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GAUSINGI KATALIKYBEN ATSIVER
TIMAI DANIJOJE

J. V. RENGIA NAUJA EKONOMINEI
KONFERENCIJA! PROGRAMA
PRANCŪZIJOS PREMJERAS
APLANKYS PREMJERĄ
MUSSOLINĮ

ROMA (per paštų). — Šv. tu pripažino, kad apaštališkas
Tėvas Pijus XI suteikė audi- vikaras Danijoj tikrai “atsu
jencijų apaštališkam vikarui ko sriovę į katalikybę.”
Danijoj, Jo Eksc. vyskupui J.
Vyskupas Brems
pranešė
L. Brems, kurį pasveikino žo Šventajam Tėvui, kad perei
Vokietijos fašistai skelbia
džiais: ‘‘Mano mylimasis Da tais metais nemažiau kaip 4,“karą” Austrijai
000 žmonių grįžo katalikybėm
nijos sūnus.”
Ištikrųjų vyskupas Brems Prieš išvyksiant į Romų KoNAUJĄ PROGRAMĄ
DALADIER VYKS ROMON
yra daug brangintinas
kiek penhageno mies-te jis suteikė
GAMINA
Popiežiui, tiek Bažnyčiai. Jo Patvirtinimo sakramentų 50PARYŽIUS, liepos 8. —
J. Valstybių kariuomenės benas vieno per radijų siunčiamojo savo koncerto metu grojo darbais Bažnyčios Galva daug iai grįžusių katalikybėn suau
LONDONAS, liepos 8.
Prancūzijos premjeras Dala- senovės peruviečių muzikų, kuri grota inkų laikais.
patenkintas ir pašnekėsiu me gusių asmenų.
Ekonominėje konferencijoje j- jdier vyks Romon, kur 1 i epos
vyko dideli nesusipratimai. 0- mėn. 24 d. -pasirašys keturių
DAUG KATALIKŲ MO
MOKESČIŲ ORDINANSAS
riginalė J. Valstybių progra valstybių paktų.
KYKLŲ BUS UŽDARYTA
ma suardyta, kada Prancūzi
Chicagos aldermonų taryba j
OHIO VALSTYBĖJE
Daladier su premjeru Muja nusistatė konferencijų su psoliniu -turės svarbių pasita
pripažino 77,761,745 dol. mo- j
koja dar ir daugiau šiurpių į21 LENKŲ ŠŪVIS )
RAKIETERIAI
KREIPIAS
griauti.
kesčių
ordinansų
už.
1933
me
CLEVELAND,
O.,
liepos
8.
vykių okupuotoj Lietuvoj, nuo
rimų. Gal bus padaryti glau
LIETUVI
TEISMAN
Šiaip taip konferencijos desni santykiai.
tus.
— Clevelando vyskupijos mokurių kenčia lietuviai.
griuvimų, sulaikius, pasirodė,
Kiek žinoma, Prancūzija ir į kyklų direktorius kun. dr. J.
T Marijampolės policijų atė
(Vežėjų unijos viršininkai
kad J. Valstybės ir toliau tu [talija po karo draugingai ne 1 11. Ilagau pranešė, kad šioj
ADVOKATAS TURI
jo iš okupuotos Lietuvos, Sei
PANEMUNĖLIS
ri vadovau-ti. Tam tikslui rei sugyvena.
UŽMOKĖTI
vyskupijoj daug katalikiškų rakieteriai, kuriems policija
nų apylinkės, lietuvis Jonas
kalinga nauja programa.
mokyklų ateinantį rudenį ne neleidžia susirinkimų turėti,
Darbštaus klelnmo kun. Moc
Daubulis. Jį lenkai įtarė esant
kreipės teisman, kad gauti
ROCKFORD,
III.,
liepos
8.
bus
galima
atidaryti,
jei
vals

J. V. valstybės sekretorius POPIEŽIUS PRIPAŽINO
lietuvių šnipu ir todėl vyr. šni kaus rūpesčiu pastatyta varg
“injunction” prieš policijų ir — Prieš šešerius metus H. T.
tybė
neduos
šioms
mokykloms
Hull, kurs amerikoniškai dele
pas Lietuvai Mikalonis jį are šams prieglauda, kuri baigiaVEIKĖJAI MEDALJ
miesto majorų.
Olson
teisme pripažintas žmo
reikalingos
finansinės
pagal

gacijai vadovauja, susisiekė
Pavyzdys
štavo. Dabuliui pasisekė pa- ( ma visai įrengti.
gžudžiu
ir
nubaustas
kalėti.
bos.
’
Tada
daug
katalikų
vaii
Vyriausiojo teismo teisėjas
su prezidentu Rooseveltu ir QUEBEC, Kanada, (per paš
bėgti iš Alnu sargybos buto gretimoms parapijoms!
kų
turės
eiti
į
viepsiąs
®nod
.
Sullivan
jų
prašymų
prienusprendė naujų programų pa tų). — Popiežius pripažino
Nesenai išsiaiškino, kad jis pietų metu, nes< iš ten iki lais
Prie R-ynės kaimo prie pat
k\
KlUi
y
kuriose
iv
be
to
y
m
.
mė
ir
žadėjo
ko
veikiau
išklau
gaminti.
tos jam primetamos žmogžu vosios Lietuvos buvo tik apie vieškelio stovi medinis kryžius
medalį “Pro Ecclesia et Pon. minėjimus atlikti.
Naujos programos priešaky, tifice” Kanados Katalikių per maža yietpg.
dystės neatliko ir
patraukė du šimtai metrų. Jam nuo reikalingas remonto, nes smar
kiek sužinota, bus pareikštas Mote-rų sųjungos prezidentei
kurs pančių ant rankų ir kojų nėra kiai apipuvęs, smuikelis nukrb
tieson savo advokatų,
Kun. dr. Ifagan pareiškia,
noras, kad visos pasaulio vals Mrs. W. J. Maclntvre. Meda kad iki šioliai katalikų parapi
nenorėjo, ar negalėjo jo bylos odos, pašauta dešinė koja ir tęs. Reikėtų ypač šiais jubilie
NAUJA LĖKTUVAMS
tybės J. Valstybių pavyzdžiu lį jai įteikė Regina arkivys jų mokyklųs lankė apie 73,000
metu jį apginti.
šiaip baisiai sužalotas. Pabėgę jaus metais kryžiai sutvarky
STOTIS
pigintų savo valiutas ir tuo kupas J. C. McGuigan. Tas į- vaikų.
ti.
Prisiekusieji teisėjai advo lis pasakoja:
būdu įvairiems gaminiams di vyko minėtos sųjungos suva
t'hicagos aldermonų taryba katų pripažino kaltu ir nus Dirbau okupuotoj Lietuvoj
Klebonui iš sakyklos paragi
dintų kainas. /
žiavimo metu.
KONGRESE BUS GIEDA patvirtino planų, kad priešais prendė, kad jis nukentėjusiam pas ūkininkus. Jokia politika nūs, parapijiečiai sutvarkė ap
Grant parkų ežere būtų pada
Tai pirmasis žingsnis gero
MOS ANGELŲ MIŠIOS
Olsonui 29,250 dolerių atlygin neužsiėmiau, bet lenkai įtarė leistas parapijos kapines. Pa
ryta sala ir pakeista lėktuvų tų. Olson reikalavo 50,000 dol. esant lietuvių šnipu ir lenkų daryta tai, išskinta perdaug
NORI DIDESNIŲ PAT
vės grųžinimui, pareiškia sek
“
♦
RANKŲ
retorius Hull.
sutiesinta
vyr. šnipas Lietuvai Mikalonis suaugę medeliai,
BUENOS AIRES, Argenti stotimi.
na, liepos 8. — 1934 metais
mane areštavo. Areštuotų nu kryžiai, o naujos kapinės apso
Miesto majoras
įgaliotas,
PREZIDENTAS BUS
ŽENEVA,
liepos
8.
—
Ja

KOVOS PRIEŠ AUSTRIJOS
per įvyksiantį čia tarptautinį kad jis pasirūpintų šiam pla CHICAGOJ PER LEGIJONO varė į Suvalkus lenkų šnipų t1 dinta medžiais.
ponų
delegacija
nusiginklavi

