raidėmis, kaip apie kokių re
tenybę, praneša.

Yra priežasties. Chicagoj 
kasdien ne mažiau kaip vienas 
šimtas automobilių pavagia
ma. Vagius gi retai pasitaiko 
nutverti. Turbūt jie nė negau
domi.

GAL PASVEIKS

Lenkiją papeikė ir suignora- 
vo kvietimą j skolų revizijos 
derybas.

Lenkijos vyriausybė reiškė 
“nuostabos” ir pasiuntė į 
AVashingtonų notų.

DEMOKRATAI GAUNA 
VIETAS

KUBOS VETERANAI UŽ 
TAIK$

LAKEHURST, N. J.,, birž. 
24. —,lš Akron, O., atskrido 
čia milžiniškas dirižablis Ma- 
con, kurį karo laivyno vyriau
sybė priėmė.

KATALIKŲ BAŽNYČIOS kai būtų tvarkingai nulydimi

HAVANA, birž. 25. — Ku
bos nepriklausomybės karo 
veteranai deda pastangų, kad 
politiniai saloje nesutikimai 
gražiuoju Išritu nutraukti.

NAUJŲ VIEŠKELIŲ 
TINKLAS

BERLYNAS, birž. 24. 
Kanclerio Hitlerio vyriausy

į bažnyčias ir cerkves. Ji i- 
masi priemonių, kad į moky
tojų vietas neįsiveržtų koki 
kairieji pradai, kad švietimo 

komisijos nepakliūtų kairių
jų įtakon.

štai Atėnuose graikų sta
čiatikių metropolitas Noxos 
vyriausybei įskundė Uršulie- 
čių seserį} išlaikomų mergai
tėms mokyklų tvirtindamas,

.. ... . kad toj mokvkloj seserys vie-
tucijoo, kur, pilvams ūžt,k- mergaiteR staHatikes

verčia katalikybėn.

STOVIS GRAIKIJOJ

ROMA (per paštų). — Ka
talikų Bažnyčios stovį Grai
kijoj išaiškino čia viešintis 
Tbeodoropolis katalikų grai

kų apeigų vyskupas G. Cala- 
vassi.

Šiandieninė graikų Vyriau
sybė, sakė jis, yra taikingai 

M nusprendi vi«ą Vokietiją ir laikosi koneti-
išraižyti ko geriausiais auto
mobiliams vieškeliais. Norima, 
kad Vokietija tuo atžvilgiu
būtų visiems kraštams pavyz
džiu. Turės darbo iki 500,000 
darbininkų.

rina įvairios laisvės teisę
Vyriausybė daugiausia do

mės kreipia j religinį vaikų 
auklėjimų. Ji net mokyto
jams įsako, kad šventėmis vai

Vyriausybė į minimų mo
kyklų pasiuntė inspektorių. 
Šis ištyrė ir paskelbė moky
klai palankų raportų.

VAGYS SAVO BENDRA
DARBI NUŽUDĖ

VIEŠINTOS, Panevėžio ap. 
—t Pernai priešKalėdas dingo 
Viešintų kaime tarnavęs Adol
fas Paškaus. Apie tai žmonės 
visaip kalbėjo, bet dauguma 
jo žuvimų spėjo su rudenį su
sekta vagyste. Susekti vagys 
visų kaltę suvertė minimam 
jaunuoliui. Kadangi jis buvo 
dingęs, tai ir byla teko dėl to 
nutraukti. Tik š. m. geg. 9 d. 
Viešintų klebono lauke, prie 
pat Užubalių kaimo, buvo su
rastas kapas, o jame jauno 
žmogaus lavonas. Iškasus la
vonų, kai kas patvirtino, kad 
tai Ad. Paškauskas. Gydyto
jas, betyrinėdamas užtiko kai 
riame pety apvalių žaizdų ir 
tokių pat nugaros vidury. Skr 
odžiant paaiškėjo, kad jis bu 
vo dviem šūviais peršautas.

TOKIJO, birž. 25. — Tarp 
japonų praplitusi šnipinėjimų 
įtarimo liga. Kiekvienas sve
timšalis saugojamas ir šnipinė 
jime Įtariamas.

Tomis dienomis
sulaikytos 3 amerikietės mote 
rys dėl fotografijų ėmimo. Ir 
keletas katalikų misijonierių 
išklausinėta, ar kartais jie ne
siunčia laiškais fotografijų iš 
Japonijos.

Iš Peoria, Ilk, praneša, kad 
pasišovęs buvusis Illinois vals 

Japonijoj ;tybes finansų direktorius Ki- 
nney gal pasveiks.

Jis pasišovė, kad išvengti 
atsakomybės, kada valstybės 
finansuose rasti dideli truku
mai.

KIEK SVETIMŠALIŲ 
ROMOJE

ROMA, birž. 25. — Patir
ta, kad šiame mieste -tik 7,949 
svetimšaliai nuolat gyvena.' 
Roma turi 1,053,280 gyvento
ją.

DU POLICMONAI 
TEISMAN

“Grand jury” atidavė teis
man du Evergreen Parko 
poliemonus už automobilinin
kų mušimų. Tarp nukentėjusių 
vra viena moteriškė.

WASHINGTON, birž. 24.— 
Laimėję krašto vairų demok
ratai galybes respublikonų pa
šalino iš valdiškų vietų. Sa- 

jkyta, kad tas daroma ekono
miniais sumetimais.

Dabar gi pašalintųjų vietos 
užpildomos demokratais. To 
ne gana. Sukeliama dar dau
giau įvairių naujų vietų de-- 
mokratų patenkinimui

MOTINA PAAUKOJO 
SAVO GYVASTĮ

PALIKTAS TARNYBOJE

AVASHINGTON, birž. 25.—' 
Anglų pramonės biuro virši
ninkas dr. W. A. Taylor su
laukė 70 m. amž. Turėjo būt 
paleistas. Bet prezidento Roo 
sevelto įsakymu jis toliau tar
nyboje paliktas.

BEPROČIO DARBAS

John Chesta, gazolino sto
ties, 4864 Archer avė., savinin 
kas, šeštadienį gatvaitėje pavo 
jingai pašovė Mrs. Martha A- 
dams, 40 m. amž., 4943 So. 
Komensky avė., ir pats tuojau 
pasidarė galų nusišaudamas.

J. Chesta buvo 
trijų vaikų tėvas.

LAS ANIMAS, Colo., birž. 
25. — Mrs. Guy Coffer, gel
bėdama iš gaisro savo 4 me
tų amž. vaikiukų pati liepsno
se žuvo. Vaikiukas išgelbėtas.

ŽAIBO UŽMUŠTI

WILLIAMSBURG, Ky., 
birž. 24. — Golfo žaismavie- 
tėj žaibo užmušta Mrs. C. 
Stover, 45 m. amž., iš Colu-

vedęs ir|inbūR, O., ir Eug. Bird, 16 m. 
amž., tarnaitis.
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(Tęsinys)
Muzikos garsas, arba tonas, 

j yra atskiriamas nuo jiaprasto. 
Aplinkiniuose Chicagos miesteliuose ai kaus, tiiukšmingo balso

ilgų eilę metų, nuo to laiko, kaip yra prapli-Į ^nik*//ie pavyzdį. Vai po ska 
tęs automobilių naudojimas, automobiliniu al 'uigonų dildo-
kai išnaudojami. Tuose miesteliuose dažnai ,*v dP*n,Ub duoda skii tingų ga- 
be mažiausios priežasties policija autoniobi- nuo PuPiasto \ejo ūžimo, 
liniukus sulaiko, pareiškia, kad jie areštuo

AUTOMOBILININKŲ IŠNAUDOJIMAI

jami už per greitų! važiavimų, pristato prieš
Balso tonas skiriasi nuo kal
bėjimo ir nuo dainavinio-gte
dojiino. Nors kalbant, ar gie
dant naudojama tas pats oras

DIENOS KLAUSIM^

KATALIKIŠKŲ MOKYKLŲ KLAUSIMAS

Kai kuriose J. Valstybių dalyse per šiuos 
sunkiuosius laikus katalikiškų parapijų mo
kykloms būtis labai pablogėjo. Kai kur jau 
net neįmanoma, kaip bus galima jas atei
nantį rudenį atidaryti. O reikia žinoti, kad 
katalikiškų mokyklų užlaikymui naudojama 
ko griežčiausia ekonomija. Ir ši priemonė kai 
kur nebeturi pasisekimo. Daug katalikų ne
dirba. O kurie ir dirba, tai savo uždarbiais 
neįstengia dvigubus mokesčius mokėti — vie
šųjų ir parapijų mokyklų užlaikymui. Kata
likų širdžiai yra artimesnės ir brangesnės 
nuosavos mokyklos. Jie pasiryžę jų neaplei
sti. Deja, valstybiniai autoritetai juos spau
džia privalomais mokesčiais viešųjų mokyk
lų užlaikymui. Išmokėjus šiuos mokesčius, 
pinigų nelieka nuosavoms mokykloms, kurias 
jų vaikučiai turi lankyti.

