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MAJORAS IE
' HINDEN8URGAS PLIENO PRAMONES DARBININKAI
DARBO BILIUS MJVffiAGUMA IR HITLERIS
KREIPIAS PAS PREZIDENTĄ

PRIPAŽINTAS KALTU IE KĖSINIMĄSI 6B£»ĮKH.NĮ
SUGRIAUTI VYRIAUSYBE

GELEŽINKELININKAI, GA

TARP JŲ KILĘ RIMTI
MIESTO A TARNAUTOJAI
Pareiškia, kad streikas neat
TURI BČT MANDAGŪS
NESUSIPRATIMAI
Karo teismas nubaudė jį sun LI, JUO PASIDŽIAUGTI
šauktas, tik atidėtas
IR MALONŪS
AVASHINGTON, birž. 19. BERLYNAS, birž. 19. —
kiaisiais darbais
73-iojo kongreso pravestas ge Chicagos majoras Kelly pra Vire kancleris von Pa penas pri
AVASHINGTON, birž. 19. —
ležinkelių darbo bilius ,(rail- nešė visų miesto departamen virė naciams košės, kurios
KAUNAS, birž, 19. — KaPlieno pramonės organizuotų
šiandien
’
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zro teismas pripažino kaltu bu
darbininkų fadai šiandien įda-.
ležinkelininkams tokias pat sto tarnautojai rodytų dau kanclerio Hitlerio pagalba ne
vusį Lietuvos premjerą. A. Vol
vė prez. Rooseveltui savo tai
kolektivio derėjimosv teises, giau mandagumo piliečiams, gali iškabinti.
deinarų už jo kėsinimąsi su
AVASHINGTON, birž. 19.-- kos sųlygas, kai kuriais atžvil
KAUNAk — Gegužės 30 kokias turi kitų pramonių dar kadangi majųrui teko patirti, Vicekancleris yon Papenas
Kongreso pravestais (Frazier giais panašiais kongreso pra
griauti prezidento A. Smeto dienų. Kaune banditas Uogin- bininkai, kurie yra NRA koli kad kai kur. lafuautojai tikrai
yra prezidentui Hindenburgui Lemke ūkių morgičių morato vestai rezoliucijai streiko klau
nos vyriausybę žio birželio m. tas dienos metu pačioje švie-! ^rolėje. Iž NRA kodo geležin- netarnauja piliečiams taip,
artimas., Spėjama, kad su pre riumo bilius yra nepaprastai sunu
7 d. ir nubaudė dvylikai metų
ministerijoje norėjo nu- kelininkai yra išimti.
kaip iš tikrųjų turėtų būti.
zidento žinia von Papenas iš svarbus kongreso nudirbtas
Plieno pramonės darbininkų
sunkiųjų darbų.
žudyti ir pinigus atimti
miBilius draudžia geležinkelių
Mandagumas ir malonumas peiki .nacių režimų ir visų darbas. .
vadai pareiškia, kad darbinin
A. Voldemaras’ areštuotas nisterijos kanceliarijos virži kompanijoms daryti kokių yra būtinas reikalas asineni-, tvarkų ir palinkėjo, kad Vo
Šiuo biliurn ūkių pirmieji kų planuotas streikas nėra at
ninku
Bočį. Jau iš pat rvto;norg
j
darbininkus
graškuose pasikalbėjimuose ir per kietijai būtų grųžinta konsti morgičtai mažinami nuo 20 iki šauktas, tik tolesniai atidėtas.
po nepasisekusio prieš vyriau
Bočvs išėjo į bankų parnešti '.įįuoju> ar grasinimais, kad telefonus.
tucinė monarkija, nes tada kra 40 nuošimčių, ’o antrieji ir ki 'Jie prašo prezidento, kad
sybę kėsinimosi, kariuomenei ministerijos tarnautojams al-Įju-og patraukus į kompanijų
štas pasijustų toli laiminge- ti morgičiai — iki 70 nuošitn- jų taikos sąlygos būtų tuoj
atsisakius pereiti jo pusėn.
gų. Paėmęs 23,(KM) litų, jis unijas ir atitraukus, nuo kitų
V*
i snis, kada šiandien palaikoma CJU.
įduotos plieno pramonininka
Dėl žio įvykio atsistatydino grįžo atgal į ministfTijų. Tuo unijų, arba neleidus darbinin
1 vien vergijai ir priespauda.
Ant visų krašto ūkių yra ms ir kad šie greitai atsakytų,
laiku
Uogintas
dar
su
kitu
kams laisvai organizuotis ir
generalinio štabo viršininkas
Nacių, vyriausybė uždraudė užtraukta apie pustrvlikto bi- ar jie priima darbininkų sąbanditu vaikščiojo prie švieti savo buitimi rūpintis.
Kubiliūnas.
laikraščiams spausdinti von. lijono dolerių įvairių skolų, j lygas.
mo ministerijos durų ir laukė
jie priims sųlygas, pn
Pasireiškusius ginčus tyri
HAVANA, birž. 19. — Po Papeno pareiškimų. Šiuo įvy Žiūrėkis, kokį palengvinitoal
sugrįžtančio Bočio. Kai tik
(vykusiųjų sekmadienį kruvi kiu labai napasitenkino prezi teikia bilius. Ūkininkai, ro- ridentas prašomas, kad jis pašis pro duris įėjo į ministeri nėja ir sprendžia krašto tai
Šis boardas nų riaušių vietos policija are dentas HiUtienburgas ir viešai dos, dabar turėtų tikrai nusk *kUtų tarpininkavimo brordn
jų, plėšikas šovė į Bočį, tačiau kios boardas.
ir kad šio sprendimams pramo
štavo keletu šimtų C’onoc par jau kalbama, kad tarp jo ir kratyti blogais laikais..
•pepataikėk Tada jis pribėgęs prižiūri, kad darbinihkąi tei
nininkai pasiduotų.
singu būdu rinktij savo atsto tijos (krašto darbininkų kon kanclerio Hitlerio pasireiškė
manė atimti portfelį su pini
Jei kartais pramonininkai
rimti nesusipratimai.
šūvio sukeltas vus kolektiviam derėjimuisi. federacijos) narių ir kitų ra
hNEW YORK, birž. 19. — gais. Tačiau
atmestų
paduotas sųlygas, ta
Šie atstovai gali priklausyti, dikalų. Per tardymus susek
Kilusius nesusipratimus pa
Laikraštis New York Post pra triukšmas iškvietė daugiau vai
da tik paties prezidento Roo
arba nepriklausyti toms, ar ki ta, kad minėta, organizacija tvirtina Vokieti jos ambasado
neša, kad šio miesto policijos <lininkų į koridorių, kuriems
sevelto asmeniškas įsikišimas
yra atsakominga už riaušes, riaus Rusijai, grafo Rudolfo
toms unijoms.
departamento kriminališkų ty prieš akis tuojau atsistojo see
sulaikytų darbininkus nuo
AVASHINGTON, birž. 19.Senasis, geležinkelių darbo kurių metu 15 asmenų nužudy Nadolny,« atsistatydinimas.
rinėjimų biuras pakeistas slap na: kanceliarijos viršininkas
ta ir apie 90 sužeista. Visi Grafas Nadolny yra Hinden Prieš pat pereitų vidunaktį streiko.
ta policija radikalų atidengi kaunasi su plėšiku. Pamatęs boąrdas panaikinamas, o nau
NRA administratorius Jolu
senatas
skubiai
apsidirbo su
daugiau žmonių, banditas ma jas board'as vyriausių savo areštuotieji uždaryta Čabanas burgui artimas.
mui.
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kus darbininkų taikos salvgoŠi policija surinko 1,300 ra
greso sesija uždaryta. Tuo
....
tuojau sučiupo. Tardymo me
Havanos policijos viršinin apie tai.
,.,
nis. Jis mano, kad plieno pra- ;
dikalų pavardžių ir atspausdi
bndn pasibaigė /3-iasis kongre
. . . . C .
...
tu jis prisipažino, kad yra ir
ko įsakymu areštuoti ir tos ra
„„
, ,
. monininkai tai visa pnpazir“
no knygutės formoje.
sas. 74-asis kongresas pra->
...
,
daugiau jo draugų, kurie no
dikalų vadovaujamos Conoc
,1*. savo „.Sijas 1935 n,.; aau-lK,‘"’’ *’Jl“ Kah dar £’UR‘”*
Tai esanti “raudonoji kny
•“ »
rėjo tokiu pačiu būdu lengvai
partijos direktorių boardas.
•in mSn?sį. Per pusiaunaktį. F™1”"“*''
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gely tė” ir laikoma policijos
.
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RANTOUL, III., birž. 19. — ' • .
pralobti.
Šie
ir
kiti
radikalų
areštai
kapitono Lagarenne privačiam
Keturi plėšikai puolė ir api
SarnueJ Miller, Dovners uždaryto kongreso narių dau
TARPTAUTINE ŽMOG
vimai
sekė
laikraščiams
pfise.
'
plėšė vietos liankų — First
P8** Qrove, sekmadienį nužudė sa guma jau, buvo traukiniuose ir
PRIEŠVALSTYBINE
ŽUDYSTE
skelbus minėlos organizacijos vo žiponų Sylvių, 37 ru. amž.,
Įdomiausia tas, kad tarp ra
National.
vyko
kas
sau
namo.
LITERATŪRA
dikalų įrašyta Mrs. Roosevelt,
Pagrobė apie 10,000 dol. ir atsišaukimų, kurį pasirašo or trijų vaikų motinų, ir jos la
Vakar senatas apsidirbo su
prezidento žmona, ir šio miepabėgo laukiamu automobiliu. ganizacijos sekyėtorius. Atsi vonų pamėtė automobiliu nu keturiais svarbiais » biliais.• -LONDONAS, Tųrž. 19. —
<it« majoras taGuaroia.
KLAIPBOA. - Gegužėa 28
I Europos policija sprendžia
šaukimu giriamasi, kad' įvyku- vežęs į Chicago miesto pieti
Prez. Rooseveltas ragino se-1
d. valstybės saugumo policija
siosiomis riaušėmis atliktas nę dalį.
tarptautinę žmogžudystę. T>vie
natų,
kad jis paliktų geležin
Klausiamas majoras, kų jis patikrino daugumų krašto kny
geras darbas, kad tai darbi
. .. , , ....
. .
.
.jų Anglijos geležinkelių stočių
.......
Šių baisių tragedijų matė vi kelių darbo bilių, jei norima'
mano apie tų dalykų, atsakė,
knygų parduotuvių ir bininkų grupių įspėjimas, kad
• i, .
•
„ (bagažuose rasti siunčiami du
si trys vaikai: Beatriče, 14 veikiau nutraukti sesija. Se* i
kad nieko ypatinga. Suko, jau bliotekų su tikslu pašalinti Ii
nieku būdu negali būt paken
į siuntiniai su sukapotomis mo
* »so
metų, Ix>la, 4 metų ir Clara 2 natas tačiau i«r Šį bilių prave
ne vienų kartų jiekttuvo įskai- teratūrų, kuria kurstoma atčiama* įvedama fašistinė val
teriškės lavono dalimis.
htaM radikalų taį^an.
įplėšti Klaipėdos kraštų nuo
KLAIPĖDA. — Gegužės 28
• ' *
i
dė.
.
metų amžiaus.
džios forma.
(Vienoje sulaikytas kaž koks
Prieš uždarysiant sesijų,
---------------Nežinia, kų apie tai sakys1 Lietuvos ugdoma krašto jau d. prie Tilžės muitinės buvo
kap. Poderžai su moteriške.
Buvusis
prezidentas
Meno*
t CHICAGOS GATVIŲ
prezidentas per viceprezidentų
nuomenėje neapykanta Lietu- iškabintas ranka parašytas
prt zidento žmona.
Šis oferisfas šių metų pradžių
J
A
Garnerį ir speakerį Rainey
UŽRAŠAI
! vos valstybei ir lietuvių tau skelbimas, kuriuo pranešama, cal savo vadovaujamos Con*
New Yorke vedęs turtingų ad
kai ir skatinamas prisirišimas kad niekas nepirktų Lietuvo jurtto Revolucionario Cubanrf
pasiuntė kongresui dėkojimų
vokatę Miss Agnės Tufverson
Chicagos miesto taryba nu už nuveiktus didelius darbus
prie svetimos valstybės ir jos je Rviesto, kiaušinių ir sūrio. jvartijos vardu taip pat pa
ir su ja išvy kęs į Europų. Da
organizacijų. Jau pirmų pa Prie plakato stovi grupė smo- skelbė atsišaukimų. Jis parei sprendė, kad būtų padirbdinta krašto gerovei- ir palinkėjo bar Si moteriškė nesurandama
Teismas nubaudė 10 metų tikrinimo dienų rasta ir kon- i Sutinku, kurie atgraso į Lie- škia trumpai, kųd jei preziden- 25,000 gatvėms užrašų (var laimingų atostogų, kuririu atir manoma, kad ji nužudyta.
kalėti George Ęogalskį, 14 m. fiskuota daug tokios literatu-J11
einančius žmones tuos to Mendieta vyriausybė ue»i-jdų), kadangi senieji yra nu- stovai tikrai užsitamavi
Poderžai bute kratos mptn
amž., dėl kurio pagrobimo mi ros krašto ir savivaldybių iš- JH’oduktua pirkti. Apie tų pro stengs, ar neturės reikiamų pa j plukę, arba ir visiškai nuplėrasta moteriškės Tufverson
rė dviejų metų amž. mergai laikomos** bibliotekose ir mo-j dūktų pirkimo Taetuvoje už- jėgų, palaikyti ramybę safoje, Sti;
PAŠALINA POLICIJOS
drabužių.
tė Dorette Zietlow.
Gatvių vardų iškabėlės ypač
VIRŠININKĄ
kyklų išlaikomuose knygynuo-1 draudimų įsinešti į V okietijų tada jo partija pradės veikti
Talkon pakviesta ir Ne\v
gegužės 28 d. rašo ir Tilsiter prieš radikalus. Gyventojai reikalųagos šiemet, nes daug
AYAUKEOAN, III., birž. 19.
se. Tikrinimas tęsiamas.
pasiilgę taikos ir ramybės h svetimų žmonių atvyksta į pa- — Šio miesto taryba per tris Yorko policija.
DIDELI KARŠČIAI PRANAllgemeine Zeitung?
CŪZIJOJ
negali to visa sulaukti. Šian- paulinę parodų
MIRĖ IŠGĖRUS RŪGŠTIES
savaites padarė trečių rezo
INDIANAPOLIS, Ind., bir dien gi ši partija remia pre
liucijų, kuriaja pašalina po
Mrs.
Gertrude
Wells,
60
m.
želio
19.
—
Kariuomenės
oro
zidento jlendieto vyriausybę.
PARYŽIUS, birž. 19. —
Per Sekmines Kretingos lai» licijos viršininku E. Ahlstroamž.,
balandžio
mėn.
16
d.
per
korpuso
atsargos
du
karinin

