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HOLLYWOODAS IMSIS
VALYTI FILMAS

ĮSPĖJA prieš
INFLIACIJĄ

Telefono: Canal

7790

ŽMONIŲ!ŽUVO NUO I ŠGANO
KALBAMA APIE SEPTYNI ŽUVO 2,500 ŽMONŲ
SALVADORE
STREIKĄ
SU LĖKTUVU
500 žuvo Honfjunaso potvyny

PASKELBTAS
ATVIRAS
LAIŠKAS TUO REIKALU

TIK UNIJOS PRIPAŽINI LĖKTUVAS RASTAS KAL
NUOSE SUDEGĘS
MAS GAU UŽTIKRINTI
TAIKĄ
SAN SALVA DOR, Salvado
BOSTON, Mass., birž. 11. —
Tas nepatinka purvinų vaizdų AVASHINGTON, birž. 11. ~
LIVINGSTON MANOR, N.
Vietos United Fruit kompani- j ro resp., birž. 11. — Nuo siauJ. Valstyljių prekybos rūpiai
GARY, Ind., birž. 11. — Šia Y., birž. 11. — šeštadienį poautoriams, rašytojams
j paskelbė atvirų l'aiškų senato^ me dideliam plieno pramonės piet iš Nevarko, N. J., išskri- ja painformuota, kąd" potvy- tusiojo anų. dienų San Salvanis sunaikin-o visų Oootapegue doro apylinkėse uragano (vie
VISAM KRAŠTE PASIREIŠKIA KAMPA- riui Carter Glass, deni. iš Vir centre šiandieh tik ir kali a- ! do Chicagos link didelis Ame- miestelį Hondurase. Apie 500 sulo) ir lietaus apie 2,500 as
ginia, išlaidų skyrimo senato ma apie numatomų darbinin rican Airlines keleivinis lėktu
NIJA UŽ PADORUMĄ
menų žuvo. Apie šį žuvusių
komiteto pirmininkui. •
kų streikų, kurs bus pradėtas vas. Jame buvo 3 nariai įgu asmenų žuvo.
jų skaičių praneša pagalbos
HOLLYWOOD, CaL, biri. škia, kad filmų pramonė tik
Prekybos rūmai pareiškia, ateinantį šeštadienį, jei iki to los ir 4 keleiviai.
nešėjai.
11. — Filmų gamintojai daug rai turi būt valoma, nes šian kad jei kongresas nesistengs laiko nebus padaryta taika su
Už pusvalandžio, po išskridi
Vyriausybės pasiųsti lakū
susirūpino filmų pramonės li dien ji pastatyta lygiai kaip balansuoti sąmatos ir jei nesu pramonininkais.
mo iš lėktuvo pranešta, kad
nai apžvalgė apylinkes ir grį
kimu, patyrę, kad visam kra ant ugniakalnio, kurio staigus mažins prez. Roosevelto pla
Ketvirtadienį Pittsburghe, ; viskas tvarkoje. Po to jis dirižę
pranešė, kad visuose plo
šte ima kilti audra prieš ga veržimasis gali viskų sunai nuojamų išlaidų, dolerio infli
Pa., įvyk3 Amalgamated Asso 1 go.
tuose tikros baisybės paliktas.
acija bus neišvengiama.
'
minamus nepadorius vaizdus, kinti.
ciation of Iron, Steel and Tin
Sekmadienį išaušus imta jo
Tuo tarpu visam krašte <Ji-j
----------------------kuriais publika vaišinama.
Workers (darbininkų unija ieškoti. Vakar per dienų ir
Daug susirūpinę ir filmų ra dėja audra prieš nepadorias :
SANTARVĖ’’ SO plieno pramonėje) suvažiavi-1 šiandien talkon pakviesta apie NEW YORK, birž. 11. —
Vietos pakerių įstaigose strei
šytojai, kurie ikišiol rašė vaiz filmas. Prie katalikų dedasi
mas, kuriaiųe bus galutinai130 lėktuvų, šiandien pagaliau kas praplėstas it šiandie jau
dus tokius, koki. tik kliūdavo kitatikiai, moterų klubai ir
nutarta, ar turi įvykti taika, rastas sudaužytas ir sudegęs daugiau kaip 12,000 darbinin
jiems į galvas, kad tik pada įvairios reforonų organizaci
Catskill kalnuose. Visi akridu- kų streikuoja.
ar streikas. ’
Neseniai Lietuvos miniote*
jos, kad sukelti bendrų kovų,
rius daugiau pelno.
MASKVA, birž. 11. — So
sieji
žuvę.
Šios unijos atstovai, kurie
Streikas ištiko visas ketu- 1
kabinetas jau priėmė ir pa
Filmų gamybos vad,ai parei- prieš purvinas filmas.
vietų vyriausybėje pasireiškė turėjo derybas Wasbingtonc
ries didžiąsias pakerių kompa- sUelbė šių metų LietQVOg val.
daug džiaugsmo. Ačiū Pran su plieno pramonės atstovais,
nijas: Armour & Co., Swit't & stybės biudžetų, kuris sudaro
cūzijos pastangoms, “mažo reiškia didelio nepasitenkini
Co., Wilson & Co. ir Cudaby. 249,922,488 litus.
šių metų
ji santarvė” nusprendė oficia mo NRA administratorium
Lietuvos biudžetas sudarytas
liai pripažinti sovietų vyriau Johnsonu. Jie kaltina JohnWASHINGTON, birž. 11. -maždaug takia pačia tvarka,
sybę. Formalus pripažinimas sonų, kad jis tarpininkauda
ŠANCHAJUS, birž. 11. —
Anądien prezidento Roosevel-.
kaip ir pernai. Didžiausia biu
įvyks birželio mėn. 18-20 d. mas darbininkų unijai nieko
to įduotas kongresui praneši- j
Pereitų penktadienį Nankinge,
džeto pozicija paskirta susi
Bukarešte, kur Čekoslovaki gera nežada, tik dar daugiąn
Kinijoj, nežinia kaip ir kur
mas dėl naujos ekonominėsĮ
siekimo ministerijai ir krašto
jos, Jugoslavijos ir Rumuni sustiprina kompanijų unijas,
staiga dingo japonų vioekontvarkos krašto gyventojų ge- j
apsaugos
ministerijai. Švieti
Lietuvoje gauta žinių, kad
rovei* sukėlė daug nuostebos
HAJVANA, Kuba. birž. 11. jos užsienio ministeriai turės kurios šiandien plieno pramo- sulas H. Kuramoto. Viadr jis
netrukus į Kaunu bus paskir mo ministerijai paskirtas ke
Tr trinkima - ^.impinčiųj, ~ Kub°’
dik konferepcijų.
nėję įsigalėjusius. ir, prieš ku- ieškomas ir nesurandamas,
tas prancūzų spaudos nuolati liais milijonais litų daugiau,
Nėra dar aiškus Jugoslavi rias kovoja organizuoti dąr-‘
». __
kariuomenės
Šie
žmonės
nu
»
atorius
'
pluogsniuose.
Y ra visokių spėjimų." Rasi, nis atstovas, kurio Ligšiol Lie* negu pernai, ges šiemet numa
jos nusistatymas, bet, mano bininkai.
seržantas,
o
šiandien
pulkinin

mato, kad jei vyriausybė iš
*
*1 kas jį pagrobė politiniais' su tnvbje nebhvo. Mat, Prancū toma Lietuvoje pastatyti eilei
ko rangoje, Fūlgencio Batistą, ma, kad ji nesiskirs su Čeko
Apleizdami,
t
Washingtonų
tikrųjų pradės rūpintis, kad
metimais ir nužudė. Gal jis zija pradeda vis daugiau dė pradžios mokyklų naujus na
slovakija ir Rumunija sovietų
užtikrina,
kad
saloje
mažiau

minėti
unijos
atstovai
pasiun

kiekvienas pilietis turėtų darkrito plėšikų auka. Tačiau mesio kreipti į Pabaltijo val mus. Tarp kita ko, šiemet nu
sia per 6 mėnesius gyvuos tai pripažinimo reikalu.
tė
laiškų
prezidentui
Roogevellių, kad kiekvienas bedarbis
vienas daiktas yra neginčija stybes ir savo • spaudoje apie matoma gauti ir mažiau mui
ka. -•
■/ • •
^okietijos vyriausybė nepa tui ir tuo laišku peikė Johnatitinkamai būtų
šelpiamas,
mas tai tas, kad prie to japo jas plačiau rašyti. Tačiau daž tų pajamų, nes pernai buvo
i
kad visi žmonės gyventų ne
Anot jo, bus įsteigti speci- tenkinta tokiu stoviu. Vokie- sono nusistatymų. Šis greitai no dingimo kinų vyriausybė nai ji<tns tenka remtis vokie gauta 56 milijonai už muitus,
. . , .
. , .> , .
• «
' -spauda pažymi, kad tai atsakė į tų keliamų prieš jį
kokiuose laužuose, bet švariuo aliai teismai, kurie tris radi- f
o Šiemet numatyta gauti 47
nepridėjo rankų. Jei kas kų čių arba lenkų pranešimais.
t
"**z< '
S’' ė- Lt-.• milijonai lt.
se namuose, tada tfu s reika kalus, smurtininkus, triukšmą- Prancūzijos ‘ ‘ machinacijos ’ kaltinimų. Pažymi, kad dau darė, tai veikiausia bus Kini ■
Prancūzai ypač domisi Lie
guma tų darbininkų atstovų jos vyriausybės priešai.
lingos milžiniškos viešosios iš darius ir jo vyrį ausv bės prie prieš Vokietijų.
Ministerių kabinetas, nors
tuva, kad šiuo metu yrĄ visų
' » • Ayra jauni radikališkų pažiūrų j. ‘
laidos. Tad ir sako, kad to šus.
karštagalviai. Su jais negali- į Nesurandant dingusio vice- Pabaltijo valstybėse Vykstan- sudarė tokį patį Lietuvos biu
kiam atsitikime mokesčiai tu
ma susitarti. Sako, jie nepai- Į konsulo, japonų vyriausybė į čių tarptautinių įvykių centri- džetų, koks ir pernai buvo, tarės būt keleriopai padidinti.
so abipusėR gerovės. Nori, kad Kinijos pakraščius siunčia , nis punktas. Be to, prancfl-< č/au jis paragino visas mini
Tada viena pusė krašto gyven
vienu užsimojimu
pagerinti daugiau karo laivų. Gauta ži-! zams svarbu turėti tiesioginių sterijas laikytis kiek galima
tojų turės rūpintis kitos pusės
nia, kad Nankinge stovis informacijų iš Lietuvos ir dėl taupumo ir be reikalo nešvniišlaikymu ir likimu.
VIENA, Austrija, birž. 11. darbininkų buitį. O tas neat įtemptas. Šalia to miesto upė i to, kad Lietuva yra Vokietijos 1 styti pinigų, apsieiti be tų rei— Austrijos { vyriausybė nu siekiama.
Daug kas skeptiškai atsine
PARYŽIUS, , lįrž. -11. —
Amalgamated Association je stovi du japonų karo laivai.1 kaimynas ir šitio metu veda kalų, kurie dar yra nebūtini.
ša į tų pre®. Roosevelto pla
sprendė išnaikinti krašte smur
Grenoble, Cambrai, Routaht ir
vadai pareiškia, kad tik vienas .Laukiama ten daugiau jų at atkaklių kovų su naciška Vo-1
nų pa reikštam i, kad tokios kituose miestuose rūkalai tininkus senąją J. Valstybių
kietija <Dėl lietuviško KlaipėPRIGĖRĖ EŽERE
kelias yra atviras taikon. Tai plaukiant.
tvarkos dar niekur nebūta. Pa- •
priemone.
sukėlė riaušes, puldami tauti| dos krašto apsaugojimo nuo
žymi, kad pradėjus vykdyti
Visam krašte bus sudaryti darbininkų unijos pripažini
Slocum ežere, Lake apskri
PAŠOVĖ PABĖGUSI KAU- hitlerininkų antplūdžio ir ten
,
„
.
.
ninkus ir jų susirinkimus,
tų tvarkų, žmonės nesirūpins
.*
, .
budėtojų
komitetai,
kurie mas. Automobilių pramonėje
vedamos priešlietuviškos agi- ty, apvirtus valčiai prigėrė
, .
. ’
.
.
.
Daugiau kaip 50 asmenų suNI ŽMOGŽUDĮ
rytojumi. Sakys, tai vyriau- |žeisU
veiks bendrai su kariuomene, vykdoma darbo .tvarka netin
James Jeronski, 40 m. amž.,
tacijo8.
sybės reikalas ir tegul ji ži-j
policija, žandarais ir “tėvy ka plieno pramonei.
iš Arlington Heights. Su juo
Geg. 22 d. iš Biržų arešto
nogi.
I Didžiausios riaušės įvyko nės fronto” organizacija.
GAISRAS BAŽNYČIOJE
buvusius jo tris vaikus išgel
namų pabėgo kalinys Jurgis
SUIMTAS JAUNAS '
Tačiau planuojamos naujoš Grenoble, kur prieš riaušinin
bėjo kiti besimaudę ežere žmo
Garbauskas. Policija su kalė
PADEGĖJAS
Sekmadienį Šv. Jono Kansocialės tvarkos šalininkai nu kus buvo iššaukta civilinė sar
PIKTADARIAI ŽUDO
jimo tarnautojais pareikalavo tijaus katalikų bažnyčioje, Chi nės.
ginčija tuos visus galėsiančius gyba.
VAIKUS
Prigėrusio Jeronskio žmo
Policija suėmė Walter Gli- bėgantį stoti ir įspėjo, bet jis cago avė. ir Carpenter gat.,
kilti negerumus. Jie nurodo,
na
su kitais keturiais vaikais
nepaklausė. Tada į jį buvo pamaldų metu pasireiškė .gais
kad iki šio laiko maža dlalis ŠIEMET Iš LIETUVOS IŠ
MADRIDAS, Ispanija, birž. va, 15 m. amžiaus, 6914 So.
nelaimės metu buvo ežero pa
paleisti keli šūviai, kurių pora ras ant vargonų viškų.
VAŽIAVO 446 ŽMONĖS
gyventojų gyvena dideliam
11. — Grįžusi iš pikniko gru Paulina gat. Jis išpažino po-(
krašty.
kliu;Iė ir jį sužeidė. Iš ten
Ačiū * kun i gi) pastangoms,
pė vaikų ėjo Kardinolo Cisne- lieijai, kad sukėlęs dešimtį gai
pertekliuje, o dauguma nieko
buvo nugabentas į ligoninę.
koras pasiliko savo vietoje-ir
Šiais metais iš Lietuvos emi ros gatve ir rado automobiliu srų įvairiose vietose tik dėl
neturi ir vargsta. Dauguma
Per balandžio mėn. į Klai
to,
kad
jam
buvo
smagu
m
a
te