Ohio valstybės katalikų vyskupai krei
pės į tos valstybės legislatūrą, kad valstybė 
gelbėtų katalikiškoms parapijų mokykloms. 
.Vyskupai sumanė, kad kiekvienam kataliki
škų mokyklų vaikui valstybė skirtų nors 17 
dolerių per metus, tai trūkstančius 18 dolerių 
pridėtų patys katalikai. Pasidarytų 35 dole
riai. Tiek valstybė per metus išleidžia už 
kiekvienų viešųjų mokyklų vaikų.

Legislatūrai pranešta, kad tokia teikia
ma pagalba palengvintų ne tik katalikams, 
bet ir visus valstybės gyventojus apsaugotų 
nuo priedinių mokesčių. Ohio katalikai savo 
mokyklų užlaikymui iki šiol valstybei kas 
metai sutaupė po 15 iki 20 milijonų dolerių. 
Jei legislatūra nenorėtų prašomos katalikiš
koms mokykloms pagalbos pripažinti, tada 
daug katalikiškų mokyklų užsidarys ir tada 
pati valstybė pasijus reikalinga daugiau vie- 
šųjų mokyklų, daugiau mokytojų ir daugiau 
išlaidų. To pasekmėje bus didinami jau ir 
taip dideli mokesčiai.

Vyskupų reikalavimas ir sumanymas le
gislatūrai įduotas prieš įvyksiantį valstybė
je gyventojų referendumų pardavimo mokes
čių klausiniu. Gyventojai dauguma balsų aną
dien atmetė pardavimo mokesčius. Kaip kar

taikos teisėjus ir šie nekalti žmonės pinigiš- 
kai baudžiami.

PrieS šį automobilininkų tųsvmų ir iė- ir ,as I“*“ ,,also “P“™'“*. '<>- 
naudojimų kai kada pakildavo protestai, y- flau tona!i darosi i'airesnis, 
pač kada policija per klaidų sulaikydavo ko. I skirtingesnių. Kalbėdami dau 
kį įžymesnį politikierių, arba koki drųseanį «u'"OJe’ vartojama burnos or- 
pilietį. Kas gi iš tol Valstybiniai prokurorai, K““1' k,"',als kapojamu gar- 
pagrasindavo ir tas tuo baigdavosi. Kokį,888- bud trumpai isiaiškus žu- 
laikų automobilininkų gaudymai paliaudavo, dž,ua- Ciedojime-dainavime 
bet paskiau ir vėl atsinaujindavo. Kų gi pa.,bal’‘° rtygos-orgunai laikoma 
darysi, sakydavo ne vienas automobilininkas. talP, koks norima pa-
Prireikus pro kurį miestelį važiuoti, dažnai jį ar'^ tonas.
apsilenkdavo, nepaisant į laiko gaišinimų. Kaip balso tonas, taip ir ki-

x- . . , , T .. T1 . . . :ti gamtos, arba muzikos įran-Nesenai nuestelv Justice Parke įvyko i., . . .. ., ... . x- . . . . . km, garsai priklauso nuo tamkas tokio nepaprasto. Neteisingai sulaikytas
.... o. .... ,. !tikrų, matematiškai įsskai-automobiliu važiavęs įtakingas vyras. Jis .. ., , ... , . , ... v . .eiuotų, Vilnių, kurie yra daro-buvo kaltinamas taip pat greituoju vaziavi-j 

niu. Jam pasipurčius, miestelio viršininkus .
ištiko nelaimė. Policmonas, taikos teisėjas ir j 
kiti atsakomingi miestelio ponai atsidūrė 
Cooko apskrities prokuroro ofisan. Ten pri
spausti jie išpažino, kad automobilininkų su
laikymai buvo daromi pelno tikslais. Kad iš
vengti sunkesnės bausmės, jie visi sutiko iš 
užimamų vietų atsistatydinti. Tai ir padarė.
Kitokia bausmė jiems neįmanoma.

Taikos teisėjas prokurorui išaiškino, kad

Liepos 10 d. bus daromi nepaprasti moksliški bandymai. Ši metalinė pūslė yra dalis ba
liono, kuriuo mokslininkas J. Piccard (dešinėje) ir lakūnas Settle iš Soldier Field (Chica- 
goje) nuo žemės kils į aukštybes (stratosfera) ir iš ten radijo siųstuvų darys pranešimus 
žemei. Broadkestinimo kompanijų laboratorijose inžinieriai dienų ir naktį dilba nepaprastų 
radijo siųstuvų. Be radijo, moksliškų Įrankiu, lakūnai į tų pūslę galės pasiimti tik tam tik
rų kiekį valgio, vandens ir tankų oksigeno, kurio, kaip žinoma, virš 10 mylių aukštumoje 
jau nėra, ir ten žmogus negali kvėpuoti — pritrūksta kvapo. Laike kilimo į aukštį ir nusi
leidimo, o tas ims nemažiau kai 24 valandas, ant žemės bus sustabdytas radijo tinklas, kad

ore virpant-drebant judi- ^os l,av*,^lus būtu liilosas priėmimui žinių iš nežinomos aukštumos. Šiuo žygiu tuodu drų-
, _ . . šuoliu mano padaryti nauja į aukštį iškilimo rekordą'. Ištikrų.jų nepaprasti sugalvojimai irnulinėms kūnams, kurie, pagal , » . ' ,

nu

savo tamprumų, išduoda vib
racijų, kada yra judinamas,

nepaprasta žmonių drąsa.

Du, ar daugiau tonų, turiu-1 liula, gitara, kanklės ir piju- čių užduotis yra duoti orų, 
lyglu greitumu, nustatant vi-tieji tų patį tono aukštį, vis- nas. Prie pučiamųjų instrume- kuris gerklėje pasiekia oro dė- 
bracijos greitumų, kas ir su- ,gj daro įvairių klausoje impre- ntų priskaitoma: fleitas, klar-želę, kuri išduoda vibracijų, 
daro tonų. šis garso nustaty- siję, dėl to, kad jie turi ypa-įlietas, basūnas, kornetas, tri- Einantis oras užgauna plonas 
mas yra pirmutinis žingsnis tingų tembrų, arba tono spal- mitas ir įvairios triubos; ar-'organo daleles-balso stygas; 
muzikos mokslo išsivystymui. į v,p o tai dėlto, kad tonas vie-'monika, koncertina, vargonė 'stygų vibracija, su pagalba ki- 
Nustatant garsų, kaipo tonų, no instrumento skiriasi nuoki.liai ir vargonai. Užgaunamie- tų išvidinių burnos ir nosės 

, , , • . ' i- gauname priežastį mėginimui, Į fo arba vieno žmogaus balsas ji instrumentai via i vairūs bu- organų, išduoda tona. Balso
, •• 19" i i ti • ' 'temijimui ir derinimui. Ir to-1 sk|nasl nuo kito ir tuomi jie gnai ir būgneliai, trikampiai, grazumas-svelnumas priklausonionas gautų per mėnesį 125 dol. atlyginimo, 

klerkui reikėjui mokėti 60 dol., pagaliau šis- 
tas turėdavo likti dar ir miestelio iždui. Tuos 
pinigus reikėjo surinkti pabaudomis iš auto
mobilininkų.

O policmonas pareiškė, kad sau algos 
pasidaryniui kasdien reikėdavo areštuoti ma
žiausia keturis automobilininkus.

Pasiskaityk, gerbiamasis, apie tai kartų 
ir dar vienų kartų, pareiškia Chicagos laik
raštis Evening American. Ir suprask, kad 
policmonas areštuoja žmones ne įstatymų vy
kdymui, bet sau algos sudarymui.

Tos rūšies sistema turi būt visų smer
kiama.