Kai kurias Prancūzijos dalis
vininkai padare ekskursijų po mų.
CHICAGO IR APYLIN
Garlaivoje įvyko knn. Ant žemaičių kraštų. Aplankė 25
ištiko nepakenčiami karščiai, klaidų išgėrė nuodingosios kai lakūnai žuvo nukritus ir
Kol kas viršininkas pasilie- KES. — Šiandien debesuota;
b kitas — sausra. (Vynuogių rūgšties. Nuo tų sunkiai su sudužus lėktuvui arti Lavyren- Račiūno primicijos. Jos buvo, miestelius, daug pamatė, pažl- ka savo vieteje, nors jau šešta i numatomas nepastovumas
o
ce, Ind.
sirgo ir vakar mirė.
derlius yra pavojuje.
labai iškilmingos.
I igi ir pasiminė.
savaitė negauna atlyginimo.
ža temperatūros atmaina.
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reikėjo universitete profesoriauti. Politikos
darbui jis pasirodė netinkamas, nes labai j
“.raguotos dvasios“ žmogus, nelinkęs skaity
tis nė su artimiausiais savo politikos drau
gais. Keliais atvejais jis buvo Lietuvos mi-

auoAs

'Ii,, • .. I h ;n . i"i . 1 i.. ’H. l'C, I
Kun. A. Briška tuvių kaminai ir galybės dar- 'Jei tuksai būtų sulig nudga-

hininkų gauna darbo. Bet ka- vybių vertės ir sulig nuomų,
dangi namų savininkai tapo būtų kitas dalykas. Dabar tataip apsunkinti visokiais tak ksai palikti gerųjų luikų, o
X
sais, jis atsižadėjo savo nuo namo kaina nukritus. Teisin
nisteriu pirmininku ir viradn išėjo privirę, J’^eiris iinoum visiems, l'ra nuosavybes daugelį privart savybes ir šiandie gyvena kur gai, tūrėtų sulig tos vertės ir
“politiškos košės’’. Taigi, politika sugadino •ib®8 ivyiuefflg apsakyti ne- .atsižadėti savo nuosavybių nors už labai žemų nuomų. taksus nustatyti. Bet kas tau!
.
••
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,
. reikia didelio
iralvočio. Bėgiu
Beori n , Tilt.
didelio galvočio.
Tat šiandien
šiandien InkatAiičini
tūkstančiai žmn.
žmo- Dar yra ir tokių, kurie ir tos Kol politikieriai pakliūva į va
Redaktorius priima — nuo 11:88 Iki 11:88 vat
gabų, naudingų, Lietuvai žmogų, kuris, pate
kęs ne į savo vėžes ir dėl to pridaręs daug kelių pastarųjų metų ekono- | nių, buvusieji namų savinin- nuomos nemoka, vieni dėl to. ldžių, tol jie žada ir gatves
“DRAUGAS”
skandalų, riebiai atsiėmė ir per dvylių me minės katastrofos šiam kraš- kai, nustojo savo sunkiai įgy kad negali, o kiti, kad ir gali valyti- ir taksus sumažinti, ir
to, turtuoliai neteko savo tur to turto. Kam prisėjo ųtnau- bet, girdėdami kad kiti nemo daug kitokių prajovų išdariLITHUANIAN DAILY FBIBND
tų dėl to turės daryti atgailų.
•
•
to, o vidutiniai pasiturintieji jinti paskolų, jei skolintojas ka, tai, naudodamasis sun- rėti. Bet patekę į valdžių, viPubllshed DaUr, Kacept Hundav.
■UB8CRIPTION8: One Teai — »*.•<: ®« Mootfu
tapo pa vargeliais. Milijonai, nenorėjo paskolos atnaujinti, kiaisiais laikais skriaudžia na'sus tuos prižadus užmiršta ir
— $8.88; Three Months — >8.88: Ona Month — 78c.
SOCIALISTŲ TAKTIKA
Vnropa — One Taar — $7.88j Ilk Montha — 14.88:
žmonių prarado ne tik savo savininkui buvo smūgis ir, ne mų savininkus. 'Pat nors butai daro taip, kaip jam geriau,
Oepy — SIo
Advertlslng In "DRAUGAS* brings best remlta.
Advartlalng ratea on aj „'lcetlon.
Socialistų dienraštis buvo paskelbęs, kad kruvinai uždirbtus centus taip Iroms nenoroins, turėjo apleis/ti retėja, bet rendos prie dabai- Nekartų jau “Evening AmevadiuAn/uose saugiuose, po va-Į namų.
linių, nors numažintų taksų, rican”, kuris daug gera pa“DRAUGAS” 2334 S. Oatoey Avė., Chicago ir sandariečiai prisideda prie jų dienos ko
Idžios priežiūra, bankuose, bet
taip menkos, kad statybos pra darė taksų kovoje dėl šios valVyiiausytres pagalba
miteto. Bet pasirodė, kad jie sandariečių va
=====
neteko ir pastogės, kurių sa K
monė
Amerikos miestuose dar stybės piliečių, pabrėžė, kad,
rdus panaudojo tik tam, kad suklaidinti lie
Kadangi prie dabartinių avo
sutaupomais
buvo
įsigiję.
nepermatoma.
be kai kurių kitų politikierių,
r DIENOS KLAUSIMAI
tuvių visuomenę. Dėl to “S-ra”- rašo:
Daugelis biznierių, praradę sa- i plinkybių jokis bankas neskokurie priešinasi taksų sumaži
“Kadangi tas komitetas sudalytas vien
Kas turėtų būti daroma
liną pinigų namų savininkams,'
vo
turtų,
nustojo
biznio.
FabrlV0LDEMABA3 ATSIĖMĖ
nimui iki 1 nuoš. tikros nuopusiškai ir norima tokiu palaikyti dėt žino
kantai, nesurasdami rinkos sa tat Fed^ralė vyriausybė, ma Kad pagerinus*' dalykus ir savybės vertybės, randasi ir
mų priežasčių, M. Vaidyla nors ir simpati
tydama keblių namų savinin

^'.paskatinus
žmones , prie nuo- 1 dabartinis niiVsų' gubernatoŠiandien skelbiame žinių, iš Kauno, kad zuodamas Lietuvių Dienoi rengimui, į p. Ju vo išdirbiniais, uždarė dirb
kų
padėtį,
ištienė
savo
pagal
tuves. Darbininkui, netekę da ,
, .
, 4 .
/aI* | ^vybhį įsigijimo, turėtų būti ĮI rius Aukštiejį taksai tiek pri
Lietuvos karo teismas nuteisė prof. Augusti- Į j-gelioiūo vadovaujamų komitetų neįėjo’
bos
rankų
ir
,
pet
taip
|
vadina-t
žylaiai numu^į taksai. Nese- kailkino Chicagos ir apyIinkil
rbo, tapo pavargėliais. Visi
nų Voldemarų 12 metų sunkiųjų darbų kalė
Vadinas, “S-ros” redaktoriaus vardas j
Home uwnei
Ownel sS uoan
Loan io
to- i( n:į (.k,,
iuiL-ni
bnito žmonės
'/mnnės pini.
• • i
.
.
jar i^i
kaį) kada
žinome, kad tokia baisi nelai li)UT "nome
namų savininkus, kad tas klau
jimo.
socialistų dienos komiteto sųrašų įdėta be jo
mė krito ant šios žmonių kar rporation , teikia paskolas j rk(javo namus dar nebaigtus siniasMtsidūrė net aukšč.iausin
Kaip žinoma, p. Voldemaras šio mėnesio žinios. Tokia tai socialistų vadų taktika.
tos, bet kas yra kaltininkas, namų savininkams. Nors ne 'statyti. Tas rodo, kad buvo teisman ir dalykas, gal, nebus
pradžioje mėgino nuversti p. Smetonos vy
Toliau “Sajidara” pažymi:'.
visų prašymai patenkinami, pirkėjų. Jų ir dabar būtų, jei taip grejj^ užbaigtas, nežiūrint
tai sunku pasakyti.
riausybę ir pats pasiskelbti diktatorium. Ta
“Ten kur paliečiami visų liettivių reika
Kaip po didelės audros pa bet daugelis tokiu būdu bus dalykai kitaip būt sutvarky- j kaj taksai f-ių metų daug ma
čiau tas žygis jam nepavyko. Jis ir eilė kari lai ir garbė, vienpusiškumo negali būti. San
išgelbėti nuo praradimo savo
ninkų tuoj suimta. Atsistatydino. ir vyriau dara stovi už tai, kad vjsos grupės sueitų į t i rodo šviesi saulutė; kaip pc turto? Žiemos nuomos, aukšti li. Nemaža yra politikierių. ^esnų nulyginus su 1930 arba
siojo kariuomenės štabo viršininkas gen. Ku krūvų ir sudalytų vienų, bendrų komitetų” -pražūtingo karo ramieji gyvo ,taksai, didelės paskolos ">x kurie nežiūri bendros šalies ir j-^929. m. taksais. Kova dar ne
žinomų gerovės, bet rūpinasi užbaigta. Piliečiai kovos už
ntojai imasi darbo ir rengia
biliūnas. Gal pastarasis ir nebuvo įveltas i
Žinoma, kad. taip turėjo būti. Tain tiks
nuošimčiai
užkrauti
ant
namų
Voldemaro planuojamų perversmų, tačiau ne lui ir buvo šaukiamas masinis susirinkimas, si į gyvenimų, taip, galima sa savininkų daugelį ir gerai įsi pasij)iiiigavimu. Taigi taksų (įar (jįjesnį sumažinimų taksų.
smagu buvo bepasilikti kariuomenėm prieša kuriame išrinktus Lietuvių Dienos komitetas. kyti, ir ik) šita, visų vargų ir gyvenusių savininkų privarė klausimas yra didelis ir svar Namų savininkai, tai yra ge
bus klausimas žmonių būvio resnieji, taip sakant, piliečiai,
kyje, kurioj pasirodė yra nemažas revoliuci Jei socialistai būt vadovavęsi lietuvių gero žmonijai padarytų nuostolių, prie bankroto.
jtageriniiuui.
neatsisako nuo mokėjimo ta
ionierių skaičius. Naujai persiorganizayo ir vė, bet ne savo partiniais išrokavimais, būt' laikui bėgant,, iš palengvo geinisterių kabinetus, mus, matyt,.ir^“i^^neužbėgę ta,n komitetui už akių, skuttnda- reJa «yvenAoj^ reik.tlai
ksų, bet, ieško teisybės, nes
Nėra darbo
Neteisingumai
*
8 t
mato savo skriaudų.
Kaip
ministeriai buvo prof. Voldemaro šalininkai. ulės tik sau gauti parodos vadovybės pripa
Pijmas ženklas
Daugelis dar ir šiandie dė
Buvo laikai, kada namų sa
greit taksai ne sulig nuožiū
Po to, kaip p. Smetona nusikratė Volde žininių ir būtų galėję prisidėti prie draugijų
Dar nesenai kiekvienoje Chi- juoja> *'u<^ 11( ra (la|h°. Visi tai vininkai gaudavo 2 ar 3 kar- ros, bet sulig teisingumo bus
maro (su kuriuo buvo geriausi draugai ir ar išrinktojo komiteto.
cagos miesto dalyje galima bu jaučiame, kad dar nėra, kaip! tus didesnes nuomas, negu da pritaikinti prie narnų, taip
timiausi politikoje bendradarbiai), jis nenu
vo pastebėti daug tuščių butų. reikia, ir negalima tikėtis, kad ' bar. Tat, nors ir tada jau greit, galima pranašauti, žmo
rimo. Keliais- atvejais mėgino versti p. Sme
o šiandien pasirodo kad .jau taip greit bus. Todėl vienu kraudavo nežmoniškus taksus. nės iš nauja pradės įdomautis
tonų nuo “sosto“ ir pats ant jo užsirioglinti.
.
s &Y
stambių pramonės šakų — sta- bet, gaudami aukštas nuomas
nuosavybėmis.
Praėjusį šeštadienį “N-noseM buvo pas tik tie būtąją, tušti ir neapgvDėl to jis buvo ištremtas, teisiamas, bet dide
* jfcno<rus nega- tyba dar stovi ant vietos. Vos savininkai, nieko nesakydami.
venti,
kuri
°
I
«'
«
y• 1
lę bausmę uždėti, matyti, bijodavo, nes jis kelbta, kad: “Lietuvių Dienos (socialistų1 dieGyventojų skaičius auga
ifričiai butų ' bur no^u,'jĮ kas nors nameij I neg£ tą sunkių naštų.
Bet
li
gyvett&
_
turėjo nemaža šplinijikų kariuomenė i ir Šiaip *Ff rv.l.) k.... i 1..^ nutarė ki^i
- &et
bė. 0 be nuo 1929' rn. ir namų kaina ii
Aihicagtifc miesto ir apyliitm
jau tautininkų prrmyrjrBet pairuoju falini, visas lietuvių draugijas ne; pažitfflĮ irdami “Chicagofy jįfc '-i3$g^endinti tikit; s&atįS&rirh
išjudimnio
;
nuoni0
s
išėjo
visai
iŠ
tvarkos,
kių
pradėjo pulti liep. Voldemaras pradėjo rašyti užsienio spau- jų skirtumo dalyvauti Lietuvių dienos pcog- Tas rodo, kad laika? šiek tiek tos pramonės šakos, negalimu kaj šiandie sunku pasakoti'
n,įne.sjt 1929 m. Tr nuo
gerėja. Nežmoniški mokesčiai
doje priešvalstybinius straipsnius,’ . gerintis lame ”... Matote, kaip dabar socialistai kaldidelių pagerėjimų tikrųjų namo vertę, o taksai;to laiko huvo gaĮi
už namus išvedė savininkus iš laukti
galima pastebė
prie hitlerininkų ir dėl to toks jo pasielgi- , ba. Bet kada jie steigė komitetų draugijos
Prie
namų
statybos
ne
vien
,
pa
lį
k
tį
gerųjų
laikų
—
pačiokantrybės ir pasipylė šimtai
ti, kad daug įvairių amaįninmas it jo paties šalininkams negalėjo patikti.’ buvo nereikalingos, su jomis nesiskaitė, jas
tik
darbininkai
dirba
ten,
kur
se
viršūnėse.
Namų
savimnk^ ypatingai statybos srity
Voldemaras dar kartų pasirodė esųs keršti-* ignoravo, tvirtindami, kad draugijas nėra tūkstančių protestų; 'Negana namas statomas, bet įkinkakai nebeturėjo ištekliaus ap je, liko be darbo ir be duonos;
to, užvestos bilos teismuose ir
ninkas, kuriam 'ne valstybės gerovė rūpėjo,1 kompetentiškoe išrinkti tinkamus žmones į
mos
įvairios
dirbtuvės
su
mi
!
mokėjimui aukštų taksų, o po- sutaupos, jei kurių kokių tu
galutinai nesųžiningi taksų
bet asmeniška garbė ir pelnas. Paaiškėjo, kad lietuvių dienos komitetų,*kad jos yra be rei
krovėjai ant nejudinamųjų nuo lijonais darbininkų, kad pa uaj kurie turi teises užkrauti rėjo, senai išsibaigė. Jau ke
Voldemaras buvo pasiryžęs Ųėtis su aršiau kšmės ir t.t. Tačiau dabar jau nutarė draugi
savybių pamatė, kad prieš ši ruošus medžiagos statybai. r taksus, kurie turi galės juos turi suvirk metai, kai tęsias
siais Lietuvos priešininkais (taip kaip ir so jas pakviesti dalyvauti jų dienos programoj.
statybos reikalinga apdi- į kolektuoti, nepaisydami blo- . ..
mtus tūkstančių savininkų, Prie
v. ..
,vTv v .. - i
. . ,
„
tokia būkle, o gyventojų skai
Tai dar vienas, įrodymas,’ kad ,lietiiviš-(
cialdemokratų šulas Plečkaitis) kad tik at
kovojančių už savo teises, ne rbtoji medžiaga. Is žaliosios i gos savininkų padėties, uz ne
,v.
i i- • i •
!i__ čius kas kart eina didyn. Nau.kažkokiais
keršyti savo politiniams priešams ir paten kieji socialistai nori pasidaryti
■ ■
•. a
papūsi, tat 1932 rn. taksai ta medziagos darbininkai gamina apmokėjimų taksų pradėjo nuo
diktatoriais. Jie sudarė partyviškų, sociajiskinti savo tuščias ambicijas.
pardavinėti. Iš ’kur .jiai
ai soMkūrusioe šeimos reika
v
po žymiai suniųžinti, o, be to. plytas, cementų, stiklų, gėlo- savybes
ih-of. A. Voldemaras yra labai gabus, liškų komitetų, bet į darbų kviečia lietuvių
las žmogelis gaus tų pinigų'
buto’ tat’ kaiP Pirnliau
žį,
lentas
ir
daug
kitokių
reikdar
teism^-feiftnida
15
nuoš.
aukšto- mokslo -vyras. Tačiau jis savo gyvis draugijas “be pažiūrų ir partijų skirtumo”.
menų. Tokiu budu, einant no' taksams mokėti, ir dar nežino ;
•'“‘V skai<'ius>
nimo karjerų pasuko ne ta linkme. Kad nau Tadinas, visos draugijos ir' visi dirbkite, bet nuolaida už- 1931 m. taksus
(Tęsinys 3 pusl.)
dingai sunaudoti savo žinias ir gabumus, jam socialistai vadovaus ir pi.nįguš kontroliuos. Nežmoniškų f^ksų plėšimas už rmaliai statybai, rėksią dirb-: rišliems, kad jis jų neturit1