VYRIAUSYBĘ
Kapų tvarkymui vadovavo
Eucharistinį kongresų per vi nui gauti iš krašto vyriausy
centrų. Ten kvotė įvairiais bū
SUVAŽIAVIMĄ
mo konferencijai padarė savo sas atvirame ore laikomas šv.
dais, l>et nieko neišgavę ėmė kun. Grigaliūnas. Dabar gra
bės G milijonus dol. paskolos.
BERLYNAS, liepos 9. — priedų Anglijos nusiginklavi Mišias bus giedamos Angelų
AVASHINGTON, liepos 8.— kankinti, manydami tuo išgau žiai atrodo.
Vokietijos nacionalsocialistų mo planui.
Iš Panemunėlio
miestelio
mišios. 1
prezidentas ti nors melagingų prisipažini
NEPRIIMA DEPORTUO Kalbama, kad
Japonai nori, kad valsty
(fašistų) partijos
spaudos
valdyba į
surišo išsikėlė valsčiaus
Rooseveltas gal spalių mėnesį mų. Nurengę nuogai
Vargoninkai ir chorų vedė
JAMO
bėms
būtų
leista
didesnes
išt

viršininkas Otto Dietrich pa
aplankys Chicagos šimtmečio rankas ir kojas į krūvų ir pa gelž. stoti. Bet žada vėl sugrį
jai jau pratina vyrus, mote
runkąs
ir
didesnes
tankas
įsi
reiškė, kad su šiandienine Aus
kabino ore. Paskui gumine laz žti. Mat, senesnė vieta rames
ris ir vaikus šias mišias gie Iš J. Valstybių norima de pažangos parodų.
gyti.
trijos Dollfusso vyriausybe
Tų mėnesį Amerikos legijo da mušė per kulnis. Burnų už nė.
doti.
portuoti Ciehagos smurtininkų
susitarimas niekaip negali
Panemunėlio parap. kaimų
Į A. Volpe, Čaponės gaujos na- nas turės suvažiavimų Chica- rišo, kad nebūtų girdėti riks
mas. Ir nebus galimas, kaip KOLORADO) POTVYNIS
goj. Šiame suvažiavime, sa mo. Tpkiu būdu irgi nieko ne žmonės nekantriai laukia mati
DU ASMENYS ŽUVO
! nilgai Austrijoj fašistų spandiišgavę pylė vandenį į nosį. n i nko, nes kaimiškas gyveniATHENS, Tex., liepęs 8. — { dalijos konsulas atsisakė' koma, prezidentas sakys legiMORRTSON, Colo., liepos
is bus vykdomas.
joninkams (karo veteranams) kenčiau kiek galėjau, bet kai 1 mas įkirėjo ir duoda daug be
8. — Prakiurus debesiui išsi Cottonbelt geležinkelio preky- v*zu,)t* jam. pasų. Sako, kad
pradėjo badyti panages, neiš reikalingų nuostolių. Nežinia,
Pats vyriausiasis nacional
Dalijai negeistinas. Jis prakalb}.
liejo Bear upė i,r apsėmė vi binis traukinys nušoko nuo
kenčiau ir įskundžiau neteisin kodėl valdžia nesirūpina jo
socialistų vadas, kancleris Hit
sas apylinkes, kur būta daug bėgių ir įsirito į Cedar upe-;n®ra Dalijos pilietis,
gai kelis ūkininkus. Nustoję čia prisiųsti.
leris, sako, kad kovos prieš
TEISINA PADARYTĄ
vasarotojų. Spėjama, kad ke liukų. I)u asmenys žuvo.
kankinę, 1x4 iškvotę mano įs
Dollfusso vyriausybę, kaip il
KONTRAKTĄ
SUNKIAI SUŽEISTAS
liolika žmonių žuvo. Nes pot
ROKIŠKIS. — Rokiškio m.
kristuosius ir nieko
neradę,
gai ji nepasiduos, arba nepasi
Chicagos šimtmečio pažan
vynis buvo visai netikėtas.
mane užvarė į Alnu sargy Ims savivaldybei statybos reika
trauks nuo vairo.
Daug kam nebuvo progos pas gos parodoje šeštadienį atida Netoli Waukegano nuo vie VASUINGTON, liepos 8.—
škelio nusirito ir susikūlė au Karo departamentas . užpul būstinę, esančių vos 200 met lams kasme-t reikalinga daug
rytas japonų pavilijonas.
prukti.
Nemažai
SIUNČIAMA PAGALBA
tomobilis, kuriuo važiavo ka-1 tas už tai, kam jis kontrakto rų nuo laisvos Lietuvos. Čia miško medžiagos.
proga miško perkama ir bednuome’talikų kunigas Heenev, 48 m., keliu pirko Japonijoj cukrų, pietų metu pasitaikė
J.
V.
PRAMONEI
ĮSAKOMA
MASKVA, liepos 8. — Ru
| su kitu vyru. Kunigas sun reikalingų {Filipinų salų ka pabėgti ir aš, manydamas, kad nei šelpti kuru. Bulmistras p.
ATLYGINIMĄ DIDINTI,
šiaip ar taip mirtis prieš akis, Malevičius su kitais savivald.
sijos sovietų • vyriausybė iš
riuomenei.
ik iai sužeistas.
Chabarovsko pasiuntė pagal
Karo departamentas išaiški pasileidau link laisvos Lietu nariais apžiūrėjo miškų, kuris
GAMYBĄ MAŽINTI
bų į Anadirų amerikiečiui la
na, kad pas japonus cukrus vos. Pamatę liėgantį lenkų sar liūtų naudingiau miesto savi
TRAUKIAMAS TIESON
kūnui J. Mattern. »Gauta žinia,
AVASHTNGTON, liepos 8.- mesi gudrybės. Šiandien jose
----------gauta 52 nuošimčiais pigiau, gybiniai paleido 21 šūvį, bf*t valdybei pirkti. Miesto savi vai
kad jo lėktuvas sudaužytas ir Krašto pramonės gaivinimo galvatrūkčiais vedama didelė Į Civilinės tarnybos teisman negu kur kitur.
laimingai nuo jų išsigelbėjau dybė miško medžiagų pirks iš
nėra galimybės jį pataisyti.
ir tik vienas sužeidė kojų. Tai viešų varžytinių.
administratorius gen. H. John!^a’n^m RU P'K’ai apmokamais traukiamas policmonas A. Brn
gi, su dideliu vargu atsidū
APIPLĖŠTAS BANKAS
son paskelbė pramoninkams darbininkais. Paskiau jos pa- dtke. Kaltinamas žiaurumu.
Pumpėnų valse. Panikų km.
MOTERIŠKE ŽUVO
riau Lietuvoj ir tiesiog atbė
siryžusios gamybų visiškai su Jis vienų vyrų be mažiausio
griežtųjį įsakymų, kad jie tuoGAISRE
NEW YORK, liepos 8. — gau policijom Dabar bijau, jaunimas atsiuntė žurna
.............
, ,. . ,
mažinti ir pigiai pagamintus reikalo apmušė.
jau didintų darbininkams at- gaminiu8 brangiai
šiandien trys plėšikai apiplė kad lietuviai vėl atgal lenkams lo “Pavergtas Vilnius” red.
LYNN, Mass., liepos 8. — lyginimų ir mažintų gamybų.
Administracijai šios gudry I ŽUVO IR 5 SUŽEISTA šė Corn Exchange įlankų. Pa nesugrųžintų, tuomet tikrai laiškų, kuriame rašo, kad jie
Vest Lynn įvykusiam namų Gamybos kiekybė turi būt su bės žinomos. Ir jei pramonės
per tų žurnalų sužinoję kiek
grobė tarp 20,000 ir 30,000 do man būtų mirtis.
gaisre žuvo Mrs. Mary Blair, derinta su užsakymais.
gaivinimo darbas neturės pa Arti Wheeling susidaužė du lerių.
Daubulis turi Lietuvoj bro kenčia Vilniaus lietuviai, auta
58 m. amž. 14 ugniagesių su Administratorius pareiškia, sisekimo, ne sunku bus kal automobiliai. 1 asmuo žuvo ir
lį, kuris tarnauja pasienio poli • rė nebegerti, o tuos pinigus dė
žeista.
i
„ . kad kai kurios pramonės ė- tininkus rasti.
1 5 sužeista.
PLATINKITE “DRAUGĄ” ei joj Klaipėdoj. Daubulis paša ti Vilniaus vadavimo idėjai.
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Pirmadieni:

sunaudotų ir nebūtų negerovės. Bet darbinin
kų atleidimus ar utlyginimo mažinimas grei
tai pramonę pakirstų. Nes paskui vienus ko
kioj nors pramonės šakoj atleistus darbinin
kus tuoj būtų atleidžiama ir kitose pramonės
šakose. Atleidžiant darbininkus mažinama
pirkimo jėga. Kada pirkimas sumažėja, visur
darbas turi mažėti.

Išelna kasdien, ftakyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00, PuMl metų — >3.60; Trims mėnesiams — >2.00; Vienam
mėnesiui — 76c, K tiro po je — Mitams >7.00; i’usel me

tų —

>4.00. Kopija ,03c.

Bendradarbiu uis ir korespondentams ruitų neprųUnn, jei neprašoma tai pudarytl ir nvpn'siunCluma tam
tikslui paSto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
kasdien.

Skelbimų kainos prlsluučt'amos pareikalavus.