Minėtas laikraštis pažymi, kad tų netei
sybę ir išnaudojimus gali pašalinti ne kas 
kitas, tik valstybės legislatūra. Miestelių val
dininkai turi gauti jiems skirtus teisėtus at
lyginimus. i

kiu būdu pradedame rišti to
nų su tonu ir juos lyginti. Nuo 
įvairaus, skirtingo objekto, 
gaunama skirtingas garsas ir

karakterizuojasi vienas 
kito savo tono spalvoje.

nuo'cimbolai ir įvairūs barškalai i nuo sveikai

muzika plačiame

gimtų
Vokale muzika išduodama Prie to balsas galima žymiai 

žmogaus balsu. Instrumentai patobulinti tam tikromis mo-
Bcndrai, uiumiui Plačiame •» , , . . , i-»u • x • i i- •_ _ ... .išduoda savo gaisus stygomis, ksliskonns taisyklėmis

tuomi prieiname prie įvairių ^pratime, apima visus tonus» |ježuvė|įais arba lūpomis pri-
įrankių, kurie išduoda skirti-i"kl,t'ngai. .18<,uo<lainus’ ku,lų dedant instrumentų. Jų tongs 
ngus tonus. Tonų spalva pri- |ko,n )inac,Ja >ra sutvarkyta pi.įkĮauso nuo Ktvgų storume 
klauso nuo to, kaip jie yra l>a«al «luzlko* teisėmis '
gaunami ir iš ko instrumentas Muzika yra instruinentalė ir 

vokale. Instrumentalės muzi-

ar plonumo; įtempimo ai 
sumo; liežuvėlių didumo ai

Tonų ir tono lankstumų ga
lima įgyti studijuojant muzi
kų ir, bendrui, balso taisyk- 

Hl0' les. Žemieji-drūtieji tono gar
sai priklauso nuo balso dėže-padarytas. Drebėjimas objek- j

to išduoda tokį tonų, kaip *'us i' !'«««* n- ar liuosumo. Bet žmogaus ba- - • + • - ,
greiti jo yra judėjimai. Mažiibuumemo Ronsuuktijų. Ws- j8ag y 
objektai, plonos stygos, daro luĮlenta> Pada,>tu-s iš med- 
dažnų drebėjimų, tada jų to- ^duoda ši elne.-nį-malones- 

nį tonų; metaliniai instrumen-

, ................. . .mažumo ir lupų suspaudimo i,-,•kos garsai įvairinasi pagal įn- r „ . „ hje organų. Suaugę \\tai, da-c 1 o o »• 11 lineli IDA K/It ’/Dinfio Hu'
ra \aldoma.> patiem žmo- j<ad jų yra stambaus sudė

jimo vokalės stygos. Vyrų ba-gaus, jo minties jausmais. To- .

P. Gudas

1833 - CHICAGŪ -1933
(Tęsinys)

Po karo
Naminiam karui pasibaigus, Cliica- 

go pajuto savo didybę. Chicago pamatė, 
kad savo du konkurentinius miestus — 
Cincinnati ir St. Louis nugalėjo. Prasidė
jo ir kultūrinis judėjimas. Jaunimas ė- 
mėsi sporto. Jau 1865 metais Chicagoj 
įvyko milžiniškas baseballo turnamentas. 
Dalyvavo 54 sporto klubų. Tais pat me

tais atsidarė opera. Krautuvės didėjo, 
teatrai daugėjo, žemės vertybės kilo. Vi- 
dumiiesty lotui jau ėjo iš rankų į rankas 

t po $1,000 už froidinę jiėdų. Miestas plė
tėsi į vakarus, j šiaurę ir pietus, f vaka
rus nusidriekė iki Crauford avė., o j pie
tus iki 39-tos gatvės. Hoteliai išpuikėjo. 
Didžiosios krautuvės už savo patalpas re- 
ndos mokėjo po $1,000 savaitėje. Tiek 
mokėjo Field & Leiter už patalpas Potter

g

nas yra aukštas-tenvas. Obje-
ktai stambaus sudėjimo, sto- *''(^uo<^a >iipicsnį-šiurkštes- koje. 
ros stygos,* duoda retų drėbė- ’.ni i°nQ-

nas yra sudaromas toks, kiek jSUOge vra jaUg varijacijos. 
žmogus yra išsilavinęs muzi-[ Vaikučių balsai yra aukgti H.

į gi tam tikro laiko Pribrem

jimų ir tuo darosi ženias-drū- Muzikos instrumentai vra Svarbiausi žmogaus vokalini ’his į vyrų. bernaičio balsas
.. .. ... , .... . . . . (Organai vra skirstomi i tris 'atsimaino. Moteriški balsai patas tonas. Tonų vibraciia vra skiriami j tris rusis: styginiai,! , . • i - , »*• t* '* • . O > skyrius: plaučiai ir gerklė. 1 prastai būna anksti. Jų pri-

koserė arba balso dėželė (Ado-!brendimo ,aike kai ka<la ne"

GARSINKINTES
“DRAUGE”

dalinania matematiškai, užtat i pučiamieji ir užgaunamieji, 
muzikos specijalistai ir priėjo Prie styginių instrumentų sva-
prie aukšto muzikos ir muzi
kalių instrumentų ištobulini
mo.

rbiausia yra skaitomi: smili 
kas, vijole, (altas) lyra, (ar- 
pa) vijolončelė, kontrabasas,

. mo obuolys), nosės vidus ii !gal«»a pastebėti žymių atinai- 
burna. Prie to yra ir kitų da- ,n,h JU halsai pasidaro )«.-
lių, kurios gelbsti halsui. Plau • (Tęsinys 4 pusi.)

Palmer name. Buvo sakoma, kad tas na
mas buvo puikiausias komercijaiis trio- 
liesys pasaulyje. Buvo jau tąsyk 25 ban
kai, Crosby’s Opera llouae su 2,500 sėdy
nių, 27 tiltai, per kuriuos kasdien perei
davo 200,000 žmonių.

1871 melais Chicagoj prasidėjo nau
ja pramonės šaka, kuria Chicago pagar
sėjo. George M. Pullman Chicagoj pradė
jo statyti “palocinius vagonus” — pull- 
manus. Tai buvo tas pat žmogus, kurs ’57 
metais atvyko iš New Yorko iškelti Chi
cagos didžiuosius namus.

Chicago jau turėjo 306,605 gyvento
jų, mokyklas lankė 27,023 vaikai. Buvo 
156 bažnyčių, iš kurių 25 buvo katalikų, 
21 metodistų, 20 baptistų, 19 prezbiteri- 
jonų, 5 žydų, kitos buvo menkesnių sektų.

Garsas apie Chicago aidėjo po visų 
pasaulį. Cbicaga žavėjosi pasaulio galiū
nai ir prasčiokai.

Bismarck, geležinis Vokietijos kanc- 
lierius, sutrempęs prancūzų galybę, Ame
rikos gen. Slieridanui šitaip išsireiškė:

“Aš norėčiau aplankyti Ameriką jau

vien dėl to, kad Cbicagų pamatyti”.
Anglijos karalienė Victoria ir garsu

sis Anglijos rašytojas Carlyle taij> gi iš
sireiškė, kad norėtų pamatyti Cbicagų.

Ir štai bekįlant Cbicagai, besiekiant 
jai dar didesnės garbės, jai bežavint pa
saulį, į jų trenkė tokia nelaimė, kokios 
nėra buvę nuo pasaulio pradžios.

Spalio Devintoji
Spalio Devintoji yra lietuviams Ge

dulo Dienu. Spalio 9 d. 1920 lenkai, su
laužę savo sutartį, pagrobė lietuvių sos
tinę Vilnių.

Spalio Devintųjų mini ir Chicago. Ir 
Chicagos miestui ta diena yra istoriška. 
Ir Chicago Spalio Devintųjų mini kaipo 
savo baisios nelaimės dienų. Spalio 9, 1871 
Chicago pergyveno baisų gaisrų. Per šių 
savo nelaimę pagarsėjusi Chicago dar la
biau po visų pasaulį įgarsėjo.

Baisi sausra *71
1871 metais Amerikoj buvo tokia sau

sra, kokios nėra buvę jos istorijoj. Saulė 
negailestingui svilino ir kepino vidurines 
ii- šiaurės vakarų valstybes. Upės ir šu

liniai išdžiūvo, gyvuliai ir žvėrys gaišo, 
medžių lapai suvyto ir nukrito liepos mė
nesy. Nuo saulės užgulimo žmonių kris
davo kasili -n. Kibirkštys, iš garvežių kri
sdamos, lengvai sukeldavo gaisrus miš
kuose, laukuose ir miestuose. Gaisrai dau
gėjo kasdien. Išdegė daugiau kaip 100 
miestelių, daugiau kaip 600 farmų ir fa
brikų. Išdegė neišmieruojami plotai miš
kų. Tuose gaisruose žuvo apie 1,400 žmo
nių.