Ifiain* kudleo, fttokyrua aekm*<Menlu»
PRENUMERATOS KAINA: J. Aiherikos Valstybėse:
JeUmi — 88.00. Pusei metų —> $8 50: Trim* mėcesiema
-- $2.00; Vl<»u«i.m menesiui — 76c. Kitose valstybėm
prenumerata: Metam* — $7.00: Pusei metų — $4.00.
Kopija — .08a.
■kalbinių kaluos prisiunčiamos parelkalavna.
Bandradarblaoia lr korespot dentams rMtų nerrųBaa. Jei neprakono* tai padaryti tr naprialundtama ta«
ttkaiol pakto tankių.
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žvofgė į nueinančius ir sukirtęs afklį, at- Z
Miškas tyliai Snaudė. Visų laikų rei- ,
gal nuvažiavo.
*
' : [ kėjo eiti per gilų amegų, kur tik vienos ’
Mūsų bėgliai, prisiartinę prie kaimo l vėžės pravažiuotos buvo. Visi sušilo, ir
trobos, sustojo jos šešėly, o Pranas, Išsi- ėmė kojas skaudėti. Valandėlei sustojo
1919
1921 metų)
,z
ėmęs iš po skverno šautuvų, per petį per- I pasilsėti. Pranas ant išsikišusio kelmo at
(Pabaiga)
sikabino ir priėjęs prip lango^ ėmė bars- ) sisėdo ir prakaitų iš i>o kiškinės ‘kepurės
šluostydamas, tarė:
*
Jonas prie motinos priėjo ir jūs ran Minti. \
— Kažin jais tų viensėdį už miško
Po valandėlės Boboje ėmė kaž kas
kas ir veidų išbučiavo,-'
<
raudonųjų
ar
yra,
ar
neį
kuždėti
ir
pasigirdo
mieguistas
balsas.
— Laimingai, lahurngai, sūneli! —
— Kažin! — visi^prataiė į jį’ žiūrė
— Kas čia!
A
tik ir pratarė ipotiha ir ėmė lydėti išei
Pranas buvo viskų ši anksto apgal- dami, taip jie juo buvo užsitikėję. Kiek
nančiu.
*
. , ;
pasilsėję toliau keliavo, bijo gerokų va
Pranas išsitinukęs iš pa-skverno tru vę-jęs ir dabar atsiliepė rusiškai:
landų. .Tau ir miškas baigėsi. Per retus
. — Atidaryk duris!
mpų šautuvų, pakišo jį į roges giliai po
Šeimininkas-šakalį užsidegė ir, j prie ‘nedžius jau matėsi viensėdžio trobesiai.
šiaudais, ir visi tuojau susėdo važiuoti.
menę išėjęs, duris atsklendė. Pranas vėl Tai pavojingiausia vieta telikusi.
Vėjas jau ni.ščiuvo ir skaistus mėnu rusiškai paklausėt
Išėję pnmiškėn, vėl visi sustojo ir
<
li:- iš i ž debesių šplauktė ir viskų aiškia ,
prtkiėjo tartis, kaip prū viensėdį nei.žmaAr mfaų drangų sodžiuj nėra!
balta šviesa nušvietė. Dangus žvaigždė. — Ne, tamsta, nėra, nėra; vakar bu tytfems praeiti. Ar eiti, ar palaukti kol
mis mirgėjo.
vo užvažiavę, tuoj už miško į viensėdį mėhuo nusileis ir tamsiau paliks. Nutarė
Greitai įvažiavo į miškų. Skarotos nuvažiavo.
po du iš karto erti.
] ;išys niieao.i* . mėgti apsisupusios, mažos
Jonas su Petru išėjo pirmieji. Pranas
Šeimininkas tuoj duris užsisklendė,
eglikrs, iš po Hiiųgo kyšodantos, mete bijmlamas neprašytų vėlybų svečių.' Da liepi* jiems palaukti už tiltelio pamiškėj
sl.i :i v'žių šcšfl) \ i t rogėse tylėjo. bar Pranas ir visi linksmi buvo,
nes anoj pusėj viensėdžio lauko. Pinnieji drų
Niekas nenorėjo lindinti tylos, kuri ap jie drųsiai per kaimų eiti galėjo.
4dais žingsniais nuėjo. Jau jie laimingai
gaulu visą miškų. Tųip rimui buvo, kir.5
Išėję iš kaimo niekeno nepajusti, pa praėjo viensėdį ir ant trlh'lio susėdo.. Da
visą kelių ne kiškiu m simatė. Už geros suko dešinėn į miškų, kur ėjo kelias. Vie bar jau Pranui *11 Juozu eilė eiti. Ir jie
1 vai, :u!c : išvažiavo iš miško j laukų. Tė tos visiems gerai buvo žinomos.
jan baigė praeitų kaip staiga šunes suldjo.
va- stislabd- arklį ir visi iš rogių išlipo,
Ir dabar jie traukė į Tytuvėnus, kur,
Visi pasileido bėgti miško link.
ium lėvm rankas ir veidų išbučiavo, ir kaip girdėjo, buvo lietuvių ne boPŠevikų ,
visi u e ju Imk netoli matomo kaimo.
Ant. šunies lojimo iš trobos išbėgo
komitetas, jis net padvadas keliaujani
. \ H apsuko roges, dar kartų pa-j tiems Kaunan davinėjo..
' sargybiniš ir, pamatęs bėgančius, šovė.

SAVANORIAI
(Iš

t

Kulka, atsikirtus į kietų nupiJstytų kelių,
suzvimbė ore virš pačių bėgančiųjų gal- '
vy.
z
į
Pranas i griovį atsigulė ir šautuvų
ištiesė. Bet Petras jį sulaikė.
— Ko tu čia triukšmų kelsi, geriau
bėkim.
lr nubėgo pagūžomis giliau į miškų.
- Sargybinis dar kartų šovė — kulka
vėd netoli prašvirkštė, o ant šaudymo iš
trobos išbėgo dar kareivių ir ėmė visi
vytis ir sustodami šaudyti ir rėkti:
Stoi, stoi!
— Vytai, prasiskirkit! — tylomis pra
šnabždėjo Pianas ir, pabėgęs ir už tan
kaus krūmo prigulęs,' šautuvų ištiesė.
— Pokšt! — miške suskambėjo ir
vienas raudonas^ aukštelninkas atvirto.

jų ir įsitikinęs, kari žaizda negili, užrišo
ir šaliku apvyniojo, kad nenušaltų.
—
išgys! — tarė Tranas it f8H
draugais nuėjo.- Reikėjo greit iš čia- nešintis, kari raudonieji sugrįžę nebesivy^
Jau aušti pradėjo, kaip jie Tyta\
nūs atsiekė. Pirmoj troboj paklausę.ar nė
ra raudonųjų, sužinojo, kad jų čia dar ir
nebuvę. Visi suėjo ^pasilsėti. Seimininkė,
sužinojusi, jog taft|pavanoriai keliauja
Kaunan, atnešė pieno puodynę ir valgyti
pakvietė.
,
>•
,
Visi nusivilko, nusipraustu o Pranas
žaizdų nusimazgojo. Pavalgę ir padėkoję
šeimininkei už pusryčius išėjo komitetan
padvados gauti.
Čia nežiūrint į ankstybų laikų, buvo
keletu rogių. Susėdę į vienas plačias že
maitiškas roges, dviem arkliais pakinky
Petra-s, kurą,iiž kitus degesnis buvo, tas, mūsų narsuoliai, ištrūkę i« raudonųjų
greit išmestą šautuvų pagrobė ir ištiesė nagų, su dviejų šautuvų grohiu, dainuo
į kitų bepuolantį. Išsyk du šūviu^ pokšte dami išvažiavo Raseinių linf<.
Pro užšalusius langus žiūrėjo mergai
lėjo ir vėl vienas puolantis atvirto. Dar
kelis kartus iššovus ramlonieji bėgti •ėmė, tės iš trobelės.
o mūsų vaikai, dar kelis šūvius paleidę,
— Tai savanoriai! savanoriai! — ro
paėmė iš antro šautuvų ir pašaukę drau dė viena kitai.
gus, kurie visų laikų už krfunų lindėjo.
Visi buvo linksmi,'keliaudami į pili,
Juozas, pribėgęs prie Prano parodė jaju kur tikrieji tautos vaikai būrėsi į puikūs,
kaklų, iš kurio kraujas tekėjo, Pra na:, ginti savo brangiausios tėvynės, kurių
griebęs už kaklo ir rankų sukruvino. Iš taip žiauriai mindė az,i.įie<'ių batai.
siėmęs nosinę skepetaitę, nusišluostė krauPo'i'a
I

’

Y nrjo

Trečiadienis, birželio 20,

n n a' tt n x a

nuošimčius, pardavė tavo nansų ir kraustykis sau laukan.
Tokia padėtis taip išgąsdino
. namų savininkus kad didžiaulabai suihaiėjo, o nauji namab^..
!r„beveik visai mirė. Jei i.
kti, kol pradės statyti. Tadgi bus tinkamai sutvarkyti taktrumpoje ateityje galima prft
saiK jei bus palengvinimas današauti štokų tinkamų gyveni bartiniams savininkams, jei
mui butų, prądės kilti nuo. pagerės nuosavybių reikalai,
ŽVELGIANT J ATEITĮ
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ARTISTĖS GISH'IŪTĖS
LIETUVAITĖS

/

mo,. Kai nuomos pradės kili. w 8taiyfcos ,j.p nįaliml

Phila., Pa — Nesenai ‘Drau
ge’ Andrius Šaipas rašė, kad
pasiskelbusios kino artistės L.
ir D. Gish’iūtės yra lietuvai
tės. Vėliau A. N. užginčijo,
kad jos nelietuvaitės, bet pra
ncūzaitės.

