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PINIGAI UŽDARYTI, 
BANKININKĄ NUŽUDĖ

PIRMOJE VIETOJE SAVI 
REIKALAI

AREŠTUOTAS CH!CA| 
SITETO PROF. Ll

Chicagos majoras už žmonišką 
Liepos 4 d. minėjimą

AREŠTUOTAS PROFE
SORIUS

KAITRA, KVIEČIAI , 
BRANGEJA

LA PORTE, Ind., birž. 27. 
— Vakar prieš pusiaudienį 
keli plėšikai užpuolė La Cro- 
sse State bankų. Banke tuo 
metu buvo kasieriaus padė
jėjas W. E. Tennel ir viena 
moteriškė klerkas.

LONDONAS, birž. 26. —
J. .Valstybių prezidentas Roo- 
seve?tas pranešė savo delega
cijai ekonominėje konferenci
joje, kad J. Valstybės jau ga
na daug pasiaukojo Europos 
valstybių naudai. Tad ateityje

Taip nesenai atrodė Govemoro sala, arti Vanoouver, Wash., Columbia upės vandenims 
išsiliejus. Šios upės išsiliejimas skaudžiai ištiko V’ashingtono ir Oregono valstybes.

BOMBA SUSPROGO ŠV. 
PETRO BAZILIKOS 

ANGOJE

NETIKI VOKIEČIŲ 
PASAKOJIMUI

VYSKUPO ELEKTO 
KONSEKRACIJA

Kada plėšikai pareikala 1 •s’°j konferencijoj J. Y. dele- 
vo pinigų, kasieriaus padėjė-1 ^aeGa pirmiausia turi žiūrėti 
jas paaiškino, kad geležinė savj krašto reikalų, o tik pas-
spinta laikrodžiu užtaisyta ir 
dar neatsidarius.

Už tų paaiškinimų vienas 
plėšikas Tennelį nušovė, apie 
500 dol. smulkiųjų pinigų su- 
sižėrė ir automobiliu paspru
ko. *

BUS TRAUKIAMI 
TEISMAN

WASHINGTON, birž. 27.— 
Teisingumo departamentas pra 
neša, kad jis paskelbs didžių
jų aukso krovėjų pavardes ir 
juos trauks teisman už šio 
brangaus metalo negrąžinimų 
bankams.

ŠARKIS PASIRENGĘS AP
GINTI ČEMPIJONATĄ

NEW YORK, birž. 27. —

I PARYŽIUS, birž. 26. —
26. — Prancūzų spauda netiki, kad

kui - kitų kraštų reikalais rū
pintis.

LIAUDIES PARTIJOS VA
DAI AREŠTUOTI

SYRACUSE, N. Y. — Šiai 
vyskupijai vyskupas elektas 
kun. Diuffy vyskupu bus kon- 

nežinomi sekruotas nebaigtoj Švč. Šir
dies katedroj, Newark, N. J., 
birželio rnė-n. 29 d. Konsekra- 

vysku-

VATIKANAS, birž
J Šv. Petro bazilikų įeidami Vokietijos sostinės padangė- 
maldininkai visus rankose ne-1 mį8 galėjo skrajoti 
tanius daiktus turi palikti an- lėktuvai ir išmėtyti lapelius 
goję, kur tie daiktai įregistruo prįeš Hitlerio vyriausybę. Sa-
jami ir paskiau išeinantiems ko, tai paprastas vokiečių pra | toriam bus Newarko 
grąžinami. simanymas/kad gauti teisę įsi P«s V alsh. Jam gelbės du vys

Vakar vienoj paliktoj nedi- saugumo lėktuvus.
dėlėj valizoj susprogo bomba. • * *

agtųgByą^untĮiaj.. su- NAUJA VALSTYBE KINŲ 
Bavarijos vidaus reikalu mi- i žeista. VALSTYBĖJEBavarijos vidaus reikalų

nisteris O. VVagener paskelbė, 
kad bavarų liaudies partijos 
vadai areštuoti. Ateity nė vie
na kokia politinė grupė nega
lės sudaryti naujos partijos. 
Ministeris pareiškė, kad Vokie 
tijoj veiks tik .viena Hitlerio 
partija.

Policija areštavo Dementrio 
Salomon, turintį Ispanijos pa
są. Jis kaltinamas bombos pa
likimu.

Sprogimas įvyko apie 12:15'

LAKŪNAI RASTI ŽUVĘ

MEXIC0 CITY, birž. 27.— 
Ispanai lakūnai, kap. Barbe- 
ran ir Įeit. Collar, kurie iš Ku
bos skrido j šį miestų, rasti

Ketvirtadienį vakare bokso1 žuvę Alaerane ant smėlio supy 
čempijonas Šarkis kumščiuo- j los, už 62 mylių nuo Puerto 
sis su italu milžinu boksiniu-1 Mexico.
ku C'arnera. Laižybos Šarkio! 
pusėje. Jis pasiryžęs apginti1
savo pasaulinį bokso titulą.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS, 
76 ŽUVO

BOLŠEVIKŲ DRAUGAI

WASHINGTON, birž. 26.—

BATAVIA, Java, birž. 27. 
— Žemės drebėjimas sugrio
vė South Bencoolen miestą,

Tomis dienomis senatorius Sumatroj. 76 asmenys žuvo. 
Nb.rris, resp. iš Neb., ir J. V.
prekybos baardo pirmininkas 
R. Spreckeb iš Cal. reiškė no
ro, kad J. V. vyriausybė pri
pažintų bolševikų vyriausybę.

HELSINKIS, Suomija, bir
želio 27. — Suomijoj visu 
smarkumu plinta fašizmas.

VIENAS PALEISTAS, KI
TAS NUBAUSTAS

KATALIKAMS PAGALBON 
—PROTESTANTAI

BARN'STABLE, Mass., bir 
želio 26. — Baigės byla dviem 
broliam- Buck dėl vieno tur
tuolio 10 metų amž. mergai
tės pagrobimo. Vienas brolis 
nubaustas, kitas išteisintas. 
Nubaustasis gavo nuo 24 iki 
25 metų kalėjimo.

LOS ANGELES, Cal., birž.
26. — Keturių katalikų vysku
pijų Kalifornijoj organizaci
jos sudarė valstybės komitetų
ir jį įgaliojo vesti kampanijų į ta

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Chicagoj vakar policija areš 
tavo Chicagos universiteto 
anglų literatūros profesorių 
Robertų Morss Lovett, kuris 
vadovavo streikininkų pikieti- 
ninkams priešais Sopkins and 
Sons žiurstų dirbtuvę, 39/7) 8. 
Michigan avė. Šis profesorius 
yra radikališkų pažvalgų ir 
didis mažojo darbininkams at
lyginimo priešas.

Minėtoj dirbtuvėj apie 1,500 
dirbininkų streikuoja.

PREZIDENTU TAS PAT

Katalikų Spaudos sąjungos
I kapai. prezidentu iš naujo išrinktas

Naujo vyskupo ingresas vie Richftrd Reid iš Augusta, Ga.
o VoL-oLa Pro oi/4 Aiinon holo . • —Sąjungos suvažiavimastos Nekalto Prasidėjimo kate 

d roję -įvyks liepos mėn. 11 d. 
i Šiose apeigose pirmininkaus

darytas šeštadieni, 
delegatai ir svečiai

uŽ- 
Prieš tai 

lankėsi

nepaprasta
rines J. Val-

Kelinta savaitė 
kaitra žnybia vidurines 
stvbių vakarų valstybes.

Numatomas šiemet menkas 
kviečių ir kitų javų derlius.

Į tai atsižvelgus, Chicagos 
javų grūdų biržoje kviečiams 
kainos didėja. Už kai kurių 
kviečių rūšį vakar mokėta be
veik doleris bušeliui.

O iš New Yorko praneša, 
kad tenai Šerams kaino- ir gi 
didinamos.

LIEPOS 4 DIENA

Pranešta, kad Chicago majo 
ras Kelly sudaręs planus, kad 
Liepos 4 d. rpūaų, mieste tono- 
niškai, bet ne“ indijomšk&i, 
tų minima. Bus dedamos pas-

ŠANCHAJUS, birž. 26. — ’ Jo Kminen«ja kardinolas ' Chicagos arkivyskupijos semi ’tangos, kad tų dienų mieste ko 
Trys kinų generolai, kurie ben , ^aYes» >rko arkivysku narijoj? kur j jU08 kalbėjo Jo daugiau sumažinti trenksmus.
drai su japonais veikia, japo
nų paremiami sukurė naujų

dienų, kada po paskutinių šv. | “nepriklausomų” valstybę, ku 
Mišių maldininkai ėjo iš bassili'n «žima apie 5,000 ketvirtai- 
kos.

Išėjus visiems maldinin
kams, Yratikan > sargyba bazi
liką uždarė ir pakviesta Ro
mos policija. Paskiau bazilika 
atidaryta vidurinės Italijos 
gausingai maldininkijai.

• Šventasis Tėvas pasiuntė 
sužeistiems palaiminimą.

nių mylių plotų -tarp Peipingo, 
Tientsin ir didžiosios kinų sie
nos.

pas.
Vyskupas elektas Duffv iki i 

paskyrimo vyskupu buvo New 
arko vyskupijos generalvika
ru.

Eminencija Kard. Mundelein.

AUSTRIJOJ BOMBOS 
SPROGDINAMOS

MAŽINS AUKSO 
PAGRINDĄ

JAPONAI PRIEŠ BOLŠE
VIKUS RYTUOSE

TOKIJO, birž. 26. — Japo
nų vyriausybė nusprendė vi
siems laikams bolševikų įtakų

DAUGIAU MOKESČIŲ
Be paprastų “laisnių” už a- 

laus pardavimų Chicago j nori 
nia dar skirti 2 centu alaus ga 
lionui mokestį.

NUŽUDĖ MOTERIŠKĘ

LONDONAS, birž. 27. - 
J. Y'alstybės, Anglija ir Pra 
ncūzija principe sutarė savo 
valiutoms mažinti aukso pag
rindų, gal iki 30 nuoš. vertės, 
jėrnus 5 nuoš, sidabro.

VIENA, birž. — Austrijos j 
vyriausybės priešai, socialistai 
ir fašistai, įvairiuose miestuo
se bombas sprogdina.

SOPIA, Bulgarija, birž. 27 
— Bulgarų vyriausybė nus
prendė savo krašte išnaikin- 
t: makedoniesč.ius galvažudžius, 
kurie savitarpiai žudosi.

Šiai kampanijai pritaria ir 
kai kurie protestantai, kurie 
turi privačias mokyklas, ir ki
ti.

Tuo tikslu sumanyta paduo
ti piliečių referendumui kons
titucinį priedų. Rytoj įvyks- 

balsavimai. Yra vilties,

PRIEŠ PARLAMENTO 
ATSTOVUS

BEKLYKIĄS, birž. 26. —
Vokietijos ministerių kabine
tas panaikino parlamento at
stovų neliečiamybės teisę. At
stovai visur ir visados gali 
būt areštuojami, kada nėra se 
sijos.

VYKSTA SOCIALISTŲ 
AREŠTAVIMAI

NUTRAUKS SESIJĄ
Iš Springfieldo praneša, 

kad šios savaitės gale valsty- 
pašalinti iš Mandžiūrijos ir iš.bės legislatūra, -turbūt, nu-
visų Ramiojo vandenyno pak
raščių.

trauks sesijų.

JOHNSON APIE TAI, KAIP 
SLĖGIMU NUSIKRATYTI7 NUŽUDYTI PROCESIJOJ

/VARŠUVA, birž. — Lancu- 
te, Galicijoj, ukrainiečiai radi \VASHINGT0N, birž. 26.— 
kalai šaudymais puolė lenku ’ Krašto pramonės atstatymui 
bažnytinę procesijų. J administratorius H. S. John-

Iš procesijos taip pat šaudy x>ft paskelbė daugiau žinių, 
mais atsakyta. 7 asmenys nu- kas bus tuo atžvilgiu veikia- 
žudyta. ma.

Jis sakė, kad gerųjų, ar blo 
gųjų laikų visados priešaky 
stovi: atlyginimai, kainos ir 
gamyba. Kada šie trys dalykai 
suderinti, tada viskas yra

“PILSUDSKIS ATSAKYS 
KAM PRIKLAUSO 

KAUNAS”

Vienas Lietuvos laikraštis Tvarkoje. Kitaip gi viskas turi

tikslu panaikinti šiandien mo
kamus valstybei mokesčius už 
privačias mokyklas. Kaliforni 
ja yra vienatinė valstybė, kuri 
skiria mokesčius už privačių 
mokyklų savastis.

