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“V

kiamasi vaikams gimdyti, liu
dija apaštalas šv. Povilas.

— ' “ Nes jis sako: Noriu, kad jau-
Kiekvienas daiktas Imi Lik- e>-s liksiąs via auklėti vai- nlloĮįaį tuoktųsi. Ir lyg paklau 

shj. Adatos'tikslas yra siūti, kai. Nes vaikas ne gyvuliukas. į!tas. Kodejf tuoj priduria: 
kulamosios masinos tikslas —- Jis tini sielą sielą nemh- ya;kains gimdyti, gimdytojais 
kulti javui, plūgo tikslas — rin. Bet vaiko dvasia silpnu- šiandienykštis šv. Tė-'

>-arti dirvos, plėšti dirvonai ir tė. Ją apspitę laiko įvairūs vas pjjus xf gė,ėdamasis * 
t. t. Kiekviena draugija ir į s- blogi palinkimai. Toks jau ta}g did?io ^ve^tojo žodžiais, 
taiga turi tikslą. Ir valsčius žmogus. Daug blogą palinki- <w.iai saRo> jog nioterystė.s 
turi tikslą, būtent, vietoj at- mų paveldėja iš senelių, pa- tiks|as esJJS gimdyti vaikai ir 
likinėti smulkiuosius piliečiu Čių tėvu. Bet nenusigąskite — priduria:, “Neužtenka vaikas 
reikalus, ir policija turi tiks- žmogui glūdi, taip pat daug pagįnidyti, bet dar reikia tin- 
lą saugoti piliečių gerovę — gerų palinkimų. Tėvai turi kaaiai ižauk|gtį”. Nes išmiii- 
gaudvti vagis, plėšikus ir t. išrauti ar pašalinti vaikų blo- tjngįauajas Dievas nedaug te- 
t. Jeigu kartais kuris daiktas gus palinkimus ir sutvirtinti, būt" aprūpinęs pagimdytą 
atrodo neturįs tikslo, tai taip išauginti, prinokinti gerus pa- jr tuo pačiu visą žmo-
atrodo, to tikslo mes nežino- linkimus. Turi padaryti gerą. jeigu nebl-,tų davęs tei-
me, nesužinojome. dorovingą, tobulą žmogų. ir įsakęs auklėti tuos,

Jeigu kiekvienas daiktas, Koks svarbus kilnus dalykas! ku,.ie ga|j ;r turi teįsę o-įnidv- 
įstaiga, visi dalykai turi savo Koks šventas dalbas! ,^j... Tas reikalingas auklėji-
tikslą, tai, aišku, nė mote- Nemanykite, kad vyriausi Ynas vaikų geriausiai atlikti 
ryste negali neturėti tikslo, moterystės tikslai esą žmo- galimas moterystėj kur abu tė
laip, moterystė turi tikslą. gaus sugalvoti Bažnyčios ar vai, surišti nesuardomu ry•
Pasakysime stačiai, jog jį tu- va]sfyPės išleisti. Tą tikslą šių, visada gali vienas ant
ri m; vieną tikslą, bet keletą j^pųdo, įsakė ir paskelbė pats ram padėti’’. Todėl ir bačny-
labai svarbių tikslų. Ar tai j>įevas Rojuj. Tai padarė ta- iin.’ų teisių kodeksas rašo;
žinote? da, kaj( sutvėręs pirmuosius “Vyriausias moterystės tiks-