Miškų ir prerijų gaisrai artinosi prie 
Chicagos. Traukiniai į Chicago atvažiuo
davo pajuodę ir pasmirdę nuo dūmų. 
Traukinių darbininkai ir pasažieriai turė
davo daug ko papasakoti apie kelionę per 
pleškančius miškus arba kornų laukus. 
Iš aplinkinių vielų į Chicago kasdien ė- 
mė keliauti padegėlių būriai.

IŠ 60,000 Chicagos triobesių 40,000 
buvo mediniai. Nesant lietaus ir saulei 
kepinant, niekur namuose neliko drėg
mės. Maliava susproginėjo, lentos susi
raitė, vinys nėrėsi iš savo vietų.

Nuo rugsėjo pabaigos Chicagoj ėmė

apsireikšti gaisrai. Tai buvo vis maži gai
srai ir daugiausia vakarų daly. Rugsėjo 
30 d. prie State ir 16-tos gatvių sudegė 
sandėlis ir nuostolių padarė už apie pusę 
milijono dolerių. Per sekamas šešias die
nas buvo kilę 29 gaisrai. Kadangi tie 
gaisrai būdavo maži ir greit užgesinami, 
tai žmonės jais apsiprato ir, išgirdę gai
sro alarnią, sakydavo: “It’s only a fire 
on tbe West Side”.

Airišės karvė
Tai buvo sekmadienio vakaras. Airi- 

šė O’Leary, gyvenusi 137 De Koven gat
vėje, paiuilžo ir pašėrė savo karvę 5 vai., 
vėliau 7 vai. ji pašėrė ir uždarė arklį. 
Taip jos dienos darbas buvo baigtas ir 
tvartas užrakintas. Ji tvirtino, kad jokios 
lempos nei tvarte, nei arti tvarto neturė
jo. 8:30 vai. vakare visa O’Leary šeimy
na jau gulėjo.

Tuo tarpu pas O’Leary kaimynų Mc- 
Lougblin buvo linksma. Iš “krajaus” kų 
tik buvo atvykęs “grinorius”, pačios pus
brolis ir todėl buvo svečių ir muzika. 

(Daugiau bu*)
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KAS GIRDĖT PD AMERIKOS LIETUVIŲ 
KOLONIJAS

nardus Maslauskas. Jis buvo tautienė. Ji taipgi buvo sena; 
[vienas žymiausių fundatorių gyventoja ir visų žinoma. Jos' 
tos parapijos ir nuolatinis rė- dukters vyras, Antanas Baza-
mėjas. Labai daug žmonių du- 
dvvavo ' laidotuvėse.

PAŠVIT1NYS IETUVIAI DAKTARA
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

CLEVELAND, OHIO
PUOTA SVEČIUI PA

GERBTI

Iškilmių-, vienas
Įgas sv. Mišias laikė kun. Juo-'t,ij0t< 

|buvo labai šįllaa, bet svetainė jusuvi<-.iuB. Jan, ufiisluvj . . 
.priėjo pilna žmonių. Ir kiek- kun M 0,uba buvusis gv A .,•> •
| vienas, kuris atsilankė, n«»-intano k,ebona8
; gailėjo, nes poniutė mūs vai- ! jonaįtįs>j kūčių gabumus, ir kad iš ju !1)arapijo’s kiebonas. Angll) k„.

I.

tuipgi
ir kun. 
buvusis

Geo
šios

Birželio 11 vi. j>o Lietuvių 
Kultūrinio Darželio utdarymo 
iškilmių, vakare buvo suren
gta graži puota Lietuvos pa
siuntiniui Balučiui pagerbti. 
Visas Clevelando miestas bu
vo susidomėjęs įvykiu. Tai 
liudija platūs aprašymai ang
lų spaudos.

5 vai. vakaro p.

gali užaugti žymūs artistai. ,lba pamoksU pasak6 kun< 0 
I o programos buvo diplomų Yjjuba, o |įetuvjų kalba kun 

išdalinimas baigusiems 8 sky- juozas Jusevičius. Laidotuvė-

Šiaurės Lietuvoje pasisiūlo 
ras, pardavinėja gazolinų, yra šiemet žemės ūkio darbams 

nemažai žydų. Pašvitiny žydas 
Erckis turi tam reikalui net 
biurų įsteigęs. Pas jį galima 
pasisamdyti žydukų ir žydai
čių laukų darbams už 7—10 
litų mėnesiui, duodant tik ko- 
šernų maistų.

ir
fundatorių 

nuolatinis
S1OS

jos
parų-
rėinč-

Treinavieiūtė ir E. Raškiūtė 
įteikė jam gėlių nuo Šv. An
tano lietuvių parapijos.

Kai sugrįžo mūsų tautietis,' LIETUVIAI DAKTARAI: 
Jonas Goodmun, laimėjęs gol-

Ofiso: Tel. Calnmet 403# 
Kės.: Tcl. Hemiock 11286

DR, A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IK CHIUUKGAS

3147 So. Halsted St.
Oltao valandos: 1-4 Ir 4-8 vai vak. 
Rualdeiivljus Ofisas: 2654 W. 8«U» tik

Valandos: 1#—lt ryto i
Seredomla Ir Nedėllomta pagal sutarti i

Tel. LAI AVĖTI E 7050

DR. ATKOČIŪNAS
DE N'TĮSTAS 

1446 SO. 401h CT., CICERO, ILL.
Ulur., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. UALSTED ST., CUICAUO 
l’aned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

dalyvavo daug 
čių. Mat, velionis
si svetimtau- 

buvo visų į
žinomas, kaipo įvairių “biz-

fc čempijonatų Jungtinėse Va
lstybėse, miestas jam parengė 
dideles priimtuves. Priėmime

nių” vedėjas ir išmintingas dalyvavo labai daug žmonių

rių. Šįmet klesa buvo labai di- 
, dėlė: 24 mergaitės ir 25 ber
niukai. Visi susėdę ant scenos 
pirmiausiai padainavo “Einu 
namo’’. Paskui Ona KrekiūtėI

i pasakė gražių atsisveikinimo
kalbų. Visu mokinių vardu

Balutis kai-. ,. ,- - .- -' dėkojo tėveliams ir motme- 
bėjo per nulijo WJAY, iš ni.e u- . kotaliuijk,jQ
sto auditorijos, apie Lirtuvų. , w|( k kk.bonui u-
\ isa įo kalba tilpo spaudoje. I ... .. - o .J . prileidimų prie Sv. Sakrame-

Programa pagražino didžiu- . . . . » . ...f . . . litu ir raginimų neužmiršti salis choras, kuris dalyvavo Lie

žmogus. ,

Taip pat mirė Marijona Ku

; Lietuviai taipgi 
jį sutikti. Dvi

buvo nuvykę 
mergaitės, [.

Tautietis.

lei. ute A l KITU »W61

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAM 

I X-SPINDULIAI
, 3051 W. 43rd St

(Prie Archer Ava netoli Kedsle)

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

UEMLOCK 8141

DR. V. S. NARES
(Nsryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
>429 West Marųuetts Road 

VALANDOS:I iki 12 ryto: 7 Iki • vakare 
Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea 4444 B. MAPLBVVOOD AVA.

GRABORIAI:

Valandos- nuo » ’kl I vai 
Šaradomis tr nadAllomir

sutartie.

vakaro
KŪMU'

tuvių Kultūrinio Darželio ati
daryme. Choras dainavo ‘Mer

vo brangios kalbos.
Galų gale didžiausių padėkų

... , ... ... . ,, pareiškė brangioms sesutėms,b velkinam, “Mes grįšim ten i? . v. . . ..i kurios gražiai juos mokino.ii “Alės be Vilniaus nenurini-
sim”. Chorui vari. V. Orei-J,, 
čius. Iš svečių, gražių kalbų Į 
pasakė visų tautų darželių se
kretorė Mis. Jenne K. Zwick 
Programa tęsėsi pusę valan- 
dos.

Vakare 7 vai 
šbutv privatiškain kambary 
prisirinko apie šimtas žmonių, 
didžiuma matėsi žymesnį Cle
velando lietuvių veikėjai.