BERLYNAS, birž. 26. —
Visose Vokietijos dalyse sočia 
listų vadai areštuojami. Kai 
kuriuose miestuose socialistų 
tarybos pašalinamos.kad priedas bus pripažintas.

Jei kurios įstaigos užlaiko
mos ne pelnui, tokios turi būt NEW YORK, birž. 26. —
laisvos nuo mokesčių. Tas vi-1 Visai netikėtai namo išvyko 
sur pripažįstama, o Kaliforni-' Vokietijos ambasadorius J. 
joj atvirkščiai. Yralstybėms, dr. Hans Luther.

parašė į Daugapilj lenkų lai
kraščiui “Olos narodu” laiš
kų. Ant popierio buvo Vil
niaus vaizdas ir ant voko už
rašas: “Vaduok pavergtąjį 
Vilnių.” I/enkų laikraščio re
dakcija tų laiškų grąžino 

į prierašu: “kas rašo lenkų lai
kraščiams laiškus, tas turi už-

hūt suirę. •
Pramonės atstatymui ir gerų
jų laikų grąžinimui pirmiau
sia bus skirtos ko trumpiau
sios darbo valandos, kad ko 
daugiau darbininkų galėti) 
naudotis darbu, ir mokamas

I v
atitinkamas gyvenimui atlygi
nimas, taip kad darbininkai 

miršti niekšybes. Greitu laiku turėtų daugiau pinigų, kad ga- 
Pilsudskis apsakys kam ne tik lėtų daugiau visko pirkti. 
Vilnius, bet ir Kaunas priklau Tai svarbiausias geriesiems
so. » 9 laikams pagrindas.

Nežinomi automobiliu važia• • -
vę galvažudžiai šaudymais nu
žudė Mrs. Mary Morrison, 36 
m. amž., 458 No. May ga»t. Ji 
buvo priešakiniam namų prie 
angy, kada važiuojantieji pik
tadariai į jų paleido keletu Šfl 
vių.

UKRAINIEČIŲ ŠVENTE

Chicagos šimtmečio pažan
gos parodoj šį sekmadienį uk
rainiečiai turėjo savo dienų. 
Atidarytas ukrainiečių pavili- 
jonas.

GAISRAS

Sekmadieno vakarų gaisras 
sunaikino neužimtus 6 aukštų 
dirbtuvės namus, ties Erie ir 
Carpenter gat.

APIPLĖŠTAS PAKERIS
I

Du plėšikai apiplėšė pakerį 
milijoninkų Nelson Morris jo 
namų kieme, Homewoode. A- 
tėmė 60 dol. ir automobiliu pa 
spruko.

ORO STOVIS
CHICAOO IR APYLINKĖJ! 

— Šiandien numatomi griaus
mai; vakare ir rytoj vėsiau. 
Vakar popiet šilumos bu1 
90 1.
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5 vai. po piet.

visas moksliškas Žinias saugoti. Kada bolše
vikai neturės galimybės naudotis kapitalis
tiškų valstybių mokslo vyrų protu, tada jie 
susmuks ir tuo būdu didelė rusų tauta bus 
išvaduota iš baisiosios raudonųjų verguvės.

Kapitalistiškos valstybės turi iš tikrųjų 
bendrai veikti prieš raudonąjį pavojų, sako 
inž. Fleming. Nes pavojus yra rinitas.

sv'EI Al!A -1AMES3ALiliMS
’ Rašo Dr. A. G. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas,

Chicago, III.

K MUZIKOS SRITIES
Rašo A. P. Stulga

KAIP MUZIKA PADEDA 
ŽMOGUI
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netvarka bendradarbiauja sy 
kiu arba atskirai ir tuoni pa
čiu kart stumia žmogų prie to Gal ne vienam bus įdomu 
paties tikslo — ligos. Kas lau- žinoti» kfed didieji mokslinin- 
kia kol jam pradės kų nors kai, politikai ir kino artistai 

Tautininkai verkia, kad Brooklyno MV-įvįmo atžvilgiu ji lyg ir oro nepaprastai skaudėti arba ki muzikoje randa didžiausj sit- 
bė” “senas įsigyvenusias tradicijas — tau-’koStuvag> kurį pergjęs oras lokių aiškių kiekvienam žino- los atgaivinimų.

pasiękia plaučius jau apvaly-'gui ligos ženklų, tas, galimai. Garsusis pianistas Paderev- 
tas nuo didesniu dulkių. Kuo-1 sakyti, su savimi daro ekspe- skis, tapęs Lenkijos preziden 
met nosis yra užsikišusi, ji’rimentų, kurio eigoje, kaip *u» nepasitenkino politika; jis 
šios pareigos atlikti negali, paprastai,' visados liga paima 'M’ įžo prie muzikos, 
nes žmogus tuomet kvėpuoja viršų. Taip elgdamasis žmogus I Dabartinis Italijos diktato-

P A 8T ABt Lt 3

tines idėjas staiga iškeitė į apikaklę ir kak
laraištį”. Vadinasi, išsižadėjo fašistinės po
litikus ir pradėjo rašyti apie demokratijų. 
Kadangi tas laikraštis jau virto savaitraš
čiu “Dirva” pranašauja, kad “Vienybės”

Į DIENOS KLAUSIMAI'

KAIP APSIDRAUSTI NUO BOlAIVIKŲ

Ima aiškėti, kad sovietų Rusija ekono
miniu atžvilgiu gresia viso pasaulio valsty
bėms. Dalykas yra tame, kad raudonieji Ru
sijos valdovai ima naudotis mokslo šaltiniais. 
Pačioj Rusijoj yra labai mažai mokslo vy
rų. Įžymiausius rusus mokslininkus, kaip tai 
inžinierius, chemikus ir kitus įvairiose kraš
to ūkio srityse, bolševikai be pasigailėjimo 
išžudė, kada jie atsisakė jiems tarnauti. Ki
ti suspėjo pasprukti į užsieniu?. Tik maža 
dalis mokytų technikų užsiliko ir šiandien 
jie kai vergai dirba sovietų naudai. Tų, spra
gų bolševikai papildo parsikviečiamais iš už
sienių iilokslo vyrais — technikais, ir kiek
vienas ūkio šukų ima dėti ant moksliško 
pagrindo. Palaipsniui jie didina visokių ga
mybų ir tobulina visose pramonės šakose 
tvarkų.

Sovietų vyriausybė turi galybes ko pi
giausiųjų darbininkų. Visi darbininkai, ly
giai ir valstiečiai, yra nuožmiai pavergti. Jie 
pristatomi prie darbo tik už vienų maistų ir 
šio ne kiekvienam pakanka. Moka darbinin
kams tokį mažą atlyginimą, už kurį jiems 
būtų galima įsigyti maisto tiek, kad nereik
tų badauti, o kas lieka, rtiifi-JUŽs įmokėti už 
butų ir likusius įvairiais privalomais mokes
čiais atgal vyriausybei grąžinti.

Naudojantis pasaulio valstybių techni
kais ir pavergtais darbininkais, sovietai tu
ri labai pigią visko gamybų. Šiuos gaminius 
jie gali ko pigiausia užsieniams parduoti ir 
tuo būdu, kaip jie sako, pakirsti kapitalis
tiškoms valstybėms ekonominį gyvenimų.

Štai kame yra pavojus iš sovietų Rusi
jos pusės.

Nesenai į J. ‘Valstybes, atvyko iš Angli
jos įžymus inžinierius Fleming. .Jis paduoda 
sumanymų, kaip būtų galima visoms kapi
talistiškoms valstybėms apskliausti nuo to 
bolševikų pavojaus.

Jis sako, kad tinkamiausia priemonė v- 
ra sutarptautinti mokslų ir įvairiausius tech
niškuosius išradimus. Tai visa skleisti tarp 
kapitalistiškų valstybių, o nuo bolševikų tas

f. Godas

1833 - CHKAGO -1933
(Tęsinys)

spėjama, kad tie įsilinVsminę svečiai «u- 
manė pasimilžti O’Leary’ienės karvę. Ka
dangi tai buvo vėlus laikas Ir svetimi 
žmonės, tai karvė, protestų reikšdama, 
spyfė ir pataikė į lempų. Bet tie kaimy
nai tų užginčiją: Karvės milžti galėjo a- 
teiti ir kiti kaimynai. Kad kas nors bu
vo tvarte, tai aišku iš to, kad kilus gaiš- 
rni ir atbėgus (J’Leary’iefiei gelbėti kar
vę, durys įasta neužrakintos. Taip gi 
griuvėsiuose rasta lempa su išdaužytais 
stiklais.

t’htcagoj, visoj Amerikoj ir Europoj 
kilo visokiausių ]jasakų apie airišę ir 
jos karvę,*bet nei iki šiol neišsiaiškino 
kas antru kartu bandė jų milžti.

Kaimynas Daniel Siillivan pirmutinis 
pamatė gaisru ir šaukdamas hėgo karvę 
gelbėti. Bet jis buvo medinkojis, greit

NOSIS

Nosis tarnauja kaipo uoslės 
pajautimas ir sykiu yra kvė
pavimo organų dalimi. Kvėpa-

J. K. Amleto (iiovanni Ci- 
Jcognani, Apaštališkasis Atkto- 
fvas Romos Katalikų Bažny-

dienos yra suskaitytos. Girdi: ‘ Demokratiz-ĮOrų ne per nosį, bet per atda-savo sveikatos neapdraudžia. rius Mussolini liuoslaikiu gric * 
mu* ji užsprings ’... Matote, koks “gražus”,^ burnų. Užkimšta nosis jau į Periodinė ekzaminacija pas žia smuiką. L grįždami iš darbo dainur-
linkėjimas laikraščiui, su kuriuo taip nese- žvainu teikia žmogui nema- gerų gydytojų yra geriausiai Kino artistas Ramon Nova *ja iįau<jjes daineles ir taip i-
nai “Dirva” į vienų dūda pūtė.

• • 4

“D-va” pažymi dar ir tų, kad: 
“Vienybė” žlugs tai bus kaltė tiktai bendro
vės galvų, kurios griebėsi už ‘britvos’ (Tvs- 
liavos), o neplaukė į kraštų' tada kada dar 
valtis buvo neapvirtus.” Bet dėl to “D-va” 
perdaug, matyti, nenusimena. Ji sau geresnį 
biznį numato, nes anot to laikraščio tedak 
toriaus: “Dirva” liko vienintelis laikraštis 
apie kurį mes turime tuokti savo spėkas”. 
Bet ar likę našlaičiais vienybininkai (tauti
ninkai) “tuoksis” aplink “Dirvų”, tai dar 
didelis vra klausimas.

vienumo ir, kad jį pašalinus, 
'žmogus, paprastai, mėgina tai 

‘‘Jei padaryti šnypštimo būdu. Čion 
net ir pati gamta stengiasi 
tame reikale padėti, iššaukda
ma čiaudėjimų. Kad gavus 
bent kiek sekinių šnypščiant, 
žmogus kartais pavartoja net 
visas savo .jėgas, kas yra la
bai pavojinga. Tiesa, žmogus 
taip darydamas gauna vienai 
kitai nunutai palengvinimo, 
bet tuom pačiu sykiu nosyje 
esanti infekcija gali patekti į 
ausų dūdeles arba makaulės

“D-vos” redaktorius, darydamas pasta-i tuštumas, susisiekiančias su 
bas “V-bei” parodė tikrųjį savo veidų. Mes nosimi ir duoti priežasties ne

sveikatos apdrauda.

Klausimai ir atsakymai

Klausia G. P. A. — Didžiai1

irro yra tikrai jausmingas mu- 
jzikai, o Ernest Torrence yra 
’net kompozitorius. Bebe Da-

s i smagina, kad, rods, nei ne
junta to nuovargio. Negana to. 
užgriežus intsrumentais koki

mels taip pat labai pamylėju- ’ suktinį? tuoj visi kruta-suka-

senai žinojome, kad jis yra dabartinės Lietu
vos vyriausybės šalininkas, bet ne visiems 
buvo aiškus jo nusistatymas demokratijos 
atžvilgiu. Dabar pasirodė, kad tas ponas de- .šnypštimu, bus daug geriau ir 
mokratvbę griežtai neigia, l^abai keista, kad saugiau, jeigu tai darys be 
žmogus, gyvendamas demokratiškame krašte didelių pastangų, šnypšdamas 
ir naudodamos jo laisve, kovotų prieš denio- kiekvieną šnervę atskirai, 
kratybe lyg ir norėdamas, kad ir jo paties | Kai kurie žlnonės plauna 
veikimas būtų suvaržytas ir jo laikraščio l„osies vi(ių vandenimi. Yra tai 
laisvė atimta. blogas paprotys ir lygiai yra

pavojinga ir todėl patartina 
tai nedaryti. Tų patį tenka pa
sakyti ir apie nosies krapšty-

tik komplikacijoms, bet ir gy
vybės pavojams pasireikšti. 
Kas nori gauti palengvinimo

Nekantriai laukiama mūsų tautiečių-la- 
kūnų, kap. S. Dariaus ir S. Girėno’ išskridi
mo per Atlantikų. Kai kurie, netekę kantry- mų nagais, 
bės, pradeda abejoti, ar tik jie “neprigaus”' 
lietuvių visuomenę tos kelionės nepradės.
Turėkime kantrybės! Juk geriau yra gerai 
prisirengti, patogaus oro tokiai kelionei pa
laukti ir savo tikslų atsiekti, negu paskubo
mis nepasisekimo susilaukti. Mūsų lakūnai 
gerai daro, kad rūpestingai, rimtai ir nesi- 
karščiuodami kelionėn rengiasi. Tuo būdu 
galime būti tikri, kad jiems tas žygis tikrai 
pasiseks ir juo mūsų tautos vardų plačiai 
išgarsins.