MOTERYSTĖS TIKSLAS del ir bažnytinių teisių kodėk- tingumas, gražumas ir t. t. 
sas rašo: “Antraeilis moterys- Atbulai, negalima tuoktis ne- 
tės tikslas yra šalių pagalbu padoriais, blogais tikslais, 

ivier.as antram”. pav., apgauti, apiplėšti ir t.
! Pagaliau, moterystės tiks- t. Tai būtų moterystės įžeidi
mas yra patenkinti lyties gei- mas, tai būtų nuodėmė, 
dūliai: Žmogus turi lyties gei- Prof. Dr. P
dūlias, galima, tiesa, jų ne
tenkinti. Tai lytiškai sveikam--------------------
žmogui nė trupučiuko neken- SIAMO KARALIUS AMERI- 
kia. Bet jeigu kas anų daly-| KOJ.
kų norėtų, tai tik moterystėj --------------
tegali daryti. Kitaip yra nuo- J Amerikos J. Valstybes 
dėmė ir kartais net nusikalti- atvyko jaunas Siamo karalius 
mas. Sis paskutinysis moterys Prajadhipok su žmona. Kara- 
tės tikslas išskaitomas net liūs yra absoliutis valdovas. 

P-lė GENOVAITĖ ŠIDIŠ- Bov*l° žodžiuose: “Paleis- Turi apie G milionus valdinių. 
KIUTĖ, Beetboveno Konser- jtnvystei žvengti kiek-įSiamo valstybė yra tarpe In-
vatorijos dainavimo mokytoją vienas turi sav0 moter! "Y1*'08 ir KinD°S ir užirna aPie 
ir žymi solistė rytoj ‘Draugo’ liiekviena te£ul turi savo vy- 200,000 ketvirtainių mylių, 
ir L. Vyčių — Dainos choro rii- Bet -lei neSali susilaikyti, Atvyko jis į šią šalį porai 
koncerte dainos solo teeina moterystėn; nes geriau (mėnesių. Baltimorėje jam bus

yra ištekėti, nekaip gašlumu 
degti”. Tr bažnytiniu teisių

Malakauskis.'
“M. Lu’

atlikta vienos akies operacija. 
Jis tiki, kad chirurgija Ame-

\ vriausias moterystės tiks-1 nu-lslj tėvus, Adomą ir Ievą, 
las yra gimdyti, auginti ir;išleido moterystę. Tai padarė, kloti vaikai’’. Šis kodeksas y- 
auklėti vaikai. Sakysite, kam sakydamas “Veiskitės ir dau-jra išleistas šv. Tėvo. Todėl jo 
čia kiši vaikus. Palaukite, | gįnkįį^g jr papildykite že- žodžiai yra paties šv. tėvo Žo- 
pasiklausykite pamatysite. Iinę>, Vyriausią moterystės tik džini. O šv. tėvas žino, ką kal-
Katino maiše neparduosiu. gražiai ir iškalbingai nu- ba.

Pirmas vyriausias moterys- >pasakoja gv. Augustinas. Jis Be to, moterystės tikslas 
Tą dalyką, kad tuo-tės tikslas yra gimdyti vai-, sak()

kai. Žmonės auga, sensta, mir
šta. Dažnai mirtis begėdė v? 
sai nežiūri į dantis — miršta 
visai jauni, ąžuolai žaliūkai. 
Moterystė vietoj jų duoda ki
tus žmonės. Ji daugina žmo
nės. Ji rengia amžinosios lai

dinės kandidatus. Ji yra medis 
Dievo sode. To mędžio vaisiai 
— vaikai. (

Antras vyriausias moterys
tės tikslas yra auginti vai
kai. N es neužtenka žmogus 
pagimdyti. Ne; jis gimęs silp
nas, negali dar paeiti, negali 
net ropoinis pašliaužioti. Rei
kia jis maitinti, apdaryti. Ne- 

. turi proto, valios ir t. t. Va: 
kas yra nepabaigtas žmogus. 
Todėl tėvai turi vaikus au
ginti. Vadinasi, tėvai turi 
juos ginti nuo alkio — mai
tinti, saugoti nuo šalčio — ap 
daryti, saugoti sveikatą ir 
t. t. ir t. t. Tai daryti turi tė- 
/ ai, nes jų yra vaikas, jie pa
gimdė.