3

DRAUGO METINIS

aukštyn, o taksa, bus privesti
prie tvarkos, pasidarys dūles- , . ,
v,.
...
1
’ r
J
da, kada prasidės namų pirki Šv. Pranciškaus kongregaci
nis noras savininkųv tarpe dau- mas ir
. pardavimas,
, V
.ko iki šiol jos sesuo Tarcizija, kuri mo
<riau
susidomėti_ tomis nuosa- irisai
. . nejaučiama.
. ..
KT
*•
Nors
šia kytojauja Šv. Jurgio parap.
vybėmis, kurio, dar nepram>Ww>(b
_ tokie mokykloj, Philadelphia, Pa.,
gt°B'
i pirkėjai, lat, turėdami didelį man sakė, kad Hartforde, Conf*
nect., ji pati buvo susėjus.su
Apleisti namai,
I pasirihkimų, nuosavybių reika
I le nesudaro jokio turgaus, nes p-le Lillian Gisb’iūte, kori
Bėgiu 4 metų ne tik kad
sunku nustatyti tikrąjį. žemės atsiminė, kad jos esančios lie
statyba sustojo, bet ir pasta
ir namų vertę. Nors tustieji tuvaitės. Taigi, abi Gish’iūtės
tytieji namai buvo didžiumo
butai baigiami apgyvendinti, yra lietuvaitės ir dargi kata
je netaisomi. Todėl šiandie
0, gal, už. kelių mėnesių pra likės.
Chicagoje matome daugybę adėsime jausti ir butų sjtokų,
pl ūžusių, 'nevalytų, nedažomų
bet. tas dar nebus ženklas, kad
imu. Juose gyvena savinin/ statyba prasidės, nes tai tru- 1 JAPONU.TA SIūLOST OLTM
bet, iš priežasties žemų kdys dar ir kita priežastis: PIJOS ŽAIDIMAMS 1940
a'uomų ir aukštų mokesnių, jopaskolos, gavimas statybai. • METAIS
V' ' ■ . VZ/
&io remonto negalėjo ir negali
daryti. Kada prasidės namai
Tokio miesto valdyba pa
apsimokėti ir nešti šiokį tokį
Statybai reikalingi pinigai, siūlė Tarptautiniam? Olimpi
pelnų, pirmas dalykas bus na medžiaga ir. darbininkas, ku jos Komitetui 12- Olimpijadų
mų remontas. Čia irgi gaus ris turį būti apmokamas. Ka 1940 metais nukelti į Tokio.
Z .
darbo tūkstančiai darbininkų. da prieš kelis metus statyba Kaip rimtas pagrindas
paduo
Tat, žvelgiant į ateitį, galima buvo pilname iššisiūbavime, ta aplinkybė, kad 1940 metais
pastebėti, kad, su statybos ju bankai srūlvte siūlė pinigus, sukanka 2600 metų nuo Japo
dėjimu, prasidės ir geresni lai )ie« juoso buvo sudėtų daug nijos valstybės grįžimo.
kai ir tūkstančiai amatninkų žmonių pinigų. Skolindami na
gaus darbo, kaip kad ir se mų statybai pinigus, imdami
niau turėjo.
už tai didelį komisą, bankai
A
nemažai pinigo uždirbdavo, jįKas turės atsitikti t
mintinga paskola
* nėra blogas
Kadųngi tuščių butų skai
dalykas, bet bankai darė perčius sumažėjo, o kai kuriose
dideles phskolas ir taip dary
vietose namų saviriinkai ren
dami nuskriaudė visuomenę,
giasi nuomas kelti. Ir, gajima
kuri, pasitikėdama gražiems
V
tikėtis, kad tas atsitiks, nes
bankininko žodžiams, pirkda
iki šiol buvo tiek tuščių butų,
vo paskolos poperas, su ku
?kad nuomininkai galėjo už me
riomis šiandie turi tik vargų,
nkų nuomų *. pasirinkti puikų
dažniausiai nei savo įdėto pi
butų arba mokėjo kiek norė
nigo neatgaudami. Tokie sko
jo; savininkui buvo geresnis
linimo padėtis užsibaigė, ban-1
išrokavimas laikyti kų nors
kai plyšo ir užfddarė nuneš-1
r*
savo naiųe, nors ir veltui, nes
darni milijonus žtnonių turto.
v4.'J
tuščias namas greičiau genda
z
Naujai atidaryti bankai, arba
< «tXs‘ -4— v* ’
Šiandie darbininkas jei ir di
** >;* .
išlikę senieji, paskolų nebeda
rba, bet uždirba neperdaugian
A* .ro, o jei ir daro, tai labai me
v .įkiJ.
šiai, galima sakyti tik tiek,
nkas. Tat ši yra taipgi svarbi
*v/
kad vos-ne-voš gali žmoniškai
*"**« • **• T”
priežastis, kliudanti namų sta
Geri virėjai vartoja
•V
pragyventi. Tat sn nuomu ki
*<</
tybai. Svarbiausia gi priežas
daug
šviežio
pasterizuo
binu, nuomininkas atsiras ke
to pįeno maistui. Jis
tis, kliudanti statybai, tai kad
bliame padėjime, taip kaip
pagerina maisto skonį
iki šiol dar nieks beveik namų
—
prideda kvapsųį.
daugybė savininkų, kada bu
nenori įsigyti, o kiekvienas
Geros motinos prižiū
tų nuomos •nukrito, o nuošim
norėtų jų nusikratyti. Tat ši
ri,
kad kiekvienas as
čiai už paskolas pasiliks gerų
muo šeimoj išgertų sti
milžiniška šioje šalyje indus
jų laikų. Daugelis savininkų
klų pieno, su kiekvienu
trijos šaka dar neišsijudins
dėl to tapo išblaškyti iš savo
valgiu, nes jis padeda
taip greit, dar ilgai visokios
išlaikyti sveikatų.
namų už taksus už paskolas;
TAUPYKIT PINIGUS
lūšies
amatninkai
lauks,
kol
jų vietas dabar užėmė naujie
Pirkite šviežių pienų
ji savininkai, kurie vieni ge gaus darbo prie statybos arba Į
iš reguliario savo pie
Dovanos prie tikietų: 1) “Draugas” ir “Laivas” vieniems me-tams; 2) Krėslas^ vertes apie
niaus garantuojančio
ruoju susitaikė su skolintojais prie gaminimo medžiagos.
gerumų. Jis paliks jį
£35 - ROOSEVELT FURNITURE CO; 3) Deimantinis žiedas, vertės $25 — RAPOLAS
be teismo priėmė namus už
kasdien pas jūsų duris
[skolas, o kiti teisino keliu
ANDRELIUNAS;.4) Muzikaiiškas instrumentas, vertės apie£l5, JOHN A. KASS; 5) Rad
— tai parankus ir tau
Katalikams netinka Ir to
namus atsiėmė. Dabar, reika^ kia spauda, kuri nors nestoja
pus būdas pirkti.
ijo, vertės apie #50, JOSEPHF. BUDRIK, Ine.
MILK FOUNDATION. INC.
ląms šiek tiek pagerėjus, sa atvirai į kovų prieš tikėjimų,
A non-proflt organfi&tlon cndowed to gi ve out eclentflc
vininkai pakels nuomas, nes bet ir negina tikėjimo, nei
factg on reneral Health.
'205 W. Wa<-kcr Ori ve,
prie to jau einama.
Chlcagii
nesirūpina katalikų reikalais.

■

Leonas

Paskola

J.

Viščila

Sekmadienyje

/

i

79th ir Archer Avė.

PIENAS

Palaiko

SVEIKA

Šeimynų,

Būtinas

reikalas

Kad išjudinti statybų; kuri
duotų milijonams žmonių da
rbo ir duonos, reikalinga nu
mušti mokesčius už namus iki
1 nuoš. tikrosios namų vertės.
Kės iki šiol ta baisioji našta i
buvo- kraunama daugiausiai
ant namų savininkų pečių. Jo
kia politikierius neklausė, ar
tu turi kokį nors pelnų iš sa
vo namo, ar ne, bet užtenka
to, kad namą turi ir apdėjo
mokesčiais; mokėk ir užbaig
tas reikalas. Neužsimokėjei iki
paskirto laiko, užkrovė ant
tavęs bausmę; dar to negana,
neužsimokėjai iki paskirto lai
ko bausmės ir taksų su visais
Į
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landietis gabus niuzikininkas, civilizuotu ūpu, nors, gal, ir
karalius Brian Boru, kuris nebloga5 valia, susidarė tokiu
.vartojęs dvidešimts astuonių keista muzika.
stygų lyrų. Si lyra dabar ran-j Negrai turėdumi laisvę, pra
dasi Dublino muziejuje. ' Vė-'dėjo plėstis po Amerikos vaiSvarbus pranešimas
Praeities užrašui ir civiliza-1 Būdamas keturiolikos metų
stybes, įsimaišydami į tarpų
liau
žymima,
kad
Anglijoje,
Amerikos Lietuvių Katalikų
cijos eisena aiškini rodo; kad Paleshina išvyko į Komų stumuzikos
dirvoje,
darbavosi
T.
baltųjų,
bet
jie
nenustojo
linic“Studentų Organizacijos Cent
Kotuos Katalikų Bažnyčia bu -dijuoti muzikos. Vėliau augių
I ,
' * '.
>
i F Y* *
smintis
sava
ja
muzika.
Aišku
Tallis,
W.
Byrdas.
Jonas
Bull
vo globėja visokio meno. Kri-;1 žęs į ghntųjį miestelį vargani
ro Valdyba šiuomi praneša,
kad
tas
keistas
laukinės
mu
ir
Henrikas
Purcell
(gimė
iš rytu vaikučiai ėjo prie M StudenUJ.ir Alumnų Mi.
k&tionijos pradžioje buvo sta-' ninkavo. Jis ten vedė ir po
zikos
triukšmas
padarė
įtakos
1658"
m.,
mirė
1695
m.).
Sako

įvyks liepos (July)..2 d.
tomos puošnius bažnyčios, ka keturių metų Jmvo pakviesta^
pirmos šv. Komunijos. įspū
ir
į
baltuosius
žmones
ir
tuo
ma,
kad
pastarasis
buvęs
vie
(pirmadienį) ir 3 d. (antradictedros ir, bendrai, įvairūs ma- kaipo ebotvedis į Šv. Petro,
dis buvo kuogyąžiausias.
pat
sykiu
rado
to
“
meno
“
pa
nas
žymesniųjų.
Jis
-rašęs
orą
nį), Marianapolio kolegijoje,
ldmnamiai Dievo garbei su j Didžiųjų Katedrų, Komoje.
sekėjų.
Tat
devynioliktojo
torijas,
operas,
bažnytinę
if
vairiais meno papuošalais. Tat 1555 metais ji^ buvo Šv. Tėvo
Šiemet Keuoshos high sclio- Thompson, Conn.
Kenosha,
Wis.
—
Sekmadie

įvairių
muzikų.
šimtmečio
pradžioje
baltieji
aišku, kad tam buvo panau privačios koplyčios vargoni
ol’ėje baigė keturių metų kur Visos Studentų ir Alumnų
Paprastai, kaip viskas vys- žmonės pradėjo maišyti savo nį, birželio 17 d., parapijos
dotas mokslas.
Tada buvo ninku. Įvykus popiežių f>erkuopos privulo atsiųsti į sei
losi laipsniškai, taip ir orą muzikų su ta negrų necivili svetainėje įvyko mokslo metų, sus 282 studentai.
daug rūpinamasi ir muzika. mainai, Palestrina buvo paŠis būrys susidėję iš 23 tau mų kuo didžiausį skaičių detorija po truputį rutuliavoei t zuota įvairenybe ir tokiu bū užbaigimas ir išdalinimas di
Iš padavimų randame, kad Po liuosuotas nuo 4os pareigos,,
tų, iš kurių Lietuviai* užėmė lcgatų-čių alumnų, studentų ir
tokį laipsnį, kad vėliau virto du prasidėjo “džiazas“, arba plomų baigusiems parapijos
nes
tada
buvo
toks
parėdinias,
piežius Silvestras įsteigė pir
trečių vietų. Pirma vieta teko narių rėmėjų. Kiekviena kuo
operomis. Filippo Neri, kuni lietuviškai vadinant ‘jovalas’ mokyklų.
mųjų muzikos, giedojimo mo-1 kad vedę žmones negalėjo, Rū
vokiečiams, o antra lenkams. pa siunčia po vienų delegatų
Vakaro programa buvo įPatys “džiazo“ vartotojai’
kyklų (330 m. po Kristaus). | turėjo teisės ten giedoti. Bet gas miręs 1596 metuose, turė
Lietuviams tenka garbė, nes'nuo kiekvienų penkių pilnai
jęs muzikalių gabumų ir bu “specijalistai“ išsireiškia a- vairi. Publikos atsilankė ne
vėliau
buvo
padarytos
išimtys
$v. Aiubroziejus, Milano vys
vęs meno svajotojas. Jis su pie jį, kad tai yra tik gandi mažai. Buvo ir svečių, uuks.fi. i toks stovis parodė lietuvių su j užsimokėjusių kuopos narių.
ir
Palestrina
vėl
buvo
pašauk