• * •
Šiemet West Point militarinę akademiją 

baigė lietuvis Juozas Rėmus, gimęs ir augęs 
Sbenandoali, Pa Tuo įvykiu didžiuojasi ne 
(ik lietuviai, bei visi to miesto gyventoja:

Turinčiam bent kokių ligą 
kvėpavimo takuose arba kito- Į-

gerb. daktare: Norėčiau gau
ti rodos kas link mūsų mer
gaitės. Ji yra vienuolikos me
tų. Per pastaruosius šešis <ne-ižvaįgždė. Visiems gerai žino
tus jai teka iš ausų; is kairės p^as komedijantas Charles Cha, Lietuvos kaiiuomenė, kuri nia 
kartais pasirodo kraujo. Prieš p|įa, nors ir iš kairės, bet grie- |i"suodama ritmiškai ir galin- 
keturis metus buvau jų n u ve žia smuiką, violončele ir tu-'^ai dainuoja. Girdint ją dai- 
žus į Gary, Ind., prie nigerio j-Į jautrią muzikos klausą. nuojant, širdis suplaka ypatin- 
daktaro. Davė vaistų ir sakė, j Paprastai, nuilsęs nuo pro- 'MU pati įjotizniu ii meile tė- 
kad lankantis pas jį per du ar tinio ar fizinio darbo žmogų- vXneL
tris mėnesius bus viskas ge j muzikoje ieško poilsio. Muzi-j* Paprastai, iš senųjų laikų, 
rai. Bet kaip jis sakė, taip ne- ka atgaivina žmogaus jausmus Valstybės palaiko kariškus or 
įvyko. Buvom tam daktarui įr §aIina nuovargį. kestrus. Kariški dūdų orkos
patikėję, bet kaip nepagelbėjo.! Lietuvoje, dirbę visų dieną j t,-ai linksmina kareivius ir gai 
tai mano žmogus >akė kad ne- prie sunkaus darbo, būriuose- i vina nuovargį. Karo lauke 
apsimoka leisti pinigus berei- talkose, per mėšlavežį, siena-l'muzika kareiviui teikia ypa- 
kalo ir todėl niekur kitur ne--pjūtį, rugiapiūtę, arba pana-[tingų drąsų ir narsumų kovo 
sikreipėme. šiai, jau, rods, gana pavargę,1 je.

Pastaruoju laiku pradėjo a- ■
teidinėti kokia tai moteris, sa- taip nepasielgtų su kūdikiu,! Bendrai, muzika visur uži- 
kosi iš Sočiai Service, ir būk kaip jūs esate padarę. Žmo-,,lia P*rmųjų vietų., Veik joks 
mokykla siunčia jų rūpintis/gus, kurs bent kiek turi arti- parengimas, vienokioje ar ki- 
mflsų mergaitės sveikata. Ji mo meilės savo širdy, būtų lakioje foimoje negali apseiti 
pareiškė, kad jeigu nepibly- ;senai parūpinęs mergaitei me-i^ muzikos. Muzika tarnauja 
sim jos įsakymų, tuomet pa- jdikalę pagalbų. Nebūtų reikė- žmogui nuo užgimimo iki pas
inis mergaitę miestas į savo ję mokyklos valdžios prievar-^utinio žingsnio šiame pašau- 
rankas. Patarkite kų turėtu- (ta naudoti. , p.v.)e-
me daryt, nes nenorėtume, kad [ Esate lietuviai. Gerų lietu-f Muzikų mes tiek įvertiname, 
miestas jų paimtų, nes paskui ,vių gydytojų yra ir vietoj ba-

si muzik,). Studijų tekinkai,.O(,S kojos ž(.„,fs nalli(>kia;
sako, kad, jei ne niuzjka, Jea- 1jokįo nuovargio nepastebėsi, 
nette MacDonald nebūtų kino

Neišreiškiamų įspūdį daro

įnežinia kaip gali būt. Mokyk-
kiek apie jų suprantame. Su
prasti muzikų yra labai žino-styti* pas juodukų, reikėjo at

sikreipti prie lietuvio, kurs į gUj naudinga, nes, daugiau sn- 
rgaitė labai mažai girdi ir to-'būtų davęs tinkamų patarimą;prasdami, labiau jų įvertina- 
dėl mokyklos vyriausybė pa ,ir tiesiog patarnavimą. !,ne ir tinkamiau panaudojami*.

Muzika padeda žmogui per
gyventi įvairius gyvenimo mo 
mentus ir nuotikius. Nelaimė-

« to organo dalyse (o tokio aakantii ka;, me.
ligonių yra daugybės) patar
tina, vietoj nosinės, vartoti
šiaip jau švarų skudurėlį, ku
riam susiteršus, jį būtų gali
ma sudeginti. Čiaudėjant, šny 
pščiant ar kosėjant į tokį sku
durėlį, kiekviename atsitikime 
bus užkertama kelias infekci
jai pasiskleisti atmosferoje. 
Juk ir be to infekcija randa

dariusi tuo tikslu reikalavimą j Tamstų dukrelės ausys te- 
pavesti mergaitę gydytojo gi o- ha iš priežasties kroniškos in-
bon kaip galint greičiau. 

Atsakymas G. P. A. — Tam
stų pasielgimas su savo mer 
gaite stebina ir sujudina ne 
tik mane, bet kiekvienų ma
lonų “Draugo” skaitytojų 
Jūs per savo apsileidimų grei

fekcijos, kuri greičiausiai ran
dasi taip vadinamam mastoid vargąiose-kentėjimuose mu 
kaule. Patariu kuo greičiau- gįkoje randama susiraminimas, 
šiai atsikreipti prie ausų ligų Bendrai, muzika padeda žmo- 
specialisto egzaminacijai ir gUį visame kame. 
nustatymui gydymo ligos.

Ar mergaitės girdėjimas pa 
gerės, sunku dabar spręsti, b*

užtektinai sau aukų.
Blogi, sugedę tonsilai. kro įčiausiai padarėte mergaitę žy

Vadinasi, lietuviai ir šioj srity nepasilieka niško pobūdžio uždegimas ge|miai kurčia visam jos amže- j bus galimybės išgelbėti bent 
kitų užpakalyje. ’ Irklės, išpuvę daittys, nosies! liui. Nei pamotė, nei patėvis Į likusių girdėjimo dalelę.

negalėjo bėgti. Be to jo medinė koja į- 
kliuvo tarp lentų. Jo riksmu kiti kaimy
nai buvo sujudinti. Prikėlę O’Leary’ių 
šeimynų, jau nesuspėjo karvės išgelbėti.

Pirmas alarmas
Buvo 9:28, kada rotužės bokšte sar

gas pastebėjo liepsnų'. Kokioj vietoj bu
vo kilęs gaisras, jis negalėjo atspėti ir 
signalų daVė gaisrininkų stočiai, buvu
siai prie Ualsteil st. ir CanaJpočt avė. O 
tai buvo už pusantros mylios į pietų va
karus nuo gaisro. Artimesnės stotys ne
gavo lūiku signalo. Pusę valandos pasi
vėlinęs atpvškėjo pirmutinis gaisrininkų 
vežimas. Liepsnos jau baigė praryti ()’- 
Ijeatv’ių tvartų. Ir jau buvo liepsnos pa- 
gavusios kaimyno namus ir tvoromis pli
to toliau. Jei tno tarpu kiti gaisrininkai 
būt pribuv;, tai ugnį būt paėmę savo 
kobtrolėn. Bet tik itž pusės valandos kiti 
du vežimai teatvyko. Iš pribuvusiųjų vie
na mašina neveikė atsakančiai. Fr gaisri
ninkai vakarykščiai btfvo užgesinę didelį 
gaisrų, todėl be galo įvargę, negalėjo tin
kamai veikti.

Jau buvo 10 vai. vakaro kai rotužės 
bokšte varpas ėmė pliekti generališkų 

alarinų. Tada gatvės ėmė dundėti nuo gai
srininkų vežimų, o žmonės bėgo iš namų 
ir skubinosi prie upės. Liepsnos buvo ke
lių mylių platumo*ir nušvietė visų mies
tų. Vaizdas buvo nepaprastas.

Pūtė smarkus vakarinis vėjas ir lieps
nos rydainos viskų, plėtėsi vidurmiesčio 
linkui. Jau 10:28 vidurmiestyje ant namų 
ėmė kristi žarijos. Tada savininkai ėmė 
laistyti savo namų stogus ir sienas.

Vakarykščiai buvęs gaisras buvo iš
deginęs dalj miesto ir per 'tų išdegintų 
vietų liepsnos dabar turėjo persimesti. 
Visi spėjo, kad išdegintoji dalis pastos 
kelių' liepsnoms. Taip neatsitiko. Bet liep
snos vienu Šuoliu ūžtelėjo ir padegė pa
lei upę javų sandėlius ir Union stotį.

Žmonių sumišimas ir panika kas mi
liutų didėjo Vieni bėgo į vidurmiestį, ki
ti i West Si«lę, į pterijas. Žmonių šauks
mai ir klyksmai viršydavo perkūnišką 
liepsnų ūžimų.

Upė sulaikys liępsnas! Buvo vienin
telė ebieagiečių viltis.

12 vai. naktį smarkaus vėjo pūstelė
jimu deganti lenta perlėkė per upę ir kri
to ant stogo medinio namo. Namas tuoj 
užliepsnojo ir užsidegė kaimyniški na
mai. Gaisrininkų vežimai ėmė dundėti per 
tiltus gelbėti biznio distriktų.

Tuo laiku atpvškėjo į rotužę majoras 
Mason diriguoti miesto gelbėjimo darbų. 
Ir štai įvyko baisi ekspliozija, sudrebėjo 
žemė, liepsnos tvanas apšvietė padanges 
ir visų miestų. Sprogo gazaunė. Žiburiai 
užgeso, bet jų nei nereikėjo. Visi galėjo 
dirbti — lauke ir viduje — prie gaisro 
liepsnų.

Majoras pamatęs, kad Cbicagos gais
rininkui liko bejėgiai kovoje su neišpasa
kyta ugnim, ėmė pyškinti į aplinkinius 
miestus telegramas, prašančias gelbėli 
liepsnose žūstančių Chicagų.

Žarijos ėmė kristi ant rotužės. Sar
gas bokšte vis suspėjo ja* užgesyti.

Į vidurmiestį liepsnoms persimetu*, 
visokie kriminalistai, valkatos pamatė ge

GARSINKINTES
“DRAUGE”

riausių progų plėšti ir vogti. Visi jie bė
go į brangiuenų krautuves ir griebė kų tik 
norėjo. Saliūnuose biznis tol ėjo, kol lieps
nos ėmė vaikyti kostumerius. Laikrodžių 
ir brangmenų krautuvių langus plėšikai 
daužė kumštimis, nepaisydami žaizdų, ir 
kruvinomis rankomis griebė tų, kas ro
dėsi brangiausia.

Turtingesnieji samdė vežikus išva
žiuoti į saugių vietų. Tada vežikai supra
to savo vertę ir reikalavo po $25, $50. 
$100. O vienas bankininkas su čemodanu, 
kuriame turėjo $600,000, samdė vežikų nu 
vežti jį į Mihvaukee. Už tai vežikas pa 
reikalavo $1,000 ir bankininkas užmokėjo.

1 vai. naktį užsidegė rotužė. 350 pik 
čiausių kriminalistų buvo paleista iš kalė
jimo. Su velnišku godumu jie bėgo plėšli 
ir vogti brangiųjų daiktų krautuvėse.

Rotužei užsidegus pagalios nutilo ir 
varpas per keturias valandas skambinę? 
generališkų alamių.