NENORI DYKADUONIAUTI

(Musų korespondento)
LIETUVOS PROVINCIJOS
MUZIEJININKŲ SUVA
ŽIAVIMAS

I

Atlyginimas, kaina ir gamyba, tai trys
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
dalykai, kurie blogina ar gerina laikus. Jei
5 vai. po piet.
šie trys dalykai visados būtų palaikomi rei
kiamoj tvarkoj, tada visi nesmagumai išny
“DRAUGAS”
ktų.
UTUUANIAN DAILY FRIEND
Blogus laikus sukelia dar ir ši priežas
tis. vKada vyksta gerieji laikai, tai jais ne
rublished Daily, Exccpt Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Year — >6.00; Six Montha
— *3.60; Three Montha — >2.00: One Month — 75c. didis žmonių skaičius naudojasi. Per geruo
Europe — One Year — *7.00; Six Montha — >4.00; sius laikus pramoninkai arriasi didelį pelną,
Copy — .03c.
Adverttstng ln “DRAUGAS” brtngs best results.
o darbininkams alkio atlyginimų moka. (Jau
▲dvertlslng rates on appllcatlon.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago nantieji didelį pelnų nesudaro nė kokios pirki
mo .jėgos, o darbininkai, kurie sudaro svar
biausiųjų pirkimo jėgų, neturi pakunkamai
pinigų, kad tų jėgų savo stiprume palaikyti.
DIENOS KLAUSIMOJ
Po tokio gerbūvio, kurs visados yra trum
pas, turi blogi laikai sekti.
'
J. VALSTYBIŲ “MUSSOLINIS

Tai ne prezidentas liooseveltas. Tai kraš
to pramonės gaivinimo administracijos galva
—r gen. Ilugli S. Johnson. Šį žmogų ištikro
galima vadinti J. Valstybių “Mussoliniu.”
Kai kas jį vadina pramonės caru. Kaip tas
nebūtų, bet gen. Johnson yra ypatingas žmo
gus. Pasižymi nepaprastu skubotumu ir veik
lumu. Jis tiki, kad krašto pramonė gali būt 1
atgaivinta ir turi būt atgaivinta. Jis pareiš
kia, kad dar šių vasarų milijonai bedarbių !
turi gauti darbų. Jei nebus darbo, ne vyriau
sybė bus kalta. Bus kalti pramoninkai, -sako
jis. Tada bus aišku, kad kai kurie pramonin
kai stato vyriausybei kliūtis. O jei taip, tai
tie ponai apgailės savo žygį. Jų vedamos pra
monės bus paimtos vyriausybės žinion ir ta
da jie pasijus klaidų padarę.

Taigi, pramonės gaivinimo galva ir rei
kalauja, kad pramonę atgaivinant būtų dau
giau už viskų atsižvelgta į darbininkų atly
ginimų, kad tas atlyginimus atitiktų gyveni
mo brangenybei. Tas reikalinga pirkimo jė-

Jis yra nuomonės, kad už paprasčiausia
kokį nors darbų darbininkui būtų mokoma
mažiausia 45c. per valandų.
Gen. Johnson yra įžymiausias J. Valsty
bėse organizatorius, sako buvusis Nortliwestern universiteto teisių dekanas J. H. Wigniore, kurs jį iš karo laikų gerai pažįsta.

Reikia pažymėti, kad J. Valstybių “Mussolinis” — Johnson yra baigęs West Point
akademijų ir koki laikų tarnavo kavalerijo
je. Pastarojo karo metu jis dirbo karo pra
Krašto pramonės gaivintojas vos trečio moniniam boarde. Tai Johnson yra karo me
ji savaitė kaip oficialiai dirba, o jau med to kariuomenės konskripcijos plano autorius.
vilnės audeklų pramonę patvarkė. Jis panai
kino ten vaikų darbų. Dabar imasi tvarkyti
kitas kelias didžiules pramones. Audeklų ga
mybos pramonės vedėjai skiria per mažų
darbininkams atlyginimą. Galimas daiktas,
kad gen. Johnson patars pramoninkams, kad
jie daugiau darbininkams mokėtų, jei pasi
rodys iš darbo riebus pelnas. Taip bus ir su
kitomis pramonės šakomis.

Andai jis kalbėjo per radijų. Jis pareiš
kė gyventojams, kad būta nedovanotino ap- Į
sileidimo, jei per praėjusius trejus metus mi-x
lijonai darbininkų neturėjo darbo ir skurde
gyveno, kada kraštas yra įvairių gerybių
kupinas. Jis ragino visus 'pramoninkus ir įmoninkus tuojau, nieko nelaukiant, imtis da, rbo ir visomis priemonėmis gaivinti pramonę
ir biznį. Bendras visų darbas greitai puikių
vaisių duos.

Bloguosius laikus sukelia pirkinio jėgos
sumažėjimas, sako gen. Johnson. Jei visi kra
šte darbininkai (o jų yra daug tarp 125 mi
lijonų gyventojų) gautų darbų ir dirbtų, tai
viskų, kų jie pagamintų, pats vienas kraštas

(Tęsenys)

Toliau patirta, kad iš šimto padėtų
kiaušinių vos tik 35 jaunikliai sulaukia
to laiko, kada guli išskristi iš lizdo, ki
taip sakant, elu trečdaliu jų žūva. Iš li
kusio trečdalio kito pavasario sulaukia
tik pusė, kitaip sakant, viena šeštoji da
lis padėty kiaušinių skaičiaus.
Kokia tarnyba kai kurie paukščiai
A
užsiima
Taip daugelio įdomių paukščių gy
venimo reiškinių čia reikia atkreipti dė
mesį į taip vadinamus paukščius sargus
ir žvalgybininkus. Vokiečių gamtininkas
A. Classen apie juos taip rašo:
fc
Jau Brebm’as pažymėjo, kad kai ku
rie paukščiai nuolat garsiai įspėdinėja ne
savo rūšies, bet ir kitus paukščius nuo
priešų ir kitų pavojų. Jis rašo. “DidegMhjjų balų paukščių įspėjimo klauso ’ma-

Uk

Cbieagos lietuviai smarkiai rengiasi prie
Lietuvių Dienos, liepos 1G d., Pasaulinėje
Parodoje. Programa jau prirengta. Laukiama
atvykstant svečių ir iš kitų miestų. Iš Lie
tuvos svečių jau yra atvykusių.

žesnieji kranto paukšteliai, varnos įspėdinėja varnėnus ir kitus lauko paukščius,
strazdo bailaus šauksmo klauso visas mi
škas. Ypačiai akylus paukščiai stovi savo
būrio sargyboj ir jų įspėjimo visi klauso.
Krokodilo saigas gyvena prie Nilo
šalia krokodilų kranto smėlynuose. Gyvas,
judrus ir rėksnys jis pastebi visa, kas tik
aplink darosi. Jis pastebi kiekvienų laivų,
žmogų, gyvulį ar didesnį paukštį ir, pa
matęs besiartinantį, pradeda nepaliauda
mas šaukti. Jei krokodilas guli ant kran
to, jis nusileidžia jam ant nugaros ir ra
gina šliužų slėptis.
Kai šliužai atiilaro nasrus, jis ten įlenda ir rankioja juose įsikibusias siur
bėles. Kadangi tuo būdu baisusis šliužas
išvaduojamas nuo savo kankintojų, tai
jis mielai leidžia savo geradariui po naš
ius straksėti. Savo riksmu, kaip ankščiau
minėta, pamatęs pavojų pabudina miega
ntį krokodilų, kuris, nors atrodo labai
kvailas, bet vis dėlto saugumo dėliai neria
į upę. ,
Panašių draugystę palaiko kai kurie

apšviesti. Toje kryptyje ir pa
siryžta dirbti. Visų duugybę
minčių ir pageidavimų sutinu
kiu šios suvažiavimo rezoliu
cijos.
B. T

Jaunasis Kockefelleris pradėjęs dirbti vienon Standaru
Oil Co. plaute Layonne, N. J. Sako, gyvenąs kambary už
$4.50 į savaitę.
mgivmau- Kraštotyros darbo organizacireiskinys.
ja
reikalai

►vynės pa-

i Didžiojo
yjv
svetiniu ji
darbvmetė
lizinas ves, kas mugreit nykus, liet selodančius
labar sau-

Kraštotyros idėja, kaip
tam tikras mokslinės veiklos !
■
_
— ls vienos pUSes
fauįos kultūrinės bei polili-1
n(-,s potencijos veiksnys — i$ j
kitos, yra
visuomenės'
siUOggnįų rimtai vertintina ir į
renitįna> visiems ypač moks-į
jeivijai, mokytojams ir šiaipj
gvįeguomeneį gyvai dedantis į i
kraštotyros darbQ>
į