Pavakarieniavus prasidėjo 
programa, kurių atidarė Ona 
Alihaličienė, supažindindama 
svečius su Mrs. J. K. Zwick ir 
M r. Chas. J. AVolgram, kurie 
yra daug pasidarbavę Lietu
vių Kultūrinio darželio reika
luose. Po to pakvietė adv. P. 
ČesUulį būti toastmasteriu.

Adv. P. č’esnulis, pasakęs 
kalbų, pakvietė L. K. D. Se
kretorių K. S. Karpavičių. Pa 
skui kalbėjo J. Sadauskas, P. 
Muliolis, J. Brazauskas, Sinio- 
kaitis iš Chicagos ir p. Ba
lučio mokyklos dienų draugas 
V. Greičius.

Muziko V. Greičiaus sūnus 
Vincas smuikininkas ir duktė 
Begina pijanistė, pijami pri
tariant išpildė pasaulinį 5Ie- 
ndelssohn'o, veikalų, kuris u- 
žėmė 20 minutų. Žmonės buvo 
susidomėję jaunuolių nepapra
stais gabumais. Yra vilties, 
kad greit turėsime įžymų sniui 
kininkų ir pianistę. Pasiseki
mo jums siekiant aukštojo mo
kslo.

Po to kalbėjo Mrs. J. K.1 
Zwick, Mr. C. VVolgram, P. 
Šukys, Dr. Tamošaitis, Dr. Ke
mėšis, inžinierius Didžmonas, 
Šukienė, Greičienė, daininin
kas Skirbintas ir kiti. Ant ga
lo pakviestas kalbėti pats p. 
Balutis, kuris atpasakojo savo 
įspūdžius ir ragino komitetų 
siekti savo tikslo ir pripildyti 
darželį pagal plano. Tada jau 
bus nebe darželis, bet didelis 
muziejo sodas.

Programa baigėsi ir prasidė
jo šokiai.

P. Glu-nė, koresp.

ilolanden vie-Z

urios gražiai juos 
Visi pasiryžę toliau mokytis 
ii dirbti Dievui ir savo tėvy
nei. i

Po pasveikinimo kalbos, kle 
bonas pasakė kalbų; pirmiau
siai tėvams, kurie buvo atsi
lankę, o paskui baigiantiems 
mokyklų. 1

Sekantieji baigė mokyklų: | 
S. Ambrazoniūte, G. Aidiko- j

nifltė, M. Akusevičiūtė, E.
Burbaitė, F. Butkiūtė, S. Bu- 
kšaitė, E. Bujanauskas, P. 
Bakšys, V. Dragūnas, J. Dap
kus, V. Dočkus, U. Evanaus 
kiūtė, A. Grigutaitė, V. Grig 
šaitė, E. Genelevičius, V. Ivin- 
skiūtė, S. Jerusaitė, O. Jonai 
čiūtė, A. Jonaičiūtė, S. Jakai
tis, V. Jakaitis, A. Kapturau- 
skas, V. Kaminskas, J. Kuz
mickas, R. Kinderas, O. Kre
kiūtė, V. Krikštanavičiūtė, J. 
Leonaitytė, V. Mazaitis, J. Ma- 
zaitytė, P. Malinauskaitė, O. 
Mickiūtė, J. Navickas, S. Pe- 
truškaitė, L. Petraškaitė, J. 
Pipciūtė, B. Bulis, B. Stepon- 
kus, A. Sutkus, L. Sideravi- 
čius, C. Svaziūtė, T. Urmonas, 
K. Venslauskas, A. Verpečin- 
skaitė, J. Žiūraitis, V. ir P. 
Zakerauskai ir E. Žiogriūtė.

Koresp.

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABOBIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiauala. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2616 arba 2614

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court. Cicero, III.
TEL. CICERO 2927

OMAHA, NEBRASKA
MIRTIS

Ne tik šeimyna, l>et ir visa 
parapija nuliūdo, kai atsisky
rė su šiuo pasauliu a. a. Ber-

SIMON M. SKUDAS
GRABORIVS IK BAL8AMUOTOJA8 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 3377

TeL Lafayette U71

J. LJulevičius
G ra bonus 

Ir
Balsam ootojas

Patarnauja Chl- 
cagojs Ir aplelin- 
k«je.

Didelė Ir graH
Koplyčia dykai

4O#f Avė.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

PHONE OROVEHILL #017 
Valandos: 1-4; 7-9 P. lf.

Trečiadieniais Ir aekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytoja* tr ChlmrfH 

• 869 80 WE8TERN AVĖ. 
Cbloago. UI.

Office Phone 
Proepsct 1918

Res. and Office 
1869 So. Leavltt 81 

Canal 4704

WAUKEGAN. ILL,
Šv. Baltramiejaus parapijos 

mokyklos mokslo metų baiga 
įvyko birželio 18 d., Lietuvių 
Auditui ijoje. Seserys Kazimie 
rietės surengė vienų iš gra
žiausių programų. Nors oras

I. J.ZOLP
ORABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ

VED«JAJi
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boalevard 6148—8418

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABOBIUS

Musų patarnavimas 
visuomet .Sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

Tel. CICERO >•<

SYREVVICZE
ORABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už |I6.04 

KOPLYČIA DYKal
1344 8. fiOth Ava, Cioero, Hl

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

Chicago, UI.

Boulevard 7689
Rea. Hemiock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto iki 8 vakare

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už 225.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
448 W. 18(li St. Tcl. Canal 0174

Chicago, UI.

Tel. Ofiso Boulevard 6912-14
Res. Victory 2343

DR. A. J, BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiso vaL? nuo 1-R? nuo <t:30-8:S* 
DR. MAROERIO

ANTANAS PETKUS
GRABOBIUS 

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

PRANEŠIMAS
Persikėliau i erdvesne ir patogesa* 

vieta
»325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto Iki t po pietų ti
nuo 4 Iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 14 Iki 11
Pbons BOULEVARD 8488

DR. VAITUSH, OPT.

OR. J. J. KOWARSKAS
PHY81CIAN AND BUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago 
OFFICE HOUR8:1 to 4 and 7 to 9 P. M 

Bunday by Appolntmsnt

DR. M. T. STRIKOL’IS»• «•
Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Ashland Avė.

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
pv jp xr m j H ’F ▲ Q

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Beredoj pagal sutarti

TeL Lafayetie 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 Š. Caiifornia Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Ofiso tr Rea Urovehlll #417
4917 8. Waahteuaw Ava.

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas ir chirurgas 

242* Wsst Marąustta Road 
VaL: 1-4 Ir t-s vaa. S-etv. #-18 ryto 

N edeno j Hustiarua

Phone Ganai 6122

DR. S. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—S Ir 7—8 vak. 

seredomla ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6631 S. Caiifornia Avė.
Telefonas Bepublic 7868

TEL. REPUBLIC 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAG0JE

Čia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint ku.r gyvenate musų ypatiškas, ištikimas 

patarnavimus visuomet prieinamas už 
NALJ.> ZE.MESNŲ KAINĄ.

Kiekvienam pagrabul musų koplyčia su vargonais 
dykaf. Nullurtimo valandoje nepainirškiie 

mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO. KED7.IE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą, kuris 
esti priežustiiu galvos skaudėjimo, 
svaigimu, akių aptemi'mo. nervuoiu- 
uio. skaudamą akių kurštj. Atitai
sau trumpą regystę ir tolimą ru
gy stę.

I Prirengiu teisingai ūkinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro- 

l mas su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.

I Specialė atyda 
klos vaikučiams.

T»L Canal 8118

DR. G. I. BLOŽIS
DENT18TA#

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt 8t-, 

Valandos: Nuo k iki 18 ryto
Nuo 1 Iki S vakare 
ssreuoj pagal amarų

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. Z ALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SULlil HAL8TED STREET 
Rezidencija 6000 bo. Artesian Avs.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

08. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Yirginia 0036

4088Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:
atkreipiama moky-

Dr. C.K. Kliauga
DENT1STAS

2420 W. Marąuette Road
arti Westem Avė.
Valuudos: nuo 9 iki 9

Phone Hemiock 7828

Tel. Grovehiil 1595

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seteuouiis po pietų ir Nedėldlenuus 

tik susitarus
2422 W. MARUtETTE ROAD

INCORPORATED
Henry W. Decker 

(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

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.
'Reikalai 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 I tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborlas, kuris

■Ūla ku kitac.