(Daugiau bus) ___ j
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Liepos 4 d. įvyks Naujosios! 

Anglijos Lietuvių Diena, Tė- 
vų Marijonu Kolegijos parke, 
Thompson, Conn. Tos rūšies 
iškilmės yra pirmos N. Angli-į 
jos lietuviu istorijoj. Lietuviu 
dienos sumanymas kilo Kata
likų Seimely, Brockton, Mass. 
Išrinktoji tam tikslui komisi
ją pasirinko Lietuvių Kolegi
jų, Thompsone. Ta vieta yra 
pusiaukely tarp Massaeliusetts 
ir Conneeticut valstijų kolo
nijų ir sudaro tarsi geografi
nį N. Anglijos lietuvių cent
rų. Antras patraukimo požy
mis 'yra tas, kad Šve. Marijos 
Lietuvių Kolegija Thompsone 
lyra lietuviškumo centras. Tai, 
anot kun. J. Švagždžio, yra 
Amerikos Vilnius.

Suprantama, kad rengiant 
pirmųjų Lietuvių Dienų Nau
jojoj Anglijoj, reikia tinkamai 
pasirodyti. Kad tas pilnai 
pavyktų, reikia dviejų daly
kų: suorganizuoti pačių dienos 
ruošų ir sutraukti publikų. Pi
rmųjų uždavinio dalį rengė
jai, rodos, vykdo labai uoliai. 
.Jie išdirba planus iki mažiau
sių smulkmenų. Jų dėmesys 
atkreiptas visur: ir j artisti
nę iškilmių dalį, būtent dai-

KUNIGA3 BRONISLOVAS 
RYBOKAS THOMPSON, CONN.

KOLEGIJOS INKORPO
RACIJA

sidėjimo parapijoj, Cam- tikrai lietuviško kunigo. Te- baigė advokatūros mokslus, mišias laikė kun. J. Kripas ir
bridge, Alass. igul jam Dievas padeda atli-j AVųsliington, D. C., Katalikų .kuu. B. Gnuronskus.

Gerb. kun. Leonas suteik' kinėti sunkiųsias kunigo pa- universitete. Sveikiname nau-Į p \leksis
visiems namų gyventojams pa-’ieigas! ijų ir jaunų advokatų ir ,inki-, Norbertas giedojo
laiminimų ir kiekvienam sa- ■ ---------- 1 “ ‘  .......«.
vo įsišventinimo atminimų. Į A’akare buvo labai įspūdin-{tarpt

me jam užsiiminėti lietuvių

-

■

į Pastaromis dienomis įvyko 
istorinė diena Šv. Marijos ko-; 
legijos gyvenime. Ji tapo Co-

■nnecticut valstvbės valdžioj1® Padėjimo Šv. P. M. Cam
inkorporuota, reiškia, jai tei-• brid«e>. Mas*-> kle j
kainos tokios teisės, kuriomis b°nas »r kun. Strakausk...... tuntojo ,n,-ls mokyklos sky.
naudojasi kitos Amerikos ko-U°Zap° liaus užbaigimo - graduation 
legijos ar mokslo įstaigos. In- raPMos klebon .«. apeigos,
korporuojant lietuvių kolegijų,1 Kiek anksčiau, kun. M. J.
jai duotas vardas “ Mariana- 'Kemežis, kurs taiposgi būvo { Mokyklų siais metais baigė,----------------
polis”, graikiškai reiškiantis įšventintas, birželio 10 d. Har- iaPb Įb) l's' ’>0 1,11 •kabių ir Į Waterbury "je lankėsi nauji
“Marijos miestas”. Prie visų rison, N. J., atsiuntė visiems > KinuH1U- Tai labai gia/.us 1 r : įjeęl|vjaį kunigai: Plikimas,

• • Ireiksmingas skaičius. Diplo- n v ... „ , , • r,1H1- į . 1 Ražaitis, Rvbokas ir Gauron-
nius suteikė pats gerb. klebo- l , ... . , , . . . ,, , * ” i skus. Ausi labai gerai atrodo
nas kun. J. J. Yalantiejus, o , • .. .’’ ’ _ ir tik laukia paskyrimo Kn-

Su juo sykiu buvo atvažia- i 
;ves kun. P. Juškaitis, Nekal-

gos ir garbingos upcigos arba 
iškilmės kurios tikrai apvai
nikavo visų primicijų dienos 
šventumų ir garbingumų! Tai 
buvo mokslo užbaiga arba aš-

NAUJAS LIETUVIS 

GRABORIUS

Tai Vincas Stokes, kuris 
jau yra atidaręs savo ofisų 
ant Riverside Street. Linkime 
jam. pasisekimo.

ir

trijų Kolegijos parko vartų namų gyventojams savo 
dabar yra padėtas aukso rai- Šventinimo atminimų, 
dėmis užrašas — “Marianapo-i Geriausių pasekmių naujie 
lis”, kuris praeiviui nurodo nis Kristaus vynyno darbinm-
lietuvių tvirtovę.

Kas buvo senai laukiama
Kun. B. Rvbokas yra sūnus 

Liudviko ir Anelės Rybokų.
Gimęs Lewiston, Maine, kur įjau įvyko. Padarytas kitas, p’n 

i lankė Sv. Patriko parapijinę! tus žingsnis prie pažangos
pradžios mokyklų, kurių vedė 
seserys šv. Juozapo kongrega
cijos. Po to lankė Lewiston 
Higli Scliool, kurių- baigus jo 
tėveliai, su šeima, persikraus
tė j Bridgeport, Conn. Čia ir 
dabar gyvena. Atsikrausčius 
čia sūnus Bronislovas išvyko 
į Catonsville, Md., ir įstojo į 
šv. Karolio ruošiamųjų dvasi
nę seminarijų. Čionai išbuvo 
du metu ir po to įstojo į šv. 
Marijos seminarijų, Baltimore.

Šioji inkorporacija atneš lie
tuviams daug naudos. Pirmiau 
šia, priduos mums svarbos val
džios programoj, paskleis lie
tuvių vardų svetimtaučių,tar
pe ir priduos lietuviams jė
gos siekti aukštesnių idealų.

Lietuvių Diena
Kolegijoje viskas sparčiai 

ruošiama Lietuvių Dienai.* Sta 
tomas altorius, ant kurio toj 
dienoj bus laikomos šv. Mi- 
šios; rengiamas svaidinio lau-

' kailis.
Saldžiausios Jėzaus Širdies 

šventė kolegijoj buvo ypatin
gu būdu pašvęsta. Taiposgi 
per visų Dievo Kūno šventės 
oktavų, kas rytų šv. Mišios 
buvo laikomos su įstatymu 
Šve. Sakramentu.

Per birželio mėnesį, kolegi
jos koplyčioj, vakarais yra 
laikomos pamaldos prie Sald
žiausios Jėzaus Širdies.

pamokslų tikrai gražų pasakė ■ . v > • i •, ‘ * 1 staus v vnyne. Linkime visiems
kun. Balkūnas iš Brooklvn,

N. Y.
Linkime jauniesiems gradu- 

aritams, kaip mergaitėms, taip 
ir berniukams, aukščiau pra- ; 
siniušti moksliškai ir atnešti i 
garbės laimėjimus Dievui, Ba
žnyčiai ir savo tautai!

naujiems kunigams sėkmingai 
(darbuotis lietuvių, 
tarpe! I

RINKINIAI

nų šventę, ir į sportų, ir į biz- • v ■ - x- - x • • baimino iau-. . . .. ' * kurių baigė siais metais ir 1)1- lkflv ruošiamn irnio srit. Čia ypač. daug pasi- - * .. 4. . . , Kas’ ruosiania lenktynėms irsritį. Čia ypač. daug pasi 
tikėjimo suteikia tas faktas, 
kad generaliniu Lietuvių Die
nos vedėju yra išrinktas kun. 
X J- Jakaitis, M. T. C. vyriau
sias Švč. Marijos Kolegijos 
Vadas. Jo sumani ir energin
ga asmenybė pranašauja pil
nų pasisekimų organizuotos 
srity.

Bet lieka dar kitas dalykas, 
su kuriuo daugiausia tenka 
skaitytis: tai publikos atsila
nkymas. Tr toj srity Lietuvių 
Dienos organizatoriai daro vi
ską, kas yra jų galimybėj: a- 
gituoja, kviečia per laikraš
čius ir palengvina transporta- 
cijų, pasamdydami net specia
lų traukinį, kurs žada patar
nauti Brocktono, Bostono, Ca- 
mbridge, Nonvoodo ir apylin
kių lietuviams nuvykti į Tho- 
mpsonų. Geležinkelio patama

rželio 10 d. įšventinimu į ku
nigus atsiekė savo širdies tro
škimų' ir aukštų pašaukimų.

Įšventinimas įvyko šv. Juo
zapo katedroj, Hartford ’e. 
Kun. B. Rybokas laikė primi
cijas birželio 11 d., šv. Ju
rgio bažnyčioj, Bridgeport.

rungtynėms aikštė; daromi į 
vairūs parengimai ir paruoši
mai prograrno išpildymui.

Jau atsiliepė nemažas spo
rto mėgėjų skaičius iš apyli
nkės, kurs žada imti dalyvu-

sūnus 
mišias, o 

solo išpildė S. Sapranienė ir 
prof. A. Aleksis. Grabnešiai 
buvo: Dr. M. J. Aukštakalnis, 
V’. Kenausis, S. Pavasaris, J. 

Llenelionis, A. Balkus ir J.
Į Stankevičių. Velionė palaido- 
itn Kalvarijos kapuose, kur 
kun. J. Kazlauskas atliko ba
žnytines palaidojimo apeigas.-

A. a. Ona Petrauskienė bu
vus plačiai žinoma AVaterbury 
ne tik lietuvių, bet ir svetim
taučių tarpe. Tš Lietuvos at
vykus prieš 42 metus, Water 
būry išgyveno 38 metus. Prieš 
kelis metus su savo dukterim 
aplankė Lietuvų. Velionė pa
liko vyrų Jurgį, sūnų Alek-

katalikų sandrų, dvi dukteris: Anasta
ziją, kuri dabar veda aptie- 
korystės biznį Stamford’e, Ie
vų Pavasarienę ir vienų brolį 

(Tęsinys 4 pusi.)

Pirmadienį iš šv. Juozapo 
bažnyčios įvyko laidotuvės a. 
a. Onos Petrauskienės, kuri

---------- , {mirė namie penktadienį, neil-
Į Conneeticut Valstybės G y- nai **rgus. Iškilmingas Re- 

dvtojų-Natureopatli’ų Draugi-mišias atlaikė kun. J. 
jos Valdybų ir vienas lietuvis Kazlauskas, asistuojant diako 
gydytojas tapo paskirtas, bū
tent, gerb. d r. M. J. Aukšta 
kalnis į kasininkus. Sveikina-

iDR. M. J. AUKŠTAKALNIS 
COLNEY

Kun. S. Vembrė, kuris tre
jetų mėnesių praleido kolegi-*
joj, laikinai apsistojo pas kun.
A. Petraitį, Worcester, Mass.

Tačiau kun. Vembrė neuž- ,
miršo bičių, kurias jis taip /,ne ^r' Ąok.štakalnį, kuris nuo 
atsargiai dabojo, leisdamas ko- i koP*a aukštyn, 
legijoj atostogas. Karts nuo
karto gerb. kun. atvažiuoja jų 
prižiūrėti.

Iki šiol bičių (kolonijoj ran
dasi aštuoni aviliai, kurie vra

NAUJAS LIETUVIS 
DENTISTAS

mo siose rungtynėse. Kas kart su nurnerais, baltai nutepti ir 
auga darbininkų skaičius, ku-'sudaro gražy vaizdų.

.Jani asistavo gerb. klebonas rjs ^oje (}įenoį prižiūrės tvar-j_______
Pankus ir kun. Karkauskas iš v n &• • • i , ••__ TT « I »ionns dienomis kolegijon
New Haven. Kun. Pankus per ( Laukiama didelės minios ii» atostogas praleisti atvyko kle- 
inisias žmones jaudino įspūdi- į tįkįniasį didingo lietuvių pa-'rikas V. Andruška, kurs šiais
ngu pamokslu. Choras ir solis-'{sįrodyino dainos ir sporto sri- „lėtais baigė filosofijos kursų 
tė E. Pėtruškevioiūtė, vadov. ęyje 1
p. Steponavičiui, labai gražiai
giežiojo.

Svečių, atvykusių iš tolime
snių valstybių buvo matyt: A.'Zdanavičius,

Sulpicijonų Seminarijoje, Mo-
------------ ntreal, Canada.