gyvena nuolatinėje baimėje, gracija į kitus kraštus , yra užstatytų praėjimų.
Garbauskas šiemet vas. 26 toliau giedojo, taip pat apie
j Biržų v., Užušilių k. užmu- 1,000 žmonių bažnyčioje ra pėdos uostų atplaukė ir iš jo
nes nežino, kų gali jiems duoti žymiai Rumažėjusi. Ypač smar * Vaikai ėmė Saukti. Automo ti, kaip vyksta ugniagesiai.
išplaukė 190 jūros laivų. Visi
,
jytojaus diena. Jie gali bflt kiai .sumažėjo emigravimas į bilyje buvę vyrai paleido ke
Jannas “pyromaniakas” pa.šė ūkininką Ad. Kutrą ir jo miai užsilaikė.
laivai pervežė maždaug už 20
paleisti iš darbo ir tada jų Argentiną, ir Brazilijų. Iš vi letu šūvių į vaikus ir nudūmė. vestas psychiatristų ištyrimui.' tarnaitę A. Kisielytę, jų kflUž pusvalandžio ugniage
mil. lt. prekių.
šeimos tikrai pakliūva vargan. so per pirmuosius šių metų 1 vaikiukas žuvo ir 3 mergai
----------------------nns paslėpė kluone ir pradėjo siai gaisrą užgesino. Apie
keturis mėnesius iš Lietuvos tės sužeistos.
SUDEGINTI 3 TAX1CAB
pats namuose šeimininkauti, 2,000 dol. nuostolių padaryt. , „ y.,^ K>n„a stvyk„
Prez. Roosevelto planu no
emigravo 446 žmonės. Dau- (
—i------pardavinėdamas KutrOs tur- Oaisrao, »kon», jma.ra.nd> >5 ...
dr R Alw.,ka
rimą tų daugumos baimę ir
giausiai emigravo žydai į Pa PERSŲ ŠAHAS TURKIJOJ
(CLESVELAND, O., hirž. 11.,tų. Kilus įtarimui, policijos elektrikimų laidų.
visus negerumus ir neteisin
lestinų — 199. Į Argentiną
— Taxicab šoferių streikas čia buvo suimtas. Tada paaiškėjo
gumų išgriauti.
emigravo Ž7, Brazilijų — 51,
ISTANBULAS, Turkija, vis dar vyksta. Vakar streiki lr visa žmogžndybė. Kutrų
HAVANA, Kubą, birž. 11.
Afriką
—
£4,
Amerikos
Jung

birž. 11. — Turkijon atvyksta • ninkai sudegino tris taxicab, jis nužudęs už tai, kad tas, — Gauja jaunų radikalų už
Lazdijų kleboną^ kun. Ado
tines
Valstybes
—
46.
Kanadą
CHICAOO IR APYLINpersų šabas atlankyti turkų priklausančias Yellow Cab kaip Garbauskas tvirtina, ne puolė Vokietijos pasiuntinio
maitis serga Kauno ligoninėje.
Padaryta aklos žarnos opera — 13, Uragvajų — 18, Meksi prezidentą. Jam draugauja kompanijai. Aštuoni streiki norėjo jam išmokėti atlygini Kubai namus ir keletu langų KĖS. — Šiandien nuntatomns
ką — 4 ir Kolumbiją — 4.
daug palydovų.
dailus oras; vėsiau.
ninkai atestuoti.
mo už 2 ištarnautas dienas.
išdaužė su plytomis.
cija.
. ,

12,000 DARBININKŲ
STREIKUOJA NEW
YORKE

LIETUVOS VALSTYBINE
SĄMATA

SOVETAIS

JAPONAI SIUNČIA KARO
LAIVUS KINIJON

NUMATOM! DIDELI MOKESČIAI

STEBĖS HITLERININKŲ
VEIKIMĄ LIETUVOJE

KUBOS DIKTATORIUS
UŽTIKRINA TAIKĄ

PRANCŪZŲ RADIKALŲ
RIAUŠĖS

KOVA SU SMURTININ
KAIS AUSTRIJOJ

ORAS

«V •*'
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12,
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A!?,
sūsiprutrtnų ilgesniam laikui, užtenkamai il
■‘DRAUGAS”
gai, kad susilauktumėm rezultatų.
Ueln* kasdien. Aakyrus seRinačIenlua
$
Dauguina mūsų turėsime prisipažint ne
„ FUEJfUMEKATOS KAINA: J. Amerlko* V*latyb«ss:
JTetams — $8.00. l’uael matų — $1.60; Trims mėnesiams
mėginę. Mes manėm, jog iš to nieko neišeis.
Profesorius daktaras 'Grefe maldauja pranešti apie jį dak(Pabaiga)
, Padoiumo Legijono Priešai
— $1.00; Vienam menesiui —• 76c. Kitose valstybėje
prenumerata: Metama — *7.00; Pusei metų — *8.00.
Mes tikėjom, jog mumis juoksis, nesupras.
visų čia buvo netiktai garsiu okulistu, turui: “Kitaip jo mirtis bus
K«PU* — ,03c
Šv. Povilas ištarė tokių pat, ką dėl jos svarbumo
.
Tokiu
būdu
mes,
o
ne
kas
kitas
tapom
teoSkelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavo*
bet ir pilna žodžio prasme ir maiK) taip put!’’ — sušun
ištarmę ant paleistuvystės pla1 t® piname z * i i į.
lefcra* ristai. Sukūrėm teoriją: “Iš to nieko neišeis,
Kas. >t neprašoma tat padaryti tr nepitMandlamas tam
tintojų, kai rašė: “Kūno drif '
nonų įstoti į iadoru-1 žmonių bičiulis. Daug kų iš- ka jis. “Argi amžina tamsu
Salv.Mito MFki*. .
lt won’t work!”
ino
Legijoną,
kurs pasmerkia gelbėjo jis nuo aklybės, nuo nebldgikū kaip mirtis? Prdfebai yra inątonu; jie yra: pa
Pažvelgkim,
kur
mus
veda
toji
teorija.
Bkafbimai sekančiai dienu priimami iki
nemorališkas ir begėdiškas ju-1 amžinos tamsos, grąžinęs jiem se rius gali būti sugeliės išgel
leistuvystė, susitepimas, begėr
/Yr
netiks
kuda
nors
rausti
dėl
savo
bailu

5 vai. po piet.
durnųjų paveiksiu filmas, ir matymų. Nėturtingūs Grefe bėti mane. Aš tiek apie jį girmo? Ar neraus iš gėdos veidai, kai mūsų iš dystė, pasileidimas, stabų ga kiekvienos rūšies nepadoru aperuodavo doVanai ir <?ar | dėjau... Jis tikras SMtfnijos
sižadės savoji tauta, o svetimieji pavers sa rbinimas, žavėjimai, ’nepriete- mų, kurs pnldo ir žtido jauni mokėdavo vaistinėje ir opti- IričiuKs.’
“DRAUGAS”
lystės, bambi, pavydai, rūsty
>s«
vo vergais? Pažvelgkim, kur mes einame?
mų, šeimyniškų sugyvenimų, kams.
Tarnų
sujaudina
atvaziavėLITHUANIAN DAILV FKTEND
bės, vaidai, nesUtikiniai, atska
| Berlynu atvažiavo vienas lio nusimrirtfrtiaš: jis neveltui
PubUsbed Daily, Ktcėpt BūnAaV.
Dabar dar laikas grįžt atgal ir pradėt los... ir t.t. Kurie tai daro, tie kraštų ir tikėjimų.
“Aš viešai pasmerksiu turis sergąs akimis, sn vieninteliu “buvo “tarrio vieno iš hunianisjsrs^'ssi.0^ ssa-ou&js “°\e iš naujo.
negaus Dievo ‘ karalystės’-'
■asVfe* — Onė Tsar — |T.M; Blz Months — $ė.M:
nemorališkus ir begėdiškus j u tikslu pasitarti su garsiu oku-|'šlriautfių -SMčtnių. Įdėtai eina
Ospy — .ua.
Senieji visuoinertės vadai, dabar dar lai (Gal. V, 21). ■
riSSSS w«
kas auklėti jaunąją, kartų tautinėj ir religi Prieš begėdiškų nepadoru- durnuosius paveikslus, kurie listu; nuo Grefės sprendimo jis į savo 'pono kambarį, priei'USAUGAfi" 2334 & Oattey Ava, Chfcago nėje dvasio’j. Vėliau gali būti pervėlu. Ir jei mą turi būti paskelbtas Šven- su pragaištingomis agentūro priklaogė: būti jkin, ar ttebū-. na prie jo guolio ir šnabždė
- ; ji žUs, tauta kaltins jus. Jaunieji draugai tasis Karas. Katalikai vyrai i? mis teršia ir žemina visišką ti. Atvažiavėlis netrukus prieš siu perduoda jam atvažiavėlio
,-a+vggj;
sės
šiandie mums dar laikas pasukt į tikrųjų va moters, ir visi, stokite į .Pa padorumų-’ir platina ištvirki tai jau nustojo vienoj akies, ligonio prašymų.
c
bet niekas tb nepastebėdavo, , . —r iLeisk jį čionai! — vos \
gų. Kodėl nepasekt keliais faktais ir nustok dorumo Legijono eilės ir tap mų visame krašte.
DIENOS KLAUSIMAI
“Aš darysiu visa tai, kų kadangi jis pakeitė jų stikline. girdimai, bet griebtai taria
kūrus»« teorijas apie tai, apie kų mes nieko kite karžygiški Kristaus sekė
galiu ir pajėgiu, kad pažadi Gi dabar susirgt ir kita akis. trrėfė,
RIMTAS STUDENTŲ ŽODIS
.tikro nežinom?
jai! Atsiminkite baisių ištar
nti viešų sąmonę prieš ištvir- i Vargšas nusiminė: jeigu apak- Po sekundės atvažiavėlis
Kam išanksto nuspręst, jog iš to nieko mę, ištartą Šv. Jono Apreiš
okulisto?
Išėjo iš spaudos “Studentų Žodžio” 3 neišeis? Taip, gal būt, Meko neišeis, bet pa kime: “Aš žinau tavo darbus, kusių ir begėdiškų perštaty- tų, jam grėsė vietos nustoji- stovėjo prie garsaus
•.a
mų rodymų, ir prieš galvažu mas, o jis nesuspėjo ištarnau guolio. Grefe domiai į jį pa
nūmeris. Šio numerio turinys, kaip ir kitų, mėgint verta.
kad tu turi vardų, būk tu esąs
džių karžygiškos drąsos ir jų ti pensijos. Jis jau matė savo žiūrėjo ir gęstančiu balsu, bet
gyvas ir įvairus, kuriam straipsnių ir eilėraš
gyvas, bet esi numiręs. Būk
Pamėginkim ir pamatysim!”
žygių išpopuliarinimų, prieš 'kraštutinume, su žmona, ir su įsitikiirimu tarė: “Praša
čių davė: Plytaitis, Jonas Vaidelys, J. P. P.,
budrus ir pastiprink, kas lie
Nors tai ir studentų žodis, bet jis tei
judomųjų filmų žvaigždes ir vaiku — kaip tas elgeta, ku link, tamsta, stikline akį — ir
Jonas Rinitas, Jonas C. Morkūnas, Joninių
ka if kaus arti mirimo” (Apr-.
singas, rimtas ir vertas susidomėjimo.
karžygius, kurie ir kurios vai ris ką tiktai gailiai prašė iš tamsta išgelbėtas!”
Papartis, kun. J. J. Kfipas, J. K. — S. M.
III, 1—2). Todėl, žiūrėkite,
zduoja nepadorų gyveninių ir maldos jo. Atvažiavėlis davė
Atvažiavėlis 'bandio dėkoti,
Baštuhas ir J. N.
kad tokia baisi 'teismo ištar
perša, kad jį sektų -pavyzdingi jam sidabrinį pinigų ir dar nori pulti ant kelių, Liet tarnas
TŪBELIO KABINETUI REZIGNAVUS
mė ir ant jūsų nebūtų mesta
“Stud. Žodžio” redakcija savo vedaniųskubiau nuėjo į klinikų.- iSgel- staigiai -ištempia jį iš ligonio
vyrai ir doros moters.
jam straipsnyje “lvur einame?” iškelia klau
-■ Tas katalikas,: kurs nestos j
Prof. Voldemaras perversmų vis dėlto or veikimą kovoti su nepadoru “Aš stoju į eiles tų, kurie bėjimas gali dar būti galimas. kambario.
•r
,
simų, kuris tikrai yra vertas mūsų plačiosios
— Tyliau, nei žodžio! —
ganizavo. Tai patvirtino patį Lietuvos atsto- mu, yra nevertas turėti ir ne- smerkia nepadorius skelbimus Bet ten, ant slenksčio, baisi
visuomenės dėmesio.-Tarp kito ko rašoma:
vybė Vašingtone. Gana reikšmingas yra
k0ta,lk'0Tard,. Jis .yra viešumoje, teatruose ir laik žinia: “Grefe serga, gali mir šnibžda jis; — juk mano po
“Mes, Amerikos lietuviai, sergam dvasi lykas gen. Knbiliflno, vyriausiojo štabo v,r- numtręs Kurs nestoja j
raščiuose, kurie nori panaiki ti. Jis daugiau nebegali ope nas mirštat
niai ir tautiniai. Daug jau mūsų mokslo ir šininko. atsistatydinimas ir viso ministenų
Iš tikriau, praėjo viso kele
nti
begėdiškas recenzijas, ku ruoti.”
nepadoru.,ų, jis lei.
darbo jauninto nuėjo ne tais keliais, kuriais kabineto rezignavimas. Vėliausiomis žiniomis,.^ rav0 km-t() vaik(J
rios dienraščiuose telpa apga
Ką daryti dabar? Nejaugi tas valandų — ir didelis oku
reikėjo. Subedievėjo. Nėlflaža mūsų jaunimo prez. Smetona įprašytas valstybes reikalus,^ ir MvfcWimui>
vingais ir vyliojančiais apra dovanai padaryta tiek ilga ke listas mirė. Bet jis mirties
dalį paveržė socialistai ir bolševikai. Taip vesti, kol naujas kabinetas susidarys. Tubc--]
gUotyje išgelbėjo dar vienų šei
nedorybėse ir sviriais. lionė? Vaizduotė piešia atvapat žymi dalis nuėjo svetur. Tarnauja sveti lio kabinete Voldemaro šalininkų, rodos, ne-!
ištvirkėliais.' Kartais!
-'imvaratęs l“°s •««« M žiavėliui neišvengiamų netartų u os maitintoją.
miesiems, svetimoms tautoms. Užmiršo savų buvo. Nejaugi jo atsistatydinimas reikštų,hernorališkas ir beg(?'gyvenančius blogumus, šiuomi
Arėjas Vitkauskas.
po stogu, kame jis glaudžiasi
jų tautų. Užiriiršb, jog jubs išnešiojo lietuvės kad voldemarimnkai privertė senąjį minis- diSkaS'pers tanias, .gal i ^ugjaš Pnžadu jų vengti, ir nuo
su šeimyna. Akyje bukus skau
motinos pūslėtos rankos.
terių kabinetų rezignuoti ir sudaryti naujų blėdies putotai Bažnyčiai irj« ^urtia, nelankant tų bėgė- smas; jų uždengia rūkas. DORINĖ YPATYBĖ DEL
PILIETYBĖS
1 "V Greitai visa galutinai nugrims i
. , Mes visi tai matom, visi suprantam, pa jau ne vien iš smetonininkų, bet ir voldeina- siinaikinti.lįilĄ-^ lpalo ld,s1iŲ tuat,'ų’
Vargšui daugiau nc-iį Ičlkftsihiks. Ar žmogus, ku
guliau, visi susirūpinę galvojame, ieškom ke rininkų. Jei taip būtų, tai paroMytU;<p. Smer'; •VU, 'kų kalniikiBkdji mtfkb-khi (korius suėjimus, nesilankant j .
,
.
- ,f ’t
i .viešus
šoklūs, nebent |'tuos,! mktyti
A. nei žmonos, nei vaikų!
lių kaip iš tos painiavos gelbėtis, bet neįsten tonos pozicijos silpnėjimų tautininkų tarpe. davė.
* ? * u
..................
ris buvo areštuotas ir nubau
krikšfiohiSko-'
nugi,„ini,nu istvenne Mga
gtum. Mes perdaug nedrąsūs. Permaža pasi Mažiausia šansų yra tikėtis, kad nauja vy Katalikai ttvil ir motinea, |kurie
į jis dftr į olnil>to buts.. gglj stas dėl peržengimo miesto
riausybė susidarys koaliciniais pagrindais iri vyrai ir moters^jauni ir sen;, jo padorumo.
ryžimo turim.
įstatų, gali'prašyti pilietybės.
kad tai reikštų pasiryžimų kraštų vesti į no vp>i stokite į vienų ir garsiai
“
Aš
prižadu
tuojau
pakelti
Į
būti
jam
pavyks
į
jį
prariiPripažįstam, jog tai ir tai taisytina, Jog
Atsakyiflas. 'Įstataiias reika
rmales, teisėtas vidaus politikos vėžes.
kelkite protestų^ prieš nepado protestų prieš nepadorių judo-! skverbei, su juo įkalbėti, ga lauja, kad pilietybės aplikangera turėti idėjų, jog reikia kelti religinį ir
rumų, begėejiškus perštaty,nn; niųjų paveikslų promotorius ir Ii būti elar visa nustota. Na tas butų žmogus geros, dori
tautinį susipratimų, tačiau tuojau atsimenam,
ORGANIZACIJOS REIKŠMĖ
ir blogas knygas ir bedievis- rengėjus, prieš nepadorius šo muose uiirtThga tyla. Į kelius nės yjttitybės. Kai kurie teiskad gyvetiam praktiškam pasaulyj, jog gera
| kns laikraščius.
.
kius, nemorališkus parengi kartus pakartotų nedrąsų at dariai tam priduoda svarbos;
turėt savo principus, liet reikia su kitais su
Amerikos katalikui, pradėję organizuotai Klebonai savo parapijonims mus ir tvirkinančius perstaty važiavėlio skambutį pagaliau kiti nelabai paiso. Paprastai,
gyvent, eit kotnproinisari. Atsimenam, jog
kovoti
prieš nepadorias filmas, sujudino visa turėtų duoti paraginimus, kad mus.
pasireklo tarnas.
reikia susidurt su faktais. Įteikia skaitytis
.-. suareštavimas dėl peržengimo
kraštų. Prie to judėjimo kas kart daugiau visi priimtų Padorumo Lėgijo“
Tolesnini
aš
prižadu
gau