Eudeikis
JŪSŲ ORABORIUS

Didyste Ofisas

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

i Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutarti, 

i Daugeliu atsiti'kimų akys atitaiso
mos be altinių. Dabar kainos perpus 
pigesnės, negu buvo. Musų kainos 
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
756 \VE8T 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4: nuo 4—8 

Nedėliomis: nuo 10 iki 12

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

l V A I R O S DAKTARAI
Res. Phone 

Engleirood 6441
Office Phone 

Wentworth 6004

DR. A. R. MGCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
Vai.

ROOM 210
2-4 Ir 7-9 vau vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Val.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

Office;
Victory 2284

Res.:
Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHlSICIAN AND SUROEON 
3046 VVentworth Avenue

Vai.: 2 te 4 Ir 7 to 9 P. M. 
Ketv. tr 8ek:nad. pagal sutarti 
Kyu> vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago, Iii.
Phone: Hemiock 4704

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 r.T. 
Nedėliomis ir žventadlenials 10—12

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 

Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 14 Iki 12 dieną 
Nuo 3 Iki 2 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Ned41. nuo 19 Iki 12 dieną

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

|| 1801 S. ASHLAND AVENUE
įPlatt BIdg., kamp. 18 st. 2 ank
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos diio 9:30 ryto iki 
;8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
į skirtų valandų. Room 8.

|j Phone Canal 0523

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas U 

Rusijos •
GY1>O VISAS LIGAS VYRU tR MOtERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT 

KAIP UmaENftJUBIOa Ir NElftGYDOlIOH JOS YRA 
PperlallSkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, uinuodljlmą k ren
io. odos. Ilgas, žaizdas, reniną Ilsiną, galvon sknusinun. skauMniun "ur* 
roję. kosėjimą, gerklės skaudėjimą tr paslaptingas ligas. Jeigu Mtt Į 
galėjo tnn Išgydyti, ateikite čia tr persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tukntančtun ligonių. Patari- 
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kandie nuo 10 valandos ryto Iki 1
valandai ir nuo 6—S valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 vaL 

49UO WKHT Mth «T^ kampse Keoler Ava. TaL Gravrford UTS
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C H I C A G O T E ir pažįstamu džiaugsmingai,Įsėdo prie paruoštų stalelių ir 
'rankų plojimu lydėjo kiekvie-1 vėl praleista smagi valanda

IS KAT. FEDERACIJOS 
KONGRESO RENGIMO 

KOMISIJOS SUSI 
RINKIMO

kongreso iškilmėmis ir jų tva- 
įrka pavesta Apskrities dva- 
'sios vadui kun. Vaičiūnui, Ge

nų gavusį baigimo diplomų. 
Daugybė gyvų gėlių bukietų į- 
teikta baigusiems mokyklų.

žaidžiant “bunco”.
Išdalinus gražias dovanas,

šeimininkės Gudenaitė ir Gur-

KAIP MAN
I Paskaitęs tų žurnalų apie i esame savo darbams. Pažvelg- 
Kibartų įsivaizdavau, kad Ki-|kime į save! 
bartas gali tikrai atstovauti

Federacijos Kongreso rengi
mo komisijos ir kooptuotų at-

ntro rast. šimučiui ir kom. ta dar apie keletu desėtkų po
pinu. Žvirbliui. Į žymių ir už dailiųjų rašybų —

Šimutis praneša džiuginan- 6, 7 ir 8 skyriaus mokiniams.

Be mokslo diplomų, suteik- 'rister’ienė, visas pavaišino ša
ltu lemonadu ir gardžiais kek- 
sukais. Vakarėlyje taipgi da-

Klebono kalba
Baigęs išdalinimų diplomų

čių žinių, kad Sesutės Kazimie 
stovų sus-mas įvyko birželio Įrietės maloniai sutinka, ir net 
19 d., Aušros Vartų parapijos kviečia, į Vienuolyno Audito-1 kun. A. Briškn pasakė kalbų, 
salėj. {rijų visus Kongreso atstovus Į Kadangi oras buvo nepaken-

Sus-me dalyvavo Cli. Apsk. j vaišėms. Pranešimas maloniai ‘"iamai karstas, tat trumpoje 
Federacijos rinktos komisijos'priimtas ir išrinkta Kongre-įkalboje norėjo daug pasakyti, 
nariai: Žvirblis, Simutis, Ša- so bankieto komisija iš: S. Sa- ypatingai pabriežė, kad mo- 
kalienė. Iš kitų apskritų: L. kalienės, K. Srinbienės ir V. i kalas, baigas pradžios mokyk-

Galnaitės. nereiškia, kad nereikėtų jo
Spaudos komisijon įėjo: Ra-1 toliau tęsti. Tat ragino visus, 

kalienė. Galnaitė ir Rėkus. Į baigusius mokslų šioje prad
žios mokykloje, tęsti mokslų 
aukštesnėse katalikiškose mo

Vyčių — V. Rėkus, Moterų 
Sų-gos — K. Sriubienė, M.
Šriupšienė, Kolegijos Rėmėjų 
— A. Bacevičius, Akademijos Svečių priėmimo komisijų 
Rėmėjų — V. Galnaitė, B. Bi- sudaro Fabijonaitis, Šrinpšie- 
tautienė, Labdarių Sų-gos —
Fabijonaitis,

Iš komisijos įvykusio sus
ino raportų išdavė S. Sakalie- 
nė.

Užtvirtinta ir darinkta Ko
ngreso Rengimo komisijos va-

tyvavo mūsų dvasios vadas, 
kun. A. Valančius ir kun. Jo
nelis. Kun. Valančius prie pro 
gos palinkėjo narėms praleis
ti smagias atostogas, kad ru
denį, prasidėjus draugijos su-

||į Rašo Andrius Šnipas

Gražus Aprašymas apie 
Lietuvį

American Magazine (geg. 
numeryje) turi labai intere
singų aprašymų apie lietuvį, 
Mr. Leon De Kibart. Matomai, 
De Kibort turi būti Kibartas.

Aprašyme pasirodo, kad vie

nkėm, apie užlaikymų ir pri
žiūrėjimų paukštelių, kaip tai, 
kanarkų, o narės parodė dė
kingumų delnų plojimu.

nė, Sakalienė. jkyklose ir jį baigti profesijo-Į Ir taip baigės linksmas va-
Visų Kongreso reikalų su- naliu mokslu katalikiškuose u- (karėlis, paskutinis šio sezono, 

sižinojimo centras bus “Drau- n’vers^tuose. Tėvams paša- Bet neužmirškite, susirink

si rinkimams, galėtumėm nau-:nas rašytojas nusiskundė, jog 
ja energija imtis darbo. Taip į Amerikoje šiais depresijos lai- 
pat davė keletu naudingų pa-i kais nebėra amerikiečių, kurie 
tarimų, kaipo gerom šeimini- Į būtų tvirtos valios, pasiryžę 

kentėti be jokio nusiskundimo. 
To rašytojo draugas pasakė 
jam kad jisai žino vienų ame
rikietį kokio jisai ieško, ir

tų viltį, pasiryžimų lietuvių, 
kurie atvyko į-Ameriką, į tų 
šalį kur jie rado ne aukso, 
bet sapnus. Tvirta viltis, dar
bas ir pūslėti delnai lietuviu 
pergalėjo čia Amerikoje sun
kias gyvenimo apystovas ir 
pažangavo į pasisekimų.

Kaip Kibartas, nesigėdyki
me parodyti šiais laikais de
presijos Amerikoje lietuvių 
dvasios, vilties, ambicijos.

jam parodė Leonų’ Kibartų. 

Rašoma, Kibartas Lietuvo

NUOTRUPOS

Tai Begėdžiai!
Baisiai lyja; kaip iš kibiro, 

tik pila, pila. Visvien karei
viai pasigavę priešų-šnipų ve
da jį per tų didį lietų į sušau
dymo vietų.

ge. kė, kad brangiausias jų tur
tas tai jų vaikai. Tat tėvų pa-Į Kongresų kvietimo laiškus 

parūpins pats Federacijos Ce
ntras ir išsiuntinės draugijo-

. * . ... ms įtus savo vaiku likimu. Pabrie-Jdyba: pirm. — Žvirblis, pa- • V , , ,.,v. . .,
Sušaukti komisijos susirin-kad didžiausias vaikų tur- 

kimų palikta valdybai, kuo-;taR, kurį jie gali paveldėti nuo 
niet matys reikalą’. įtėvų, tai ne pinigai, kuriuos

gelbininkas — A. Bacevičius, 
K. Sriubienė, raštininkė S. Sa
kalienė, iždininkas — kun. J. 
Mačiulionis. Rast., S. Sakalienė

snne
vietoje

reiga žiūrėti, kad jie tinkamai niynomis, draugais ir 
eitų savo pareigas, kad rūpin- mis, dainuodamos važiuosim 

praleisti dienų tyrame ore.
W. H. V.