2. Tos idėjos propagandai
reĮkalingu skatinti platesnio
niaįtabo ekskursijas į Lietu
VQS jg^p^g vietas ar šiaip į
kaimų Jam tikrais konkrečiais i
uždaviniais, remti įvairios rū-1
irov incijos -įes įjkilavimų savo krašte,
stoty rinin jUQ pja£įau naudojant foto aįvdžiavime i paratą ir kitas priemones nyk,
• stančioms senovės liekanoms :
Kėdainių, fiksuoti, dažniau ruošti muzie-!
L
: juose specialinės parodas, da-1
sios rūšie> ry|į
ftr bįtų įgfOrinių įvykių
Pro • °1' minėjimus, iškilmes ir t.t.
čius, Ciur-1- .,
,
, ,
’.
| 3. Kraštotyros darbas vietoektonus p.
b_t. vykdomas visuoziejaus o- lnenįnįaįs pagrindais, sudakas. I asikontrolės, ingtruktavizti skaitę-_____koordinavimo ir tinkamo
ms keletassmo
_ • finansavimo reikalu
, nuo?no refera- . , , ,
.
.
.
seklų kraštotyros organizaci,Uf‘1J,°S’. <U ;jU bei įstaigų tinklų su savo
iirdziaida‘ centru įr bendru kraštotvros
neorgam-' organu
nės mažu į
įsipratimu. J 4. Jo pagrindų apskričių bei
paguodos, tta,n tikrų rajonų centruose du
odamas in- ;dar° vietos muziejai, tapdami
ad susido- ' V*SU vietos atatinkamų orgadetuvoj di nizacijų bendra kraštotyros da
ių.jų visuo r^)O platforma ir kartu jo vvįsųmoninti, kely tojų kolektyvinis kūrinys;

.
vienodinti,
bui, numati su senoiv o sušau-

i draugystėj. Ypačiai laukiniai, nes šie pauj kščiai savo riksmu dar juos įspėja ir nuo
besiartinančio žmogaus. Ir baltieji ir juo
dieji ^nedžiotojai gerai žino, kiek šie pau
kščiai apsunkina prisiartinti prie lauki
nių gyvulių.
Tarp vieno tokio paukščio ir ragano
sio yra ypačiai artima draugystė. Jis su
Šiuo storaodžiu dalinasi džiaugsmu ir ne
laimėmis, per dienų jį saugoja, o naktį
tilt jo nugaros nusileidęs, ilsisi; bet ilsė
tis pradedu ne anksčiau, kaip tik sųžiningai nuvalęs jo kailį nuo visų kankintojų.
Ir raganosis, kuris šiaip yra piktas, pa
niuręs ir nekantrus, tatai rainiai paken
čia, lyg naminis jautis, nors sakytieji
paukščiai, anot Ehrenberg’o, aptupia jį
tartum geniai medį. Parazitai ir vabz
džiai giliai įsisiurbia į šio storaodžio odo*
nudrėskitnus bei sužeidimus ir daugybė
jų aptupia kiekvienų žaizdų; jwts gyvu
lys negali jų atsiginti; bet sakytieji pau
kščiai juos rūpestingai pašalina.
Naujajame Pasauly nuo Meksikos ligi
Aukštutinės Kalifornijos

gyvena tokia

žeminė gegužė,- kuri dėl trumpų sparnų^
menkai tegali skraidyti, bet jos ilgos ko
jos leidžia jai nepaprastai greit bėgioti
žeme. Ji gali lenktyniauti su arkliu. Ūki
ninkai jų labai lengvai prisijaukina ir lai
ko namuose. Ji branginama už tai, kad
suryja labai daug kirminų ir jaunų gy
vačių. O ypačiai ji naikina barškuoles
gyvates. Dažnai žmonės gali pamatyti,
kaip šis paukštelis tiesiog puola barškuo
lę. Jos nuodingų dantų jis išvengia savo
mitrumu.
Bet šalia to, sakytoji gegužė turi dar
vienų ypatingą būdų šias baisias gyvates
naikinti. Netoli kaktusų ar opuncijų ra
dusi miegančių barškuolę, tuoj tyliai ir
greit iš dygliuotų opuncijų lapų pradeda
statyti aplink gyvatę mūrų ir kai jau iš
visų pusių tais dygliuotais augalais ja
apkrauna, kirsdama snapu pažadina ne
naudėlę. V’eitui tuomet gyvatė rangosi į
visas puses ieškodama kelio — iš visur
dygliais užtverta. įnirtusi gyvatė žeidžiasi į dyglius, k*4 jų nusilpusių žemės ge
gužė supietauja.

Pirmadienis, liepos 30 d., 1933

B HXU«X S

clieologinių daiktų privačius kai, slūgsta ežerų vandenys, i giniai suinteresuotų įstaigų,
LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet..Daktarų Draugijos Nariai
rinkėjus ir jų turimus daiktus; tiesiasi upių vagos, kaimui ir- kaip vietos savivaldybių ii I
5) kati provincijos muziejų sta, keliamos j naujas vietas Švietimo Ministerijos reikšmi-'
Ofiso: Tel. Ualumet 4039
turima archeologinė medžiaga sodybos; jos visai nebepulta- ilgesnę ateity paramų, veika- Kės.: Tol. Hemlock 02M*
būtų visiems viešai žinoma ir šios į buvusias.
lingu išnaudoti visus priemo- Į
DENTISTAS
1446 SO. 4U(li CT., CICEKO, ILL.
lengvai prieinama tyrinėtoja- Ūmai kintant gyvenamoms nes platesniam etnografinės ’
Ūla r., Ketv. ir l’ėtn. 10—9 vai.
ftarkis kitų sykį Carnerų su-(ln8> reiku|inga
GYDYTOJAS IR CHIRURUAH
aplinkybėms, ūmhi ir stulgu medžiagos rinkimui ir jos se
51147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
muš ir vėl atgaus ccinpijono
31*7 So. Halsted St.
Panud., Sered. ir Subat. 2—it vaL
a) ji kurtotekuoti Archeolo- Į^mta ir jSuts žmogus su savo nienų apsaugojimui, kurtu grei
titulų.
valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak.
muštynių, tvarka, kalba, pa čiau realizuojant ytin aktua Ofiso
RADIJO
Rezidencijos Ofisas: 2666 W. «»Lh Kk HEMLOCK liti
Taip pat laukia Dariaus su j gijos Komisijos sudaryta for pročiais, kinta žmogaus gyve lų oro muziejaus reikalų.
Valandos: lt—11 ryto
y *
Btredomls Ir NedėHomls pagal sutarti
Girėnu skridimo per Atlanti- ma,
Asamblis “Lietuvos Daina”' kq. Visi tikisi, kati jie pasieks b) skelbti turimų ir žinomų nimo ir darbo reikmenys.
1. Taigi kraštotyrininkai tn- Šionis rezoliucijoms vykdy(Naryauckae)
duos antrą iš eilė. nulijo pro- 'snvo |iks|n
atnc6
vi archeologinę medžiagų sjH'ci
Tel. LAl'AYETTK 7630
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
daiyti visas pastangas, kad
suvažiavimo išrinkta 3 Usaliuose kraštotyros organuose
8481 West Uarųuetts Road
gramą iš stoties WI,WL, lllėt 8ielu8 Hetuviaiua.
VALANDOM:
issaugojus busimoms kartoms į menij |<on,jsiju; p. Bugailiškil., liepos 13 d. (ketvirtadie
ir šiaip spaudoje.
t Iki 18 ryto; 7 Iki t vakar*
Utarų. ir K*tv. vak. pagal sutarti
Iš ūkininkų gyvenimo
Gydytojas ir Chirurgas
ni) nuo 7:45 iki 8 vai. vakaIII. Etnografijos reikalas šių dienų žmogaus aplinkų ir kis‘(Šiauliai), J. Elisonas (PaRea. 8411 M. MAPLEVVOOD Z VE.
Šių vasarų atrodė javui gra
gyventas
sąlygas
4140
Archer
Avė.
re.
J. A. A.
nevėžys) ir A. Mekus (Kau
Praūžęs karas, žemės refor
žūs. Bet dabar juos pradėjo
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
nas).
|
mos vykdymas, melioracija, y2. Įvertinant Žemės Refor
Tek Lafayette 5793
Res. 2136 W. 24th St.
.ėsti labai žiogai. Vietomis taip
pač skirstymas kaimų vienkie mos Valdybos pasiryžimų rū
TEL. CANAL 0102
išėda, kad lieka tik juoda že
miais (viensiedijomis) keičia pintis etnografijos reikalais,
mė. Jei ir toliau javus taip
JVak: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Office Phone
Res. and Offic*
mūsų kraštų, — dingsta miš- ir tikint į tuo reikalu tiesioėsiij, tai ūkininkrfms bus ma
Prospect 1929
S859 So. Leavitt Si
Office: 4459 S. Califoruia Ava.
Canal 9794
ža nauda iš jų ūkių. Tie ne
Nedėlioję pagal sutartį
GRABORIAI:
Šioje apylinkėje yra nevisai naudėliui žiogui, taip put pa
mažas lietuvių būndis. Iš jų lietė ir kelis lietuvių ūkius.
LIETUVIAI DAKTARAI:
LACHAVICH
Telefonas
Tardė
1138
Tel. Ofiso ir Rea. GrovehUl 0617
PHY8ICIAN AND HUKGEUN
dųugiausiai yra apsigyvenusių Ūkininkai nežino nei kų da
<917 S. VVtiaUteuavv Ava
Tel. LAFAYETTE 3057
2403 W. 63rd St., Chicago
prie anglių kasyklų; kita da ryti. Sėja ant javų tam tikrus
IR SŪNŪS
OFFICE UOUR8:
lis visai liedirba. Bet ir tie, nuodus, bet mažai kų gelbsti. LIETUVIS GRABORIUS
to 4 and 7 to t P. M.
Bunday by ▲ppolntmantGYDYTOJAS ir chirurgas
kurie dirba, visai mažai tega
Moincmrc Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
. lilcunerys
meldžiu atsisaukt!, o mano Graborius ir Balsamuotojas
2428 W*st Marųuett* Road
X—SPINDULIAI
darbu busit* užganėdinti
li uždirbti, nes atlyginimas
Vak: 1-4 ir 7-9 vaa. Ketv. v-n ryt*
Turiu
automubilius
visokiems
Tel. Canal 2515 arba 2914
3051 West 43rd Str.
N odenoj ausitarua
kaskart mažinamas, nes ir čia
LIETUVOS GYVE
2314 W. 23rd PI., Chicago
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
reikalams. Kaina prieinama.
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
visi vargo prispausti.
NIMAS