su kasdieniška realybe. Turime gyvent tik
— Profesorius laukia Mir miesto įstatų ir užmokėjimas
prisideda protestonų ir net padoresnių žydų. no Priesaiką, kuri yra ytin ti tiek narių, kiek galima, kad
piniginės bausmės arba net ir
rumų, ne teorijomis. Juk pveHame žemėj, o
ties! — sako jis.
Teatrų
savininkai
tuoj
pajuto,
kad
teatrų
svarbi,
ir
šioms
dienoms
laLai
įstotų
į
Padorumo
Legijono
ne sapnų karalijoj. Štaf kodėl mes neišdrįsAtvažiavėlis mirtingame il pasodinimks į kalėjimų trum
lankytojų skaičius žymiai sumažėjo. Filmų atitinkama ir pageidautina vi eiles.
triimaiškiau pasireikšti. Mes kaž kodėl jaučia
gesyje sūlfciko tarnų, prašo jo, pam laikui nesulaiko ateivio
pramonės centrai apipilta protestais ir griež siems krikščionims viešai pa “Aš darau tą protestą iš ____ r i ■
--------------- — riuo pilietybės, feet žmogus,
mės tokie mažyčiai, jog bijom, kad nepasitais reikalavimais gaminti tik švarias filmas. daryti ir priimti bažnyčioje, pagarbos dėl savęs ir su įsi-1 ri pav/zdingų ir dorų kelian- suareštuotas ir nubaustas pepainiotumėm kam ftors pakelyj. Gali sumin
Pastaromis dienomis filmų gamintojai rimtai ar per.,viešus susirinkimus, iš tikininiu, kad Amerikos visua į Čių veikalų ir moksliškų parikiems Metams, prieš paduodžiok Ką nors pradėdami jau išanksto nu
pradėjo svarstyti klausimą, kaip prisitaikinti keliant protestą, prieš visus menė nenori begėdiškų judb- Lrogiihų a/ba paskaitų, nu- siant aplikacijų, dėl rimto pra’
sprendžiam: “JSt to nieko neišeis. It won*t
prie katalikų reikalavimų.
x
blogimtus ir nepadorumų, kurs jlnųjų paveikslų rodymo, neno-ĮiHfcčiančių ir mokinančių kri- sikaltiino, kaip tai dvipatys
work”.
Tni inatot, kaip reikšmingas yra organi plinta šiailie krašte ir įsišak-įri nepadorių parengimų ar ne-! kščioniškojo padorumo ir do- tės, vagystės arba plėšimo, neBet f>aklaif*kim ai įiiea kada he>rs nUož,
[morališkų perstatymų, bet rto-'fbvės”.
.
Samata
.! nėja gyvėnimąn.
Tbus priimtas piliečiu.
džiai mėginę,m .pakelt tautinj ir religini zuotųjų katalikų žodis.
Siu i...
‘fearUšė įbr. jur. ir m«d. G. R. Kreitneri8 kinti 'prieš svetimšalius nukreiptų agita tekti Kinijoje savo prekybos bazės. Tai mūriistų frontų. Gerai organizuotos bolšežiančlain į 'Kiniją bdtševizmui!
Torte
cijų, kuomintango varomų ūkiui pragaiš nepaprastai sujudino Japonijos viešąją vikų trupės traukė toliau ir užėmė dar i prieš jį stojo Visi viešai ir slaptai veikę
Ilvertė Jonas Labanauskas
tingų kiksiu kovos politikų ir korupci nuomonę ir privedė prie to, kari japonų didesnj plotą, negu buvo prieš tai ūžė- ’ komunistai, kuriems vadovavo 'Kantono
•
* \
kuomintango rėrtlltlMa vyriausybė, susi
jų. Tačiau jo žygiai maža beturėjo reikš-' generalinis štabas'-turėjo griebtis karo musios.
veiksmų. General, štabas su nedideliu drą
Tr taip Mandžiūrijos konfliktas su dedanti iš ištikiiniadslų Borodino ir Mas
ulės.
siu
japonų
kareivių
būriu
išvijo
demora

Tuo tarpu konfliktui atsirado naujos
trukdė kinų vyriausybei teikti pagalbos kvos sekėjų, kurtų tarpe buvo ir iš Mask
lizuotą
Cang-siol-jango
kariuomenę
ir
pa

nukentėjusiems
riub potvynio. Milijonams vos grįžęs Užsiehfų tniflišteris Eeugen.
medžiagos. M and žiū rijoje prasidėjo užpul
(Tęsinysy
•
dinėjimai ant korėjiečių, o Korėjoje ant statė Mnndžiūrijoje naujų Nankino nepri ūkininkų ir darbininkų gręse bado mirtis. Ktmmiritangas kUrstė prieš Cang-kai-šekų
Tšank-siul-jangas iš prndžicM laikėsi kiniečių. Daugely Kinijos vietų brivo iš klausomų kinų valdžių, kurį turėjo sau Aišku, knd tada jie gfiebfši už kiekvlėhO darbinirittUs, ittudėritijų ir visokias padug
komunistinio šūkio, kuris jiems siūlė iš nes. Geriausia prie'mbhė tarti pasiekti bu
svetimšaliams draugiškos tdkttkb*. Jis ne- žudyta šimtai j»i>orių moterų, va^kų jr goti ateity japonų interesus.
vo intryg'os, štnAižtai ir skambanti mono-,
tblcruvo savo valdomoj srity nei kuoinln- Vyrų. Pagaliau vieno kiniečio kareivio bu • Mandžiūrijos Jeanfliktu suskato nau gelbėjimų!
Bolševizmas pradeda vis daugiau įsi ta. ’PartgHtai -Sekas riebUvo prisirengęs at
tango nei Borodino-Hun Yat šerio trijų vo nužudytns japonų gen. štabo viršinin dotis bolševikai, nes dabar jiems buvo
atviros durys. “Kocijalistinė sovietų res galėti kuoniintange, inteligėritįjojo ir stu laikyti ‘puolimų ir dėl to ttftSjo pozicijas
principu. Tačiau 193?) m. gale jis pakeitė kas Nnhaliuira.
Esant tokiai atmosferai, kuotnintan- publika Kinijoje” (taip vadinami Kini dentijoje. Visi jie, apsivvlę TViutų Sąjun UŽIeiSti Srfvo pfieSrii. Šri Piang Kai - šėku
savu politikų ir Uubminlango 'veikimui aI gas. prieš Ginng-kai-seko ir kitų toliau jos Tmlševikų agrariniai revoliucijonie- ga, žiūri į Maskvą! Kinijos atstovas Ge kartu griuVb lr riiilč.ftlttsioji besiveržian
tidarė duris.
Tada Mntidžiūrija tapo svetimšalių pramatančių kiniečių valių pašk^lbė ja riai\, pasinauda^nia tuo konfliktu, pa nevoje dr. Sže štai kų pasakė ^TarybrtP čio bOlšėvizlrio UžtVUfa. Sov. Kinijos idėja
posėdy: “Kinijoje kyla didelė bolševizmo jau pradeda tapti bealybe! Gal būt, jau
ricapyknntns ir klasių kovbs larikn. Kuo- ponų prekių, laivų bendrovių ir bankų siekė didelių lerinicjimų.
Ištikusi Kinijų potvynio katastrofa banga ir, jeigu Tautų .Sąjunga nellkviduos rielolima yra taji diena, fta<bi ir visų Aimiitangns ir čia prade .jo tokių ?wt pra boikotų; uždraudė iškrauti ir prikrauti
gaištingų agitacijų, kaip ir kitose Kinijos japonų prekių laivus, sustabdė japonų fa- i sutrukdė jai |>asiprieŠiniino organizavimų J'rif)<tfU‘,kirių kbriflikto, tai Kinija gaji| zijų Užliės bolševizmo banga kominterno
'agentai diena iš dienos dirba išsijuosę.
dalys:*. Jis kiršino mases, ragino darbi ’hrikatų transportą, o iš japonų įmonių ir buvo padarytos1 poliunbos. Tada koųiu- sudaryti sųjungų su Sovietų Rbsija”.
Maskva iš džiaugamo trina rankas.
* Maskvos agentai dabar snia^klai dir
tarnautojų ir darbininkų buvo pareika nistų agitacija persimetė ant potvynio
ninkes streikuoti, peraekiojo avetimšaaukų, sukėlė Nankino kariūomehės trupė ba. Jie atnaujina ir sustiprina kaimuose Ji Mato artėjančių'pasaulio feVotiucijųl
lauta palikti dirbtuves.
lius u- atėmė iš jų feta.**.
ir. miestuose propagriridų. Mkskva tikisi
1‘rhgaištingns ki omintango veikimas se revoliucijų ir privertė jų atsitraukti.
Tm euriiivė didėlį stuūgį japonų ūkiui
Praslinkus keletai savaičių po japo- greito fTimėjimo.
.Mnii-t/.iiiiij-ip- Jie kreipėsi į Ciang Kui - Mandžiu rijoje sutrukdė Japonijai apsirit*> A.' ' m b
•• "
fkng-kai-šekas buvo pdskutihls kinų
š I;.,, |inriyili0iii pagalbos, (’iang Kai - Se-j pinti žaliava ir maisto priemonėmis. Ja- nų įžygiaviino į Mamlžiūrijų, Pang-kaikas jau keleri metui kaį stengėsi panai- jionų tautai gręsė nedarbas ir pavojus ne- ' šėkas su savo kareiviais turėjo palikti ko- valdovas, kuris rimtai priešinosi besiver(Pabaiga)
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Už Kinijos PeČHĮ
Stovi Maskva
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lės vienkrypčiai sulig magne
tizmo. Šiaip atsitinkant su plie
nu, (mnašiai gali būti ir su
medžiu.
' t .
Rašo A. P. Stulga
Yra buvę daug spėjimų,
SMUIKAS — SENAS AR kaip nauji Stradivarijaus smui
kai skambėję! Ar jų tonas
NAUJAS
buvo šiurkštus, ar tik su laikn
Įvai kurie “muzikantai” sa pagerėjo? Vieni siĮtuo sutin
ko, kad senieji smuikai esą ka, bet kiti sako, kad Stradi
daug geresni ir brangesni už varijaus smuikai buvo gražianaujuosius. Sis klausimas žmo toniai taip nauji, kaip ir se
.nėse yra sukėlęs daug sensa ni. Išvada prieinama tokia,
cijų ir kai kurie yra įsitikinę, kad smulkų paslaptis pasilie
kad tai yra tikrenybė. Pažvel ka neišrišta.
Daug žmonių, taip pat ir
gus giliau j dalykų, pasirodo,
kad tik yra teorija ir įvairite muzikantų, laikosi nuomonės,
kad praktiškai visi nauji smui
pasakojimai. .
. < . \
kai turi daugiau ar mažiau
Faktas yra toks. Jeigu smui
šiurkštumo, čirškiantį tonų.
kas yra padarytas iš prasto Tas gali būti tiesa dažniau
medžio ir prastai išdirbtas,
siai tik su dirbtuvių pigiai i5tai tokį smuikų gali šimtme dirbiamais smuikais, kurie
čius laikyti ir mažai pastebėparsiduoda už kelis dolerius.
jame pagerėjimo; nebent
Smuikas išdirbtas specijalisto
dc, kad, medžiui išsausėjus,
iŠ parinktos medžiagos, su tam
hi rodys mažas laipsnis m»-f tikroj matematiškomis taifonesnio tono. Jeigu tikrųjų j
,uri aukgb> laipsnio

m

Iš MUZIKOS SRITIES

Žavi sielų dar viena
Vėlyva rudens diena $
Saulės šypsnio dovana.