Vasaros piknikų renginio 
Komisijoms

RŪTOS SALDAINIS iš 
Šiaulių. Taipgi Maisto išdir- 
bystės lašiniai, palengvicos, 
įvairios dešros, kumpiai iš 
Kauno. Šie lietuviški produk
tai labai tinka vasaros paren
gimams, piknikams, išvažiavi
mams, vestuvėms, krikšty
noms, baliams.

Su užsakymais kreipkitės 
pas Rūtos daržo komisijų 
2334 So. Oakley Avė., Chica- 
g3, IU.

KIAUŠINIŲ SANDELIS

..... ........ ...... y............. , . _ “Tai gyvuliai”, šnipas su-
liepos 23 d., paskirtoje ■*'' s""fs' Kal iaanas huvf> Pri' tiko”, mane maršuoti j snšau- 
e ir visos, su savo šei- verstas tarnauti Imperijos Va- ,y|nn vWįį t„kj |,nis„

. _ .ndenvno Akademijoj, Petrogrn i;nt„ ,,drauge-1 ’ ” f
de, kame buvo mokomas tar “Bet, pamanyk apie įmi
nanti carui. Jisai pergyveno in;sĮ” atkirto vienas kareivis 
Kerenskio ir Lenino laikus, j- marSuotojip <«Mes turėsime 
Lenino laikais pabėgo į Slian-1 jar su<.’-rįžti! * *

Eksportuojamiems kiauši
niams “Pienocentras” ligi 
šiol turėjo 2 sandėliu .-Šiau
liuose ir Klaipėdoje. Tuojau 
bus pastatytas toks sandėlis ir 
Kaune.

ŠAULIAI

Kongresas įvyks rugpiūčio 
22, 23, 24 dienomis. Apkalbė
jus Kongreso vietų, galutinai 
nutarta Kongreso bažnytines 
iškilmes turėti Bridgeporte, 
Šv. Jurgio bažnyčioj. Gi sesi
jas laikyti McKinley Parko sa
lėj. Salę užimti apsiėmė pirm. 
A. Žvirblis. Vienų vakarų tu
rėti koncertinį programų. Kvie 
sti L. Vyčių “Dainos” cborų, 
kad išpildytų operetę “O! Da-

IŠ N. PRAS. P. š. PARAP 
BRIGHTON PARK

gauna palikimu, ne žemė ir 
namai, nes visi tie apčiuopia
mi turtai laikui ir aplinky- 

M Jiems mainanties išnyksta, bet 
tikras mokslas, tinkama profe
sija žmogų lydi iki karsto le-

MOKSLO METŲ UŽBAIGA

ŽINIOS Iš ŠV. KRYŽIAUS 
PARAPIJOS, T0WN 

OFLAKE
August&s Jurgilas, kuris 

ntos. Reikia tikėti, kad visi per šešetų metų dirbo Westem

naudų katalikiškojo išauklė
jimo ir mokslo savo vaikams, 
supras ir toliau, nes mokslas 
be katalikiškojo išauklėjimo

.. . . . yra kaip namas pastatytas antntis. Mokiniai nerimauja ir( ... , ... ,
____ ... vL__ smell0> bp Jokio pagrindo, ku-

Kada ateina vasara su sa
vo saulėtomis ir karštomis die
nomis, tada sunku saulės pri- 
šihlytuose kambariuose moki-

ktare!” Koncertinį vakarą tu lauk,a moks,° met« haigos- 
rėti Brighton Parke bažnyti- AteJUS moksl° metl! “žhaigai. 
nėj salėj. Koncerto rengimo Vleni moklI»9 tamPa Perkel-
komisijon įėjo. V. Rėkus, A.' 
Bacevičius, M. šriupšienė.

Sužinoti su bažnvtinėmis

ti į aukštesnius skyrius, o 
baigusieji gauna diplomus. Šį
met Nekalto Prasidėjimo P.

MUZIKOS GARSAI

(Tęsinys iš 2 pusi.)
stovesni, vienodi, stipresni ir 
nebevaikiški. Moterų balsuose

gbajų, Kinijų. Čia ko nemirė 
iš bado ir tada įgavo vilties, 
kada gavo progos pabėgti į 
Amerika. Amerikoje - atsirado 
San Francisco mieste, kame 
dirbo ūkyje mėšlo kratytoju, 
konduktorium, džianitorium ir 
tuo pačiu laiku mokinosi in
žinierystės. Taip dirbdamas 
taupė skatikus ir taip iš Rutėvai, kurie iki šiol suprato Į & Southern Life Insurance ko-

mpanijai už agentų, Town <>fĮs|jos galėjo partraukti savo

ris ar anksčiau, ar vėliau tu-'dus. 
ri sugriūti.

Te gyvuoja 8 skyrius, bai
gęs mokyklų, te tie diplomai 
lydi juos į aukštesnes katali-

.' kiškas mokyklas, kurias baigęŠv. mokyklų sėkmingai baigė 
74 mokiniai.

Programa
Birželio 18 d., 7:30 v. v., 

paiapijos salėje buvo Rureng-Į ^Įks]0 — sielos išganymo.
ta graži programa. Parapijos

Lake teritorijoje, dabar, dėl 
nepalankių sųlygų, jau nebe
dirba. A. Jurgi las yra darbš
tus ir energingas vyrukas, tu 
ri gerus už teisingumų rekor-

Rep

PAGRAŽINO NAMĄ

Plačiai žinomas biznierius 
A. F. Czesna, 4501 So. Pauli-

tėvus į Lietuvą.
Šiandie Kibartas vedęs, bai

gęs inžinierystės kursus, dir
bo didelėj kompanijoj ir, ma
tęs visokio vargo, linksmai gy 
vena.

Pilnai persitikrink
Vienas juodukas įėjo į vai

stinę patelefonuoti. Tr štai ką 
išgirdo vaistininkas:

— Heilo, ponas Stankus?
— Aš nugirdau kad ieškai 

vaikino dėl šoferio.
— O, sakai turi jau vaiki

nų. Ar jis tamstai duoda ge
rų patarnavimų?

— O, sakai duoda. Nu, tai 
gerai, gudbai.”

Vaistininkas, išgirdęs virš 
minėtų kalbų, tarė juodukui: 
“Vaikine, jei ieškai darbo, aš 
tamstai duosiu.”

“Ne, tamsta,” sakė juodu-
m -tr »• • i- •• kas, “Aš neieškau darbo. Ašatseis tik 50c. Važiuojantieji: ...................dirbu ponui Stankui ir as tik-

Miesto savivaldybė pradėjo 
peržiūrėti šelpiamųjų žmonių 
sųrašus ir jei tik sužino, kuris 
galįs dirbti, pašalpas nu
traukia. Tuo tarup Šauliuose 
darbo gauti nesunku.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas State 7 660 

Valandos 9 ryte Iki 6 popiet

2201 W. Cermak Road
Panedėlto, Seredos O- Pėtnyčlos 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas Canal 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarninko, Ketvergo Ir Subatos 

Vakarais 7 iki 9 
Telefonas Republic 9600

REIKALINGA MOTERIS prie 
ūkės. Gyvenimas ir valgis. Primo
kėtum $5 į mėnesį.

Atsišaukite į “Draugo’’ ofisų

Box 1919

t rok u prašomi užsirašyti pp. 
Gudų krautuvėj, 901 W. 33rd 
st. Jei atsiras daug važiuojan
čių, tai bus paimtas kitas tre
kas. Pp. Gudų krautuvėj ga
lima išanksto pasipirkti to iš 
važiavimo tikietų.

tai norėjau įsitikinti, ar ge 
įai atlieku savo užduotis.”