kupas davė pradžių muzikos
si pratimą.
Į Delegatų įgaliojimai privalo
kitais kunigais sudaręs grupę, mas modemiškos nuotaikos valdininkų. Adv. Leo Vaudskalei. (Iregorius I, didysis, su tas prie savo senųjų pareigų.
kurie tam tikroje bažnyčios dabartinių idėjų. Aišku, ta> reil pasakė kalbų. Miesto bur
(Tęsinys 6 pusi.)*'
darė notacijų, kuri ir po šiai 1571 m. jis buvo pakviestas į
Parapijos svetainėje per vi
mistras H. Laughlin, apskri
daroma
pasipelnimo
žvilgsniu;
vietoje
pradėjo
perstatyti
dienai yra vartojama bažny Šv. Petro Katedrų, kur ir* buMinius arba bažnytinius vei moralybė paliekama šaly. Jau čio gynėjas, lst Nat. banko są vasarų, kas pirmadienio va
i vo iki mirties.
čiose.
bus rodomi judamieji • Jūs galite gauti pas savo vaistini
kalus giesmėmis, vėliau pridė veik visiem žinoma, kad ‘džia j prez., Sinimųns Co. pirm. ii karą,
<v V
■ -i_ i • **r
i • •
• I Uiin, >lkrą. TONIKĄ, kuris per tiko,
Po minėtų bažnvjįnės
J Palestrina buvo kitokio ty darni tinkamus judesius. Tat zas’ nėra nieks daugiau, kaip daugiau žymių asmenų. Piplo- paveikslai “Laukups gyveni- paiką buvo vieno (žymaus Gydytojas
Z, T„
preskripclja. Tai yra tikrai gera nauzikos pijonierių, prasidėjo pla , py uiuzikininkas, negu jo pi- ši mintis ir užmezgė pradžių tik muzikalinis triukšmas, ar- mus išdalino pats miesto bur llias raistuose . Įžanga 20c.. jiena dėl vyrų — tik relkolauglte
tesnis darbas toje dirvoje. M u- j rnatakūnai, nes jis pirmas pra moderninei, oratorijai ir ope-1 ba, kitaip sakant, darkymas mistras. Kleb. kun. M. Urbo vaikams 10c.
zika buvo tobulinama ne tik dėjo vartoti bažnyčioje daug- rai.
muzikos, vartojant visokius ' ravičius pasakė įžanginę kal
•Komoje,, bet ir kituose kraš paišinę muzikų. Tiesa,, su lai
bų, perstatydamas miesto vai
Mėnesinis treatmentas, už Dolerj —
Vėliau grąfas C. Bardi, su keistus diskordus.
pilnai garantuotas. Jeigu jūs nesi
A
tuose. Jonus Dunstabte dar- - j-u bažnyčioje muzika buvo
REMKITE
KATALIKIŠ
(liniukus.
\
jausite tvirtesniu, arba jeigu ne bū
rinkęs apie save būrį poetų
site pilnai patenkintas, jūsų pinigai
Paprastai, visur es&nia dvi
bavosi Anglijoje ir ten mirė plačiai iškrypusi į operetiškų
bus jums sugrąžinti.
Mokyklų šiemet baigė seka KĄ JĄ SPAUDĄ
ir muzikmiokų, pradėjo vaidi pusės. Pav., žmogaus bumą —
14.)5 ni. Gttillaume Pufay, bei (įp^
vėliau buvo* pada.
nimus. Tokiu būdu palengva liežuvis gali būti naudojamas ntieji: L. Jusis, L. BitąutaA
gas, daug pagerino muzikos pytas tam tikras apribavimas
LIETUVIAI
DAKTARAI:
M. Bursa, II. VVutzen, 1. Moe*
išsivystė dabartinė opera.
žmogaus gerovei arba jo pra
notacijų. .Jis mirė 1474 m. 13G4 metais šv. Tėvas Pijus
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
kus, U. Kondreckis, H. VarJean de Okegheiu “Muzikos Įy? pasitaręs su kardinolais. . Vienas iš pirmųjų operų ra žūčiai. Panašiai esti ir su mu nis, L. Barskaitis, B. Kamins TcL CANai 0257
Mes. PROspcct 6050
Princas iškėlė Paryžiaus va- uždraudė įvairių daugbalsinę šytojų yra Ąjessandro Searla- zika. Ji gali būti pavartota kas, V. Kalasinskaę, J. Berrdų muzikoje. Ji^ mirė 149.) bažnyčioje muzikų, tik leido tti C^iuiė Sicilijoje 1659 m.). geram ar* blogam tikslui; ji zanskas,-J. Zalatoris ir K. Gu
‘. ,
DENTISTAS
Jis
buvo
gabus
harpikordo
|
gali
būti
gera,
ar
bloga.
Se
,1446
SO.
49th
CT., CICERO, IDE.
m. Orlando di Lass'o, minęs vartoti vienbalsių gregorijoni-.
dmanas.
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS
ir
CHIRURGAS
1594 m., sakoma, buvęs did skų. Bet šis apribavimas ne grojikas, geras chorvedis ii niau esū minėjęs apie gerų
SO. HALSTED ST., CHICAGO
Visa programa baigės Lie 1821 „SOtTH HALSTED STREET 3147
Paned. Sered. ir Subat. 2—9 vai,
žiausias tų laikų muzikinin- lietė Palestrinos muzikos. kompozitorius. Jis yra para ’ muzikų; bažnytinę ir pasauli
tuvos himnu. .
Rczldbncija 6000 So. Artesian Ave.
kas. Jis gyveno Muniche, Vo- Nors jo muzika buvo daugbal- šęs apie 115 operų. Jo . arijos i ne — svietiškų. Bet pasaulinė
Valandos: 11 ryto lkl 4 popiet
Dienoms Tel. LAFaycttc 5793
• kietijoje.
yra ypatingo grožio. Jis tu • kuri yra vadinama “džiazas“, na, niekuomet nėra vėlu. Ga
6 lkl 8:30 vakare
Naktimis Tel. CANai 0402
sinė,
bet
ji
liko
bažnyčioje.
T •.
’
t
rėjo
gabių
studentų,
iš
kurių
j
daug
skiriasi
nuo
muzikos
tt
lima turėti gražių, smagių pa
Veik tuo pačiu laiku gyve- Tat, Palestrinos muzika yra
Tel. l.AFajette 7650
tikra
Kažnvtinė
muzika.
Jo
pažymėtinas
Handelis.
Už
bažodžio
prasmėje.
Nors
jau
silinkstninimų
geresnės
no žymiausias muzi kininkas,----- ------- „------------- .
.
..
_____
_ ___ _
Tprie
..._ o
--------Palesti-imu Palestrinos tikra- 1 kūriniai ir po šiai dienai yra lytines kompozicijas, šv. Tė gal, kai kur yra ir. pagota:
iš7tuiniant «džiaeąn
Vai.: .2 iki a popjat, 7 Iki 9 vuk.
i bet -dar toli gra iš muzikos.
sis vardas buvo Oiovanni Pie į giedam i, beabejo, ir bus 'gie- į vas ^carlatti suteikė Vyties, ir sušy
Nedėlfejo. pagal sutartį
GYDYTOJAS
Ir
CHIRURGAS
rluigi. Jis hifv'o'vadinamas Pa į darni. Palestrina mirė T594 m Garbės vardų. Jo sūnus Domi žu netinki jų’ pavadinti muzi -------------- - --- ----■ ——
O/rice Tcl. REPubllc 7696
ka. “Džiazas“ yra tokios ru
lestrina dėlto, kad gimė (1526
Pažvelgus į kitų kraštų mu ninkas taip pat/buvęs č.yiųus
Res* Tcl. GROvehlU 0617
Vai.:
2
—
4
ir
7
—
9
vai.
vakare
7017 8. FAIRFIELD AVE.
lu.) miestely vardu Palestrina, zikos praeitį, randama, kad uiuzikininkas. Tame laikotar šies muzikos garsų mišinys,
leL CAEajette 8057
W.
py
buvo ir daugiau darbuoto kurio pildytojai, arba, kitaip
netoli Romos. • '
i dešimtam šimtmetv buvęs ir
Tefc CANai 0402
jų muzikos dirvųję, bet Scar- sakant, muzikantai, interpre
2423 W. MAJUįL'ETTE ROAD
latti skaitomas žymiausiu.
tuodami klausytojui arba šo
GYDYTOJAS Ir C1URGKGAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ®
Res. and Office
Office Phone
kikui, kelia įvairius jausmus,
2359 So. Ucavilt SU Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Kėtv. 9-12 ryto
l’KOspcot 1028
Nedėlfoj susitarus
CANAL 0706
kuris, pardavęs “džiazo“ įta
Tcl. CANai 612j
Iš kai kurių padavimų ran kai, lieka net apsvaiginta^ to
Įsigyk tris Vyskupo P. P. Būčio
(Prie Archer Ave. netoli KedMe)
jausmo.
Aišku,
to
pasekmės
Valandoa: nuo 2 lkl 8 vai. vakare
dama, kad “džiazas“ paeina
eereaomla ir uedėllomle pagal
moksliškas knygas, vardu:
PHTSICIAN and SURGEON
tik
ir
lieka
vien
išviršinis
jau

. sutarti
iš negrų. Seniau negrai, bū
w r dentistab
dami Amerikoje vergais, tu smų suardymas.»Keiškia, ‘džia
KATALIKŲ TIKYBA’
OFFICE HOURS:
rėję liūdnų muzikų. Yra žino zas’ stumia žmogų į žemuosius
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
(Kampos Leavltt SL)
Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti ma, kad,-paprastai, prispaus jausmų palinkimus.
Bunday by Appolntment
Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
ta žmonių siela lieja liūdesio
Neįižgrneijamas yra fakta.-.
Nuo 1 iki 8 vakare
talų Sudėjime — “Tikiu į Dievų Tėvų“.
jausmus, reikšdama juos mu kad yra daug ‘džiazo“ my
Seredoj pagal suturi)
DR. STRIKOL’IS
zika,
malda,
elgesiu
ar
kitaip
lėtojų,
bet
sykiu
reikia
parei
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
GYDYTOJAS IR CHIP.URGA8
kaip. •
kšti, kad neviskas yra žmoni
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia.
Tet CANai 0122
Phone
Hemlock
2061
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
Abraomui Linkolnui paliuo- jos pamylėta, kas yra dora ir
DR. JOSEPH KELLA
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.
OFISO VALANDOS:
savus negrus iš vergijos, pra kilnu. Škf nelemtas svaigulys
Nuo > lkl 4 tr auo 6 Iki S vkk.
tomas —
Nedėliomis pagal sutarti
dėjo pas juos linksmėti ir mu yra apėn^ęs daug jaunimo p
• - GYDYTOJAS Ir CHIRURGJ
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuoOfiso telef. BOCIevard 78M
zika.
Žinoma,
nebūdami
civivarnose
šalyse;
jis
yra
pasicj
Valandos:
9
A.
M.
iki
8
P.
M.
I
dėųjį* Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas
Namų Tcl. PROspect 1930
’ Nedėliomis pagal sufartį i
lizuot&is, negrai * negalėjo ir .kęs net Lietuvų. Jau ir ten
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė.
Valandos 1—3 ir 7—8 vak.
geros muzikos sudaryti. Aiš. kaį kur mėginama “džiaz.uO
Kristaus viešojoje gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
TcL BOVLcvard 7012
Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti
lai, Bažnyčios ‘įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas.
ku, jie pradėjo barškinti, ska ti“, nors keistai išrodo, kaip
REZIDENCIJA
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apdambinti pagal savo laukinį — i kaimiečiai ji juokingai imiraiš-^1.90. '
DKNTISTAS
afrikoniškų būdų. Tat, jų ne-J tuoja. Bet taisyti, kas taisyti-

Pirmieji Muzikos Pionieriai
Įlašu

A.

P.

STUDENTU IR ALUMN
SEIMAS

i MSCONSIN'O LIETUVIŲ ŽINIOS

Stulga

MANDRAVICKAS,

VIKTORAS

—

815

45th

Street,

generalis

agentas

Wis.

Kenosha,

O

BURMISTRAS IŠDALINO
DIPLOMUS

fl

Lietuviai

school'ėje

High

Judamieji

j mas

paveikslai

bi-

NE

NUSIMINKITE

i

imi-

Žemaičių

Juzė

Nu^a

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. G. WINSKUN AS
4140

LIETUVIAI

DR. A. RIČKIIS

2136

24th

St.

i.

West

Str.

43rd

63rd

St.,

D

N

E

T

corner

—

TIKIU

Į

I

S

A

T

ARCHER

4204

S

2201

.

AVE.

nuo

9

Sacramento

v.

8 v.

ryto iki

vak.

4645

So.

Ashland

Ave.

DR. S. BIEŽIS

DKNTISTAS

TIKYBA,

JĖZUS

tl

KRISTUS.

6558

So.

West«m

Avenue

2201

DR. C. Z. VEZEL’IS

KATALIKŲ

TIKYBA.

III

tomas,

ŠVENTOJI

4645

tris

tomus

sykiu

imantiems

$2.80.

Audeklo

apda

rais trys tonini sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbioš ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.'
Ola ljuplMk
——-—i. ............. .. ...........................

Gerb. "Draugo'’ admftitat.recijal:
Siunčiu t................ u2 kurluoa atalųiklte man Vyskupo Būčio knygas
"KATAUKŲ TIKYBA". '
' ' I tom%, — TIKIU. Kaina |1.0o:,-apdaryta. |I.»S
II tomą •— JPZUS KRISTI’S Raino vl 60f apdaryta $1.90
III tomą — SV. DVASIA Kaina 81.66; apdaryta >1.35.
nrhe:
.
Munčiu 32.80, knd ' ataiŲ»tun>4te be nptaleų.
Siunčiu >3.68, knd malŲatuinėle audeklo apdarais visas tris vyskupo
Bhčlo kpygua "KATALHCV TIKYBA".

Vardus. Pavardė
Adresas ,...

JVAlIŪi

. stroet

DAKTARAI)

BR. CHARLES SE6AL
OFISAS
4729

So.

Ave.

Ashland

2 lubos
CHICAGO, II.U.
OFISO vlLANIHlH:
Nuo 10 iki 13 vol. ryte, nuo 2 iki 4
vai. po pietų i’r nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 lkl 12
valandai dieną.
Telefonas MlDway 2880

Ren. Phone
KNGt«*woud 6611

Office Phone
TKIanglc 0044

DR.

S.

Cermak

Re

California

Ave.

DR. A. R. McCRADt
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
So.

Halsted

Street

ROOM 210
VąU: 2-4 Ir 7-8 vai. vakare

VAITUSH,

OPT.

So.

Ashland

Ave.

Tctefooa.s llEPulklc 7868

artt 47th Street
’ Vai.; nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal suturi)

OfLso: Tcl. LAFayctte 4017
LIETUVIS
Res.: Tcl. HEMloek 6286
OPTOMKI KIČAM,V AKI4
OfLso Tel. CAUumet 6893
SPfcXI.\l,ISTAK
Res. Tcl. DREicl 9101
Pa.engvina aaių jUiupimg, koris
esti priežastimi
galvos bkaudėjlm-o.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
svaigimo akių aptemimo, nervuotu4142
ARCHER
AVE.
~
•
>
mo. skaudamą aklų kartfj, atitaiso • ♦»
trumparegystę Ir toilregystę. Priren
Ofiso valandos: ,2-4 Ir 6-8 vul. vuk.
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojai
gia teisingai akinius. Visuose ateiti*
Rusas Oydytojas Ir Chirurgas
2515
WEST
69th
ST.
Rezi.ti iH'ijos Ofisas: 2656 W. 69tli Kl
VniVi,
1 *t*mu0*s egsanilnavimas daromas su
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir elektra, parodančia mažiausias klai
Valandas: 10-12 Ir 8-9 vąI. vak.
visų chroniškų ligų
das. Bpeclalė atyda atkreipiama
1 Of. ir Res. Tel. HEMloek 6141
Seredomls ir Nedlllojnls pagal su tar
mokyklea valkus. Khetvoe akys atlMisomoa Valandos nuo 10 Iki 8 V.
Ofisas
3102
So.
Halsted
St.
Valandos
Kndeifoj nuo 10 iki 12. Daugely at
itikimų akys aiiUiMuMOM be akinių. O A nziniot- nnn fi « v a V arais
‘Kampos 3lst Street
Kalius, pigiau Kaip pirmiau.
4 * 4 popiet, QuO b - O vakaram
4712
SO.
ASHLAND
AVE
1
- ________________________________ _
.
Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak.
GYDYTOJAI IR CHIRUROAS
4157
ARCHER
AVENUE
Nedėliomla Ir ftventadienla& 10—13
Phone
Boulevard
7589
Office Tel. Wentworth 6336
Tcl. VIKginia 00.16
Roa Tel. Hyde Park 3396
Ofiso vai: 2—4 ir 6—8 p. m.
Nedėliomis pagal sutarti
Pitone CANai 6120

DR. J. RUSSELL

DR. A. A. ROTH

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. T. DUNDULIS

DR. MAURIGE KAHN

GYDYTOJA8 Ir CHIRUROAS

7850

• • 7.......