Trečias vyriausias moterys-

las yra gimdyti, auginti ir au-

yra padėti viena antrai Šaliai,

Komp. ANTANAS POCIUS diriguos L. Vy
čių didžiulam chorui, kuris stato Kantatą “Bro
liai”, Lietuvių Auditorium, rytoj, 5 vai. po pietų.

vyras žmonai, žmona vyrui. , . , „ i v. .. , . Kodeksas rašo: “Antraeilis riko j yra anksčiausia įstobu-
Nes vyriškis savaime linksta , ... . „ L , ' . , ... . . , .. ., .y. _ , .v, .moterystes tikslas yra saliu Imta. Taip pat tiki, kad jis A-prie moteriškes, o moteriške 
prie vyriškio. Tai ne paslap- 5 
tis. Moterystėj ir leidžiama! 
vyriškiui ir moteriškei drau-' 
ge gyventi, arti gyventi, kuo. 
arčiausiai būti. Moterystėj vy 
ras padeda žmonai žmona vy
rui. Vyras padeda protu, rim
tais patarimais. O žmona pa
deda širdimi, švelnina vyriš
kio gal per kietą gyvenimą, 
griežtumą, žiaurumą, paguo-1 
džia nuliūdusį, paglosto nu-Į 
vargusį. Vyras atlieka vadi-1 
namuosius vyrų darbus sun-! 

jkiuosius darbus, saugoja il
gina žmoną nuo skriaudikų, 
užpuolikų. Žmona dirba vadi
namuosius šeimininkės dar- Į
bus. Vyras ir žmona vienas!

. Iantram padeda, reikale, nelai-.
:učj, bėdoj, varge ligoj. » yrąs' 
ir žmoną viens antram pade-j 
da auginti ir auklėti vaikus.;
Vyras ir žmona vienas ant
ram padės, švies nuo pat mo
terystės gyveninio aušros, 
saulėtekio iki saulėlydžio, san- J 
brėškio, iki grabo lentos, iki 
pat duobės. Padės ir švies per 
kiauras dienas ir naktis, nuo
lat. - į

Kalbamąjį moterystės tiks 
!ą taip pat pats Dievas išlei 
do ir paskelbė. Tai jis pada
rė Rojuj, sakydamas: “Nėge-J 
ra žmogui būti vienam: pa- • 
darykime į jį panašią”. To-1

i pagalba vienas antram ir ly- inerikoj be baimės gali gydy- 
ities geidulių ph tenkinimas”. |tis ir išgyti.

Tuokiantis kartais turima Būdamas sosto įpėdiniu jis
taip pat kitų tikslų. Tai bus šią šalį aplankė 1925 metais.
ne moterystės, tik šalies ar Kitados jis mokslus ėjo Ang- 
šalių tikslas. Jie galimi ture- ilijoj, tad gerai kalba angliš- 
ti, lik turi būti padorūs, geri, kai. Rėdosi europietiškai. Kai 
nedraudžiami, pav., asmens i kuri ai s atžvilgiais jis ir sa- 
dorovingumas, gerumas išmin vo šalies valdymą sueuropino.

Dain. KAZ. PAŽERSKIS, stipriabalsis Liet. 
Vyčių choro solistas, gabus aktorius, mūsų kon
certe padainuos keletą gražių dainų.

ŠV. TĖVO NEKLAIDINGUMAS.
, Daugybei senesniųjų lietuvių katalikų 

atrodo, kad jie žino jau visą savo tikė
jimo mokslą, jei moka “poterius,” įsa
kymus ir žino keletą atsakymų į katekiz
mo klausimus. •

/ Tokis žinojimas ir mokslas yra tikras 
lietuviško ubago turtas: lazda, ilgas rim 
bas ir krepšiai.

Sunku ubagui, tiek tij< turto aurint; 
sunku lietuviui katalikui tik tiek tikvbi-« 
nio turto turint. Ubagas pusbadis — taip 
ir tokis katalikas.

Kiekvienas katalikas turi gerai supra
sti, kad to menkučio mokslo toli neužten
ka. šioje klaidinimų ir suvadžiojimų ga
dynėje. Reikalinga yra plačiai, nuodug
niai pažinti tikėjimas, kad apsaugotų sar 
ve nuo siiklaidinimo ir galėtų kitam duo
ti gerą patarimą ir vesti jį laukan iŠ 
klaidų.