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ
KOLONIJAS

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

BROOKLYN, N. Y.

DR, V. S. NARES

DRJ. G. WINSKDNAS

BIENFA1T, SASK.,
GANADA

DR. A. J. JAVOIŠ

GARSINKINTFS
"DRAUGE”

DR. J, J. KOWARSKAS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. J. J. SIMONAITIS

I

DR. A, RAČKUS

F

DR. M. T. STRIKOL’IS

3319

AUBUBN AVENUE

Seredotnie ir uedėliomis pagal

Gydytojas ir Chirurgas

Pbone Canal 6122

sutartie*
1439 S. 49th Conrt. Cicero, UI.
Anglių kasyklų čia yra 8
Chicago, Iii.
4645 So. Ashland Avė.
TEL. CICERO 9987
DR. S. BIEZIS
PHONE GROVEHILL 0087
didesnės, o daugiau mažesnių.
(Tęsinys iš 2 pusi.)
Valandos: 8-4; 7-9 P. M.
GYDYTOJAM IR CHIRURGAS
Ofiso valandos:
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
Kiekvienų dienų matyti čia Švietimo Ministerijos leidimų
2261 W. Ceimak Road
Pbone Boulevard 4139
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
atvažiavusių lietuvių, tai iš nekasinėtų ir neardytų senoIne.
/
Nedėlioinis pagal sutartį
Valandos: 1—8 ir 7—8 vak.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Heredomiu ir nedėiiomis pagal sutarti
Montreal, tai iš Toronto ir ki vės paminklų;
Ofiso telef. Boulevard 7820
Palaidoja už $25.00 Ir aukščiau
REZIDENCIJA:
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*
Moderniška koplyčia dykai.
tų vietų.
Namų telef. Prospect 1930
1819
80.
WE8TF-RN
AVĖ.
2) daryti žygių, kad savi6631
S.
Califoruia Avė.
C6M W. lMlh St.
Tel. tunai 6174
GRABORIUS
Chicago. Ii L
Chicago. 111.
•
Visi važiuoja į anglių ka-i valdybės neleistų imti žvyro
Telefonas Republic 7868
Musų patarnavimas
Boulerard 7989
Phone
Boulevard
7042
syklas, bet atvažiavę negali iš piliakalnių, senkapių ir be visuomet sąžiningas ir
Rea. Hemlock 7491
nebrangus, nes neturi
darbo gauti. Didelė jų dalis ndrai iš tų vietų, kur yra ge- me Išlaidą užlaikymui
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659
skyrių.
GBABOB1US
grįšta atgal, kiti pasilieka čia, novės liekanų;
TA
M ep T Q *T A Q
Nauja, graži ko
Koplyčia Dykai
DENTISTAS
nes važinėti prekiniais trauki- Į 3) sąmoninti ūkininkus, kad
4645 SO. ASHLAND AVĖ.
4830 WEST 15th STREET
arti 47th Street
4712 So. Ashland Avenue
niais irgi nubosta.
'jie, ardami savo žemę atsar- plyčia dykai.
Gydytojas ir Chirurgas
Vai.: nuo 9 iki * vakar*
Cicero, Illinois
Vai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakar*
1821 ėvCTu HALSTED STREET
oeitauuj paųm eutarų
Draugijų čia nėra. Buvo at - giau elgtųsi su senovės kultūRezidencija 6609 so. Arlesiau Ava
3307 Auburn Avenue
Tel. CICERO 2109 ir 859-J. 'Tel. Ofiso Boulevard 9911-14
s i radę keletas Rusijos agentų.1 ros liekanomis — ne taip giValandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Rea. Victory 2343
T*L Canal 9118
6 iki 8:20 vakar*
Norėjo suorganizuoti lietuvius, | liai artų archeologinių radiTEL. REI’UBLIC 8340
lenkus ir ukrainus veikti išjnių vietas, kiek galint gi, ir
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE
756 W. 35th STREET
vien, bet mažai kas jų tekiau-j visai nedirbamas paliktų;
Čia pigesnės kafnos. nes daugiau prityrimo.
DEMT1MTAS
Ofiso vai.: nuo 1-8: nuo 6:80-8:84
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiSkas. ištikimas
DR. MARUKK1O
sė. Taip ir pranyko viskas. 4) provincijos muziejams įpatarnavimas visuomet prieinamus už
2201 W. Cennak Road
GYDYTOJAM IR CHIRURGAS
-'NAU4J AEMEsNįj K.\IN.>.
Gaila, kad nėra čia gerų vei pareigotina suregistruoti arKiekvienam pagrabul musų koplyčia su vargonais
(Kampa* Leantt St.)
į
P E A N E A I M A 8
4142 ARCHER AVENUE
dykai’. Nuliudtmo valandoje nepamirškit e
Valandos: Nuo 9 iki lt ryto
kėjų, kurie galėtų visus su
Persikėliau i erdvesne Ir patogumu
mus pašaukti. REPUBLIC 6340, musų
Nuo 1 Iki < vakare
Tel. Virginia 6036
|
vietų
patarnavimu busite patenkinti.
taaitaUoJ pagsu sutarti
organizuoti lietuvius į gerą
8.335 SO. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų h
draugijų, kad visi galėtų iš
nuo * Iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 1* Iki 1*
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
5340
SO.
KEDZIE
AVĖ.
vien veikti.
Patarnavimas geras Ir nebrangus
Dr. C.K. Kliauga Tel. Grovehill 1595
Phon* BOULEVARD 1488
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)
Katalikiškų laikraščių skai
718 W. 18th St.
DENTISTAS
Tel. Monro* 3377
2420 W. Marųuette Road
tymas čia visai atsilikęs. Į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ,
Val.: 9-11 rjlo 2-4 ir 7-9 vak.
arti Western Avė.
visų apylinkę tik pas vienų Tel. Lafayette 3571
Soreuomis po pietų ir Nedėldieniaia
Va landos: nuo 9 iki 9
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
tik susitarus
lietuvį užeina vienas katali
J. Liulevlčius
Phone Hemlock 7828
2122 W. UAJtUUETTE KOAD
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.
Graborius
kiškas laikraštis “Draugas”.
Ir
ĮVAIRŪS DAKTARAI
Kalbam uotojaa
Tokiam lietuvių būreliui ne
Patarnauja ChlRes. Pitone
vertėtų taip apsileisti. Tiesa,
Office Phone
Ofiso: Tel. Victory 6893
cagoje Ir aplelinEnglewood (e 11
W«uitworlh 8001
kfijo.
nors dabar sunkūs laikai, bet
LIETUVIS AKINIŲ
INCORPORATED
Rcz.: Tel. Drexel 9191
Didelė Ir graži
visvien, susidėjus keliems, ga
SPECIALISTAS
Koplyčia dykai
Henry VV. Rcckrtr
Palengvina akių įtempimų, kuria
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
lima išsirašyti vienų kitų ge
(Ltcenscd Embalmer)
40*2 Archer Avė.
esti pnezuatiui gaivus skaudėjimo,
7850
S. HALSTED STREET
svaigimo, ūkių apteim'ino, nervuolu
rą laikraštį, iš kurių bus ga
CHICAGO, ILL.
3238 S. HALSTED ST.
nio, skaudamų akių karštį. AlituiROOM 210
suu trumpų regystę ir tolimų relima žinoti visas lietuvių gy
Vai.: 8-4 ir 7-9 vai. vakare
Kuisąs Gydytojas ir Chirurgas
gystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
venimas.