6631

W.

DVASIA.

Turinys: Šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir
Siinaus. Kalbėjo* per pranašas. Malonė. Šv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš šv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa
tybės ir Šventųjų Bend-rav i mūs.. Nuodėmių atleidimas.
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtinifnas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė.
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35,'
Visus

Cermak* Rdad

W.

DIEVĄ.

Vai.:

KATALIKŲ

DR. G. I. BLOŽIS

Chicago

DR. A. P. GURSKIS

S

tomas

DR. J. J. SIMONAITIS

“džiazas“

2403 -W.

I

Street

47th

Avenue

DR, J. J. KO W ARSKAS

TIKYBA,

W.

X—SPINDULIAI

Amerikoniškas

3051

KATALIKŲ

2643

DAKTARAI:

Res.

BŪK PROTAUJANČIU KATALIKU!

Archer

Office:

4631

SO.

ASHLAND

AVE.

Tel. YARds 0994
Rea.: Tel. PIAza 2400
Vslkndos:
Nuo 10-13 -r. ryto: 2-1 Ir 7-8 v. ▼.
Nsdėldienlaig auo 19 iki 11 diena

.**a'*«^.

DR. KARL NURKAT

DR. SUSANA A. SLAKIS

MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
ARIA
.
ePSCLALISTE
ir prirenka akinius
6900 SOUTH HA f*STED ST.
nt.Makomingai
Vai.: nuo 10—iv.pp.
Valandos: t lkl 4 po pfetų. 7 lkl 8 vak.
Nedėtoje pagal sutart)
CTDO

2201 W. 22nd Cermak Bd.

[•aky’-i’s Mradoma

Tcl. Ofiso nOI’Levard 5912
Rcz. VlCtory 2113

-lt

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:20-8:10

756 W. 35th Street

B R A IT O A
-T—
; Minkštų gėlimų ir užkųnd- lis laimingai pasieks tikslų, pavojų baigs mūsų tautos' di- j teratams, gali pagarsėti litera/ tikas, Izajo pranašyste. Vertė
; žiu bus vietoj. Bet jeigu kas realizuos visame pasaulyje g> aižiojo vandenyno nugalėtojų,: tūros istorijoje, kaip Cumber ir Konientorių pridėjo vysku
nori gali pasiimti savo1 šei- j\enafičių lietuvių troškimus Dariaus ir Girėno kelionę,
land, Anglijos, ežerai, apie ku pus Juozapas'Skvireckas, plo
mylioms užkandžius ‘beskes’. ir norus, Lietuvui suteiks di
riuos apsigyveno Coleridge. nais popieriniais aptaisais kai
į Nepatingėkime ir nepašykši Bus įtaisytas garsiakalbis džiausiu laimėjimų ir įrodys lėkime kelių centų atvažiavi Wordsworth, Soutbey. Istori- na $3.00. ‘
ir turėsime mažų programėlį, J visam pasauliui, ypač Liet.
Vadovas Sakyklai. Trečioji
mui į aukščiau nurodytų aero i joj jie pasiliko Lake Poets?
'
(Turėsime
Kimi
ville
Bards!
”
)
Lietuvius pasvųikins Mayoras priešams, jog ir jos sūnūs tu- dromų. Tikiuosi, ir turiu vii- į
knygų, Pamokslai apie Dievo
SOFIJOS
Davis ir Airport manageris J.' rį tokius pačius gabumus.
Malonę, Sakramentus ir Mal
tį, visus savo pažįstamus pa
kuri persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 22 dienų,
Berry. Keletu žodžių tars vie-' kaip ir kitų tautų,
dų, Antrasis padidintas leidi
1930 metais, sulaukus apie 17 metų amžiaus. Gimus
matyti ir susieiti ten, kur to
tiniai
komiteto
nariai
viešai
>
Bet
šiai
kelionei
dar
trūks
ir augus Chieago, 111. Paliko dideliame nuliūdime tė
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
je dienoje ir vietoje, kurioje
velius A. J. ir Kotrynų Kafeivus, dėdę Wm. J. ir He
padėkodami Clevelando m les ta kapitalo,, o mūsų juuuas bus suplaukę: iš Clevelando,
kas. Kaina $1.50.
lenų Kareivus, Chicagoje, tetų Onų ir Mykolų Petrai ti to valdybai.
tautietis F. Vaitkus jo neturi Akrono, Youngstowno- ir visų
Naujas TestamcnUs. Vertė
čius ir šeimynų, Philadelphijoj, taipgi ir kitus gimi
Juozapas Skvireckus.
Pust?
Taipgi pats k-itenaataa Fe-:fet’ n'“° .*»'**<'> »»» » Clevelando priemiesčių lietu
nes. Liūdnai atminčiai mūsų mylimos ir brangios du
krelės ypatingai mums čion lankanties, bus atlaikytos
620; kaina $1.25.
liksas Vaitkus pasakys trum jo nei nenorėkime ir nei ne viai — Munieipaliame Airpošventasis
Raštas,
Senojo
šv. Mišios birželio 22 dienų, 1934, 7:30 vul. ryto Šv.
reikalaukime, nes jis už tai rte prie Brookpark ir Riverpų kalbų.
Jėzaus Sirtlis ir Jaunimas.
Kryžiaus parapijos bažnyčioje į kurias prašom visus
Naujojo Įstatymo, su Vulga
stato
savo
gyvybę
pavojun,
ko
gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti, dau pra
side Rd.
tos tekstu, Aukas Tomas, plo Laisvai vertė knn. Zajančkau
Clevelando Aviacijos diena i jneil5> įr visa lietuvių tauta,
bėgo keturi metai kaip fa negailestinga mirtis išplėšė
Iki pasiinatymi.
nais popieriniais pptaisais kai skas, M. I. C. Pusi. 55; kaina
yra paskutinė iškilmė! Visi tu'Denorėtų matyti.
iš mūsų tarpo brangiausių mūsų dukrelę, kurį amži
10c.
Jūsų “Senelis” na $3.00.
nai ilsisi Šv. Kazimiero kapinėse .tarpe savo mylimų
lėtume susirinkti ir išlydėti
visi lietuviai laukia tos dieŠvdnč. Jėzaus širdies Troš
jų dviejų broliukų, kurie palikote mus vienu du ilgė
i mūsų drųsųjį lakūnų į taip lius, kada jie galės sukaupti
Šventasis
Raštas,
Senojo
ir
kimai. Parašė kun. Pr. Vaitu
tis, ir laukiate, mūsų ateinant.
I. AR ŽINAI?
tolimų ir pavojingų kelionę. savo jėgas, mintis ir širdis suNaujojo Įstatymo arba Testa kaitis. Pusi. 32; kaina 10c.
Didžiai nuliūdę Tėvai ir giminės
Clevelandiečiai lietuviai pasi- tuo narsuoliu, kuris bus auk
mento su Vulgato tekstu, Ket
KAD A. L. IL K. studentų
rodykime kų mes galime. Iki ščiau vandenyno ir jįjį lydės
virtas Tomas, kaina $4.00.
pasimatymo Clevelando Mum ten, nors kaip ne palydovai, 4 kuopa, Rochester, N. Y., ir
Šventasis Raštas, Senojo
tipai Airporte birželio 24 d., bet jį lydės mintimis ir visais L. Vyčių 48 išleidžia savo mė
DRAUGAS PUB. OO.,
i
Testamento III. Psalmių kny*
j
nesinius
laikraštukus,
o
stude11 vai. iš ryto.
tėv ynai niškais
jausmais ii
2334 So. Oakley Avė.
: ntai laikraštėlį “Lituanica”; ga, patarlių knyga, Eklezias
ALTASS Clevelando Kom. lauks žinios su laimingu pa
sisekimu mūsų Tėvynės Lie vyčiai Springfield, 111., ‘Kni
ght Knews’? (šnipas norėtų
GRABORIAI:
tuvos žemės.
ONA ŠIMKIENE
pamatyti šiuos žurnaliukus;
(Po tėvais šarkaitė)
Taigi, visų Clevelando lie
STANISLOVAS
jjrašau atsiųsti).
Mirė
birželio
17
d.
1934
ip.
5:10
tuvių didžiausia ir būtiniau
VAINAUSKAS
’S
vai. popiet, sulaukus pusės am
ROSELLI BROTHERS, INC.,
Clevelando
lietuviai
niekuo

žiaus.
Kilo
iš
Telšių
apskr.,
bioKAD Kmitville, netoli Mašia
prievolė
susirinkti
į
virš
Mirė birželio 49 <L, 1934 m,
PAMIKKLŲ DIRBĖJAI
plaukės parap., Pugemino kai
S vai. ryto, sulaukęs 12 motų
met nebuvo paskutiniai kiek minėtų vintų, pasivažinėti Li liunapolio kolegijos, kur apsimo. Amerikoje išgyveno 20 m.
amžiaus. Uunęs Chicago, Iii.
Specialistai Ukaltme lr ISdlrMPaliko dideliame nullūdfinė
Paliko
dideliame nuliūdime
viename savo tautos svarbes 11 anica ll ir susipažinti st j gyveno Amerikos lietuvių žy
me vląoklų rūAlų paminklus
Ir
vyrą
ApoUoną,
sūnų
Ędvardą
moliną Oną, tėvą Petrą, tris
12 m., dukterį Marie 3 m., ciograbnamlua.
seseris; S^etaniją, Pauliną ir
niame
darbe.
Tikimasi,
jog
cę Eleonorą Jąnčienę, dėdes:
josios vairuotoju, kuriš, vra ' miausis beletristas, Jonas Kmi1
Marijoną, du brolius Petrą Ir
Teodorą lr Justiną Janėlus; o
Mūsų Šeimyna specializuoja DaAleksą, dėdę ir tetą. Boleslovą
nepasiliks,
nepasirodys
silp

Lietuvoj motiną Domicėlę, tė
vilties, raini ingai ir be jokių tas, susibūrus ten kitiems limo darbe per Šešias kartas.
ir Veroniką Sargeli, s, tetą ir
vą Pranciškų, dvi seseris ir tris
niau už kitų kolonijų lietuvius
dėdę Leosą ir Kazimierą VIbroli'us.
Veekllę paminklų reikalus tie
šotus ir gimines.
•
Kūnas pašarvotas J. J. Bag
siai mu pačiais Išdirbėjai*
ypatingai,
kaip
birželio
24
d.„
Kūnas pašarvotas 829 West
dono koplyčioj, 2506 W. 63rd
3 3 r d St. Laidotuvės {vyks šešSb Laidotuvės įvyks ketvirta
kurioje įvyks visų Clevelando t
tadi'en). birželio 23 d., iš namą
dienį, birželio 21 d., iš koply
8 vai. bus atlydėtas j Šv. Jur
čios 9 vai. buą atlydėta į Gi
lietuvių 'rengiamoji aviacijos i
gio parapijos bažnyčią, kurioje
mimo Pan. šv. Mar. parapijos
jvyks gedulingos pamaldos ui
bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
diena, kurioje į Clevelandų atvelionio sielą. Po pamaldų bus
gos pamaldos už velionės sielą.
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklą
Po pamaldų bus nulydėta J šv.
vyks lakūnas Feliksas Vait-'|
pines.
ir Grabnamlų
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
Vienas blokas J rytus nuo
Nuoši’rdžiai kviečiame visus
kus
su
Lituanica
II,
kuriaja
tonines, draugus-ges i'r pažysgimines, dra*«gus-ges ir pažysdidžiulių vartų
lamus-mas dalyvauti šiose lai
tamus-maa dalyvauti šiose lai
Didžiausia paminklų dirbtuvė
1
apie
rugpiūčio
pradžių
pakils
Į
dotuvėse.
dotuvėse.
Chicagoj
Nuliūdę: Tėvai, Seserys, Bro
Nuliūdę: Vyras, Kūnus, Duk
‘
į
padanges
į
didžiųjų
kelionę
.............. -o------------liai, Tetos, Dėdės ir G.nihivs.
tė, Ciocė, Dėdės ir glmiuės.
Suvirti KO metų prityrimo
• Trys telefonai:
į LietuVų. Jei viskas gerai ir
Laidotuvėms patarnauja gra
laidotuvėms patarnauja gra
bo rius S. P. Mažeika. Telefo
borius J. J. Bagdonas. Telefo
Rčz. PENSACOLA 9011
laimingai pavyks, tai mūsų
Pirkite tiesiai iė dirbtuvės ir
nas YAKds 1138.
nas .REPublie 8100.
BELMONT 3485
laitpjklte pinigus
. jaunas oro erelis nusileis Lie, Ofrlcc: H1I.LSLDE S,8«»
I
------ o------ Viucent Roselll, seer.
Alfred Rosclll, pres.
Mes atlikome darbą daugeliui žymes
1 tuvos /laikinoje sostinėje —
nių Chicagos Lietuvių.
ktuvas kuris darys įvairius
Kaune. Jis pasveikins* mūsų
vartimosi ore taip vadiname
vardu visos Lietuvos sūnus ir
loop-tlie-loop. be. to bus šoki
dukteris, o, kas svarbiausia,
Visi Telefonai:
mas iš orlaivio jiarašhittr. Vie
jei mūsų jaunuolis ir drąsuo
arti Grand Avė.
Cleveland, 0. — Clevelando nu žodžiu ar norėsime pasiva
Telefonas SEEIey 6103
Lietuvių Aviacijos Diena jaui žinėti ar ne, vis tiek bus daug
ko
svarbaus
ir
žingeidaus
pa