Giedras spindulio šypsnys,
Lėtas, šaltas bučinys
Skausmų laime sumainys.
( » (.(’>«,•'?/, 14.' •_.* A- A*.
Sieloj gera ir glaudu:
Švelnučiu tyliu aidu
Dainų pamirštų randu.
r

aprašo “tuos katalikus, kurie
Praėjo žiema, atėjo pavasa- Sius, vikaras Gimimo P. Š. pa , brusns Kaukaze — 5629 met
Žuvį penktadienį valgo”. Juo- ris, štai jau ir vasara. Rūto? rapijos, Marųuette Park T
rai.
kingi anekdotai, manau, suį darželiuos Town of Lake ko
domins visus skaitytojus. Ka- lonijos auga, nors skferdyklių
aukščiausi kalnai
I
falikams ypač patiks, nes ju ore apsuptos. Bet dainos apie
more yra gražių pamokinimų. jas dar nematėm.
štai kokio aukštumo siekia
Prie progos reikia požymė
gamtos padaryti žemės bokšAR 3IM0TE..
ti, kad katalikiškos kny goe
K< iMIKC.IM s PASKUI '
tai-kalnai. Europoje aukščiau
pasirodo nevien katalikų spau
sios kglnų vii’šūnės yra Alpių
doje. Didžioji Amerikos spau
AD vienas iš didžiausių kalnuose: Montblanc —« 4840,
B :s JB HmKORM
da daugiau ir daugiau pride
savų bibliotekų Amerikos metrų, Monte-Rosa — 4638,
da įvertinti katalikiškus raš lietuvių tarpe turi kleb. kun. Finsteraarkorn — 4275 ir ki-1
HAISTED EICHANGE
tus. Vasario mėnesį Harpef Ignas Boreišis, Detroit, Mielu ti. Azijoje -r- Himalajų kal
NATIONAL BANK
Brolių kompaniją, N e v yor|t» I KAD knyga parašyta chica nuose: Everestas — 8840 meišpublikavo p. George Raides q giečio dr. Al. M- Račkaus,1 trų, Papsapgo viršūnė. Kara
Halsted Si. ir 19th PI
knygų, The Vatican: Vešter- “Guthones”, anglų ir lietuvių' korų kalnuose, — 8620 metrų, j hj
I
IK Ai
day^ Today, Tomorrow, kurių kalba, įrodanti, kad senovės Tirašmiro viršūnė Hindokušo
r***K teratūros kritikui parinko gudonai buvo lietuvių genūs, kalnuose — 7750 metrų, EIgeriausių prozos knygų, iSspaų randasi didžiajame Chicagos
sdinta Amerikoje rasųrjo mė viešame knygyne.
nesį.
SAMI PRICE today
KAD žymiausios filihų arti

PINIGAI DEL BIZNIO
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Glosto veidų spinduliai,
0 viduj giliai, giliai
Gieda ilgesys tyliai.

I

CHICAGOS RŪTOS

Erdvė saulės kupina -—
Laimės šypsnio dovana —
lr daina, daina, daina...
Putinas

pasigerėjimas būtų su smu.ko tob„, bę sliprybę ir tono ml.
senėjimu, tai smuikų SdirbėReikia
kad
Eilėraštį šiam skyriui pari
jai, pasidirbę smuikų, galėtų vienaa jmogus_ g v
nko p-lė Bronė Paliliūnaitė,
juos susikrovę laukti aukštes- riuSj padarkurIs Lietuvos Vyčių Centro rašti
šuų kainų,
t .
į nbn|as buv0 įkainuotas $650. ninkė, pianistė, iš Marųnette
Stradivarijaus, G ameri jaus Bandymai parodė, kad šis Park, Chicago, III.

Ke

AS43YEARSAG0

stės, Lillian ir Dorothy Gish,
yra lietuvaitės iš Worcester,
Mass., kurių tikroji pavardė
buvo Rizaitės (Dėkui d r. Rač
kui už šių interesingų žinutę).
KAD žymiausieji filologai,
kaip Max Mueller ir Latham,
įrodo, jog lietuvių kalba yra
seniausia Europoje?
A ‘
v". '
KAD kun. Anicetas Linkus,
klebonas ŠŠ. Petro ir Pauliaus
parap., West Pullman, Chica
go, yra redagavęs senųjų die
nų “Giedrų”, studentų žurna

ARĖJAS VITKĄUlJO* IR

Vasario 21 d. “Drauge”
(Andriaus šnipo skyriuje) bu
vo rašyta apie rūtas, augau
čias prie vieno šaligatvio arti
skerdyklių ir reikšta noras,
kad kas nors jas apdainuotų
Arėjas VitkauskaH susido
mėjo ir ta žinele. Jis pareiškė
noro matyti tų vaizdų.

ir kitų Kremonos išdirbėjų naujas smuikas išdavęs tokį
Kas kitas "prisius mėgia
UŽ kiek savaičių po tų
tona,
kaip
senosios
itališko
iš

smuikai yra labai malonaus
miausių eilėraštį Lietuvos po “Drauge” tilpo koresponden
dirbinio.
tono. Tat, autoritetų nuomone,
’
etų.
_
cija iš Town of Lake sh infor lų? *
tie specijalistai — išdirbėjai
KAD
vienas
iš geriausių
macijomis kur minėtasis poe
Pasitaikius klausimui, kokį
yra turėję ypatingus gabumus smuikų pirkti, naujų ar senų, ‘ ŽUVIS PENKTADIENĮ” tas gali surasti rūtų, augan golfininkų Chicagos liėtuvių
medžiui išrinkti (medžiagos geriau yra pirkti gerų naujų,
kunigų tarpe yra kun. Luko
čių netoli skerdyklių.
smuikui), kuris duoda nepa negu abejotinų senų. Smuiki
Šiomis dienomis išėjo
iš
.......
prastų skambėjimų. Toji nuo ninkui, kuris koncertuoja, ap spaudos. anglų„ kalba knyga
monė eina iš fakto, kad
simoka įdėti didelius pinigus vardu “Fish on Friday” (žu
• > r
*
*
“
'
’'■(.*?. TV
daug dėmesio kreipę į medžio į senų smuikų, tikrai žinomo vis penktadienį), parašyta Le
išrinkimų ir kada prisirinkda specijalio išdirbinio. Papras onard Feeney. Išleista New
I.
vo tinkamų kiekį, jie tų me tai, tokie smuikai esti bran Yorke: Sheed ir Ward koni
Vyskupo P. F*
1 C. “KELIONĖ APLINK
PASAtfLĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KON
džiagų saugodavo, kaip bran gūs. Bet ieškant pigesnių, su panijos. 214 puslapių. Kaina
GRESĄ australMoji”, su autoraus paveikslu ir pa
gų turtų. Yra buvę atsitikimų, nka gerų rasti, nes pigesniuo $1.50.
saulio žemėlapiu. Kėllųuli gplink pasaulį Iš lietuvių gal
kad esant stokai medžiagoj se smuikuose yra kas nors ne
“Žuvis Penktadienį” iš va
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kėhonę vaizdžiai
jie klijuodavę mažas medžio
gero. Tat ne visi seni smui- rdo atrodo, kad knyga tik
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00. ,
daleles, kad sunaudojus visą
kai yra geri. Yra tokių senų vįen katalikams skaityti Tabrangių* medžiagų. Tai išsibai smuikų, kurie ir geresnių iš
l Kun. Pr. J. Vaitukaičio
labai įspūdinga “KELIO
čiau Afišai ne. Nežiūrint pagus, jie vėl ieškodavę naujos. dirbėjų negali susilyginti su
NĖ PO EUROPĄ’* Įt ypač. LAISVOJE LIETUVOJE,
sauliožinros, kiekvienas jų pgįdųmių paveikslų «et $8. Knyga turi pusl. 187. Audeklo
Kiti autoritetai nurodo sva
naujais smuikais. Dabar jau mėgs. Tai juĮnopistipė knyga
‘apt'gi^įs'fi^ '
' 'J
“
rbų džiovinimo — brandinimo retenybė gerų smuikų gauti pi Antnrinn vna kmv Fcpncv
Antorius yrą kum Feeney. Jis
ir medžio sendinimo būdų, nes gia kaina. Smuikui daug reiš
Kun. f .A. Pauliuko
KELIONĖS
. drėgnumas ir esantieji medy- kia tono ypatybė, nepaisant ar liau pažiūrėjus, randama y,
J&rėnria, Azoto Salose, Siaurinėj Afrikoj,
je sgkai, kenkia tonui. Treti jj8 bug naujau
senas,
sai kas kita- Jis turi’ itasijait
“" aje, Syri joje, Šventoje Žemėje, Egipte,
sako, kad Kremonos išdirbsSmuikininko sveikata.
Įjoję, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijojė,
kyti< nuo svaigalų ir ; švariai
*• _
jai turėję ypatingų lekerį (va-j Smuikininkas turi būtikpilįetuvoje.
.<
laikyti shvo kūnų ir šiėlų. Pra
Knyga' spausdinta, ant brangios popieros jr turi labai
rn.sh), kdns duodavęs jų smu, nai >sveika8> kad tinkamai ga- ktikuojant reikia daFjrtf daž
gražių ir aiškių 900 paveikslų.
kams ypatingų skambėjimu. l6tų atlikti gavo
Jig nas pertraukas. Norint būti
Kitus tųįp grąžial lt brangia, išleistas lietuviškas kny
Ketvirti laikosi nuomonės, kad (turi bflti fizinio įSH;|avinįm0. geru smuikininku, reikia maž
gas begu kam teko mntytL Gražiais audeklo aptaisais.
nevien smuikų senumas duo- Jig nega,. pakęfiti net nuo8. daug šešias valandas kasdien
Kaina tik; $a00.
\
'la malonų tonų; jų tonas ge- pandos an( kojos. Jo mankšta pašvęsti praktikai. Muzikos
Kas pirk s visas tris knygas sykiu, tai atiduosime
ui $3.50.
rinamas vartojant smuikus gc luri būti lengva< j0 pirStų na. mylėtojas - smuikininkas ran
Naudokis Teta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
riems smuikininkams. Faktas gaį turį būti tvįrkoje.
da daug pasigerėjimo kasdien
kutį tuojaus siųskie mums.
yra, kad nuolatinis gero amui- ilgi ir nepertrumpi. Visos jo vienų valandų praktikuoda
Ote niįpMSM__ _ __ v't kininko smuiko griežimas, vi- kūno dalys turi bflti sveikos, mas. Toji valanda jį atnauji
"aerbiamil" "I)rau<o” “.AdintntArkVfial: "
SlunCiu au Aluo lalAku
......... už kurtuos praftau kuo<retelauata
suomet pataiso smuikų. . Vie- net jr dantys.na, atgaivina; po praktikos ju
atsiųsti man sekančiai, Kelionių knygas;
vokiečių rašytojas, rašy-Į Jam reikalingas gilus kveVYSK. P. P. BCC1O KBUOKSS — »1.00
jaučiasi kur kas lengvesnis.
rn. J. VAfrukAteio
—
i.no
KbN. J. A. PAULIUKO
—
2.00
iias apie smuikų, pažymi, pavimas, plaučių mankšta. Jo
Tat, geras smukininkas tun
nrbn:
SlunCiu 13.50 už kariuos Atsiųskite man visos tris Kelionių knypta.
cad jis, tyrinėdamas smuiko sveikata turi būti dažnai ge- užlaikyti gerai netik smulkų
Mano adresas: '
tonų, priėjęs prie išvados, jog ro gydytojo patikrinta. Kai bet ir patsai save, nes vienas
• • • Vardas, PavAr<C »;. i
........................ ......... ....................... 7.
nuolatinis kvintomis gneži- ^as mano, kad smuikininko y- be kito neduos tinkamų mtizi
»«••••#•
....Street
mūs, įvairiose pozicijose, tel-ra “lengvas darbas”, bet gi- koj rezultatų.
(
kia smuikui didelį pagerini- i
- ---------- —,
—r*
mų. Jis tų savo išradimų pa
taria naudoti, griežti smuiku
Z7V
panašiai, viena valandų kas
dien, per metus.
Prieš kiek laiko vienas mo
kslininkas - muzikas pareiškė,
kad nuolatinis medžio drėbė*
jimas, kada smuikas griežia
mas, daro medyje medžio pele
lių arba medžio gyslelių susi
formavimų, kurių priežastimi
smuikas išduoda lygesnį, ma
lonų, simpatiškų tonų. Išrodo,
kad šiame pareiškime gali bū
ti daug tiesos. Mokslas frodo, kad nuolatinis mušimas —
trenkimas į plieno gabalų, pa
daro jame atmainų. Tame plie
no gabale susiformuoja cele-

25v

ECONOMICAL
AND EFFICIENT
Double Tested /
Double Action:
IHIONSOF POUNDS USED
BY OUR COVERNMCNT

Srynaa, ^rltmnoz Žemo zuztabdo
niet* J Imu odos | penklaa sekundas
— tr paKelblngas prie Ecsenioe.
pudkų, dedervinės, lr tAbėHrr.ų Že
mo bevelk stebuklingai prašalina
visokias odos lrltacljas,
kadangi
lo gydymo ypatybės retai randa
mos kitose gyduolėse. Visos valettnyčloa užlaiko—36c, 60c, 61, Ypa
tingai tvirtas Žemo. Ou syk ge
resni rezultatai 61.36.