Pastaromis dienomis kolegi- jįs taiposgi turi brolį kle- 
joj lankėsi šie svečiai, kun. J. rjkj> jurgj Andriuškų; kuris

Diringis iš Eewiston, Maine,'y.; Mrs. Rob. Ream, buvu-> r • i v. • v t ■* r •
iš Amsterdam, jau studijuoja filozofijų.

Mikštas iš Ljawrence, Mass. ir 
Kupčiūnas iš Utica, N. Y.

Liudvikas ir Elena Rybokai 
savo gražių šeinių yra užau
ginę tikroje katalikiškoje dva

namų savininko sūnaus 
žmona. Jos sūnus praeitų sa
vaitę baigė Pomphrey Akade

A. J. Miciūnas (L. K.)
šio

mijų, kuri randasi netoli Tlio-
- - - - mpson’o; kun. A. Petraitis ir

vimas ypač tuo patogus, kad šioje. Be kun. Bronislovo, yra kun y Puidokas iš Worces 
traukiniai iš Bostono nuvyks- kiti keturi sūnūs: Liudvikas,kurie dar.
ta | Tliotnpsont, į 1 valandą ir Į Edvardas. Stasys ir A .Įgusti- binink(Į LietuviŲ Dienoj pa. 
10 Inas ir dvi dukterys: Emilija 'ge|bėti prie darbo; kun. Va-

Bet specialaus traukinio su- Jadvyga. Emilija yra vedu "jsys, Worcester, Mass., kurs 
organizavimui reikia mažių- KU F*etru Drevinsku, kuris atVežė knygų, kurių paaukojo 
mažiausia 300 keleivių. Ar gi /ra ^ymus biznierius ir para- g Rasimas iš VVorcester’io. 
toks skaičius nesusidarytų is P’.jos rėmėjas Materburv. (’ia Knyga “Istorija apie lenkų re-

WATERBURY, CONN.
i

PRIMICIJOS IR GRA 
DUATION

Anų dienų lietuvis baigė 
Georgetown universitetų su S. 
S. C. laipsniu, tai yra, dak- 
taras-dent istas Žemantauskas 
(Zemans). Sveikinam naujų 
lietuvį prof esi jonalų.

Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo?
Keletas "metų atgal (žymiu Gydyto
jas Specialistas išrado kombinaciją, 
vaistų, kurie darė stebuklus dėl li
gonių. kurių organizmas buvo suglė- 
bęs ar tik vietomis arkyvus, ir ku
riems reikėjo daugiau kaip tik pa
prastų. tonikų. Ai preskripcija dabar 
yra pardavinėjama visose vaistiny- 
ėlose tik už Doleri už pilno mėnesio 
treatmentų. Jeigu po dvideSimts die
ni) jus nebusite užganėdintas, jūsų 
Doleris jums bus sugrąžintas. Eikite 

, ,, , , . . ,, .1 savo valstinyčlų Ir paklauskite bu-r.u kun. h. Gradeckiui iš Ha- ten tikro t:ga-tone — žiūrėkite, 
..... , _ kad ant laibeio butų užrašytartford ir subdiakonu kun. B:

Rybokui iš Bridgeport. Prie 
šoninių altorių tuo pačiu laiku Nuža-Tone

GREIČIAUSI PASAULY LAIVAI

Šie studentai klerik&i yra 
parvažiavę iš seminarijų ir 
kolegijų. Klerikai Alauskas, 
Saukas, Ignotas ir Urbonas. 
Iš kolegijų gerb. Steponaitis, 
kuris baigė pirm dentistini 
mokslų Katalikų universitete, 
IVasliington, D. C.

NAUJAS LIETUVIS 
ADVOKATAS

Bremen 

Euro p

keturių kolonijų, kurių kiek
viena galėtų pripildyti tokį 
t taukinį! Rodos, netenka abe
joti. Tačiau, kad tas specia
lus traukinys galėtų kursuo
ti ir sudarytų, taip sakant,. 
istorinę ekskursijų, reikia dar 
vieno dalyko, publikos geros 
valios ir karštos užuojautos 
rengiamosios dienos tikslui, 
kurs -vra — palaikymas lietu
vybės ir katalikybės mūsų iš
eivijoj.

Tokiam plačiam užsimojimui 
įvykdyti, mes privalome įte
mpti visų energijų ir nelaukti, 
kad kiti kų nors padarys. K.

jis veda “soda” dirbtuvę. voliucijų” yra parašyta ang-
Visa Rybokų šeima šiuo no- {lŲ kalboje, J. Hordinskio, bu

ri tarti širdingų padėkos žodį jvusio Lietuvos kariuomenėj, 
gerb. klebonui kun. Pankui už S* knyga yra tuomi brangi, 
jo uolų pasidarbavimų prirep-1 jog liečia Lietuvos gyvenimų 
gimui primicijų ir patarimus,ir yra labai sena; atspausdin-
bei pad rusini mus mokslo me
tu.

Kun. B. Rybokas yra pir
mutinis, ir vienintelis, lietuvis 
kunigas Maine valstybėj. Jam 
teks darbuotis Portland arba 
Lewiston miestuose. Naujam 
kun. Bronislovui linkime di-

ta 11833 metais.
Širdingiausių ačiū aukotojui.

Birželio 20 d. Sv. Marijos 
kolegijoj lankėsi nesenai įšve
ntintas kun. Leonas Praspa-

Birželio 11 d. Šv. Juozapo- • 
lietuvių parapijoj buvo dvi la- Jį 
bai gražios ir garbingos iškil
mės, būtent, primicijos ir pa
rapijinės mokyklos .užbaigimo 
apeigos.

Primicijos, tai buvo jauno 
ir tik dienų' prieš tai įsišven- 
tusio kunigo Benedikto Pran
ciškaus Gauronsko. laibai 
daug žmonių buvo bažnyčioje. 
Prie šventų Mišių asistavo šie 
kunigai: arkidiakonu gerb. kle 
bonas kun. J. J. Valantiejus; 

diakonu kun. Kazlauskas,o

Tai gerb. adv. .Juozas Ali- 
Išauskas iš Waterburv, kuris

subdiakonu ir pamokslininku 
kun. Balkūnas. Jaunasis kuni
gas atgiedojo šventąsias Mi

lius, kurs birželio 10 d. buvo « paskui žmonėms davė 
įšventintas Švč. Sakramento savo kunigiškąjį palaiminimų.

džiausio pasisekimo darbuotis i katedroj, Altoona, Pa., o pir- Visi džiaugėsi kad Kristaus
lietuvių tarpe Maine valst. mųsias iškilmingas Mišias lai- Bažnyčia ir Jos žmonės-narini

Virėjas kė birželio 18 d. Nekalto Pra- susilaukė jauno, energingo ir

DIENAS
Į LIETUVĄ

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina patogiausia kelionę į 

LIETUVĄ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St., Chica^o

Išvažiavimas
MARIJONU UKEN

ANTRAD1NY1E, LIEPOS 4 D„ 1933
Bus dainrybė įvairių pramogų, išlaimėjimų, pasilinksminimų. Ant išlaimėji 

mų bus visokių paukščių, karvaitė ir rankų išdirbiniai. Vaikams pajodinėti bus 
mažų arkliukų. Išalkusiems skanūs užkandžiai, ištroškusiems šalto gėrimo.

Visi yra kviečiami atsilankyti, pakvėpuoti tyru oru ir linksniai praleisti dienų.

r ■ ■> ■ i —=^=
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IK
Įvyks Liepos-July 9, 1933
Birutės Darže, 79th St. ir Archer Avė., Justice, III.

6 i

Pradžia 11 valandą ;
Nusipirkę pikniko tikietų, turėsite progą gauti gražų 9 tūbų radijo.

»S2<-3S:<=2:’3S':-^2:S

Prašau Į Mano Kampelį I
----------------- Ražo orof Kamnininka<ą —--------————----- J

DRAUGO”
y
s
!!)

(i)

8

šiam piknikui eina į talką visų parapijų draugijos, kuopos, chorai, klubai, biznieriai, pro- 
fesijonalai, veikėjai ir kviesliai platindami tikietus ir rinkdami įvairias gražias piknikui dovanas.

Bus kumštynės, ristynės, žaislai, virvės traukimas, gera muzika.

• Draugo” piknikas, tai proga sueiti su rimčiausiais žmonėmis visų kolonijų. Gera proga 
smagiai laiką praleisti jaunimui ir suaugusiems

I
8
i
8

>, U. Bameikienė šių savaitę gijoj. Čionai susiejo 
(pardavė savo ilki, Plymoutli. | universiteto alinimui kun. Ba- Niagaro

kūnas ir kun.
Torrington šv. Brooklyn,■Rašo prof. Kampininkas. ■ J pirmadieni

LAIŠKAS IŠ BRUKLINO “Šaltinis” (iš Lietuvos). Kur'Pranciškaus bažnyčioj įvyko Balanda iš
---------- Irusis pavyzdingesnė šeimyna! vestuvės Antano Jurašio ir visokių kalbų apie senus lai-

Niaguri siniinitnus apie senas 
nes \isi trys

Laurinaitis iš jo ir nors vienų atsiminimų 2.9G2, mokytojų

Lenas taip.- pirklių — ainatiiiii- Skaitykite ir platinkite
kalbi'- kų— 1.G8S. juodadarbių —

- 247, nic

Su vour trulv

N. V., ir adv. C.j papasakojo. 
Waterbiirv. Buvo I ------

Yožnus profesoriau! |
Tavo kampelis su visais ja i- j 

klodnais editorijalais (gailaj 
tik, kad pastaruoju laiku re-i
tai pradėjo rodytis) ‘Draugo’ pp. Skaruliams, o jų sūnams 
skaitytojams via it aiskrimas linkiu pasisekimo — visų už 
karštų vasaros dienų, laigi silniežtų mokslų baigti šit au- 
buk už tai pašenavotas. kso medaliais; taip pat, kad

Elzbietos Skubos. Sveikiname kils, mokslo dienas. Ypač m-i 
A-lis naujavedžius. teresingi buvo atsiminimai |

Prof. Kampininko^ žodis
Lenkiu galvų pavyzdingiem'

kun. l^aurinaičio ir C. Balan- 
Sekiuadienj Belleview parke dos. .Jie čia pirmų syki susi 

įvyko pirmas šių metų para tiko po to kai baigė mokslų 
pijinis piknikas. Kad ir buvo Niagaroj.
oras šaltas, tačiau gerokai žmo' Antfas įvykis _ ui kun 
nių susirinko ir linksmai lai- J5 (iauronsko pagerbimo ban

kaiPrie progos, noriu Jūsų \ o- užaugę, suvyrėję jie eitų tė- ^4 piakido. Vietini.' diora., kjep, įm,,. jO prnmeija 
žnybei pranešti vienų naujie-'vų pėdomis ir būtų naudingi I ProL A' .AlevkslUI ve,la.nt’ pa‘jvėl susiėjo kim. Balkūnus, adv. 
nų, kurios dar neteko matyti Lietuvai ir šiam kraštui margino išvažiavimų dainomis, p, Balanda ir primici jautas B.

jYokšo orkestrą griežė šokiams. (jau,.on„Uas; visi Niagaros a- 
\ pae jaunihias tuo pasinau Įjuninaį gj sykį j,, publikt 
dojo, kad nejusti šalto oro.
Visi, kurie atsilankė, susiėjo 
su senais draugais ii- pažįsta-

“Drauge. ’ į Spaudžiu dešinę ir tau, k©-1
Bruklvne mes turime vienų jėga A-li, už atsiuntimų man

lietuviškų šeimynų, kurie vi- įtokios žinios. Visus savo ka
siems lietuviams pavyzdžiu jnipelio tavorsčius kviečiu pa
šviečia. 1 ai pp. Skaruliai. Štai, įyti mano Kampeliui apie pa- . .. .
du jų sūnūs. Jonas ir Aleksa- vyzdingiausias lietuvių šeiniv niais’ atnauJ,no savo bičių ys- 
ndras, viešųjų pradžios moky- „as Amerikoje. Tegul girdi a- 
klų baigė su aukso medaliais pįe juo^ platusis pasaulis.
ir garbės diplomais: Jonas ______ ___
1930 m., o Aleksandras 1932
m. Po to abu lankė aukštesne«
Sv. Trejybės mokyklų, kurinį

te.
Piknike buvo girdėt, kad 

daugelis planuoja važiuoti lie 
pos 4 į šv. Marijos kolegiją. 
Tlionipsone, ir dalyvauti Nau 

Vienam saliune prie štaino J°s Anglijos Lietinių Dienoj.
Jonas baigė šių metų birželio j gerojo nyro Mikas Precelis -----------
mėnesį. pradėjo girtis savo kaimynui. | Musų gerbiama.'