visai arti — sekmadienį, bir
Chicago, Illinois
matyti
ir
tai
daiveltui.
Ro
želio 24, 1934. Kaip jau beveik
kiekvienam yra žinoma, toji dos daugiau nėra nei ko rei- j
iškilmė atsibus didžiame ir kal a v.P.
RABORIAI
erdviame Clevelando MuniciLACHAVVICH Telefonas YARda 1138
paliame Airporte prie Brook- 10 PIECE CUbMETIC
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
SĖT $1.97
.park ir Riverside Rd. VakaIR
SONOS
W,l« l» z Fumon, Vlvanl Mt and Inr**
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
face powd.r, >1.00; Rnugr 7sk
rinėj miesto dai yj, Mašinomis cloitea
LIETUVIAI GRABORIAI
Nesirūpink
niežėjlTtaan. Crsani >1.00, Depllatnry >t.M,
ORABORIUS
Fantai Aatrlngant |l.7». Bath Salt t.0>.
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia
plelakanomla.
geniausia privažiuoti bile ke Toliai
Water H.žg. Parfuma >J,7». BrllReikale meldžiu atsišaukti. o mane Turiu automčbilius visokiems
Išbėrimais, spuogai*
llantln. 7»c. Rkin Whlt.net* Tlr.
Totai
darbu būalte užganėdinti
liu iki Brook Park Rd. ir tie Valu. U>.<« Speniai prlca, »J.»7 far all
reikalams. Kaina prieinama.
Ir kitais odos negerumais
Tik
TcL CANai >515 arba 351B
ten plaoaa te Introdue. th(a liną.
siog į Air|»ortų. Lietuviams tų
gauk ridantį antiseptiką Žemo—
2314 W. 23rd PL, Chicago
vardan
3319 Lituanica Avenue
saugus
Aptiekoee.
15c..
<9&,
Adraaaa
dienų yra suteiktas patsai
Chicago, UI.
>1.00.
Siunčiama per paštą COD
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
1439 S. 49th CL Cicero, UL
Grand fcytand. Kuris randasi
Pinigai grąžinami, Jei
TH. CICKRO 3997
nepatenki Mdr.
4605-07 So. Hermitage Avenue
šiaurėj pusėj Airporto. Gali
for
skin
><m
i-yik
TiON<
Van
58O»3th
Avenue,
New
York
ma taipgi privažiuoti ir busai
nuo Public Šųuare tiesiog]
GRABQRIUS tr BALSAMUOTOJAS
GRABORIUS
Patarnavimas goras ir nebrangus
į Airportų. Gi kurie važiuosi
, Koplyčia dykai
' 718 West 18th Street
te gatvėkariais, reikia imti
Telefųnac MONroe >377
1410 SO. 49th COURT
Lorain St. gatvė karį iki Bi
Cicero, IJ linois
verside Ibd. Paskui fiersAsti į
Phone Cicero 2109
Riverside ar Airport gatvėka
Ine.
LIETUVĖ
GRABORIUS
rį ir važiuoti iki
Tel. UICEKO 294
Palaidoja už >25.00 ir aukščiau
t Brook Park.
Moderniška koplyčia dykai
Čia pasitiks automobiliai ir.
IU8 W. ISth Kt. Tel. CANai «174
SYREVVICZE
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
Chlšago, III.
dateš iki Grand Stand.
ORABORIUS

Trečiadienis, birželio 20, 1934

SKAITYTOJAMS
ŽINOTINA

“DRAUGO” KNYGYNE

ŽODIS IR NUO MANĘS

i

venetian MONUMENT CO., INC.

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

LIEIUViy AVIACIJOS
DIENA
J:

527 N. VVESTERN AVE.

Yards 1741-174

LAIDOIAM PIGIAU NEGU Ml i

STANLEY P. MAŽEIKA

J. F.EtlOGst'S

žemo

SIMON M. SKUDAS

ANTANAS PETKUS

J.J.BAGOUNA

J, F. RADŽIUS

Į Lietuvių Aviacijos Dienos:
iškilmę kviečiame visus atsi Į
lankyti. Įžangos visai nebus.]
Taigi jeigu kurie ir neprita
ria antrajam skridimui irgi te
rėš progos pamatyti puikiųjų1
JAtuaniea H ir dat|g kitokių
lėktuvų.
Apart Lituanicoa 11 ir lakū
no ieil'enanto F. Vaitkaus, Lie
tuvių Aviacijos dienoj turtai
rtie dar keletu kitokių lėktų
vų. Vieūas bus trims motetais
- metalinis Ford lėk
* didelis
>
tuvas. Jame gali sutilpti net.
tbūrys žmonių. K i U/ s lėktuvai

I.J. ZOLP

Latdbtuvėine pilnas patarnavimas
galimas ut >35.00
KOPLYČIA DYKAI

ORABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ

1344 S. 50th Avė., Cicero, UL

VĘDĖJAS

1646 West 46th Street
Tel. BOCIevard

K301—8413

"JUOZAPAS EUDEIKIS "

IRTĖVAS
KARAS! 20 to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose.
Durtuvą grumtynės, nuodingi gazal. lėktuvų pnšovlmas. art tl arijos
griausmai, žmonių aprogdintrnnn Ir kitos karo t>alsybės aprašyta W.
T. SGANLON'O parašytoje Ir I-Ja premija Amerikoje apdovanotoje
karo apysakoje
>.
/
>

bue lengvos rūšies Stinson lė-|K^.

“DIEVE,•PASIGAILĖK MŪSŲ/'
(«OD, HAVK .VUCRCV OR'lRt)

400 pusi. OraifiR, tvfrtl npdarnl.
>1*5. Kelkaliiukite: "Draugas**, 2234

Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvese.~ Pašaukite...
REPublie 8340
5340 So. Kedzie Avė.

tik >1.35, su p^ceinntimu
Toalna
’ Oakley*
Avė., Cbicago, III.
J'l (Neturime sąryšių su firmų

tuo pačiu vanlų).

tei

a .. —i

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

savo rūpesčius.

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

Tel. Boulevard 4139

-

Tel. LAFajreUc 3572

J. Liulevlčius
Graborius
Ir
Baisa mis itu Jas

Patarnauja Chlcagejn Ir apylinkėje.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

<092 Archer Avė.

PASAUKITE:

REPublie
2506 West 63pd Street

fl

PĮUlTOAg
ŠOKIŲ K0NTESTAL3

Trečiadieniu, birželio 20, 19S4
Antradienį, liepos S d.

Visi Amerikos lietuviai ka jos valdiniai, gyvenų bet ku
8:30 vai. rytų šv. Mišios, talikai — dvasios vadai, profe rioje prie konvencijos prisidė
West Side. — Rūtos darže
Nuo 9,:30 vai. iki 5 vai. vaka- sijonalai, visuomenės vadai, a jusioje valstybėje, taip pat
Cbieagos lietuvių organįza- kelias į HoUywoodų - į ^Kekmadieni; biržeiio 24 d>> bus
CHICAGO. — Trečiadienį, re s’esijos.
himnai (sendraugai), studeų- bus apsaugoti. Prie konvenci
mų
žvaigždes.
Platesnė
prog
ei jų ir visuomenės masinis su
birželio
20
d.,
7;
30
vai.
vak.
didelis šokių kontestas. ■, Už
Vakare 8 vai. kolegijos sa-, tai-ča ir t.t./ visose Amenikos jos yra prisidėjusios l>atvija,
sirinkimas 1934 m. geg. 17 di narna bus vėliau paskelbta.
Aušros
Vartų
parap.
svetai