J. F. RADŽIUS

A. MASALSKIS

ANTANAS PETKUS

DR. J. W. KAOZEWICK

DR. G. Z. VEZEL’IS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS .

DR. A. J, BERTASH

SIMON M. SKUDAS

DR. G. 1. BLOŽIS

DR. J. DUNDULIS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

DR.A. L.YDŠKA -

DR. VAITUSH, OPT.

PAVLAVICIfl UNDERTAKING CO.

DR, A. R, McGRADIE

DR. A. A. ROTH

I.J.ZOLP

Lietuviai apie J. V.
čempijonus

Visi nekantriu! laukė birže
lio 29 dienos, bokso lietuvių
stipruolio Šarkio su Carnera.
Šarkiui pralaimėjus pasau
linį čempijonatij, visi atrodo
nuliūdę. Bet visi kalba, kud

alaitikiuiuoue,
egzaminavimas daro
mas su elektrą parodančia mažiau
sias klaidas.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
▼EDEJAB

1646 WEST 46th STREET
Tai. Boslsvard 8818—8411
Tel. CICERO 884

SYREVVICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilna* patarnavimas
galimas už >15.00
KOPLYČIA DYKAI

1344 R fifith

Ava..

CiiMtro. Tl»

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

II A N D A C I A I
SIMPATIŠKAI
ir

LABAI PIGIAI.

Liūdnoje valandoje
pašaukite:
REPUBLIC 3100

Seniausia

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į j ūsų
oamua ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikes mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborias, kuris
teikia ambuiance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios UoderniŠkos Koplyčios

JŪSŲ GRABORIUS

25 METĮį PATYRIMO

Hermitage

Avenue

Visi Telefonai; TARDS 1741 ir 1742

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
fcj

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—F v.v.
NedėHomls į'r šventadieniais 10—18

SPECUAUSTAS

——

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 8—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliotnls 10 Iki 18

.

Office;
Vidury 2284

Res.:
Beverly 0081

Pritaikyme akinių dėl visokių Dr. JOHN F. RUZIC
akių. Ekspertas tyrimo ūkių
1’HYBICIAN AND aiJRGEON
ir pritaikymo akinių.
2355 West G3rd Street
r
Vai.: 8 to 4 ir 7 to 9 P. M.
Ketv. ir Sekmad pagal sutarti
Ryto vai. fiv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago, III.
Phon*: Hemlock 4700

OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank

štas. Pastcbėkit mano iškabas.

Dldyal* Ofisas

Kampas 31st Street

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

Telefonus Midvvay 2880 '

DR. JOHN SMETANA,

Eudeikis

Ofisas 3102 So. Halsted St.

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Dėl Barmenų. Palaukite BUDRIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

4605-07 South

2506 W. 63rd St.

Speciali atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki
vaka
ro. NedėHomls pagal sutartį.
h Daugeliu atsitikimų aky* attLalso■ mos be akinių. Dabar kaino* perpus
plgesn.vi, negu buvo. Mii.-ių kaino*
pigesnės, kaip kitų.

I

■LIETU V I Ų
GRABORIŲ ĮSTAIGA

'

DR, CHARLES SE6AL

Valandos nuo 9:30 ryto iki
18:30 vakaro. Nedėliomia nėra
Iškirtų valandų. Room 8.
Pbone Canal 0523

Data
Kapitonas
Pasauliniame kaxe

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 320G
I

VALANDOS:
Nuo 10 iki 18 dienų
Nuo 8 iki 8 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakar*
Nedėl. nuo 10 Iki 18 dienų

WISSIG,
Specialistas iš
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IM Mvti.ltV PER 8* .METUS KEžICRIIfT
KAIP UJ1SISEN#-.J1 SKIS Ir NKIftGYDOMOH JOM YRA
8perln1i*ksl gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pusi,s. užnuodijlmų kran
to, odos, ligas, žaizdas, reuinsUimų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklė* skaudėjimų Ir paalaptingka ligaa Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite k* Ha jum* gali (įda
ryti. Praktikuoja per daugeli matų ir Išgydė tūkstančius ligoniu Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 vaiaadon rv'n iki 1
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomla nuo i ryto ibi 1 vai.
Um> Ulol jam ai,
ka'-'paa « - l-r
1 et. (jraw«ord **V»