Yra ir kitų būdų, kaip me? 
galime įsitikrinti, ar tinkami

ir įgiję profesijų laipsnius, ga- na st., šiomis dienomis savo 
į lės būti tinkamai prisirengę biznio namų pagražino iš lau- 
■ gvvenimui, naudingi pasauliui ko ir vidaus. Namų gražiai nu 
ir sargai svarbiausiojo savo dažė, o iš vidaus gerų meis

trų dailiai išdekoravo. Visa? 
namas dabar daro gero įspū 

Rep.
Atsisveikinimas

Po gražios programos ir iš-džio.taip pat yra varijacijų aukš- ^kestra, gerai priruošta ir iš- 
tume ir žemume. lavinta, išpildė muzikalų Pr°-' dalinimo diplomų baigusieji

Tat, muzikos garsai, kurie!*’™™?* da,b. IvniriO zyrių mo irnokyklų atsisveikino su savo 
įdomina visų civilizuotųjų žmoi iniai tikrai artistiškai atvai- i klebonu ir lygiai 10:30 pradė- 
nijų, yra labai įvairūs. Muzi-|in<\ Garsųjį K5<lytojų Miki- j() skirstytis. Visi linksmus, 

ykos garsu išreiškimui būtų ga- ntą. 1 Pro8Tarna susiejo Hjvisi džiaugsmingi nešėsi su sa- 
i Įima prirašyti didžiausius kny

gų tomus ir galutinai nebūtų 
galima jų išreikšti, nes muzi
kos garsai yra įvairiai supran
tami. Vieni turi įgimtus meno

NAUJAS SEKRETORIUS

Skolinimo ir Budavojimo 
spulkoj “Lietuva” įvyko perPrograma susidėjo

įvairių gabalėlių. Ji tęsėsi 2 , vimį j|gų metų darbo pažymė-įmaina .Direktoriui išrinko mm 
valandas. jimus. i Į jų sekretorių — Justų Chiliau-

Nors didelis karštis slėgė, i <į;o skų. Tai yra sumanus ir ap-
bet visi buvo patenkinti.

Vietinis klebonas kun.
muzikos jausmus, kiti įauklė-' Br?fika’ dra?Ke su savo kum- pra(jžios mokyklų, kurioje jį toje spulkoje sekretoriavo 
tus ir išlavintus. Individualini |pais Pajininkais, seke pro-’pukaami sėmė tikrų'jį, naudin-'p. B. Waitcbes. Rep.
jausmai vieni nuo kitų taip'«ram^.ir džia^si matydami |gą nioksljJ ir reng^si j ,gyvp.

Įkaras, be abejonės, paliko ne- 
Įišdildomų įspūdžių. Atsimins

PAGERINO VALGYKLĄ

Lietuvių valgykla, vadina 
ma Julia’s Restaurant, šiomis 
dienomis tapo žymiai pagerin
ta. Valgyklų veda dvi seserys 
— Pocienė ir Juškienė. Visas 
vidus permalevotas ir sudėti 
nauji fikšeieriai. Valgiai ge-

, " t- • . • v irai gaminami, o prie gardžiųsukrus vyras. Jisai turi bar ) ? . • .
bernę 2404 W. 46 PI. Prieš Į

pat, kai kada, žymiai skiria
si. Tokiu būdu vienam dėl vi
sų sunku yra išsireikšti mu
zikos jausmus žodžiais, bet pa-

jaunasias jėgas taip gražiai 'nj,n,j .Atsimins tas mokytojas, 
kurios dėjo pastangų, kad ne 
tik mokslų pasiektų, bet ir bū
tų tinkamai išauklėti. Atsi-

atliekant savo užduotis.
Išdalinimas diplomų

Po programos baigusiems

IŠ ŠV. JURGIO PARAP., 
BRIDGEPORT

valgių galima gauti ir gero 
alučio.

Patarnautojos vikriai ir ma
ndagiai kostumeriams patar
nauja. Valgykla randasi 4656 
So. Western avė. Rep.

ti muzika paveikia į asmenį (mokyklų išdalinta diplomai, mins h savo klebono gerus pa
i skirtingai. Muzika, kaipo sva- Po paskutinio vaizdelio ir tm- 

rbiausioji meno šaka yra indi-;ir.pos pertraukos, aštuntojo 
viduali. Muzikoje kiekvienas skyriaus mokiniai, gražiai pa- 
kompozi torius išsireiškia sa- si puošę, mergelės baltomis su- 
▼aip ir kiekvienas artistas-mu-iknelėm i s, o vaikiukai mėly- 
zikantas kurinius išpildo, dau
giau ar mažiau, skvrtingiau.
Tat, galutinai reikia sakyti,
kad muzikos garsai sudaro pa 
čių mnzikų, o muzika yra to
kia, kokia jų patys žmonės 

i pasigamina. Nuo muzikos pri
klauso tautos civilizacija ir

tarimus. N.

IŠ ŠV. TERESĖS DR JOS 
VEIKIMO

nais “siutais”, tapo sugrupuo 
ti tam tyčia prirengtuose suo
luose laukė jiems priklausan
čių diplomų. Pasirodė klebo- pi.jos svetainėje. Įvairioms ko-

Į FARMĄ

Šios kolonijos lietuviai ren
giasi skaitlingai vykti į Mari
jonų Farmų' liepos 4 d. Vyks 
savo automobiliais ir taip-gi

Nusa-Tone
Stovl už. geresnę Sveikatą, Didesni 
Stiprumą—kas reiškia daugiaus gy
vumo — Stimuliuoja nervus. NVOA- 
TONE yra įžymaus Oydytojaus iž- 
eodimas, jisai siūlo Jums TONIKA, 
Vurls padarė stebuklus dėl tukstan- 
Zių. padarydamas tuos nusilpnintus 
tvirtais Ir aktyvižkals. ftlo Oydytojaus 
preskripelja dabar parduodama vijose 
rantuotas treatmentas už Vieną Do

mia nn ,erJ — gaukite butelj Šių fableikų 
■ ■ Šiandien, bet persitikrinkite, kad ant 

— NUOA-

Birželio 13 d., įvyko pas- froku Trokaf} igeig
kurinis šio sezono Šv. Teresės nU(fy krautuvės ir round trip '”"^'J,p butų pa!tymėtB 
draugijos susirinkimas, nnra-

nas kun. A. Ęriška su 74 dip 
lomais.

Pasirodžius klebonui su di 
ploniais, rankų plojimui ir šu-j

,rbė. Muzika mus liūdnina; .kavimui nebuvo galo. Kiekvie 
muzika mus linksmina; su no mokinio iššaukia vardų ir

muzika garbiname mūsų Au- 
kMlausiųjį Sutvėrėjų, iš kurio

kiekvienam klebonas įteikė di
plomų.

misijoms išdavus raportus, ka
lbėta apie metinį draugijos 
šeimyniškų išvažiavimų Per
nai taip smagiai visi laikų pra 
leido, tat ir šįmet tikimės tų 
patį atkartoti. Išvažiavimas į- 
vyks liepos 23 d. Vieta bus 
vėliau narėms atvirutėmis pra

INSURANCE,
N0TARY 
PUBLIC tl«rre«EBAIKERS:

PERKAM

Lietuviškus
BONUS

PHTLCO 7 tūbų su bateri
jomis .. s21.OO

PHriZ'O, 1933 visa Klek- 
tros .... s39.5O

MAJESTIC, 1933 visu Klek- 
tros .... *39.50

RCA Victor, 1933 visa Elek
tros $39.50

Dykai įrengimas į jūsų 
Automobilių

Išmokėjimai po 1 dol. 
j savaitę

Jos. F. Bndrik, Ine.
3417-21 So. HalstecTSL

Tel. Boulevard 4705—8167

riežasties turime MUZIKĄ, j Pilnutėlė salė tėvų, giminių nešta. Po susirinkimo, narės

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS RIZNIS 

2608 WE8T 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

Lietuvių programai:
WCFL, 970 k. programos 

nedėliomis 8 vai. ryto ir 
1 vai. popiet.

WHFC, 1420 k. ketvergais. 
Pradžia 7.30 vakare.

IŠSIRENDUOJA keturių kam
barių fintas ir garadžius. Renda 
pigi.

K. PETRULIS 
946 West 31 st PI.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Planus už pi
giausias kainas. Pašaukit bafayetta 
8980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor- 
glčlus, Namus. Farmas Ir Blsnius vi
sose valstijose. Taipgi darom Įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu biznyje Ir teisingu patar
navimu. tas Jums bus naudinga.

J. NAMON FINANGE 00.
6755 S. Western Avenne

Tel.
Chlcago, III. 

OROVEHILL 1018

CHRYSLER IR PLYMOUTH

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausioe Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi moderniškiausius 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
SLERIS $795 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pa- 
matykit naujus CHRYSLER ir 
PLYMOUTH automobilius pas 
Teisingiausia Automobilių Įstaiga
BALZEKAS MOTOR SALES 

4038 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.
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