gražiausius šokins bus duodaĮėję įvyks seimo delegatams ir lietuvių kolonijose, kurie .yra Estija, Suomija, Belgija, Pran
išrinko Lietuvių Dienai reng-' Simučiui, Simokaičiui
ir moe dovanos. Į k out estų pir nėje įvyksta Marijonų Kole svečiams pagerbti iškilmingas1 susirūpinę mūsų tautos atelcūzija, Didžioji Britanija, Vo
ti komitetų: pirm. L. Šinn<tisJ Žvirbliui pavesta suorganizuogijas
Rėmėjų
mėnesinis
susi1
koncertas,
mutinis įstojo St. Rokas. Bns
timi, nuoširdžiai kviečiami da kietija, Uragvajus ir kitos vai
vicep. dr. Poška ir A. Kums-.ti meno komisijų, Žvirbliui — smagi muzika, vadovaujama rinkimas.
Trečiadienį, liepos 4 d.,, vi lyvauti šiame nepaprastatna stybės, kuriose gyvena daug
kis, sekr. inž. A. Žvirblis, kas. radijo stotį, Miekelifinui kvie Jonų ir Vladislovų.
Nuoširdiiai
kviečiame
visus
Rep.
sų dienų, Marianapolio kolegi ii kilmingame lietuvių katali lietuvių, Lietuvos valdinių,
J. Miekeliūnas, nariai O. Ale- sti kalbėtojus garbinti, šventę
atstovus ir šiaip rėmėjus at- jos gražiame parke įvyks mil kų šviesuomenės suvažiavime bet, Uetuvai neprisidėjus prio
liūnienė ir Maziliauskienė. Šis per radijų, Simokaičiui kvies Stanislovas Antanaitis su silankyti į minėtąjį susirinki žiniška
Naujosios Anglijos
Centro Valdyba tos konvencijos, mūsieji valdi
komitetas tarėsi su Dariaus - ti radijo propagandos komisi Bronislava Zopelyte rengiasi mų. Mes turime labai svarbių “Lietuvių Diena”, sū nepa
niai darbininkai nelaimingais
Girėno paminklo statymo ko jon A.. Vanagaitį, J. Krukų prie vestuvių. Šliūbas bus lie reikalų, kuriuos reik bendro prasta, įvairia programa. *
atsitikimais ir pensijų išmokė
mitetu ir birž. 16 d. nutarė be (Peoples Furn. Ųo.) ir J. Bu pos 23. d., 5:30 vai. vak.
mis jėgomis, sandaringai iš Der seimų pakviesti žymūs
jimo atveju negali pasinaudo
ndrai didžiulę lietuvių Šven dnikų. Tikietų komisijon išri
nagrinėti, apsvarstyti ir rea- asmenys skaityti įdomias pa
ti konvencijos teikiamomis
tę liepos 28 ir 29 dd. su nepa- nkta K. Stulpinienė, (DariausiI Grab. Lacknvičiai šių savai-’ lizuoti.
skaitas. Alnmnai ir studentai
svetimšaliams teisėmis.
prasta meno ir aviacijos pro sesuo), Aleliflnienė, Maziliau- te labai užimti savo pareigo
Prašome, gerb. Tamstos, a-Į atskirai ir drauge laikys saDalia r jau svarstomas ata
grumi. Visas pelnas skiriamas skienė ir J. Čeikauskas. Spor- mis. Šiandie patarnauja prie teinant
IrtotG iį onmi'inl/nno
i*
••
ai
• svn- KAUNAS.
i ą-rpt:tautinis1
susirinkimų, otnoSti
atnešti vo ikonferencijas.
Alnmnai
tinkamose įstaigose' Lietuvos
paminklui. Dainuos atskiri ir to k-jon išrinkti: adv. R. Va- laidojimo Renaldo Eidamavi- pinigus arba' tikietus, Tėvų rstys ir priims savo naujos
ie Tautų
Tau
biuras prie
Sų- prisidėjimo prie tos konvenci
bsndras milžiniškas lietuvių į silįauskas, dr. Poška, Kums- čiaus. Velionis po gedulingų Marijonų Kongregacijos atgai
konstitucijos, projektų — for jungos jau seniai • rūpinasi, jos klausimas ir norima iki
koras. Lietuviai pasirodys į-^kįs ir J. Juozaitis'. Šventės rei pamaldų bus nulydėtas į Šv. viniino sidabrinio jubiliejaus
maliai įsteigdami “Amerikos kad svetimšaliai darbininkai birželio 4 d. prisidėti, nes tų
vairiose sporte srityse. Padų- kalų ir propagandos vedėju Kazimiero kapines. .
Rep. paminėjimo vakarienėje neiš . Lietuvių Katalikų Alumnų Or- kiekvienoje valstybėje būtų dienų Ženevoje prasidės tarp
ngeje įvairius drąsius triksus išrinktas P-. Jurgėla. Aviaciapsaugojami ir traktuojami
parduotus. »- .
• . iganizacijų”.
tautinė darbo konferencija.
darys ir naujų rekordinių lai- jos programų rengia seniau IŠKILMINGOS VESTUVĖS
Taipgi primename Tams Seimo delegatų aprūpinimas kaip tos valstybės darbininkai
mėjimų sieks garsūs Ameri išrinkta komisija: inž. Simotoms, kad kaip kas metai, taip
Visi atvykusieji delegatai į- nelaimingų atsitikimų atvejais
Butrimonių apylinkės ūki
kos lakūnai ir kelios lietuvai kaitis, lak. A. Kiela (Am. Įeit.
Birž. 10 d. kun. ir šįmet, liepos 4 d. pripuola!I si registruodami užsimoka — ir pensijų atžvilgiu. Tam tik ninkai antrų kartų sėjo rasftCiceoio.
tės šoks iž aukščio su parašiu aeroklubo pirm.) ir P. Jurgė- j „ Vaifflna8 ,noterysW.8 ry. Marijonų Kolegijos Rėmėjų pi-; gtudentai $3 (X)? aiuninai it >
slui 1925 m. birželio 24 d. su- dų, nes pirmoji pražuvo. Ūki
tais. Dalyvaus ir kelios Aaneri la. Visos kom,sijos pradėjo'..
..
.
,
N
_
kiekvie-;kviesta tarptautinė konferen- ninkų nuomone, šiemet neim
šių surišo Juozų Navickų su knikas, Marijonų ūkyje - far-Į^j^ $4XX)> už
kos karo aviacijos eskadrilės. veikti, o kitos organizuojamos.
dvi
ci ja surengė tarptautinę kon- siu gero daržovių derliaus.
Elena Zigmontaite. Abiejų jau moje. Malonėkite, mūsų Gerb.jnam bug suteikta
Iš lietuvaičių bus renkama Tai bus milžiniškas įvykis, ko
navedžių tėveliai yra žymūs Draugai, sukrusti visuose sky-1 ni nakvynė, valgis, tikietai į vencG$ svetimšaliams darbi1934 m. Amerikos Aviacijos kio Am. liet. gyvenime dar
ninkams apsaugoti sakytais
ninkams,
Ciceros- biznieriai ir geri riuose prie uolaus, kilnaus irĮvjsns parengimus ir 11
i
jį.
,
Karalaite, kuriai bus laisvas nebuvo.
'.atsitikimais. Iki šiol prie tos
“Draugo” bičiuliai. Žinoma, naudingo darbo, prie gero, sePrašome pranerti
konvencijos yra prisidėjusios
kaipo biznieriai, savo vaikams kiningo pavykįmo minėtajam
Iškraustome visą aavo modelių
Visos Studentų ir Alumnų 28 valstybės. Kai kuri valsty- • aukStą
suruošė šaunias vestuvės. Da piknikui, neą.nuo jūsų darbš
ir sandėli po 1/, kainos.
bė
prisideda
prie
konvencijos,
I
$25.600 atakas tuA būti parduo
lyvavo daug svečių, artimiau- tumo ir sumanumo priklauso kuopos delegatai, nariai, sve
tas negirdėtai žemomis kainom ta.
Visi skolingi už “Draugo”
Šv. Antano parapijos pikni-j ^ji giminės ir draugai. Visi ir pikniko pasisekimas. Mes čiai, ir t.t. nuoširdžiai prašo ji pasiima pareigų rūgintis j Lengvais iSmokėjlmals ar cash.
$150.00 Seklyčių setai
prenumeratas prašomi atsily kas, birželio 17 d. Vytauto da buvo patenkinti iškilmingųjų iš savo pusės stengsimės kiek mi pranešti kuo anksčiausiai svetimšaliais darbininkais, bet
ginti iki liepos 1 d.
rie buvo gerai priruoštas. Vi- “svodba”. Per šliūbų bažny galėsime padaryti piknikų tu apie savo atvykimų arba bū- kartu jai yra patikrinta, kad
>145.00 Valgomų kambarių setai
Kurie negalės is anksto už si pikniko darbininkai uoliai, <4a buvo labai gražiai išpuoš- rtingų, kad visus atsilankiu rio skaičių laišku. Visais rei- j
kąlais kreipkitės: “Student’sj
sius užganėdintų.
metus užsimokėti $6.00, agen dirbo. Visi taip pat žadėjo pa ta.
808.00 Seklyčioms kaurai
Com-; > * - • ' ■ y , t / r «
tes, arba išnešiotojas kolek- remti ir “Draugo” metinį pi Linkini jaunai porelei lai
Rengėjai» Itend Alumni Convention
* College, l
Lietuvis Advokatas
mittee”, Marianapolis
Šviečias
tuos kas savaitę po ltSc , arba knikų: Labdarių 3 kuopa prie. mingo gyvenimo.
>
* ,
2201 W. Cęrmak Road
8150.00 Miegami; kamli. setai
[Thompson, Conn.
kas mėnesį po 75c.
Adui. aiskrimo, J. Motekaitis atva
(West 22nd St.)
>S29 85
Birž. 14 d. Ad. Bladikui pre- STUDENTŲ IR ALUMNŲ
žiuos “su vilkais”, A. Raba(Metropolitan
State
Bank
Name)
SEIMAS
Skalbimui mašinos
čiauskas uniformoj bus prie ►byterian ligoninėj (Gangrena
Valandos Kaadien nuo 9 Iki 5
Panedėllo, Seredos tr Pėtnyčios
sūrių. Bus ir vengras ir či- ’r VVood Streets) padaryta o^39-50
vakarafs 6 tkl 9
Telefonai CANaI 1175
(Tęsinyijįš
4
pusi.)
peracija.
Giminės
ir
draugai
gonė su šimtu kišenių ir ki
Riekirtklnės ledatmės
Namai: 6459 S. Rockwell St.
7 • »' » x‘ ■ - ...
w
prašomi
aplankyti.
tokių prašmatnybių.
turėti šiuos- parašus: dvasiu:
^89 50
Telefonai HFFuMIc frooo
/
A.
Blatlikas
yra
senas
‘
Drau
IISI.SI
II
I.
J
J.
-■
■'
—
-a.-."
4-rįų
tūbų
—
--------$9.00
Marąuette Paric. — Praėjur ariu, * pirm minko ir raštririni
Matėsi
GcfHUnfo lovos; v Inu dydžių
Busfneas
Phone
Resldence
Phone
go’ skaitytojas ir rėmėjas. Li ko. Tokie delegatai turės bai 6-šių tūbų ...... $19.50
-si sekmadienį mokslo metų
F.ngleuood 5883
Englcvmod 5840
£395
Lietuvių
Keistučio
klūbo
pi
nkini greit pasveikti.
užbaigimo iškilmėse kun. A.
savimo teisę. į J Zenith Auto Radio $29.50
Pilnos vatos matrasai
Senas Draugas*
Motorola Auto Radio
Baltutis paskelbė, kad jo va kilike, Birutės darže, birželio
Visos Studentų ir Alumnų'
dovaujamos parapijos mokyk-1 -1**
inaLvt buvo stambių vy
$39.50
kuopos privalo atsiųsti savo i
•MDŪF.RN PHOTO
8x12 valloklnial kaurai virtuvėms
lų užbaigė šie mokiniai: " ' i rM’ atsakančių virvei traukti* Geg. 13 d. garnys pp. Ba- įvairius sumanymus, rezoliuci-į
KTVŪIP
Philęo Auto Radio
įrengta
Č3 98
J{ollyw<AWl fivlcsnpils
Stella Bakutis, Eleanor fial-[Jie atvažjUO8 i “Draugo” mc- bitzam atnešė gražų sūnelį. jas, konstitucijos pataisas ir
$39.50
AUKŠTOS RUSI ES
e
•
PAVEIKSI.AI . *,
tikauskas, Ange ine Baltutis, ^nį piknikų ir stos p’ ieš gra- Dabar pp. Babitzai turi du t.t., kuo anksčiausiai rastu
850.00 gesiniai pečiai
Nutraukiame <Uvną ar
Stella Gavenaitis, Frances Ju- į b°r^aus Lachaviciaus kompa sūneliu.\
^28-75
vakare.
prieš seimų Centro sekreto
į kaitis. Frances Juška, Fran į I!1-14821.00 Inner spring matrasai
Birž. 16 d. mažytis Babitz riui St. Vaičaitis, Marianapo
420 WEST 63rd STREET
ces Kuzmarskis, Svlvia Ma I Keistutiečių piknike pasižytapo pakrikštytas vardu Da lis College, Thompson, Conn. 1
i
CHICAOO
NAMŲ RADIO
Visos Studentų ir Alumnų
eiulis, Lucille Markūnas, Stel- p,ėjo Marąuette Park politi- nielius. Krikšto tėvais buvo
fltmtat kitų bargenų Žlame di
12 tūbų už .. ..... $49.00
džiuliame išpardavime. Atstfmlnklla Mikutis, Bernice Misevičius, Į kieri»i, vadovaujant B. Va M. Rauktis ir F. Rašinskaitė. kuopos privalėtų kuo greičiau1
te dlilžtanslų Ir pMkiaais.ų rakandų
7 tūbų už '. ........ $29.00
krautuvę Bridgeporte.
Lucille fMrauskas, Marie Pu- britiškai, graboriiti. J. F. Eu. šiai atsilyginti, prieš seimų
P-IMS Joseph Joaaitl*. vedėjas. .
PINIGAI
DEl
BIZNIO
8
tūbų
ZENITH
f.
$39.00
kelis, Marfha Rainonaitia^Ire-'deikiui, ristikai ir kiti sporte
Babltz ta proga Pasikvie , ($1.00 studentams ir $2.00 alu. tė savo artimūs gimines, drau innams) su savo Centro nario. Philco Midget .... $16.00
ne Ramanauskas, Josephine ninkai.
'Rep.
KOMKR< INKŠ PASKOLAS
gus ir gražiai pasisvečiavo.
Remeikiš, Helcn Ruzinskis, Pe
mokesčiais. Pinigus siųskite
W. Babitz yra savininkas Centro iždininkui — Peter BaDUODAME ĮSTAIGOMS
tronella Saukaitis, Barbara
DIDELIS BRUZDĖJIMAS
Grant teatro, 1404 So. 49th Ct. rziliauskas, 3 Elderto Lane,
KEMIANTIKS JŲ’ RKKOltDl
Šimkus, Sophie Sudeikis, E'i3621-23-25 South
Nesenai
jis
aukojo
100
dol.
la3417-21 So. Halsted St
zaneth Vaišnora, Lillian Ve
Woodhayen, L T, N. Y. Siun
Halsted St.
____ Sopliie Zebranska,, Be-'
m“>nio pikniko blai-iam. Tai napimia auka; čiant pinigus, būtinai pažymė *
Tel. Bonl. 8167
HAISTED E1CHANGE
lička
Atdara Antrad.. ketvirtad. Ir
raiee Žagi na.., Jaaaphiaa Za-1 renKln,° komisija pasiryžo ,S- ,',aug kartų yra paaukoję, ge- kite už kų siupčiama.
. fteStadlenio vakarais Iki 4* vai.
NATIONAL
BANK
W. C. F. U, MO K., Nežiloje
karauakaa, Aaa, Znkaa. Am •
«P4r'lu<>ti P"™ P»tikdama
j Visų kuopos narių vardus ii nuo 1 :OO Ikt 1 :*0 vai. po d*c,'J
Halsted St Ir 19th l’l
brotlfttiaa Pranas, Binkia Juo-:nik* 4000
Dabar K’™! Pp. Bahitz šeimai liųkyp vi į pavardef< jr adresus kuo ank- {frakus radio programos.
Narys I-EMili’AL
•]
W. H. F. C.. 14K) K., Kctvergals,
„ ReR sčiausiai prisiųAkite Centro j puo
Crane Coal Co.
zas, Butkus Alphonsus, Digi- proga visiems įsigyti tikietus 0 8eroINSIJKAM
’
K
KOtit
’
OKAC'lJns
!
7:S0
Iki
ft:XO
vai.,
vakare
iš anksto po 25c (darže prie j
mas Antanas, Jonikas Jurgis.
5332 So. Long Avė.
"
- * finansų, sekretorei —1 teateik Į gražus raillo programas.
vartų
hus
35e).
I*rie
tikietų,
Chieago. III.
Ličkus Vladas, Mockt»s Jur
Pranešimai
: Rovas, 12 Dudley Rt., Roches ’
TEU REPUBUO M®1
pridėtos
brangios
dovanos.
gis, Petrošius Adomas, Ragi
—L. - - ter, N. Y.
.i
nis Vincas, Vaitkuų AlphonPo yisas kolonijas eina lenk L. R. K. S. A. Chicagos ASEIMO PROGRAMA
LIEPOS 7 Dieną Ekskursija
ses, Adomaitis Elena, Bakutis tynės “Draugo” pikniko ti-Į pskrities išvažiavimas » įvyks
Pirmadienį, liepos 2 d.
Stanislava, Cepelis Ona, Dai- kietų platinime, pardavinoji- sekmad., liepos 15 d., MarliEW YORK
> IMA
FRENCH LINE
Katrie perkate anglie IS
dr&lverlų, Muškite juėa
J
Seimas prasidės iškilmingonis Bronė, *Kodis Silvija, Ku-j me. Mat, visi nori pasidarbuo-. ųuette Bark, 70 W. California
CRANE COAL CO. Oauslte
geresnes anglis, ut mažiau
neria
Ai loki Kungis
Ivnnaria Valerija,
Va Ioi*i io V ti geram tikslui — paremti U
o '* Avė.
A
AZAlioii
U n t? nloMon
nnin
kaVėliau bus
plačiau apie
pamaldomis 9 vai. rytų
is Adelė,
plm'gų.
Pneahontaa M. R.
Expi^S8
LIETUVĄ mažiau
(Ik lai 87 °0 fonas.
į Ui parašyU.
A. StegiūtS • (Daylight SaVing timė) kole
Lesčiauskas Magdalena, Jasfl- taiikiAkųjų spaudų.
■kaip 8 dienos
Laivas
gijos koplytėlėje. Šeinio atidanas Elzė, Anthony Alisauskas,
Daugiausiai išparJavęs »ti- j
Edward Bartkus, Frank GeKun. A. Petrausko, M. I. C. ! rymas įvykR kolegijos salėje
PlalcMiefl tnfnrmaefjM teikiam Iv p«ntno<1mn T«lvakoitea.
kietų gaus gražių dovanų. Pra I
POPIF.RUO4AM Ir PENTUOJAM
Padarome
vtnokliiM poplerlu. Ir «lok«mentnx. Shinčtam pinigu* |
'
Rytų
hus
bendmfc
^teimo
sesilabai
įdomi
knyga
raltacskas, Joseph Goberis,
niBtnvų
Atliekame viaua namų dabim'mo
ėjusiai r metais pirmų dovanų
1 jos studentams ir alinimam
darb “f Darbas pigus Ir užtlkt-lnBruno Gcdėnas, Bruno Orinis
taa
34 m. popieros rolė — Re.
gavo J. Pnpliesis. Kas šie
‘ Popiet — alumnams.
Anthony Kinas, John Lickus,
INSURANCE
PERKAM
JOSEPH AUOAITIS
VakaTe, 8 ival., Town Hail,
Edward MikSis, Anthony Pa met!
lt(M
R.
50th Av*.
Cicero, III.
Atsiminimai iš 1905 — 1914
e
NOTARY
LIETUVIflTel. Uafayette •?!»
Duodąma gera proga nusi
ragauskas, IjeonaTd Simutis,
iThompsone, įvyks’pasilinksmi
pergyventų laikų
PUBLIO
KŪS BONUS
I dalis puri. 95
Albin Širmulis, Dominic Sta pirkusiam gilinkingų pikniko
nimas (semi
formai dance)
II dalis pusL 192
Phrtne Pmepeet 1S54
niulis, Bruno Sterbis. Antho tikietų gauti brangias dova
■ seimo dalyviams. NuoSirdžiai
REAL ESTATE
U2
ABIDVI
DALIS
25c.
nas liepos 1 d. dienraščio
ny Straukn.
j kviečiame viffis apylinkės stu
Prisiuntimui 5c.
13 indą
pamatnotAg btanla.
Pirmųsias dovanas gavo: “Draugo” didžiuliam piknike,
dentų kuopos narius-es ir jų
SCSVPAaiMKTTC
IR
RF.MKITF, LIETUVI.
“DRAUGAS” PUB. CO./
PAINTINO and DECORATTNO
Frances Kazmarskytė, ir Leo- Birutės darže.
draugus
į
Šį
gražų
pasilink

HARI)WARF. and PAINT STORE
2334 So. OAkley Avė.,
Tel. LAFAYETTE 1083
2608 W 47tl\ STR

NEPAPRASTA LIETUVIŲ ŠVENTĖ

PRANEŠIMAS

LIETUVA IR DARBO KON
VENCIJA

PRANEŠIMAS

DIDELE ŽINIA

j BUYO GERAI PASIRUOŠĘ

S2945

JOHN B. BOROEN

UŽBAIGĖ CIMIN PARAPIJOS MOKYKLĄ

Č29 45
^1950

AUTOMOBILIO
RADIO

M-95

P. CONRAD

SPECIALIS
IŠPARDAVIMAS -

$895

CENTRAL ŪISTRICT
FURNITURE CO.

Jos. F. Budrik, Ine.

Į

<ILE

DE

FRANCE'

Praeities Pabyros

EDWARD TROST

nardas Simutis, Jr.

Rengimo Komisija.

Chicago, IH.

sminimų.

W

Stll W. «Sr<l Str.. UUeago