Tėvai ir vaikai priklauso vi

PRAŠAU NESIJUOKTI

LIETUVOJE YRA 12,400 
SVETIMŠALIŲ

Lietuvoje iki šiol dar 
perdaug svetimšalių. •( 

mvo 12.47)8.

Virėjas nininkų — G7. valst. tani. 
inži-n. — 05, gydytojų - 
ir 1.1.

/Vokiečių yra 4.372.
! Voki ‘tijos pil. 3,3<il ir 

ya. tautų (
‘gn- — 1,341 
An-!

priėmusių į ilietylę) 
, Latvių yra 1,07).

1 '*• -i'-1 ........... .......... ■
įskaičiuojama, kad visi svetini sKIKPYS VISUS GYVKN- 
; šaliai Lietuvoje per metus TO.ll S
uždirba apL> 20 mik lt., iš jų ________
vieni vokiečiai 12 niil. litų. Esu projektuojama skiepe 
Jų uždarbiai daugiausia ei- ti visus Lietuvos 
na į užsienį ir atima už/.ar-'|;
Lilis mūsų piliečiams.

dienraštį “Draugę” ii 
.‘A’ remkitc visus tuos pro

fesionalus ir biznierius,
.i'i . ...

kurie garsinasi jame.

VARICOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

Be operacijos, be {švirkštimų. He 
priversto poilsio. Gydantis galėsi 

dirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 

c-vve ito ius Emerald OU. Gydo greit, mažina ti-
' nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vais 

iirtUIU' >. SkiepV- tų- ei negelbės aptiekininkas grąžins 
, • , . - , . x .. ' Pinigus.ti busiu pralieta Kaune. Siau-1

i:e amžiaus

i ga
i ivalinėmis proiesijomis

vo išgirsti jų interesingus at- < timšalius galin a suskirstyti

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVA 
DĖMESIUI

ki ebona •
— Žinai, brol, aš savo boba kun. J. \ alantiejus draug su 

soins vietos katalikiškoms d r- galiu tik pasidižiuoti. Šiais de Nashua, N. 11. klebonu kun. 
gijoms. Skarulienė yra darbš- presino laikais ji tokia taupi, A. Bružu, J. Kairiu ir Vasu- 
ti motina ir pavyzdinga sąju- kad svaro bulbių užtenka vi- keviciene išvyko į ( liieagų 
ngietė. Į jų namus pareina šie sai šeimynai. kur dalyvavo praloto K rašo
šviesos ir tiesos skleidėjai:' — Et, — atsakė Poteitočip- kunigystė* sidabriniam jubilie ; 
“Draugas”, “Laivas”, “Gar-įsis. — Tas niekis. Mano boba juj.
sas”, “Moterų Dirva”, “Dar- tokia ekonomiška, kad aš kas Ta proga aplankė Pasaulin', ! 
bininkae”, ‘Saleziečių Žinios’, dien vakarykščias bulves vai- Parodų.
(iš Italijos), “Židinys” ir gau. ’ Virėjas taip pat. šiuo svei- į

kiną gerb. pralotų Krušų ir 
linki jam “ad multos annos”. 
Virėjas atsimena, kaip da vai-

____________ kas būdamas turėjo džiaugsmo
(Tąsa iš 3 puslapio) [kuris baigė dentisto mokslus, tarnauti kun. Krušo primici-

, ... • v, e - i . Sveikiname naujų profesijona- .jose \\ aterburv.Juozų, Lietuvoj, \elione bu-' 1 . . , _ .. ...•-- •- .... ...... —Įspūdinga ir interesinga y-
ru klausytis alinimų kokios 
nors mokyklos susiėjusios ka-

NAUJOSIOS ANGLUOS 2INI0S

. On,». šv. Agotoj 1» ir linki“”' -i“"1 
kloties.vo nare sv 

ir Gyvojo RažanČiaus draugi 
jy-

S. Klišaitė, kuri neužilgo 
apsives, antradienio vakare 
gavo daug gražių dovanų nuo 
savo draugių, kurios jai su
ruošė “surprise party”.

B. Balunienė iš Oakville y-įlbant. Šitoks įvykis nesenai 
ra išvažiavus j Lietuvų vasa- pagavo virėjo dvasių dviejo- 
ros atostogoms. Aplankys gi-įse vietose. Pirmutinis tai bu 
minės ir pažįstamus. vo A. L. Studentų organiza-

----------- i vijos seime, šv. Marijos kole-
------------- --------------------- - . - ------------ ---

Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 
visada geresnes laivuose vietas, gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

Netrukus išeina šie
birželio 2!» 
Liepos t t

[. “Iii rengana . I. 
L “lle De France.”

is ir patogūs laivai: 
iepos 3 d. “< i l ip-liolm ”,

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvų ir visus 
pasaulio kraštus.

C 9 9

;ORCIU AGENTŪRA -

Telefonas CANAL 7790

Darbų pagerėjimas mūsų 
valst. jau pasirodė net ir au
tomobilių srityje. Praeitų ge
gužės mėnesį 500 daugiau pri
imta aplikacijų dėl “license”, 
negu pernai per tų mėnesį.

Pagerėjimas (lamuose VVa- 
terbury per šias dvi savaites 
jau sustojo. Ar ir toliau gerės, 
nežinia. Gal šis sustojimas į- 
vyko dėl prezidento Roosevel 
to iš važiavimo atostogom*.

ZV OV/e OFFICE
i ii

/ZWC'N M TKUMDEIZ
,/ \/OU SPVNb AH

i uoun and tch nmu-rcę 
\ GsOINCr BLOCKA ON

Watei hury lietuvių profesio
nalų skaičius praeitų savaitę 
padidėjo. Iš M ashington’o na
mon parvyko J. Žemantauskas,

liuese ir Marijampolėje.

‘DABAR
JAUČIUOSI
PILNA
GYVUMO”

Imant Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound

Taip Šimtai moterų sako. Jis stip
rina nertas... duoda eeresiiį apeti
tą... certnu mieRi... atleidžia galvos 
skundėjlmą. nugaros skaudėjimų...

Į sunkiosios dienos pakenčiamos.
Jeigu nesijauti pilnai sveika pa

mėgink šias gyduoles. Nusipirk bu
telį šiandien.

Enjoy lite. B. 
on your toe«. 
Fcel widc-awaie

fSE
lladuav’s Pilis

(Tfce Vegetable Lazatlve)

to cUame the intestirul trjct of 
itnpunties caiucd by coruLpation. 
Your pnison-free blood will gite 
you “Pep.”

Mi!d - Reliable At Your Druggist

The only PACKAGED 
AMERICAN CHEESE

pasteurized 
with

NATURAL 
FLAVOR

švelnesnis valgyti; geras kepimui 
-— šis naujas Kraft American 
Cheese. Kraft'o ypatingai paga
mintas. Natūralus skonis palai
kytas pakavime.

Tyros, Aiškios, Sveikos

GRAUOS AKTH
Yra didelis turtas

Murino valo, Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgslte 
Kn.vga “Eye Care" arba “Eye 
Beanty" ant pareikalavimo.

Murins Co., Dp». H. S., 9 E. Okio S<., Chksgo

t
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LIETUVOS GYVENIMAS
(Musų korespondento).

kalbėti negi užginsi. Ar tai kyti, labai įlulOs ir be jokio algų numažinimai rodą, nebu ( 
teisybė ar ne, Šiuo tarpu pa-' padorumo. Užtat žymus tau- j vo taikomi. Matyt, jų priven- į 
sakyti sunkoka. Pagyvensim, įtininkas, buvęs “Lietuvos Ai giama ar jų darbas skaitoma’’

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

pamatysim. Viena aišku, do” redaktorius p. V. (lustai- aukštesniu už visų tarnautojų th* uemm'u #-•»*
Šios žemės vargus vis ap

leidžiu daugiau ir daugiau 
žmonių, kurie dar galėtų daug

dvietitno Ministerija uždaro J01 valdovų tarjie nėra sutiki- nis, atsisakė jį skaityti ir vie- darbų, 
visų eilj vidurinių mokyklų.."10’ — Jie tur*» ž,ugti. Nesi- šai paprašė administracijų jam 
Jos uždaromos ne iškarto, o no,$tU. kad visa fiall« dfd JU daugiau “Lietuvos Aido“ ne

padaryti, kurių jėgos dar pa- palaipsniui: šiais metais uždą- kpntėtų.
romą I-ji klasė, kitais - IT- 
ji ir t.t. Mat pasirodė, kati 
šios mokyklos jau nebenaudi
ngos, kadangi jos gamina tik 
raštininkėlius, kurių jau turi

ėiame stiprume, kurių sveika
ta dar drąsiai būtų galėjusi 
tarnauti, jei-paties likimo ne
būtų buvę skirta apleisti gy
vuosius ir keltis j mirusiųjų 
miestų. Jų vieton, paprastai, 
tinkamų kandidatų nematyti.
Sakysim, kas užims kan. J.
Tumo-Vaižganto vietų? Štai, 
po jo vėl mirė Saliamonas Ba
naitis, vienas pirmųjų kovo
tojų už lietuvybę. Šie du nors 
senyvi, tačiau būtų galėję 
daug daug padaryti. (Ii rašy
tojas ir poetas Petras Karu
ža mirė dar tik pradėjęs gy
venti. Jo .dar tik darbo, vai
singo produktingo darbo pra
džia. lt jau turėjo palikti mus
ii persikelti amžinatvėm (Ii

• . , , • žės mėn. 27 d. pirmu kart išmes visų jų kunus palaidojam, . . h
, - , „ j- • -i - krito ledai. Kadangi jų iškri-kurj laikų pagedime ir vėl uz- . ’’1

• v. rpi . .to nedidelis kiekis, tai reikiamirštame, lik vėl po keleto! . . _ . .

besįuntinėti. Čia, žinoma, ii
.... . ... ,, , i- p. V. (iustainiui galima būtu“Lietuvos Aidų redaguoti ... , . .
... . . . . & • • prikisti, kad ir jam redaguo-pasiėme J. Jurkunas-fleimus, f ... »

„. -i » uiz lunt “Lietuvos Aidas pole-zinomas savo veikalu “Kup- ... ... , ,
relis". Dienrafifio pastatas "HkoJ ““ °POZ1CIJ“ nSbuV0 ku’
šiek tiek pakitėjo: pasidarė ltūringesnis.

me net perdaug, ftitų mokyk- panašesnis Švedų laikraščiams.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

LIETUVIAI DAKTARAI:

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

3147 So. Halated St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-1 vai. vak. 
Heoklencljos Ofisas: 2654 W. 69th 81 

Valandos: II—12 ryto 
Seredomis Ir Nedėliotais pagal sutarti

DR. ATKOČIŪNAS
DENTI8TAS 

1146 80. 4911. Cr., CICERO, II. L. 
Utur., ’ Ketv. Ir Pėtn. 10—8 vai. 

8147 80. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

HEMLOCK 3111

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Harąuette Road 

VALANDOS:
I Iki 12 ryto; 7 Iki • vakare 

Utara. Ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea <461 8. MAPLEWOOD AVA.

Tcl. LAFAYETTE 7650

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 0401

TeL LAFAYETTE 1*17

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAI

X—-SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St

(Prie Aroher Ava netoli Ksdsls)
Valandos: nuo 2 Iki S voL vakaro 
Šaradomis Ir nedaliomis pagal 

sutarties

lų vieton reikėtų steigti spe- 
eialines mokyklas (sakysim, 
amatų ir t.t.).

Kai kurios pradžios mokyk
los jau veikia šešiais skyriais.
Kitose penktas ir šeštas sky
riai bus pridėti šiais metais.
Mat ligi šiol pradžios moky
klos buvo tik 4-iais skvriais.

Id.

Pavasaris šiais metais šal
tokas ir gana lietingas. Gegu- ! Patarnauju laidotuvėse kiioplgtuusta.

- Reikale meldžiu atsišaukti. o mano 
darbu busite užganėdinti 

Tel. Canal 2616 arba 1511
2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court Cicero, Di.
TEL. CICERO UIT

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

metų prisimename, paminime Įspėti, didelės žalos pasėliams
... • .i-- -inepadarys. Žmonės, pasodinęjų darbus ir pasnneldziam uz i 1 / . . .

. • bulves i molėtas bei šiaip su-jų vėlės. Gaila tų, kurie savo • \ . . .
tiktas dirvas, labai susirūpinę, 
kadangi lietūs gali jas supū
dyti. Smėlėtose dirvose bul-

darbais galėtų iškelti mūsų' 
tautos vardų ir šj tų gero i 
mums parodyti, tačiau būna < 
priversti palikti mūsų padan
gę ir pakilti aukščiau mūsų. 
Pasitikime Viešpačiu, kuris 
pasiėmęs juos, nepasišykštės 
ir tinkamų pavaduotojų.