1

t,

Pirmadienis, liepos 10 d., 1933
it.t. Bene didžiausią atstovybę Į rimtas ir svarbus darbas dir- įvyks trečiadienį, liepos 12 d.,
turi “Vyčių” organizacija, burna, kad lietuviai savo sti- Knickerbocker viešbuty, Ori»• -$įr $ /f
Stambus nuošimtis cliicagiečių nūs ir dukteris auklėja pavyz- 'ental Room, E. Walton PI. ir
ir kitų miestų lieU.vaiėių pa- dingai ir mokina juos meno-' No Micl)igan BlvdtikiollJ
žymėjusi gražia darbuote Mot
sirodė esančios tos orgamzaei- muzikos ir dainos. Tai vien'galiras gauti ..Draug0- reda.
Sę-goje ir Labd. Są-goje. Svci
kino viešnią ir Akad. Rėm. Dršokiuose gros O. Stephens tik lavintas jėgas aš čia su- kcijoj. Tikieto kaina ,75c.
jos Centralė, pirm. ir rašt. A.
orkestras. įžanga 75c. asme minėjau, kurios dalyvaus LieNausėdienė ir M. Gurinskaitė,
niui. Bilietus galite gauti ko tuvių Dienos iškilmėse. O kiek ALVITAS. — Birželio 17 d.
SULAUKTUVĖS P LĖS
kurios abi viešėdamos Lietu
miteto raštinėj, 1739 S. Hals dar jaunuolių yra rezerve, ku- 'užėjus audros debesiui iškrito
ALDONOS RŪGYTĖS
voje susipažino su Rūgyte.
ted St. Iš tolimesnių kolonijų rie lavinasi muzikos srityje. ! kampuoti, nematyto didumo
lietuviai gali užsisakyti bilie Mes turime viską savo, tik ledai. Nuo jų nukentėjo ypač
Sekmadienio vakare, liepos Jaunas Mykolas Rugis džiau
tus laiškais, adresuodami juos, tai reikia sukaupti jėgas j krū Stolaukėlio, Kumečių ir Šukių
2 d., Šv. Mykolo parap. svet. gėsi sulaukęs sesutės. Džiau
gėsi ir didžiavos savo dukrele
“Lithuanian Section, A Cen- vą ir tada svetimtaučiai gė 'kaimų pasėliai.
surengta jaukios ir labai drau-,e
. ,
...
Žiemkenčiai
rėsis mūsų'jaunuolių kultūri
,
,
. .
:ir jos tėveliai Rugiai. Aldona,
tury
of
Progress
”
,
1739
So.
gingos sulauktuves p-les Al-, d
e
’
j javai vietomis taip išdaužyti,
ngumu ir pavyzdingumu.
donos Rūgytės, kuri atvyko! AulerikoJ K"1"18 lr ““B"8- bai’
jos narės.
į kad naudos iš jų kažin ar beGros Karnavičiaus kurinį įbus. Sunaikinti nemaži plotai
Amerikon pas tėvelius pp. Bu-!«« Li*“,UVOB »"iverSltet» ir ,1aHalsted St.
(K. S. K.)
Šis milžiniškas lietuvių* oi’-i•
,bei. dobilai.
, , • TU-v
gins ir brolį -Mvkohj pasivie- bar Sa"niai ,tarbu°jas kaipo
!ir vasarojus
kestras gros gražius
ir klasiš ,,.
. , . tokio
, ,. didumo
...
.ledų
, ne
Sėti, Pasauline Paroda pasi- ",ok>,0Ja - švietėja LietuveLIETUVIŲ DIENOS OR
®
kininkai
. 'grožėti ir, aplankius savo ‘an
A‘ Rugy,l‘ d8k°'10 visiems>
KESTRAS PASAULINĖJ kus muzikos kurinius.
. . Prie to atsimena,
gros
Jurgio
Karnavičiaus
gru
tręfc tėvynę’ Ameriką, grįS kur!e at‘'J° J“ ™lanktuvėsPARODOJ
žų kurinį—“Lietuviška rapso
Lietuvon mokytojauti “Aus- na- 1>žlau«,asi Lietuva ir pa
ros” gimnazijon. P-lė A. R11..sakol°.aPw llnksm«> kultūrinMilžiniškas 100 jaunuolių or dija“. Teko nugirsti, kad p.
Kazys Steponavičius ketina t ANT TRUMPO LAIKO
gyte yra tikra seserietė kun
>ios gyvenimą.
kestras gros tūkstančiams
sumokinti orkestrą groti iš- į Parduodame, žemiausia kaiparodos ir Lietuvių Die
M. Krupavičiaus, buvusio Že Vakaras prasidėjo ir baigės
Kinų pavilijonas šimtmečio pažangos parodoje, Cbieaįtrauką iš pirmos lietuvių ope- na, 5 kambarių namuką, su
nos lankytojų
mės Ūkio ministerio ir gar malda.
goje.
.
!
,
...
.
.
ros “Gražinos”. Būtų labai Igaradžium, Bridgeporte; arba
Beje, svečių tarpe buvo net
saus Krikščionių Demokratu
kia,
kad
kitos
kolonijos
turi
L
J
1
*,?
0
,
U
t,omn iš«irsti Jurgio Karna-įmainysiu ant “barber’s fixAPLANKĖ GARNYS
vado Lietuvoje. Jos tėveliai iš Australijos, tai Aldonos be
nusiminti.
Gal
“... . ° vičiaus muziką, kuri Lietuvo-!turės”. Greitu laiku atsišauGal uasitaikvti.
pasitaikvti, ii
io /. ' W UV111 .... ...
pp. Rugiai yra veiklūs Šv. My ndrakeleiviai.
... Science gros milziniskas lietu- je ir Europoje susilaukė nepa- kitę pas savininką
Liepos 3 d. garnys aplankė pav., kad pati gražiausioji ir vių orkestras. Orkestras vra
kolo. parapijos parapijonai. P- Gražiai padėjo šeimininkaut
11116 S. SPAULDING AVĖ.
tinis _ SUBided,s i5 kįe. |prastai didelio priėmimo.
ni Rugienė pirmininkauja M. šniaukštienė, žinoma M. S. da V. Jonaičius, gyvenančius 6743 tipingiausioji lietuvaitė bus Oedarcrest 1587
So. Rockwell St., ir paliko iš Cleveland, Akron, I New to žymiausių lietuvių orkest-} Šis Lietuvių Dienos orkest
S. 4 kuopoj. Jų sūnus Myko rbuotoja.
las baigia studijuot advoka Vėliau šokta, dainuota, vai jiems sveiką, gražią dukrelę, Yorko ar Detroito. Ne be prie rų, būtent: Šv. Kazimiero A- ras ne tik kad išpildys puikius PARSIDUODA labai pigiai
tūrą. Jisai tai su savo jauna šintas! iki vėlumos. P-lė Aldo kurios priimtuvės įvyko Šv. žasties “Karalaitės” konkur kademijos orkestro, Chieagos muzikalius numerus, bet kartu
ir bus atsilankusiems j paro- namukas, Marquette parke, gežmonele ir surengė tas gra na visur jaunimo-draugių-drau Kryžiaus ligoninėj, patarnau- se teisėjai dabar suka galvas. Lietuvių Simfonijos orkestro
ra vieta; 7 kambarių, cemen
žias sutiktuves savo sesutei. gų apsupta linksmai dalyvavo jant dr. Rakauskui. Motina ir i mėgindami nutarti kurią lie- ir kitų. Orkestrą diriguos ge- dą svečiams didelė naujenybė to bloksų, garadžius. Kaina
matyti Cbicagos lietuvių jau
dukrelė jaučiasi gerai.
tuvaitę padaryti laiminga, su
Vakarėlyje dalyvavo rinkti visuos žaidimuose.
rai žinomas muzikas p. Kazys nimį sudarantį tokį didelj ir $3,500. įnešti tiktai $1,000.
nieji ir kviesti svečiai. Daly Nors Nortli Side maža kolo Ponas V. Jonaitis yra Gim. teikti jai “Karalaitės” titulą Steponavičius, — Ch. Lietu-1|Kitus ant lengvų mėnesinių
Liepos 12 d. vakare, “Lie vių Simfonijos orkestro dirige gerą orkestrą.
vavo gerb. klebonas kun. J. nija, bet ji kažkaip turi aukš- P. Šv. parap. komiteto narys.
išmokėjimų, kaip renda. At
Svirskas, kun. Zolp, įžymūs tesnį “toną”! Ten žmonės ma- Jo tėveliai praeitą pavasarį tuvių Dienos Karalaitės” šo ntas ir “Pirmyn” choro mo- • Apart orkestro programe du
lyvaus jungtinis choras, kur- sišaukite:
visuomenės darbuotojai iš No- ndagūs, švelnūs, ten parengi- minėjo vedybinio gyvenimo si kiuose, kuriuos rengia Paro kvtojas.
MRS. MONIKA
diriguos p. Pocius. Choras su
rth Side ir kitų kolonijų.
mai draugiški, graži vienybė. dabrinį jubiliejų. Jaunoji mo dos komitetas. Knickerbocker
7210 S. Westem Avė.
Ten vadovauja inteligentiške- tina yra įžymių Marquette pa- viešbutyj, E. Walton Plaee ir! Negalima nepaminėti to fa- sidės iš virš 700 narių. Bu.Skaniai, nuoširdžiai vaišin
ITemlock 8055
sni veikėjai — “liaudis’ 11 rko biznierių pp. Valentinų No. Miehigan Blvd., jie jau į kto, kad lietuviai muzikos sri- solistai, sporto jauktai, bale
ta sveteliai. Linksmai laikas
—M. Š—kis
bus išrinkę ir “Karalaitę” irjtyjc pasirodys padarę didelę tas ir t.t.
savo vietoje gražiai darbuo duktė Emilija.
PARSIDUODA
Rep.
bėgo. Griežė graži muzika ve
jos 12-kos mergaičių svitą į Pa^anff«7- Ar buvę galima tujas. Malonu ten buvoti, susi
Beauty Shop su visais reika
dama vietinio muz. N. Kulio.
GALIMA GAUTI
1 kurią įeis 12-ka mergaičių, ištokį milžinišką orkestrą
tikti, draugauti. O sulauktulingais prietaisais. Parsiduo
Pasakyta daug gražių sveiki
“DRAUGE“
trinktų iš tarpo kontestančių. {20 metų atgal? Aišku, kad ne.
vės
A. Rūgytės ypač paliko
da pigiai. Stovi geroj vietoj
nimų kilniai ir aukštai išla
. * .
O šiandien lietuviai jau turi
malonių atsiminimų dalyvavu
Tuose
šokiuose,
kurie
įvyks
...
•
...
v
.
l..............vintai brangiai viešniai, Al
v’
. ,. . kuo pasigirti ir svetimtaučia Tipingosios lietuvaitės (“ka prie pat Šv. Antano parap.
siems.
'nepaprastai
gražioje,
jaukioje
donai Rūgytei.
VISOS CHICAGOS JAU
ms pasirodyti. Tai yra visai ralaitės”) šokių vakaro, kuris bažnyčios. Biznis gerai išdir
Ačiū. Rugių šeimai, kurie
i” dirbtinai šaldomoje salėje
btas. Atsišaukite nuo 10 vai.
NUOLIŲ ORGANIZACI
Vakarą vedė gabiai ir man
surengė taip gražų pokylį. Ga
Knickerbocker viešbutyje, tei
38 ryto iki 9 vai. vakaro.
JOS ATSTOVAUJAMOS
dagiai A. Bacevičius, kuris ne
rbė jiems už išauginimą tokios,
sėjai paskelbs pavardes tryli
4934 W. 15th Street ’
KARALAITĖS KON
nuduotu nuoširdumu įnešė gra
dukters. Aldonai Rūgytei va
kos
lietuvaičių,
kurios
laimėjo
Cicero, III.
KURSE
žų ūpą visam susirinkimui. A.
lio! Linksmų atostogų ir lai
|konkursą, ir kuri iš jų (13kos;
Bacevičius vienas mūsų visuo
mingai grįžti ir švietimo dar
“Vyčių”, “Pirmyn”, “Biru buvo išrinkta Karalaite. Li
menės retų ir brangių darbuo
Kodėl nenusipirkti plačiai
bą Lietuvoje tęsti.
Dalyvis
tės“, Lithuanian University kusios sudarys jos svitą.
tojų, didelis idealistus, be pre
žinomą skalbiamą mašinų
ADVOKATAS
Club
narės
siekia
Lietuvių
TIIOR pas gerai žinojną lie
tenzijų, bei egoizmo. Visur jį
Jeigu norite pamatyti kara
Birželio 28 d.,' Humboldt
105
W.
Monroe
St.. prie Clark
tuvių firmą JOS, F. BUD
Dienos Karalaitės vainiko
matysi: ir Federacijoj ir Ber
laitę, jeigu norite sužinoti kas
Telefonas
State
7660
parko salėje buvo surengtas
RI K, Ine.?
Valandos 9 ryte Iki 5 popiet
naičių Kolegijos Rėm. centre,
ji,
ar
ebieagietė,
detroitietė,
j
Cliieagoje
atsirado
didelis
Pirkdami iš Budriko kra
N. Kulio muzikos mokyklos
lt jau Nortli Side tai jis tik
2201 W. Cermak Road
ar
iš
kur
kitur,
atsilankykitcutuvės
plačiai žinomą skal
skaičius
lietuvaičių
siekiančių
gražus koncertas.
Panedėllo.
Seredos fr Pėtnyčlos
byklą TIIOR WASHER,
ras pilioris.
vakarais 6 Iki 9
Programoj dalyvavo sekan “Lietuvių Dienos Karalaitės” į šokius. Juk ten linksma pra
Jūs gausite gvaranciją da
Telefonas Canal 6122
Gražiai sveikino savo para
ugeliui metų. Piykti galite
tieji .muzikos studentai:
J. vainiko. Jos turi didžiausių re leisti laiką gerai pasišokti ir
Namai: 6459 S. Rockwell St.
pijos viešnią kun. kjeb. J.
lengvais išmokėjimais, vos
Utarnlnko. Ketvergo lr Subatos
Daugirda, T. Žukauskis,
J. prezentacijų konkurse ir, pa- pamatyti visą rinkimų rezul
Vakarais 7 Iki 9
Svrrskas, kun. Zolp (angliš
po $1.00 į savaitę. Mokėda
tatų
paskelbimo
ceremoniją.
kuždėsim
jums
į
ausį,
turi
ge