žemo

rCR

SKIN

IRRITATiO'iS

Ar Važiuoji į Lietuvą ?
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
go” Igivakorčlų skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais.
Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važiuoti p
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:
’ z*. ,
' ’ • 1 ’• l ' ' ' * V
’*

M-

BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų ’
linijos laivu “BERENGARIA”. >

n.

Norintieji vvkti su šiuo laivu, kuriuo vyksta
ekskursija i LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
GRESĄ, pradėkite ruoštis iŠ anksto ir dėl visokių
informacijų kreipkitės į “Draugų”.

ni.

Dabar yra geriausias ir patogiausias laikas ke
liauti per Atlantįko vandenynų ir aplankyti saviš
kius Lietuvoje.

kuk.

OUK OFFH

foi

BAKING
POVVDER.

Ękaltyk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yea Toli Keliavę

.

<4

;
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Antradienis, birželio 12, 1931

P R Ą U O A S
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niūsiškiais.
Žaidimas buvo
pats įdomiausias. Nors pralok
i šėm, bet padarėm gerų įspūdį!
tris metus visuomet pasieki Rezultatas: Assumption — 4J
aukščiausius moksle laipsnius ^UI iunapolis
Kiekviena savojo krašto
Lietuvoje civilinė ujisattga
žaidimu pasibaigi
ir puikiai moka liėtuvių kalsomybės kovų sūkuryje - 191b
buvo dar tik neseniai pradėta1 'pramonė yra kraštui geresnio
.
...
•
t •
; Marianapalis. — Birželio 1,
mūsų sviedinio sezonas. kuda,<
, ...
bų.
rūpintis. Nežiūrint, kad Lie ekonominio gyvenimo laidas. Prieš keliolika metų Lietu-, metais gune pirmasis Lietu-' . „ . ■. ,
, .
.
... ... >2 ir 3 d. įvyko Keturdesuntės 1 ,r
Kun. karalius taipgi skilia ugi tai buvo mūsų pirmas me
,
, ,
. .
tuva šioje srityje dar gerokai Si taisyklė labai tinkamai į- Į voje jauniausias ūkininkas be- vos kariuomenes laikrastid,
vertinama ir ijetuvoje. m.jwik niekos ueairūpiflo. JieUs
aalaidai. Juose dalyvavo visi $25.00 dovanų kiekvienam ko- tas žaidžiant su tokiais stip
“Kariškių Žodis’’. Šis laikra
yra atsilikusi nuo savo kai
namiškiai ir taipgi neper.naža |egijos
„j, kuri8 į lie. riais kolegijos rateliais ir norą
mynų, tačiau ir čia, kas pajė dama įvairių rūšių gamybų, nebuvo tokios atskiros orga štis daug padėjo Lietuvos ka
pralošėm 5 žaidimus, vis tiku
giama, tas daroma. Tai iĄim- pramonės savarankiškumų ir nizacijos, kurioje jie gaiėtų rių tautinio įsųmoninimo dar svečių, taip pastotųjų buto. |uvjų ka||)Q išvers bent kurią
kun. J. Vaitekūnas iš Provi
galima sakyti, turėjom lairfiintinai vien tik Lietuvos ^tero’tos gamybos kokybę, Lietuvi gilinti savo ūkiškas žinias ii be. Jjs ėjo ligi 1920 metų spa denee, R. I., kun. J. Švagždys angliškai parašytų kun. D. A.
gų sezonų. Štai, rezultatai: ia
klubo darbai.
paskutiniaisiais metais via žeI ben(lrtti-J*'iutis.
Lord, S. J. knygų1.
lių 14 dienos ir jo buvo išlei
į- iš Brocktono, Mass., kun. J.
devynių žaidimų mes išlošėro
Prieš kurį laikų Lietuvos i.gia dideliais žingsniais pi u-l Matydami šį trūkumų Lie- sta 72 nr. Tai buvo nedidelis, I Bakanas iš Worcesterio, Mass.,
Sportas
4, o pralošėm penkis.
aero klubas buvo paskelbęs nnn. lš visų pramonės įnv - tuvos Žeipčs ūkio rūmai, stėn blogo popierio ir skysto atsi
Birželio
1
d.
Marianapolio
kun. P. Strakauskas iš Lowell,
Tegyvuoja Maiianąpolis!
narių rėmėjų verbavimo vajų. ai v šiuo laiku Lietuvoje ge-^gdamiesf iš pat jaunų dienų tikrinio turinio savaitinis ku
Kolegijos
rateliui
teko
antru
Mass. ir kun. A. Petraitis iš
Dabar, kadangi pasibaigt
davusį gana gražių vaisių. Šie: arusiai veikiu aulinio labi'"žmones įpratinti planingų ii rių laikraštėlis. Nežiūrint šių VVoreesterio, Mass.
kartu žaisti su Putnaiu Trade sportas ir prisiartino moksle
met per šį vajų buvo stfyer-, Kai ir daugJ’s .? dirba dv^j-Į naudingų darbų dirbti, prieš trūkumų “Kariškių Žodis” pa
s
School. Žaidimas i&ėjo niūris pabaiga, bjus išdalinama
buota net 75,000 narių Kūle : uis pakaitomis. Ltntpičvėš kurį laikų pradėjo organizuot jėgė vykdyti didelį Lietuvos
kių naudai. Žaidimas buvo ti rbės raidės” tiems, kurie nu
jų. Tuo pirmasis darbo etapas dirba silpnai. Tik Klaipėdos jaunuosius ūkininkus į vadi kariuomenės karių auklėjimo
Pastaromis dienomis - kun. ktai septynių “innings”; mū sipelnė sviedinyje ir pereito
darbą.
aero klube ir buvo baigtas.
lentpjūvės, kurios apdirba iš iiamus jaunųjų ūkininkų rate
Karalius iš Slienandoah, Pa., siškiai labai gerai žaidė ir meto futbolo žaidimuose. VisJ
)
Nuo 1920 metų spalių 14 di.'į Kolegijai prisiuntė $25.00 au- laimėjo. Rezultatas: Mariana laukia tos dienos.
Dabar pats svarbiausias Lie Sonetų Rusijos atgabentų mi liūs.
tuvos aero klubo darbas yra škųį dirba dviem ir trimis pa-' Dabar jau yra įsteigti 605 nos “Kariškių Žodis” pers? , kų, kurių skiria studentui ge- polis 7, Putnaiu Trade — 2. - S. Aleksandravičius (L. KSunku pasakyti, kas, ištik
avijaiiizuoti Lietuvų, sustipri kaitomis. Malūnų veikimas si- toki rateliai, kuriuose iš viso krikštijo į “Karį”. Pamažu riausiai pasižymėjusiam ntoksnti Lietuvos sparnus, pa ruoš lpnėja, ypač tų, kurie malda-' vra daugiau kaip 1*6,000 narių tobulėdanias, “Karys? darėsi le ir lietuvių kalboje. Vyrės- rųjų, buvo žaidimo žvaigždė,
galite gauti.pus gavo vatatiniiikL
ti kuo daugiausiai lakūnų. Šis vo miltus parduoti į Vokie-Į Lietuvoj^ jaunųjų ūkininkų o vis įdomesnis ir įvairesnis u 1 »ybeį pasitarus, dovana paš nes visi iš vien dirbo, bet J. JQs
tam tikrą TONIKĄ, kuris per ilgi
buvo vieno (Žymaua Gydytojau
darbas yra labai sunkus ir rei tijų permažųjį pasienio susi- ’ rganizavimas tęsiamas toliau, be pertraukos einantis iki šios kirta studentui S. Vaičaičiui Kaniandulis labai "gerai pasi laiką
preskripcija. Tąi yra tikrai gera nau
žymėjo
su
lazda
gamintu
as
tris
Jiena dėl vyrų — tik reikalaukite
kalauja daug lėšų. Tačiau, ne siekimų. Odos fabrikai irgi į Savo metinę šventę jaume- dienos. Gegužės 22 d. “Ka iš Mahanoy City, Pa. Studen
“
hits
”
.
V,
ji
ūkininkai
kasmet,
švenčia
rys*’ šVentė savo gyvavimo lo tas Vaičaitis per pastaruosius
paisant visų kliūčių, darbas silpnai veikia, nes • Lietuvoje
per
Sekmines.
Šiemet
ta
Šven
metų sukaktuves. Išaugęs į 20
varomas pirmyn, ruošiami nau nėra didelio odos dirbinių patė
Lietuvoje
visur
praėjo
la
Birželio 2 d. atvažiavo Ąsų- Mėnesinis treatmentas už Doleri
puslapių, gražiai iliustruotų, ĮDgas įr jeį jam‘kas perša žmo
ji civilinių lakūnų kadrai. A- reikalavimo, o taip pat ir dėl
iš pilnai garantuotas. Jeigu jūs neirti
teitį ypač susirūpinta ir Lie to, kad odos fabrikai tarp sa bai gyvai. Visi rateliai suruo tobulai suskirstytu turiniu, a n.^ įaį nesiduoda kalbinamas, mption Kolegijos ratelis
jausite tvirtesniu, arba jeigu ne bū)
pilnai patenkintas, jūsų pinlg
Seniausias^orces^ei^°’ ^ass-> žaisti* su uite
tuvoje praplėsti bemotorinį vęs konkuruoja, parduodami šė pramogų, eisenų, susirinki pimančias visus kariuomenės i
bus jums sugrąžinti.
sklaidymų. Aero klubas ne gaminius žemiau savikainos, inų. Žemės ūkio mmisteris šve gyvenimo sritis “Karys” šinmažai vilčių čia deda į sklan tuo būdu norėdami vienas ki •ntės proga jiems parašė laiš- 'ndie Lietuvos spaudoj© užsiLIETUVIAI DAKTARAI:
Į
pasaulinę
Čikagos
paroda
kų,
kuriapie
paragino
organi

tarnavo
nemaža
pagarbos.
Ju

Amerikon Liet Daktarų Draugijos Nariai
tų
iš'
rinkos
išstumti.
Avalynė
dymo mokyklų Nidoje. Jųja
siunčiamos
dvi
mažo
ūgio
Be

Lietuvos jaunimas labai įdo Lietuvoje gaminama tiktai vi zuotis, mokytis ūkininkauti, biliejaus proga, **Karys” išTel. CABTal 0257
lies. PKOspoct 6650
stengtis būti gerais ūkinin leido specialų "numerį, kuria- tuvaitės, 17 ir 19 metų seseo
ne
išvežimui
į
maujasi,. nes, nežiūrint, kad daus rinkai,
V
*
į mokyklų bus priimta tik Į5 užsienius. Taip pat susiaun- kais ir žmonėmis, pasitikėti nie rašo Lietuvos Prezidentas l1/8 Vaškevičiūtės iš Širvintų
DENTISTAS
1446 KO. 49th CT., CICERO, ILL.
mokinių, jau dabar į jų patek no savo gamybų metalo, mui-; lietuvišku darbu ir lietuvių Antanas Smetona, piinįsteriai, v- J u ūgis neprašoka 3 4 meUtar., Ketv.‘ ir Pėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS ir -CHIRVKGAŠ
kariuomenės vadovybė ir kiti *tų kūdikio ūgio. Mano, kad 1821
ti norinčių yra daugiau, kaip lo ir plytų fabrikai. Kitų rū- tautos ateitimi,
SOLTH HALSTKD STKEBT^ 3147 KO. HALSTED ST., CMICAUi
*
•
Paned. Sered. ir Subat. 2—9 vai,
60 žmonių. Manoma, kad atei šių pramonės įmotes Lietuvo-’ Jauniui ūkininkai Lietuvo žymūs Lietuvos žmonės. Tsb. įj°8 sumuš pasaulinį žmogaus Rezidencija
6600 So. Artesian Avė.
ūgio
mažumo
rekordų.
ty Lietuvoje ne tik tos vienos je veikia gerai, vadinasi, taip! Je Jau turi 8avo hil«nų — gieValandos: 11 ryto iki 4 popiet
Dienoms Tel. LATajrettc 67^3
smę, guriai žodžius parašė ži
6 iki 8:30 vakare
Naktimis Tel. CANol 0402
sklandymo mokyklos, bet ir kaip ir praeitais metais.
nomas
poetas
Petras
Vaičiū