Kadaise buvo visi, ypačiai

Mat 1. Jurkūnas ilgų laiką Tarnautojams atlyginimas 
gyveno Švedijoj, Suomijoj. Tu , vėl žymiai numažinamas. 2i- 
rinyj daugiau telpa nesantai-1 noina, nežinia, ar šisai numa- 
kų sėjančių straipsnių prieš žinimas pasieks visų tarnau- 
politinius priešus, opozicijų, tojų kišenes. Mat esama tar- 
Tie straipsniai, reikia paša- nautojų, kuriems ligišioliniai

GRAB ORI A h
PHONE GROVEHILL *627 

Valandos: 2-4; 7-6 P, II
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

Office Phone 
Prospect 1922

Ras. and Office

TeL Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

4459 S- California Avė.

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABORIUS

Teiefonan Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automnbilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago. UI.

.r -u..u..— . y

DR. J. W. KADZEWICK D?j A. •
Nedėlioję pagal sutartį

Lietuvis Gydytojas ir Chlrun 
<669 SO WE8TERN AVĖ.

Chicago. I1L

PHYSICIAN AND SURGEON
2403 W. 63rd St., Chicago 

ornca hours:

vės, žinoma, liks sveikos. L’ž
tat jų savininkai pi'isibėdo* I Musų patarnavimas 
. ... . . . • visuomet jųžiningas Ifkaitl'OIUS užėjus. Bendrai, VI- Į nebrangus, nes neturl- 

... -1 • • . . .. . _ nte lilaldų užlaikymuisos salies ukiui tokie lietus
ne kažinkų tepakenks, kadan
gi mūsų šalyje yra visokių že
mės rūšių. Tat, jei vienur bus 
derlius blogas, užtatai kitur

skyrių
Nauja, graži ko 

plyčia dykai.
3307 Auburn Avenne

J. F. RADŽIUS
Ine. ' t

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 225.00 ir ankščiau 

Moderniška, koplyčia dykai.
668 W. 18lli St. Tel. Canal 6174 

Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

Boulevard 7619
, Res. Hemlock 7191

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenne 
VaL: Nuo 16 ryto Iki 6 vakare

j Tel. Ofiso Boulevard 6912-14 
Rea Vlctory 2242

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

Ofiso vai • nuo 1-X* nuo 6:20-8:16
DR. MAROKRIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau t erdveanų Ir patogesni 

vieta .
8825 80. HAL8TED ST.

Vai.: nuo. 10 rvto tkt 2 po pietų b 
nun « Iki S vakare 

Šventadieniai* nuo 16 Iki 12
Phone BOULEVARD 6422____

TeL Ofiso Ir Rea Grovehlll 0617
<917 S. Waehteuaw Ava

DR. J. J. SIMONAITIS

besimokinanti jaunuomenė, su Į bus labai geraSj arba pUsėti. 
sidomėję tarptautine Espera-! nas. Griaustiniai jau 
nto kalba. Ėjo ir laikraštis šiais metais sudeginti 
“ Litova Stelo . Dabar sis daug namų. Ir tai dėlto, kad 
klausimas lyg ir atvėsęs. Pa- nebuvo įtaisyta perkūnsargių, 
staruoju metu vėl kai kas no- arba jie buvo blogai įtaisyti, 
rejo atgaivinti Esperanto lai-- Mat mūsų žmonės tebetiki vi- 
kraštį; tuo reikalu visiems pri Lokiais nepatentuotais perėjų 
jaučiantiems Esperanto ir es- g)ais, pasisiūlančiais įtaisyti 
perantininkams buvo išsiimti- perkūnsargius. f'ja žmonėms 
nėlos ankietos. Deja, kaip ten daug geriau patarnauja Lie
su laikraščio leidimu sekas,1 tuvos Universiteto Studentų 
neteko girdėti. Vis dėlto ten-'Technikų Draugija (STD), su
ka pasakyti, kad Esperanto žiningai pastatydama gerus

DR. YAITUSH, OPT.
spėjo
gana

TEl,. REPUBLIC 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Čia pigesnės kafnoe, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas. ištikimas 

patarnavimas visuomet prieinamas už 
NAI J \ ZEMESNy KAINA.

Kiekvienam pa grabui musų koplyčia su vargonais 
dykai. Nuliūdimo valandoje nepamirškite 

mus pašaukti. RfcPI.'ULIC 8340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

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

(Neturime sųryilų su firma tuo pačiu vardu)

yra negyva ir neskambi kal
ba. dvelkianti dirbtinumu, 
nors ir labai naudinga, jei 
visos tautos jų priimtų. Ne
vertėti) mūsų esperantininka-

perkūnsargius. Tačiau ši drau ' 
gija dar permaža žinoma; ji 
turėtų labiau reklamuotis kai-1 
mui skiriamuose laikraščiuo-' 
se. Tada ji galėtų daugiau

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

PAMIA UNDERTAKING CO.
ms apsileisti. Reikia varyti. mūsų žmonėms pasitarnauti, 
pradėtų darbų.

Pro vienų ausį kartais ten
ka nugirsti, kad mūsų valdo
vų sferose esama kai kuriu 

! nesutikimų. Viso tai, žinoma, 
spauda nerašo, mat jų paža
boja cenzūra. Tačiau žmonėms

Metinės Šukaktuvc -I

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IK BAURAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.

• Tel. Monroe 3377

Tel. Lafayette 2571

INCORPORATED
Henry W. Becker

(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

GNOS MILIENĖS
po pirmu vyru

(Kasmauskienė)

kuri mirė birželio 24. 1932 m. 
Ir tapo palaidota birželio 23. 
o dabar i'isls Av. Kazimiero 
kapinėse. J<»s atminčiai bus 
laikomos ekzekvljos ir dvejos 
ėv. Mišios šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje. Pamaldos pra
sidės 7:80 vai. Iš ryto.

Kviečiame visus gimines druu 
gus Ir pažystamus atsilankyti 
j šias pamaldas Ir pasimelsti 
už a. a. Onos Milienės sielų.

Nuliūdę lieka; Vyras, Duktė, 
Staial Ir Giminės

J. Liulevičius
Graborius , 

ir
Balsamuotojas

Patarnauja Chl- 
cagoje Ir aplelln- 
kgje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4062 Archer Avė.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boalevard 6242—2412

Tel. CICERO 264

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėm* pilna* patarnavimas 
salima* ai 322.06 

KOPLYČIA DYKAI
1344 & fiQth Saro, Hl

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su save nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. 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 pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pateikite BUDUj pirm negu krelp- 
■itte kur kitu.

SM « •• •Eudeikis
JŪSŲ GRAB0R1U8

Dldyala Oflaa*

4605-07 South Hermitage Avcnuc
Viii Telefonai; TARD8 1741 Ir 1742

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akių įtempimų, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuolu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Atitai
sau trumpų regystę Ir tolimų re- 
grystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektrą parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky 
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki S vaka
ro. Nedėllomia p*«al sutartį.

Daugeliu atsitikimų aky* atitaiso 
mos be akinių. Dabar kainos perpus 
pigesnės, negu buvo. Musų kainos 
pigesnės, kaip kitų.

į 4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

• vųj S5OJ u ta • • ma,
Bunday by Appolntmsnt GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2422,West Morųuatt* Road
VaL: 3-4 ta 7-9 vok. Ketv. »-xs ryta 

Nedėlloj nusitarusDR. M. T. STRIKŪL'IS |
•• «•

Gydytojas ir Chirurgas
4645 So. Ashland Avė.

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

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

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—2 Ir 7—S voK 

Seredoints ir nedėliomls pagal sutartį 
REZIDENCIJA.

6631 S. Calilornia Avė. 
Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
r> ip kt m t Q T* ▲ fl

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47 th Street

Vai.: nuo 1 Iki S vakaro 
Sered o j pagal sutartį

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. ZJALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 66U0 so. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakareT»L canal 6122

DR. 6.1. BLOŽiS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampo* Leavltt 8L) 

Valandos: Nuo S Iki 12 ryta
Nuo X Iki S vakare
Beradoj pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 ABCHEK AVENUE 

TeL Virginin 0036

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Road
arti Western Avė. 
Valandos: nuo 9 Iki 9

Phone Hemlock 7828

Tel. Grovehlll 1695

DR. A. L. YUŠKA -
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredomis po pietų ir Nodėldleniais 

tik susitarus
2422 W. MARULETTE ROAD

1 ĮVAIRŪS DAKTARAI:

Res. Phone 
Englevrood 4641

Office Phone 
Wsntworth 6006

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVI8 AKIŲ SPECIALISTAS

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

Vųl.: 2-4 Ir 7-2 vai. vakar*

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 33th STREET

Kampa* Halated St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 4—S 

Nedėliomls: nuo 10 iki 12

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

DR. CHARLES SECAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 

Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 
pietų: 7—3:30 vai. vakare 

Nedėliomls 10 iki 12 
Telefonas Midway 2880

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 s t Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomls Ir šventadieniai* 10—12

Offlc*; 
Vlctory 2224

Rea: 
Beverly 0021

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND SURGEON
3046 Wentworth Avcnue

Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. ė v. Kryžiau* Ligoninėj

Chicago, III.
Phons: Hemlock 6764

DR. MADRIDE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 320C
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 2 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTA8

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 

Iškirtų valandų. Room 8.
Į Phone Canal 0523 (

Pasauliniame kare
GYDO VISAS LIGAS VTR

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos 
PER 26 METUS NESIURIKTIR MtyrERl

Speclailškal gydo Ilgs* pilvo, plaučių, Inkstų ir pūslės, užnuodljlmų krau
jo. od-o*. Ilga*, žaizdas, reumatlsmų, galvos Rkausm.in, skausmu* nuga
roje, kONėjltnų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgai. Jeigu kiti ne
galėjo jus Išgydyti, ateikite čle ta persitikrinkite kų jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo 6—3 valandai vakare. Nedėliomls nuo 11 ryto Iki 1 vai. 

4100 MEST Mtfc Rh kampas Kceler Ava. TeL Oravrford UTĮ

U IR MorKRŲ 
KAIP VIKISEMėJL'SIDS ta NEIAGYDOMOS JOS YRA
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C H I C A G O J E

NAUJIENOS Iš VISU 
ŠVENTŲJŲ PARAP,, 

ROSELANO
BERNICE PIVORIŪNAITĖ 

GAVO SLAUGĖ DI
PLOMĄ

ra baigusi šv. Kazimiero A- 
kailemijų, kurioj pasižymėjo Į 
savo gabumais. Sūnus Adol
fas išsiųstas i Lietuvę ir jau 
treti metai mokinas Tėvų Jė
zuitų gimnazijoj, Kaune.

Ponia Aleliūnienė yra žino- i 
ma Chicagos lietuvių katali
kų visuomenės veikėja.

Malonu mums turėti 
tarpe tokių šeimų.

savo |
Rep.

ŽINIOS IŠ ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE
Svarbus susirinkimas Mari

Kaip kiekvienais metais ta
rpe baigusių jaunuolių viso
kias profesijas būna nemaža 
ir lietuvių, taip ir šiais metais.

Štai, St. Luke’s ligoninėj 71 
mokinių j slauges gavo diplo
mus, o lame skaičiuje ir vie
na lietuvaitė roselandietė jonų Kolegijos Rėmėjų 2 sky- 
Bernice Pivoriūnaitė, kuri taip ;riaus įvyks antradienį, birže- 
pat yra baigusi ir E. \. Kg- įį0 27 dienų, 7:30 vakare, pa- 
gert pijano Akademijų. Irapijos svetainėj. Kviečiami

Berniee yra baigus Visųlvjsi nariai atsilankyti į susi- 
Šventųjų parapijos pradžios Į-,.jnkj,1Uj Reikia susitarti, kad 
mokyklų, dar prie buv. kle-ikurje norės važiuoti 4 d. lie- 
bono kun. P. Lapelio. Būda-, pOS j Marijonų ūkį, kad gau- 
ma mokykloj dažnai pi jano‘hj papiginta kaina tikietus ir 
skambindavo visokiuose para- sykiu visi važiuotų. Valdyba 
pi jos ir mokyklos parengimuo
se ir pati dalyvaudavo seenoj 
— vaidinimuose.

Vėliau baigė keturių metų 
kursų Cbristian Finger Higb 
Sebool, o dabar, po trijų metų 
mokinimosi, St. Luke’s ligo
ninėj gavo slaugės diplomų.
Berniee yra gimusi 2 gruod. 
m., 1912 m;, Roselande.