Gerai pažinti tikėjimui neužtenka pa
siklausyti pamokslų. Jie didelės yra ver
tės ir daug neša gero, bet ne kiekvienas 
spėja viską įsitėminti ir beklausydamas 
suprasti. Būtihai yra reikalinga skaityti

tikėjimo mokslą dėstančias knygas, apo
logetikas ir religinius laikraščius.

Pavyzdin, jei nekatalikas ir suklydęs 
tikėjime užklaustų kataliko “Kas yra Po
piežiaus Neklaidingumas?” Ar daug lie
tuvių katalikų tą klausimą nežinantiems 
išaiškintų? Abejotina, ar iš kelių šimtų 
vienas tai padarytų. O jug “Popiežiaus 
Neklaidingumas” yra tikėjimo tiesa.

Bažnyčios ir Sv. Tėvo Neklaidingumą 
galima trumpai pavadinti “Dieviškoji ap
sauga, ginanti, kad nepadarytų klaidos 
tikėjimo ir dorovės dalykuose Bažnyčia 
arba Popiežius, kalbąs Bažnyčios vardu 
kaipo jos Galva ir Kristaus vietininkas 
ant žemės.”

Kaip visa tai įvyksta?
Kat. Bažnyčia siunčia misijonierius j 

visą pasaulį, pas visas tautas ir gimines. 
Jie skelbia ten ęvangeliją. Bet Bažnyčia 
tik tuos skaito savo nariais, kurie pri
ima jos mokslą visame pilnume, be jo
kių atmainų ir sumažinimo. Ir savo mi- 
sijonieriais ji skaito tik tuos, kurie visą 
ir pilną jos mokslą išpažįsta ii? skelbia.

Bažnyčia, kaip ir Išganytojas, jos Į- 
steigėjas, skelbia mokslą “kaipo turinti 
savyje gali#. O tą galią ji jaučią turinti 
iš tos pasiuntinybės, kurią Kristns davė

apaštalams — eiti ir skelbti Evangeliją 
visoms tautoms.

Čia reikip gerai jsitėmyti, kad Bažny
čia Evangelijos, kurią Kristus įsakė skel
bti, supranta ne tik tą mokslą, kuris yra 
užrašytas Šv. Rašte, tai yra rašytąjį Die
vo žodį, bet visas tikėjimo tiesas, kurias 
Kristus suteikė apaštalams.

Kada Kristus pasiuntė apaštalus skel
bti Evangeliją, tuomet nebuvo dar para
šytos nei vienos Šv. Rašto Naujojo Įsta
tymo knygos. Jos buvo parašytos dešimti
mis metų vėliau. Tuom tarpu visur gy
vu žodžiu apaštalai skelbė Jėzaus apreik
štąsias tiesas ir jos buvo tikinčiųjų išpa- 
žinamos ir saugojamos. Kad ir visiškai 
nebūtų buvę parašytos evangelijos, mes 
nebūtume likę be tikėjimo mokslo. Mes 
būtume turėję tą patį mokslą, kurį turi
me, nes jam skelbti ir jį išlaikyti Kristus 
įsteigė savo neklaidingą Bažnyčią.

Pats šv. Jonas Evangelistas savo raš
tuose mini, kad jie ne viską užrašę, ką 
Jėzus kalbėjo ir darė. IŠ to išeina, kad 
apaštalai daug dalykų tik gyvu žodžiu 
paskelbė ir kaip užrašytas, taip žodžiu 
paskelbtas jų mokslas padavimo keliu ne
klaidingu būdu buvo paduodamas kartų 
kartoms.