Palaiminti
nusižeminę
moJ
~
visų pajūrio kopų neužteks.
Pėr pirmuosius šių metų
LAFayetĖe 7650
kytieji, nes tikėjimo išmintį
Reikės ieškoti mokyklai nau keturis mėnesius Lietuvoje į- nas; o muzikų pritaikė — ko
dūkiai. Zubriu kaime yra jiems skirta suprasti, kuri ap
jos vietos. Neringa, šaliai Kry- sisteigė 6 naujos pramonės į-' mpozitor’ms Stasys Šimkus.
•j S •
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
1Ą0, yra. geriausia sklandymo monės. Į jas įdėta 230,000 li Ateityje jaunieji ūkininkai vienas v|vras, turįs 8 ha že šviečia širdis ir paslaptis iš
Nedėlfojc pagal sutartį
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
vieta Europoje. Čia buvo pa tų kapitalo. Pernai per tų pa išplėsti ir į savo ratelius pri mės. Jisjti gyvena vienui vie aiškina.
>.
Office Tci. REPublic 7606
statytas ir pasaulinis bemoto tį laikų įsisteigė 20 naujų pra traukai visus Lietuvos jaunes- nas, neturėdamas nei tarnų
Res. Tel. GROvchill 0817
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
įinio skraidvrtio rekordas — monės į\nonių, į kurias buvo savo veikimų mano dar labiau nei tamųičių. Viskų pats pa7017 S. E.UKIIEI.D AVĖ.
niųošius
ūkininkus.
Šių
ukinisigaminarir
pasidaro,
o
laukų
ore išbūta 36 valandos su skla įdėta 1,400,000 litų kapitalo.
TeL LAFayctte BOK7
Tel. CANal 0402
nkų
darbui
daugiausia
vado

darbus
baigia
su
visais
drau

ndytuvu.
Šiais metais įsisteigė gelum
2123 W. MARĄUETTE ROAI)
ge. Jisai jaučiasi labai laimiLietuvoje is sklandymo mo bės fabrikas su 50,000 litų ka vauja agronomai.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Res. and Office
Office Phone
Vai.
2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt)
—
kyklos ateity projektuojama pitalu, kailių apdirbimo fabri
PROspeet 1028
2359 So. DcaviU SA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Nedėljoj susitarus
CANAL. 0706
^padaryti lakūnams ruošti mo kas sp 100^000 litų kapitalu,
torinio skraidymo mo"kyklų. metalų apdirbimo fabrikas su
Tel. C^VNal 6122
Tokia nuolatinė motorinio 60,000 litų kapitalu, dvi ne
(Prie Archer Ava. netoli Kedsia)
PHY8ICIAN and SURGEON
Valandos: nuo J iki 8 ral. vakaro
skraidymo mokykla ..numato didelės lentpiūvų ir virvių di
Barsdomis lr asdiUomis pacal
DENTISTAS
ma Lietuvoje įsteigti ateinan rbtuvė.
sutarti
OFFICE HOURS:
čių vasarų. Paruošti kuo dau /Nors kituose kraštuose jau
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
(Kampas Leavltt St.)
I
• ,
giausia tinkamų civilinių la pastebimas pramonės kilimas
Sunday by Appolntment
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Surašė
virš
40
įžymių
autorių,
kurių
tarpe
penki
vys

kūnų via pagrindinis Lietu ir gamybos didėjimas, tačiau
kupai, valstybės prezidentas, ministęriai, rektoriai, proNuo 1 iki 8 vakare
vos aero klubo tikslas. Thau krizei esant, Lietuvos pramo
Seredoj pagal sutartį
DR. STRIKOL’IS
ge neužmirštama taip pat pra nė dar gyvena kaip ir merdė
plėsti ir priešoheminę apsau jimo laikotarpį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina $1.90.
Tel. CAA'al 6122
gų. Tam darbui nuveikti Lie
Tų
knygų
partraukėme
nedaug.
Pasiųsime
tiems,
kurie
Šių metų gegužės mėnuo vi
Phone
Ilėmlock
2061
\
tuvoje yra sudarytas atitin soję Lietuvoje yra paskirtas tuojaus pareikalaus.
OFISO VALANDOS:
čia nuplėšk:
DR. JOSEPH KELLA Nuo 2 Iki 4 lr nuo « iki S vak.
kamus komitetas, kurjs dirba
Nedėliomls pagal sutarti
savosios pramonės propagan
GYDYTOJAS ir CHIRURj
Ofiso telef. BOOIevard 7890
atitinkamus planus.
••DRAUGAS”, 2334 SO. OAKLEY AVĖ.. Chicago, III.
dai. Jį surengė grupė Lietu
Namų Tel. PROspeet 1980
Siunčiu $1.00 už kuriuos atsiųskite man knygą ‘ARKIVYSKUPAS
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
vos pramonininkų. Per tų mė JURGIS MATULEV1ČIU8?’ 1
Valandos 1—3 ir 7—8 vak.
Nedėliomis pagal sutartį Tel. BOULevard 7042
nesį Lietuvos pramonės įmo
Seredomis ir Ncd&llomia pagal sutar
Vardas, Pa^ytrdė
nės kaip reikiajJ vwnien#
.“
.z
REZIDENCIJA
Mano adresas ..
neparodė savo gaminių lygi '
DENTISTAS
namosios
vertės, negalėjo
Telefonas REPuhAe 78*8
kaip reikiant atsispirti prieš
arti 47th Street
I V A T R Ū g\ DAKrĄRAIi
užsienio tokios pačios rūšies
Vai.; nuo 9 iki 8 vakajre
Ofl-o: Tel. LAFayctte 4617
Seredoj pagal sutarti
Res.: Td. HEMlock 6286
gailinius. Tiesa, per tų tavo
Ofiso T,e. -TlCtory 8893
LIETUVIS
Res. Tel. DREael 6191
Naujai šakių Naumiestyje sios praruųDės propagandos
Q»tom. trlc«ll, Aklą Specialistas...
Pa.engvios akių įtempimą, kuris
mėnesį,
kai
kurios
piamonės
pastatyto dr. Vincui Kudirkai
esti priežasUral
gaivos skaudėjimo.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
OFISAS
svaigimo akių aptemimo, nėrvuotuįmonės
bei
prekybos
firmos
paminklo atidengimas įvyko
mo, skaudamą aklų karMJ, atitaiso
trumparegystę ir toilręgystę. Priren Lietuvis Chirnsgas ir Gydytoji
2 lubos
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
birželio 10 dienų. Iškilmėse not buvo {laakribę konkursus
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
X’ CHICAGO. ILL.
R«nl(len<-i>M Ofisas: 2656 W. A9tli
kimuose
egsaminavimas
daromas
su
dalyvavo Lietuvos Prezidentas tiems, kurie pajėgs atskirti
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak.
elektra, parodančia mažiausias klai
DFI8O VALANDOS:
das Specialė atyda atkreipiama
1
Seredomis Ir Nadtllomts pagal auta,
Antanas Smetona, daug mini vietinius gaminius nuo užsie Nuo 10 iki 12 vai. rjrtfl, nuo I iki 4
mokyklos vaikus. Kreivos akys atlpo pietą.fr nuo 7 iki 1:20 vai.
Uisamoa Valandos nuo 10 Iki 0 v.
Valandos:
sterių, svetimų valstybių at ninių. Pasirodė, kad kai kurie v*t.
NedOlibJ nuo 40 iki 12. Akinių kai
vakaro. Nedėliotais nuo 10 iki 12
Kampas 31st Street
2
>
4
popiet;
nno 6.8 vakarai*
nos
per
pusę
.piglaus,
kaip
buvo
pir

valandai dieną.
stovų, Lietuvos kariuomenė* gaminiai, kaip pav<* audiniai,
Valandos: 1— popiet, 7—9 vai, vak. miau. Daugely atitikimo akys atlGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tniutmn- he akinių. Kainos pigiau
Nedėliomls ir fcvsutadlenlafs 10—12
To donas VflDaay 2886
ankštoji vadovybė ir didžiau nėra nė kiek blogiau paganti
kaip pi radau.
4157
ARCHER AVENUEl
Office
Tel.
Wentworth
8330
4712 SOUTH ASUI,AMD AVK.
sios minios žmonių iš visos nti Lietuvoje, negu jie gatni-1
* Tel. VIRgtnU 0036
Phone
7IW.S
Rea Tel. Hyde Park 2396
Ofiso vai.: 2—■< ir 6—8 p m.
narni užsienyje, iš kur jų kas
Phone CA Vai din
NedfUomis pagal sutarti
Res. Phone
Offlct Phone
met už keliAsdešimt milijonų ENGIeveond 6641
TRIansk- 0044
Tel. (Mišo BOl l^vard 5913—11
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
įvežania.
v
•
Tsb.
Karšta artimo meilė — Iši
Res. .VlCtory 2313
MOTERŲ
IR
VAIKŲ
LIGŲ
GYDO AKIS
didžiausias ir kilniausias dai
SPECIAUSTe
* - , .i
Ir prirenka akinius
Tek YARds 0994
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
ktas. kurį galėjo )ia*dovanoli Kas iš to ‘paailiunsaviaio,
nlsakoiuhiKal
■tel Tel. PILAsa 2400
Vai.: nuo 10—Jv.p.p.
Valandos:
žmogui Dievd gerumas.
jei tuojaus brendi dar dideOfiso vai. nuo 1-2; nuo 6:10-l;3(
Valandos: 1 iki 4 po pfetų, 7 Iki I vak.
” Nedėloje pagal sutarti

PRIEŠLĖKTUVINĖ AP- •- LIETUVOS PRAMONĖS
BŪKLĖ
SAUGA LIETUVOJE

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS

LIETUVOJE YRA 16,000 LIETUVOS KARIUOMENĖS
ORGANIZUOTU JAU-' LAIKRAŠČIUI15 METŲ
NUJĮI ŪKININKU
Pačiame Lietuvos Nepriklau

KETURDEŠIMTĖ

Su

Ge/ad&rio

tuo

aukos

“gaį
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NE

NUSIMINKITE*

tt

•;

< <
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Nusa-Tone

DR. P, ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

MŪSŲ

LAIKŲ

ATSI

SKYRĖLIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. C. WINSKUN AS
Archer

4140

.

LIETUVIAI

Office:

2643

W.

47th

Street

Avenue

DAKTARAI:

Res.

2136

W.

24th

9t.

DR. J. J. SIMONAITIS

,

Tsb.

KA TIK ATĖJO S LIETUVOS
apie

Knyga

lietuvį,

kurį

daugelis

skaito

DR. A. RAČIUS

X—SPINDULIAI

3061

Weat

43rd

Str.

DR, J. J. KOWĄRSKAS

DR. G. I. BLOŽIS

šventuoju:

2403

Arkivyskupas Jurgis Matvlmins

W.

63rd

St.,

Chicago

2201

W.

Cermak

Road

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS

*

fesoriaL

Pridėta

Ganytojiški

ark.

Jurgio

Matulevičiaus

Užrašai

4204

ir

ARCHER

corner

Laiškai.

AVĖ.

Sacramento

Vai.: nuo 9 v.

ryto iki 8 v. vak.

4645

So.

Ashland

Avė.

.

DR. S, BIEŽIS

DENTISTAS

6558

KUDIRKAI PAMINKLAS
BUS ATDENGTAS SU
DIDELĖMIS IŠKIL
MĖMIS

So.

Western

Avenue

DR. C. Z. VEZEL’IS
So.

4645

DE.

VAITUSH,

So.

Ashland

Moteriškų,

visų

Ofisas,

Vyriškų.

chroniškų

3102

So.

Vaikų

2615

ir,

Of.

ligų

Halsted

\

>

S.

Ro!

California

Avė.

DR. A. G. RAKAUSKAS I

ir

ĮVEST

Bes.

Tel.

69th

4142

ARCHER

AVĖ

ST.

HEMlock

6141

St.

DR. T. DUNDULIS

t

Lietuvį.

6631

Cermak

Avė.

DR. J. RUSSELL

DR. A. A. ROTH

Avė.

W.

OPT.

DR. CHARLES SEGAL
4729

Ashland

“

2201

.•

DR. MAURICE KAHN

DR, A. R. McCRADIE

4631

80.

ASHLAND

DB.UBL NURKAT

"«•SUSANA A' ™

AVĖ.

69IM)

7850

fiv. Praajciškm Uleaietts sniea vergy-stėn”

i

- -

So.

Halsted

ROOM 310

Valč. |-4 lr

1-9

■HB

SOUTH

HALSTED

ST.

DR. A. 1. BERTASH

Street

ral. vakare

Muo 10-13 r. ryto: 3-1 lr 7-1 r. r.

N^dMdiSBlali auo 10 iki 13 dieu<

2201 W. 22nd Cermak fld.

Ufkjrrug Saradoug

756 W. 35th Street

ti už šios paiapijos klebetų RfiMftJŲ 6K.YRIUS AUGA nusitarė laikyti kas antrų aaė_____
į Tiesio pirmadienį. Reporteris
jo vardd dienoje.
So. Chicago. — Šiojų para
Varg. Juųtas Kudirka ypač
pijoje
noseimi suorganizuotas
ktiėeia visus sato kolegas va
rgonininkus. ,
tolius Sv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų skyrius. Šio mėnesio S
MĖGIAMA KINIEČIŲ
SVEČIUOSE P A13 MACKE d., tiktai antrame kuopos gy
VIČitJS
PRAMOGA
vavimo susirinkime, įsirašė
gražus būrelis naujų narių.
*n»giai pa
žinomas biznierius -Justinas
Susirinkimas buvo pilnas
Kiniečiai daugeliu atžvilgių
akarų pra- Jlackevičius, kuris ilgus me malonios nuotaikos. Gerb. kle- pasižymi juokingu naiviškuilingai pra- |us sek in ingai sekretoriauja bonas kun. Vaitukaitis paaiš- mu. Pramogos tikslams jie
ir paremti (lietuvių, statybos ir paskolos kino svarbiuosius organizaci- pasidaro “Dangiškų” orkestuotę.
,bendrovėj (spulkoj)
Weęt jos uždavinius; po to narėms rų. Sugaudę didesnį pulkų kaKomisija gį(je) sudarė netikėtumo, pe- buvo išdalintos konstitucijos rvtdių pYiraišioja jiems prie
~,
kviesdamas savo artimus drau ir liudijimai su Šv. Tėvo at- sparnų ir uodegų įvairių to- ,
Tr,i.i?v5.
ir pažįstamus į gražių sa- vaizdu. . . /
nų švilpukus ir paleidžia. Kai
iDOViy
yo rezidencijų Riversidėj.
Pirmininkė H. Ijatožienė su karveliai skrenda, pririštieji į
,
Netikėtumo priežastis buvo teikė gražių žinių iš penkiolik- švilpukai švilpia. Kiniečiai ūž
. I pp. Madkevičių 25 m. vedybų tojo rėmėjų seimo, įvykusio 1 airietę galvas seka karvelius
— Rytoj, 9 gyveni mo sukaktis.
praeitų menes.. Taipgi ji įnešė ir besiklausydami “muzikos”
. S. ba?nyMalonu juos būvo sveikinti sumanymų pasidarbuoti, kad j tik brauko rankove mėnulio
*r iT Hnkėti ^ilgiausių metų- ir padidinus kuopos finansus ir spalvos veidų. Europiečio auiškilmingas geriausios kloties. Svečiai jau- | žadėjo {^dovanoti gražų savo sj “dangiška” muzika tiek
lus prie šv.
žavi, kaip ir netepto vežimo
geroje nuotaikoje. Jų ta-' rankų -išdirbinį.
^apijos'kle.buvo A. Kalvaitis, -Lietu"Susirinkimus vasaros metu ratų koncertas.
Briškų.
vos lioftsutas, knris būdamas
įU klebonas geru pįanhštu paskambino kej kunigų vi- jįs klasiškus veikalus ir akų
r A.
^npankvo‘ilėtnvių liaudies daS
giodos paiakurias svečiai daina-