Roselandietis

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

WEST SIDE

ŽINIOS Iš ŠV. KRYŽIAUS 
PARAPIJOS, TOWN 

OF LAKE
Moterų Sųjungos 21 kuopos 

' susirinkimas bus šiandien, 1110 
kvklos ,kainbaryje, 7:30 vai. 
vakare.

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS

An^adienis, birželio 27, 1933
■ M ■

Dr. G. I. Bložis truputį pa
kapė mane, sakydamas, kad 
aš neatlikęs gerai savo ‘jabo*. 
Dr. Bložis įtikino mane, kad 
Elena Jerry yra pirmoji lie
tuvaitė šioje apylinkėj, km i 
baigė advokatūros mokslus, 
būtent 1923 metais, ir dabar 
Cliicagoj praktikuoja advoka
tūrą.

Elena Jerry dirba Jnnnig- 
ronts ^Protective Lygos teisiu 
skyriuje. Tos įstaigos raštinė 
įandasi adresu: 824 So. Ha:- 
sted st., Cliicago, UI.

Elena Jerry via mažai ži
noma lietuvių tarpe, nes retai 

, teatsilanko į lietuviškus pare- 
| ilgimus, (leistina būtų, kad 
1 Elena dažniau lankytus pa« 
lietuvius ir arčiau susipažin-

I Eleonorai Frost iš Syracuse, N. Y., atvykus į Chicagos, 
į Šimtmečio pažangos parodų pasitaikė nupirkti eilinis mili jo- * 

ninis įžangos tikietas ir už tai gavo dovanų, kurių įteikė ge- 
neralis parodos menedžeris L. R. Lobr (dešinėj).

tų. Reporteris

RADIO

(Tęsenys)

Sci/rtc priimtos šios rezoliu
cijos:

1) ,XJ(V S •imas nuoširdžiai 
dėkoja Rėmėjų C< įtro Valdy
bai už gražų vedimų draugijos 
reikalų ir už didelį pasišventi
mų dirbant kilnų, švietimo įs
taigos rėmimo darbą.

2) Seimas reiškia gerb. kun.
A. Baltučiui, Marijos Gimimo ... .

nu • , * -, • 6) V įsiemsparap. klebonui, už suteikimą. . . - . ' riams, visomssalės ir malonų atstovu prie-1 ... , , _ , ....____.organizacijoms, padedančioms • tipu ir skaitlingumu.
,n,ln*J’ 1 dirbti Akademijos Rėmėjų dar | 6:10 popiet gerb. Seimo Ve->(jOs vakare į§ stoties W(i£S,

Rėmėjų sky- tas Seimas pasižymėjo pavyz- 
draugijoirs ir dingą tvarka, kilniu, gražiu

RADIJO PROGRAMA

Šiandie nuo 7 iki 8 valan-

X Parapijos metinis pikni
kas gražaus pelno davė.

X Brolis Vladislovas, pa
rap. Rūtos daržo užvaizdą, 
šiandie švenčia savo globėjo 
dienų; sveikina visus katali
kiškos spaudos platintojus, rė 
mėjus, draugijas, organizaci 
jas, klubus, taip pat kviečia 
visus biznierius, draugijas.* se, Amerikoj.

3) Seimas išreiškė pageida- bų; taip pat gerb. klebonams ' deja, Antanina Nausėdienė, už 
vinių, kad Centro Valdyba pa
sirūpintų praplėsti Akademi-

reiškiame puoširdžių padėkų, 'darė Seimų, gerb. kun. M. Ur- 
už parodytų prielankumą ir • bouavičius sukalbėjo maldų.

jos Rėmėjų Draugijos veikimų 
rytinėse valstybėse, atnauji
nant skyrius ir naujus stei
giant. Sušaukti Rėmėjų suva-^bas yra apsunkintas, dėl to 
žiavimas visuose cidesniuose į Seimas nutarė padidinti pas- 
lietuvių apgyventuose miestuo , tangas, kad įtraukti daugiau 

'narių į šių draugijų ir tam

nuoširdumų.

1360 kilocykles, pastangomis 
Peoples Fųrniture Co. krau
tuvių bus lietuvių radijo pro
grama. Joj dalyvaus, Peoph- 
Radijo kvartetas, E. Bartu- 
šiene, O. Skeveriūtė, A. Čia- 
pas ir kiti. Kalbės Dr. P. Za- 
latoris. Dalyvaus Calis Kepu
rė. Bus rinktina ir graži mu
zika, naudingi pranešimai, ži- 

l’raeitų savaitę laikraščiuose*njO(, jr patarimai. Nepamirškit 
pasiklausyti.

Seimo .Vedėja A. E. Nause-
7)Turint galvoj, kad dabar '

siaučia depresija, ir visas dar I rast. V. A. Galnaitė
II rašt. M. L. Gurinskaitė

PASTABA REPORTERIO

1 P'kniko rengėjams vejkėjus stoti į didesnę talkų ę. • išklausęs n Vaiš Dikslui, savo laiku, orgamzuo
•larb.n.nka™, v,s,e,„s ats.l,,- kata,ikiSkan, veikin,e. Stai, M ♦> P- •.. . , ... .
nkiusiems, aukojusiems biznie Netoli didysis metinis dienra 
riams už stambias aukas. Ado- .'ijo “Draugo” piknikas, He
mo Dulskio dovana davė grv- pOS y (j, Birutės darže, vinie- 
no pelno $2o.00; adv. J. Ku- ins reikia uoliau pasidarbuo- 
cinsko dovana $13.90. Bi- ti, kaip tikietų platintojams, 

Šiomis dienomis ponų Ale- ngo, restoranas ir kiti bizniai !(|ovanų rinkėjams, kad sutrau

IŠ ŠV. JURGIO PARAP., 
BRIDGEPORT

liūnų, Bridgeporto rinktinės 
ii pavyzdingos šeimos dukre
lė, Lucija po dviejų metų grį
žo iš Havana, Cubos, pas sa
vo tėvelius.

Grįždama lankėsi įžymiau
siose vietose: New York ir a- 
pylinkėj, Atlantic City ir ki
tur.

Apsilankius pas pp. Aleliū- 
nus, jų pošnam ir jaukiam na 
me teko kalbėtis su Lucija.
Papasakojo įvairių įspūdžių. 

Kaip žinome, p-lė Lucija yra 
talentinga ir pasižymėjusi šo
kėja. Dėl savo gabumų, ap
dovanota net brangiomis do
vanomis.

Pp. Aleliūnai savo vaikus 
auklėja pavyzdingai. Lucija v-

visų biznierių aukotos dova
nos — $100.03 su viršum.

. kus dideles minias žmonių, 
kad visi pasiliktų ištikimi Die

vilienės pranešimo, apie jau
nam,ečių organizavimo darbų, 
nutarė kreiptis į gerb. kun. klg 
bonus, prašant pagalbos suor
ganizuoti tuos skyrius visose 
lietuvių kolonijose, kad tuo 

j būdu mūsų jaunuomenė į kil
nų katalikybės ir lietuvybės

ti vajų visose lietuvių kokoni- rašyta, kad vestsidietė Irena 
jose Amerikoj Kučinskaitė baigė advokatūros

. . w. .mokslų ir kad yra pirmoji lie-
8) Seimo dalyviai, žinoda- |uvaį^ šioje apylinkėje pasie- 

mi, kaip aukštai yra pastaty- profesiję
ta mokslo ir auklėjimo atžvil
giu Šv. Kaz. Akademija, nuo’- 
širdžiai ragina lietuves

X Visi West Sides biznie- viii, Bažnyčiai ir tėvvnei Lie- įtraukti.
riai, pikniko darbininkai kvie tuvai. 
čiami skaitlingai atsilankyti 
antradienį, birželio 27 d., 8 X Chicagos Vladislovų re-

5) Kadangi šiemet A. L. R. 1 
K. Federacijos Kongeresas į-!

motinas siųsti savo dukre
les į šių įstaigų, kuri yra mūsų 
išeivijos tautybėm tvirtovė. Rė
mėjos raginamos prisidėti

Vakar man teko užeiti pas 
Dr. (J. L Bložį. Kalbėjomės 
apie tai, kad lietuviai dabar 
užtektinai turi įvairių profe- 
sijonalų ne vien vyrų, bet ir 
dailiosios lyties. Tokiu bffdu

ngiamom vardinėm prasideda j v.yl<s < hieagoje, dėl to Seimas
prie raginimo

vai. vakare, į Rūtos darža.. r'“‘' savo dukteris į Šv. Kazimiero
Ijrengirnui plaukti dovanos. Vv , nutarė prisidėti, kad padarius Akademijų, neišskiriant nė para svarbų reikalų aptarti,

X Šiandien Vladislovu var
dinės. Aušros Vartų bažnyčioj 
jjų intencija giedotos šv. Mi
šios.

, - .- lietuvis eidamas pas svetiin- tevams leisti 1 ...
taučius, parodo didžiausį savo 
nesusipratimų.

JOHN B. BORDEN
1 ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark

Telefonas State 7660 
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet

2201 W. Cfermak Road
Panedėllo. Seredos fr • Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9
Telefonas Canal 6122

Namai: €459 S. Rockwell St.
Utarnlnko, Ketverto Ir Subatos 

, Vakarais 7 Iki 9
Telefonas Kepubllc 9600

tauto daržo gaspatlorius, B. (šį Kongresų gausingu ir pa-' čių draugijos narių.
Jovaišas, prisiuntė dovanų ve- sėkmingu. I Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 14-
rtės $10.00.-Jonas Krušas, Šv.
Kazimįero kapų užvaizdą pi
nigais aukojo $5.00. Tp. I>a-

X Iš visų kolonijų biznie- Įbanauskas, įvestsidietis, pini Į 
iai, veikėjai katalikiškos gaiš $2.00.riai

spaudos platintojai, kurie ne
galėsite ateinantį sekmadieni, 
liepos 2 d. dalyvauti Chicagos 
Vladislovų vardinėse, prašomi 
šiandien atvykti į Rūtos dar
žų., 8 vai. vakare. •

5000 DIENRAŠČIO “DRAU
GO” PIKNIKO TIKIETŲ 
BUS PARDUOTA PRIEŠ

PIKNIKĄ
Rengimo Komisija

INSURANCE
NOTARY
PUBLIO

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

Meksikos pnvilijonas Pasaulinėj Parodoj.

SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

JŪSŲ PARANKUMU IR SAUGUMU
Parduodame American Express kompanijos Money 

Order’ius ir Travelers čekius.
Mokame aukščiausių kainų už Lietuvos Bonus.

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT GO.
3320 S. HALSTED STREET 

Yards 5215

A Pot o/ 
Painf f

K. S. JAKUBAITIS
Su rrrn kvartų, rali atehOkla pada
ryti. Oall nullvleatl anvo namu*, vl- 
«k» panaujinti, perdirbti, pratarti 
nudevrjlme Bet turi boti tam tik
ra kvarba. Kvarba. kuri Ilginu t»- 
«ln», apmuao*. gražiai atrody* II- 
g«in dėvėjimui. Mr« jtltokl* kvarbį 
pardundame,

I.lquld Velvet dėl eleny Ir lubų. 
Maater Varnleh dėl grindų, rakan
dų Ir medinių pagražinimų.

Fleglro dėl balto '-enamel” at- 
vnledavlmo. «<1—40 Tyra kvarba dėl 
darbo lž lauko.

3240 S. Halsted St.

J. P. WAITGHES
ADVOKATAS 

2 E. 103rd PI. prie Stats St.
Tel. Pullinan 5950

PHTLCO 7 tūbų su bateri
jomis .. *21.00

PHII>C<), 1933 visa Klek- 
tros ....

MA.JRSTIC, 1933 visa Elek
tros .... <39.50

RCA Vietor, 1933 visa_Elek- 
tros .... $39,50

Dykai įrengimas į jūsų 
Automobilių

Išmokėjimai po 1 dol. 
į savaitę

Jos. F. Bodrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus už pi
giausias kainas. Pašaukit Lafayette 
• ••0

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
- IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus llor- 
gk'tus. Namus, Farmas Ir Blsnlus vi
sose valstijose. Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip tat, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plaCIu 
patyrimu biznyje Ir teisingu patar
navimu. tas Jums bus naudinga.

J, NAMON FINANGE GO.
6755 S. Western Aveuue

Chlcago, III.
Tel. GROVEHTLL !•>•

CHRYSLER IR PLYMOUTH

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi modemiškiausius 
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

8TANLEY P. BALZEKA8, Sav.

Lietuvių programai:
WCFL, 970 k. programos 

nedėliomis 8 vai. ryto ir 
1 vai. popiet.

WIIFC, 1420 k. ketvergais. 
Pradžia 7.30 vakare.
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