Telefonas Republlc 9600
Dovalga, L. Kamoskis, T. Ilimi
tokiu
būdu,
Jūs
nei
nekai) Aldonos dėdė, Juoz. Ru
Visos Cbicagos lietuvių jau
bza, E. Pecba, S. Adomaitis, rą progą pirmą vietą laimėti
sijusite kaip tapsite maši
gis atvykęs net iš Miehigan,
nos savininkais.
N. 'Kulys, A. Čiapas, R. Lu- — nes kur, kur, liet Cbicagoj nuolių organizacijos yra atstos
Degutis pasakė įdomią ir šir
Nauja TIIOR skalbykla’
gelbeek, L.
Krzeminski, A. užtiksim daugiau gražių ir ti vaujamos konkurse. ‘Pirmyn’,
ADVOKATAS
drapanas
išplauna i 5 mi
dingą kalbą, B. Bytautienė, A.
Šimkus, E. Mačekonis, E. And pingų lietuvaičių negu kurioj “Birutė”, “Kanklių” choras,
2
E.
103rd
PI. prie State St.
liutas. Nauja THOR skal
R. D. Fed. atstovė taipgi K.
kitoj
lietuvių
kolonijoj.
“Dainos” choras, “Vyčiai”,
Tel. Pullman 5950
bykla drapanas išplauna net
rijauskas, S. Ibanskis, M. ZeSriubiėnė iš Cicero, kuri kaip
šaltame
vandeny.
1
Bet
tas,
toli
gražu,
nereišLithuanian
University
Club
ir
lenka.
ir “giminaitė” jaunų Rugių
Kol kainos dėl infliacijos pakils, THOR skalbyklą
.1 vakarą žmonių atsilankė
sąmoningai kalbėjo. K. Snn- <
v . . ...
x
galite
pirkti dar šiomis žemomis kainomis:
„.
. nemažai ir visi buvo patenkinKraustau Rakandus. Planus už pfglaiiHlas kainas. PaAauklt Lafayetts
bienė, kaip žinome, vra pasi-;..
THOR
1933
skalbykla
....................
*49.50
’
1______
ti gražia programa.
mo
J. OKSAS
THOR
Model
21
.............................
*59.50
~
Būtų labai gera, kad p. N.
Ar Jus Esate Supančiotas
x , » L
\
2649 West 43rd St.
Ir su ••suirusiais” nervais — jaučia- Kulys bent dll kartu J metus
THOR Model 31, didelė, moderniška
BIRCH TAVERN
t/moruR.naj.iguPfttn!tpK< M^ yra
rengtų tokias gražias pramo
TIIOR floor sampelis, $00 vertės, *37CHRYSLER IR PLYMOUTH
toms. suteikiam,s iresnes dlęnęs.
,Mak)nūf, muzik()S ai(laį
Lietuviška
Užeiga
Elektrikinį prosą ir 6 pokelius muilo duodama dy
traukia visų žmonių
širdis.
kai su kiekviena perkama mašina.
Užlaikoma šaltas alutis ir gardūs užkandžiai
Muzika atgaivina žmogų. MuTelefonuokite BOULEVARD 8167 arba BOULEyar uSvardlnlmas TONIKO, kur) G y- ' Zlka linksmina VISUS.
2346 West 69th Street
VARI)
4705, o mes Jūsų drapanas išplausime dykai
(lytojfts Specialistas ISrndo, ir kuris
(arti
AVestern
Avė.)
Patartina
visiems,
kas
ma

kaipo mašinos demonstraciją.
dabar parduodamas visose valsllnfiPirma pirkimo naujo arba var
NUGA-TONE yra kombinacija
toto
Automobilio Širdingai kvie
no
savo
vaikučius
lavinti
imiTel. REPUBLIC 4544
tam tikrų tonikų alteratlvų. kurios

C H I C A G O

ŽINIOS IŠ ŠV, MYKOLO
PARAP., NORTK SIDE

DIDELIS BAR6EN AS

PASAULINĖ PARODA

PIRMIAU NEGU KAINOS PAKILS

JOHN B. BORDEN

J.P.WAITCHES

OKSAS EXPRESS

A. J. BER2YNSKIS

Nuža-Tone

stimuliuoja, atgaivina visus orsranna, i -i į
j tę Knlin mnyi
valdysite goriau, — miegosite sal- i
IClSll Į iv. 1X11110 IUUZ1
d«l»u. Tūkstančiams vyrų lr moterų i k
mnkvkln
Kiniei
tapo pagelbėta. TrlsdeMmtles dienų K0S mOK>KIU.
LiUVęS.
treatmentna už Vieną DolerĮ — gaukilę tlkrąJĮ—garantuotas.

NETEKO TONSILŲ
"NATI RE'H HAITI BAI,M”
G<.rtaiisl Vaistai Plaukų Sulalkymnl
Ir Ataniglnimiil
Liepos 5 d. Šv. Kryžiaus li
Visi, kurie norėtu turėti geriausias'
pasokvnes, kad nesllnktų Ir augtų ■
plaukai, galite atsIAauktl pas mus.
goninėj dr. Rakauskas padarė
Ale vaistai vra padaryti IA bran- .
muštu žolių fkibar infn
nėr ki^^'d!'
trumpa Įei s<‘^tTn>nW gerklės operaciją p.
tą pHiduostma nupigintu kaina
dl-,
dėtis butelis kalnuos tik 65 centai. "R ŠlflllIipTlpi
ienčiftgi
Taipgi, kas norėtu agentautl dėl i n> ""'"leiieu Izlgonp jaučiasi
Altu nepaorastu vni'sfu. tai atslAaukl-,
te arba. ntraA'klte dėl Informacllu.
' gerai IT
Į SUVO nft-

Aiits

pait.ina

niMKiF.ME

įast Rhlelib, Avemie

Chlacgo Helghts, III.
Į
(Patent rlghts appli'ed for 1933) 1

mus, 6707 So. Artesiąn Avė.
Rcp

Jos. F. Budrik, Ine.
INSURANCE

PERKAM

NOTARY

Lietuvižkus

PUBLIC

BONUS

3417-21 So. Halsted St.
Telefonas — Boulevard 4705—8167

Naujas lietuvių Radio Porgramas, leidžiamas Bud
riko Krautuvės — iš stoties \VAAF, 920 K., nedėliomis po piet 1:30 vai.
Taipgi iš WCFL, 970 K., nedėliomis po> piet 1 vai.
Taipgi iš WHFC, 1420 K., ketvergais vak. 7:30 v.

STUNGIAM PINTGUS Į LIETUVĄ
LAIVAIORCIŲ

AOESTCJU

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS

2608 WEST 47th STR.

BIZNIS

Tel. LATAY1TTE 1083

ii^. .

. imiit

3

SS

čiame pamatyti Vėliausios Mados
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi modemiškiausius
ištobulinimus ir iki kolei kainos
labai nužemintos kaip tai CHRYSLERIS <795 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pamatykit naujus CHRYSLER ir
PLYMOUTH automobilius pas
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES
4038 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

5Ė: STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