KAZIMIERAS
GUOKAS
TADEUŠAS
JANKAUSKIS
l'arnškyrč au šiuo pasauliu
birželio 9 <1. 3:25 vai. ryte, 1934 i
m, sulaukęs pusės amžiaus, gi
ntys Šiaulių upskr.,
Užvenčiu
mieste. Ainerikoj išgyveno 30
metų. Pailgo dldetlalno nuliū
dime brolį Stanislovą tr brolie
nę Jankauskus ir jų šeimyną.
svogai-Į Domininką ir švogerką
Viktoriją Monkiib, pusbroi) Sta- '
nis lovą Jankauską lr ėvorerį
Juozapą lr švogerką Stanislavą
Petrauskus ir gtfįunęfc, o Lie
tuvoj moterį Magdaleną,
pė
tėvuis Monkaitė, lr sūnų Zlginoutą lr gimines. Kūnas pašar
votus, randasi t«06 So. Hermi
tage Avė.
laidotuvės įvyks trečiadienį,
birželio 13 d., 3 vai. ryte iš
koplyčios J Sv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o IS ten bus nulydė
tas į 8v. Kazltnlero katilinės
Visi a. a. Tadeušo Jankhusko giminės, draugai ir pažįsta
mi' esat nuoširdžiai kviečiami
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti Jam paskutinį patarnavimą
lr atslsvclkinlniU-

Mtlk> birželio 10 8. 1934 tn-.
4:30 vai. ryto, sulaukęs 24 m.
amžiaus. Uline ltoselande. Bai
gė fcA. Petrę lr Povilo mokyk
lą lr lankė Loyola Medical Uuiverslty.
Paliko dideliame nuliūdime
tėvą Juozapą, motiną Petronė
lę, sedrį HtattialUvą. brolį Pet
rą. 4 dėdes: Kazimierą, ir Jo
ną Šukius, Julijoną lr Stanialovą C.u-okus ir jų Šeimynas lr
tris tetas JeHlllonlua,
LalSkonius fr žubauskus.
Kūnas pašarvotas 1410 So.
49th Court. Cicero, III. Laido
tuvės Įvyks ketvirtadienį, bir
želio 14 d., IS koplyčios 9 vai.
bus atlydėtas į Šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioj jvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nei
Nuoširdžiai
kviečiame visus
.gimines, draugus-ges lr paįystamus-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Tėvas, Motina, Se-,
šuo, Brolis lr Giminės.

ANTANAS J. ŠIURYS
Mirė vasario 24 d. 1934 m., 88
metų amžiaus, Lietuvoje, Tau.ragčs apskričio, Šilalės pa^rap.,
Bžlaugėnų kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime
sūnų Antaną, dukterį Domicė
lę, anūkus Joną, Stanislovą ir
Pranciškų Šiurius Lietuvoje, o
Amerikoje dideliu skausmu liū
di duktė Petronėlė, žentas Liu
dvikas Čepuliai. Rockford, IU.
lr sūnus Juozapas Šlurys, Ke
nosha, Wis.
Aminių, prietelių ir pažįs
tamųjų nuoširdžiai prašome atnilhtl savo maldose mūsų my
limąjį tėvelį; lai Viešpats Die
vas būna jam gailestingas.

Laidotuvėms patarnauja grabortus Antanas Petkus. Telefo
nas, Cicero 210 tf. ........ ... ........ ..

Petronėlė ir Liudvikas

tx$JuL'al

Nuliūdę liekame: Bėolls, Bro
lienė, švogi-rlal.ylhiogerkos, Pus
brolis ir Giminės.

Laidotuvėse 'patarnauja gra
borlus J. F. Eudeikis. Telefo
nas Yards 1741.

MANGOS SVEČIAI

Viena i* buvusių V. S

northsidėje

REMKITE KATALIKUKĄ,IĄ SPAUDĄ

Mūsų jaukų kampelį birž. 4 jT
d. atlankė svečiai iš Lietuvos. 0
Jiems vietinio Federacijos #
skyriaus rūpesčiu,/buvo suruo- n
šta programa} kurių išpildė j
parap. choras, vadovaujant -n
varg. N. Kuliui. Gražiai svei•
čius priėmė ir vaišino mūsų
geraširdis klebonas, vilnietis į
kun. J. Svirskas; jis pasirft-' g
pino svečių atvežimu ir juos
sutiko tėviška širdimi. Tų va- ,j
karų mūsų bažnytėlėje bif*T> •
laikomi iškilmingi mišparai, f
kuriuos laikė kan. Kemėšis;
po pamaldų parap. svetainėn (
prisirinko daug žmonių, kad (
išgirdus kalbas iš svečių apie .
mūsų brangių tėvynę Lietuvų,
jos valgus bei pažangų.
Pirmas kalbėtojas buvo agr.
Vitkus. Smulkiai atpasakojo
Lietuvos žemės ūkio pažangų.
Jis taip užsirekomendavo sa
vo iškalbingumu, kad northsidiečiai ilgai minės jo kalbų.
Po jo kalbėjo kan. Kemėšis,
smulkiai nušviesdamas vilnie
čių dabartinę sunkių padėtį; J
ragirto į kovų už brangaus Vi- .
lniaus atvadavimų, ragino sto-;
ti į Vilniaus Geležinio Fondo'
eiles, kad parodžius pasauliui,
■jog ir mūs tauta susipratus
ir kad visi iš vien kovojam nž
savo sostinę Vilnių.
I

Daugelis susirinkusiųjų įsi
gijo Vi lniaus-pasus bei nusi
pirko atitinkamų skaičių žen
klelių, kurių tarpe reikia pa
žymėti E. Nausėdienę, žino
mo Uibdarių Veikėjo Antano
Nausėdos žmonų; ji pirko Vi
lniaus pasų ir ženklelių už $2.
A. I.ingevičius, F. Vaškūrtas ir
-kiti pirko už $1. Krti'pasiža
dėjo nusipirkti vėliau.

Lietuvytfa

nūsą šeimyna specializuoja

ka

me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklą reikalus tie
siai sn pačiais Išdirbėjai*

Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklą
Ir Grabnairiią '

Vienas blokas | rytus nuo
didžiulių vartą
Didžiausia paminklą dlrbtuvū
Cbk-agoJ
Suvirš 50 metą

prityrimo

Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA MU
BELMONT 3485
Office: H1I.LSIDE 3885
Vincent Roselli, secr.

Pilkite tiesiai iš dirbtuvės ir
taupykite pinigus
Mes atlikome darbą daugeliui žyi
nMj Cbldzgos Lietuviu.

527 N. WESTERN AVĖ.

Visi Telefonai

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LACHAVVICH
IR SŪNŪS

Telefonas YARda 1138

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykž >•

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIAI GRABORIAI

GRABORIUS
Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
2314 W. 23rd PI., Chicago
3319 Lituanica Avenue
Chicago, 111.
1439 S. 49th Ctk Cicero, IU.
Patarnauju laidotuvės* kuoplgiausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsit* ąšgatiėdfntl
Tek OANal 2515 arba 2fti«

WDEl.fi EKSKURSIJA

| LIETUVĄ
Rengia ir prižiūri

>

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoie

Po kan. Kemėšio kalbos, bu’
vo rodomi Lietuvos vaizdai;!
juos rodė ir aiškino rašytojas
Babickas. Vaizdais northsiiMečiai tikrai gėrėjosi. Nuotrau
kos begalo gražios; visai ne
tokios, kokias mums atveža iš
Lietuvos filmininkai.

Specialistai Iškalime tr Išdirba
me visokią rūšių paminklas
Ir
grabuamius.

Laidotuvių Direktorius per 30 Mėty
4605-07 So. Hermitage Avenue

Trt. ČIOBRO 8*37

GRABORrUS tr BALSAM UOTO JAS
Patarnavimas geras lr nebrangus

•

GRABORIUS

718 West 18th Street

Koplyčia dykai

Telefonas MONroc 3377

1410 SO. 49th COURT

Populiariu Kabininiu Garlaiviu

BAGDONAS

Cicero, Illinois
Phone Cicert) 2109

Išplaukt iš N*w Yorko

i

P«S 12 d., 1*34 m.
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą

/ Ine.
LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja 11S >15.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai
««8 U. IMth KL Tel. CANai 017*4
Chicago, Iii.
... ... —,-U.a .1.1..
.

•

lt N«w Yorko Į Klaipėdą........ ...

D.l infornt.clių fcr.ipltiti, ji

COSMOPOLITAN TkAVEL
SERVICE

«

.

— - <1R7 A3.m.^., Nmrl, N.

JOHN

J.

Conn.

V1BNYBE TRA VĖL RUREAU
l93Oii*4 9t, Rro4lya.*I.V,
g. a

kybą

BOl'levard 3303—8113

17>O—»,
UTHVANM

AMERIKOS LlHTtJVIS

14 VSniM St., SPatcMbr. Mu.

ATLANTIC TRAVEt SBRVICB
K. SIDABRAS.
.
342 V. B’w»y, So. Bo.tn«, M«<

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

IT11

INO
K, S. KAR

t

Prop.

Tel.

678 N. M.

OIITO I

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side,
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris
Koplyčias tūriu savo, visos su vargonais.
Ambulance patarnavimas dieną ar naktį.

1344 S 50th Avė., Cicero, m.

1848 Wwt 46th Street

,
MR. PAULI

1*59

WTVS

43 t Pat* St.,

GRABORIUS lr LAIDOTUVIŲ
VHpĖJAH

PETER BAR'

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Gri.d Se, RrnnMyn, N. Y.

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius.

GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas ipatairnavimas
galimas už <335.00
KOPLYČIA t>VKAI -

TREČIOS KLESOS KAINOS:

1 abi pusi — į Klaipėdą ir algai
PrUtJml J«»<. VJll. TJum

*rel. ČlCERO »i

MR. C. J.

H

2fllJC«r

MR. A. VAR
206 Ali N
12OČ C.r

Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

.

,

j

J. LiulevtiMus

Orahohmi
ir
na'.s* muobtjan

REPubiic 8340
5340 So. Kedzię Avė.
(Neturime ąųrvSių ru firma
^uo pačiu vąrdu)

PAŠAUKITE:

3373

<

Patarnauja Ohlragoja ir apyllakšje.

i

l

Didelė t< graši
K*plyč4a dykai
40*2

ArUier Avė.

REPub.iv

JiOO

Tr?;-

H

'AntTadienis, birželio 12, 1934

MERGAIČIŲ PRIVILEGIJA - MOKYTIS ŠV. KAZI
MIERO AKADEMIJOJE

tenkinta. PaNlavinč jama seri
jos. Daugelis narių jau part davė po vienų ir paėhiė po ki-

VISI SUSIRINKITE
Šį

I tų..

vakarų.

8 vai. įvyks »Ur

DRAUG<

Vartų pa.
patiko. Prieš išsiskirsiant,' ka “ Valdyba ir nariai visi iii
draugija
auga
"f
4
!*
*»»
draugijų
valdybų
AKADEMIJĄ
j lbėjo gęrb. kun. B. Urba; J. ,kvien dirba;
M. d. g. kun. A. Cikota, M. T. kaip ant mielių. Norintieji į-a^ itatovų. Susirinkimas Anų
Kad paskatinus jaunuomenę C., ir gerb. kun. J. J. Jakai surašyti nuo 16 iki 25 m. įsto- ^wnas pa/apįjos pikniko, ku
liepos 15 d., V yla,u
remti savo įstaigas, Šv. Kazi tis, M. I. C., dabartinis Ame jimo nemojai; nuo 25 iki 40
to
darže,
reikalais. Taigi, vi
miero Akademijos Rėmėjų dr rikos Marijonų Provincijolas. m. yru mažas įstojimas.
Kvietimas į dienr. “Drau si, visų dr-jų valdybų nariai,
ja kas met teikia kiekvienai Kalbėtojai skatino mokines ir
parapijinei mokyklai, kur tik; mokinius remti savo lietuvių go” piknikų 1 d. liepos priim būkite susirinkime. Komitetas
tas ir nutarta dalyvauti. Iš
ftv. Kazimiero Rėmėjų Drau įstaigas.
gija gyvuoja, stipendijų vie Prie to dar Nekalto Pras. rinkto. 5 vyrai pagelbėti pik
šai mergaitei j aukštesnę mo P. Av. mokiniai ir Gimimo P. niko darbe.
P. Fabijonaitis
kyklų vieniems metams. Šie- Šv. parapijų mokiniai lošė
silankyti, nes susirinkimas la Krosnoj įsisteigė Kat. Vyru
;net kvotimai buvo laikomi a- sviedinį, (baseįrall) Marąuette
bai svarbus.
S-gos skyrius. Pirmininkauja
Bus pagerbti
iademijoje 29 d. gegužes. Se Park. 1-abai Vyrai lošė. Lai
! Birželio 14' d/, 7:30 vai. vaM. Brazauskaite, koresp. P. Abromaitis. Angelaičiai ga
kančios mergaitės pelnė minė mėjo Nekalto Pras. P. Šv. mo
1 kare, šaukįantas susirinkimas
vo naujų vadų, J. Babilių.
Šiandie 7 vai. vakare iš sto
tų stipendijų ir, sulig jų mok kiniai. Jie neužmirš tęs die West Side. •— Artinanties [visų kolonijų ‘‘•Draugo*’ daršv. Antano šventei, birželio 13 buotojų, veikėjų piknikų, ti- ties WGES įvyksta reguliarė
slo laipsnių, jų eilinis stovis nos.
Duriaus Girėno Paminklo Resldence Phone Busfnesa Phone
antradienio
radijo
programa
Englcwoo<l 5883
Englmoml &S4M
d.
t
Aušros
Vartų
parapijoj
pakietų
platintojų,
taipgi
buvu
.
.
yra sekantis:
Fondo Komiteto susirinkimas
stebėta uolių veikėjų Antanų,1^ pavasarinio pikniko dar- ,‘eldz,aiaa I^^a^omis ir le įvyks birželio 12 d., 8 vai. va
Iš Šv. Panelės Gimimo pa
kuriems bus surengta gražus bininkų - kontestininkų. Visi KOmis Peoplea 'Kakandų Išdir-, kare, Aeroklube (3718 So, Ha
rapijos -mokyklos — Pranciš
N PHOTO
vakarėlis su kalbelėmis. Ant f kviečiami atsilankyti j West bystės Kompanijos krautuvių. lsted). Bus svarstoma svarbūs SI O DER
ka Knzmarskytė.
STUDIO
Įrengta
•
Komisija Programoj dalyvaus: Sabonio reikalai.
. Iš Visų šventųjų — Elzbie I Marijonų Amerikos pro greitųjų pirmoj eilėj stojo ir Side. a
H II.
I šviesomis
______
,
nė,
Saurienė,
K.
Sabonis
ir
A.
AUKŠTOS RUS’ES
vincijos
susirinkimų
Thompverti
pagarbos
šie
Antanai:
ta Barisaitė.
PAVEIKSLAI
Komiteto sekr. P. jurgėla Sutraukiame
Draugo’.’ didžiulio pikni-į ^P®8Pe0Ples ra<,ij°
ar
Iš Šv. Jurgio — Juozapfne'80®; Conn ’ j\We,(t ®ide Pir* misijonierius kun. A. Petrauvakare
*'
duetas
ir
kvartetas.
Kalbė?
' madienį išvažiavo kongreg. Į skas> marijonas, Vaicekauskas, ko rengimo komisija pradėy)
Norvilaitė.
Dundulis, kun. Vaičū
Bridgeport. — Dr-jos Palai ’ 420 WEST 63rd STREET
Iš Aušros Vartų — Aldona viršininkas kun. A. Cikota, A-j parapijos ^komiteto uolus na- judėti ir kitus kviesti į me dr.
CHICAGO
merikos provincijos viršinink
Valonis, Metropolitan ba tinį piknikų, kad jiš gerai pa nas ir “Galis Kepurė”. Bus mintos laetuvos priešpusmetiSaka la i1 č
ir gražios muzikos, žinių,, bei nis susirinkimas įvyks birželio
Iš Sv.-Antano, Cicero _ Abi kun' J- J- Jakaitll., kun. V. nko tarnautojas, Bartkus, Lin- vyktų.
Įdomių pranešimų. Rep. XXX. |13 A g ¥>, Tafc cl,i(.ag0,
lerta Polanskaitf.
: Kulikauskas, kun. J. Mačiu kus, pasižymėję darbuotojai
li Sv. Kryžiaus
Eleno-a,lionis ir kun' A- I>atrau»kos- Valonis, namo savininkas, Fa- tojas rado, kad itazimieras si
-"
Į Lietuvių auditorijoje. Nariai
flalašausfcaitė.
Motal°
bai*a
ISkrau8tome visą savo modelių
bijonas, geras parapijos tai- ego‘tubercular meningitis’; to
malonėkite laiku sueiti, nes aukštų
Ir sandėl} po l/„ kainos.
Pranešimai
Aušros
Vartų
pradžios
mo

!
ji
liga
dažniausiai
nepagydo82 6,000 Šlakas turi būti parduokininkas, Grybas, biznierius
yra svarbių reikalų svarsty- tas
Iš Šv. Mykolo — Sofija Fanegirdėtai žemomis kainomis.
kyklos mokslo metų baiga bu* Lenart|vičius ir kiti.
'jna. Po trumpos, bet sunkios
Lengvais išmokėjimais ar 'cash.
Lifet. Vyčių Chic. Apskr. su-lmuiValdyba
•akačimaitė.
8150.00 Seklyči'ų setai
Visi prašome pesivėlinti' Ji#0*5 Kazimieras mirė.
Iš Nekalto Pras. Pan, Šv. sekmad., birželio 17 d., parap
.
sirinkimas
įvyks
šį
vakarų,
salėj. Seserų mokytojų pasta
82945
REIKALINGOS prityrusios
— Bronė Mikšaitė.
trečiadienį 7:30 vaį vakare į ; Laidotuvės įvyks ketvirta- birželio 12 d., Aušros Vartų
Rep. dienį, birž. 14 d., iš A. Petkaus parap. mokyklos kambaryj ly moterys sortuoti vilnas pagal $145.00 V’algnmų kam Imi rtų setai
Iš Dievo Apvaizdos y- Sta ngomis ruošiama graži prog parapijos sale.
rama.
82945
nislova Vidugerytė.
koplyčios, 1410 S. 49th Ct.. giai 8 vai. vakare. Visų kuo kokybes.
908.00 S«*kl>cloms kaurai
Choro savybės vakarėlis
NORTHWESTERN W00L
MIRĖ JAUNAS LIETUVIS Ciceroj, 9 vai. ryto bus atly pų atstovai būtinai privalo atIš Šv. Petro ir Povilo —j
51050
Birž. 7 d. po Dievo Kūno
638 Willow Street
STUDENTAS
Aldona R im kiūtė.
dėtas į Sv. Antano bažnyčių.
oktakos pamaldų, parap. cho9150.00 Miegami) kamb. setai
----------! Po pamaldų bus nulydėtas 1
Po kvotimų, akademikės tu įas siiruošė savybės vakarėlį
PAKVIETIMAS
82985
ĮRENGTAS VASARNAMIS
Birželio 10 d., 4:30 ryto miKazimiero*liepines.
rėjo gegužinę procesijų, po ku pagerbimai senosios valdybos,
Širdingai
kviečio
visus
Chi
Išrendavimui
arba
pardavi
I.’,.
Skalbimui mašinos
eagon ir apielinkinių miestelių mui, Lakewood, Mich.,’ arti
rios koplyčioje ' npvainik.ro kur;
ke|et# nKtų da„g rė Kazimieras Guokas, 24 m
amžiaus, 4358 Lexington St
lietusius, draugus is senus pa
839 50
Paneli >
en< iausios statųjų. veįkg. Lūtent pirm. J. BrazaiSVEIKINAME!
žįstamus atlankyti mane mano Muskegon. Sietinės durys, ge
Gimęs Rosejande, a. a. Ka !
Elcktrlkiįvtt .lędaufiės
tiražų ir pritaikintų ptoioks- j
jW_ A Valonio, 9ekr M
biznio betoje. Užlaikau dide ri keliai, žvejojimas, maudy-'
zimieras baigė ŠŠ. Bfetro ir
lų pasakė gerb. kun. B. Urbų.
fi„ ra5t v. pH.
889.50
Bridgeport.
,Šv Jurgio lį pasirinkimų. Visokių degti- mos $20jP0 į inėnėsį.
Povilo parap. pradžios mokySouth
Shore
3979
visokių rusių
rnšių vyno ir
kUMrtj-,
..
S.kina qa. nių; Visokių
Mokinių is įvairių parapijų rauakaJtos. Dalyvavo ir kleUcleiinės lovos; visų dydžių
kių.
Kiek
laiko
lankė
Quigley
j
P®
P
alaus.
Pristatome
aludėms.
snsirinko arti 300. Akademi- ,wnas „„ vikar„ Pasakyta gra
83 95
Dovanos visiems atsilanku
aukštesnę mokyklų, o 4 metų vo chorvedį prof. Antanų Pokės kartu su parapijinių mo-'j^ ka|by. #nt
luinos vatos matrasal
kursų baigė Marshall High cių vardo dienoje. Mes, choro siems.
kyklų mokiniais, koplyčioje sn mįnta
nariai ir nares, linkime jums jŪSŲ ŽYDUKAS patarnaus
04.95
Lietuvis Advokatas
turtinai pagiedojo “Vardas
faepos 8 d. ehora, reagia School. Iš ten nuvyko į Crane Antanai, viso gero ir laimės. lums mandagiai.
9x12 vallokinlai kaurai virtuvėms
Marijos”. Daugelis tapo sn savybės išvažiavimų, berods į Junior College, kur baigė dvie Lai jūsų globėjas, Šv. Anta-! Reikale
- 2201 W. Cermak Road
a(8imlnkitt
.
03-98
jų metų Pre-Medical kursų.
(West 22nd St.)
jaudintų. Šv. Sakramentu pa- Cedar Lake"
nas,
globoja
l
’
r
laimina
jns
’
.Jyjelp
Vėliausiai lankė Lofola uni
950.00 gesintai peėlal
(Metropolitan State Bank Name)
laiminimų suteikė J. M. d. g. į
Valandoe
Kasdien
nuo
9
Iki
5
versitetų, medicinos skyrių.
ViiX»"V
' NATHAN KANTER Panedėllo, Seredos tr Pėtnyėlos
kun. A. Cikota, Vyriausias Ma
,“nimaa «“«’
£28.75
vakarafR 6 lkt 9
Prieš tris savaitės pasisku
rijonų vienuolijos Vadas.
Į . Tri« Aa8fos Vart1 ParaP
4707 SO. HALSTED ST.
Telefonas CANaI 1115
921.00 Inner spring matracai
jaunimo draugijų komitetas ndė galvos skaudėjimu. GydyChoro vardu <— Žinute
Namai: 6459 S. Rockwell St.
88.95
Tel.: VARds 0801
Po pamaldų, mokiniai susi- daro planus bendram piknikui,
Telefonas REPnblic MOO
■•■ *
Šimtai kitų bargenų Siame di
rinko auditorijon. Gia akade- kurįg rengiamas parap. Rūtos
džiuliame iftpardavlme. Atsiminki
te dklžiMistų Ir puikiaraislų rakandų
nikės pašoko olandiečių šokį darže parap> naudai>
.
krautuvę Bridgeporte.
P-nas Josopti jozaltis. vedėjas. .
ir kadrilių. Sulošė taipgi juo-i
16 Dieną Ekskursija
kingų veikalėlį “Nesugautas Į
Važiuos į seimų
.
- Nevagi”. Be galo visiems ’• Dirž. M ‘I- įvyko Susivie .
FRENCH LINE
NEW YORK
nymo 100 kuopos susirinkimas j
‘ILE DE FRANCE’
<
t kuriame įsirašė trys nauji na
a
Express
LIETUVĄ mažiau
3621-23-25 South
'j riai (Sakalas, Čižauskienė ir
ŠIA SAVAITĘ
kaip 8 dienos
Laivas
Cilinškienė). Žymusis Chiea
Halsted St.
l\
£89.50
I gos lietuvių darbuotojas ir e- i
Atdara Antrad.. ketvirtad. lr
Platennen Informacija, telktam lr panbiodom laivakorte*.
ftefttadleni'o vakarais Iki 10 vai.
fiventea s Raštas, Senojo nergiogas 100 kuopos pirm. P?
Padarome vlaoklns popierius Ir dokumentus. Siunčiam pinigus |
LIETUVĄ
Naujojo įstatymo, su Volga ^*^ausltaM išrinktas kuopos
Standard skalbyklos THOR,
atstovu
į
Sus-mo
seimų,
NeINSURANCE
PERKAM
tos tekstu, Antras Tomas, plo
MAYTAG, APEX, WEST-'
Crane Coal Co.
wark,
N.
J.
nais popieriniais aptaisais kai
LIETUVISNOTARY
a
5332 So. Long Ave.
TNG HOUSE po
liftam i-ng-aA 4, .
na $3.00.
Chlcago, III.
M0RTGA6EBAHKERS
PUBLIO
5US
BONUS
/
140.50
ftventasiš Raštas, Senojo
Pavasariniam parapijos pi
'Bhstaniento III. Psalmių kny knikėly, birž. 10 d, Rūtos da
REAL ESTATE
Vartotos skalbyklos po
ga, patarlių knyga, Eklezias rže, graži gėlė apie $10.00 ve
19 metvt tel«lngal pamatnotan btmtg.
SUSIPAŽINKITE IR REMKITE UIETI V|.
tikas, Izajo pranašystė. Vertė rtės teko biznieriui J. Mani01S.OO
(atris perkate anglie IS dral
ir Konientorių pridėjo vysku kui iš Brighton -Park, kuris
2608 W. 47th STR.,
Tel. LAFAYETTE 1083
'erių, elijskfte Juos J CRANF
OO AI. CO. Oauelte geresne,
pas Juozapas Skvireckas, plo jų vėl paaukojo Vladislovų va
12 tūbų Radio 1934
tn gile. tfl meilau pinigų.
Pocabontas M. R. tiktai 97.00
nais popieriniais aptaisais kai rdinėms. Giedantis paukštelis
tonas.
>40,00
na $3.00.
teko J. Knistautui.
Vadovas Sakyklai. Trečioji
Bridgeport
POPIERUOJAM Ir PENTVOJAM
knyga, Pamokslai apie Dievo
Pusmetinis susirinkimas
Hardware
&
Paint
Corp.
Atliekame vlsue namų dablm'mo
Malonę, Sakramentus ir Mal Draugija Aušros Vartų vy
darbus. Darbaa pigus ir užtlkrtn
Dideliausia pasirinkimas maliavų, šieninių popierų ir
tas. 1931 m. popieros rolė — 5<-.
dų, Antrasis padidintas leidi rų ir moterų laikė priešpua•visokių geležinių reikmenų su numažintomis kaino
JOSEPH AUGAITIS
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro metinį susirinkimų birželio 10
mis kaip tai: sieninių popierų kainos numažintos vie
1906 g. SOth Ave.
Cicero. RI.
T«l. iMkfayetle 871.
kas. Kaina $1.50.
d., parapijos salėj. Narių at '
nu trečdaliu, negu buvo pirmiau, kurių turime 500
skirtingų rūšių. Taipgi ir maliavų kainos:
Viršminėtas knygas dar ga pilankė skaitlingai. Komisijų
SPAR
Varnisb, galionai ........................... $ -f oc
lima gauti:
rengiamo pikniko, kuris įvyks
Pigino Pmopret 1864
ir aukščiau.
*
liepos 8 d., Rūtos darže ^ra i
ALIVINfcS maliavos galionas ...................
nelė, kad rengiamos visu sma
ir ankščiau.
PATNTINO and DECORATING
Tel.
BOUlv.
4705-8167
3214 SO. HALSTED ST.
Tel. Victory 7261 Į
' 2334 SO. OAKLEY AVK,
rkumu, kad piknikas gerai pa
■ARDWARF. and PAINT STORE
ifltl W. 8»rd Str.. ddragn
Ohicago, III.
vyktų ir kad publika būtų pa- 1^

VISOS Į ŠV. KAZIMIERO

METINIS

SEKMADIENYJE, LIEPOS (JULY) 1 D., 1934

PRAŠOME ČIA PA
SKAITYTI

BIRUTES DARŽE, 79th ir Archer Ave.

RADIO

P. CONRAD

IŠVAŽIAVO

o

vvvimm

JOHN B. BORDEN

ELEKTRIKINĮS REFR16ERAT0RIS

SKAITYTOJAMS
ŽINOTINA

A1 ’ F*

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE GO.

t

■

Jos. F. Budrik F

Ine.

3417-21 So. Halsted St.

“DRAUeO”KNYGYNE

9Rr

EDWARD TROST