Be to, jug Jėzus atsiuntė apaštalams 
Šv. DVasią, Dievą taippat, Šv. Trejybės 
Trečiąjį Asmenį. Ji nušvietė apaštalams 
Jėzaus apreikštaeias tiesas. Ji jiems ap
reiškė naujų. Su apaštalais baigėsi vie
šasis Dievo apreiškimas. Tai tie visi da
lykai ir sudarė Dieviškąjį mokslą apreik
štą per Jėzų Kristų ir Šv. Dvasią. Kaipo 
tikrąjį dieviškąjį, taigi neklaidingąjį mo
kslą Bažnyčia priėmė ię visą laiko, ar 
jis užrašytas Šv. Rašte, ar paduodamas 
padavimo keliu.

Apreikštasis Dievo mokslas užsiėmė 
tik tikėjimo tiesomis ir dorovės reikalais. 
Kitų dalykų jis tiesioginiai nelietė. Taigi 
tik šiuose dalykuose ir Bažnyčia yra ne
klaidinga. Kituose dalykuose, kaip va, 
istorijos, geografijos, matematikos ir ki
tų mokslo šakų ji gali suklysti.

Tas neklaidingumas nepriklauso kiek
vienam tikinčiajam atskirai. Kam jis pri- 
pažinamas, tai pripažinamas ne dėl ją 
mokslo, gabumų, ar šventumo, bet dėl 
Dievo, saugojančio juos nuo klaidos, ne
klaidingumo.

Jug tikime ir prięažįstame, kad Die
vas yra visagalis. Taigi Jis pilnai gali 
apsaugoti savo Bažnyčios mokytojus nuo 
klaidos.

Įvest naujovieniai šaly susi
siekimai, taip pat orinė paštu.

Amerikos J. Valstybės su 
Siamu gražiuose santykiuose | 
sugyvena ilgiau šimto metų. 
Siamas buvo pirmoji Azijos 

(valstybė, su kuria Amerikai 
padarė prekybos sutartį ir už- 
mėgsti diplomatiniai santikiai 
Praėjus dešimčiai metų susi
artinta su Kinija, gi paskiau 
už 20 metų susiartinta su Ja
ponija.

Pirm 100 metų Amerikos J. 
Valstybės paskyrė specialį at
stovą Edmundą Roberts ir tįį 
įgaliojo padaryti draugingas 
ir prekybos sutartis Rytuose 
ir Azijoje. Taigi, Roberts’ui 
ir pavyko sutartį padaryti 
pirmiausia su Siamu.

Siamo valstybė visas laikas 
išlikusi nepriklausoma, ačiū 
prancūzų su anglais rivaliza- 
(ijai. Vieniems ir kitiems no-j 
iisi užgrobti tą šalį, kad taip, 
tai netenka ji nei tiems nei 
kitiems.

Praėjusio karo metu Sia
mas stovėjo santarvės vals
tybių pusėje. Už tai pelnė pa
garbos ir sustiprinta pati 
šalies nepriklausomybė.

Siamą apgyvena daugiausia 
budistai (pagonys). Del tikė
jimo žmonių persekiojimai ten 
nežinomi. Visi tikėjimai turi': 
laisvę. Gyvuoja misijos, baž-1 
nyčios ir mokyklos.

Siame katalikų yra apie 30,- 
('•00 Misijonierianja francuzai. 
Yra vienas vikarijatas. Vys
kupas gyvena sostinėje Bnn 
kok. #

Vikarijate yra 80 bažnyčių 
ir misijų. Be kunigų1 misio
nierių darbuojasi 100 siamie-' 
čių seserų vienuolių, 50 euro
piečių seserų vienuolių ir 25' 
broliai vienuoliai.

Be kitko vikarijate yra I 
kunigų seminarija, 3 kolegi
jos bernaičiams ir 3 — mer
gaitėms; 80 pradžios mokyklų, 
ir keletas ligoninių, namų se
neliams ir našlaitnamių.

Sporte, tu — tikrai menasi 
— Žiūtėtojui teiki pasigėrėji
mo, kaip piešimas, muziką ax 
puikus romanas, dalyviui tel
ki karžvgiškumo!

Be to, čia reikia jsitėmyti, kad ne
klaidingumas yra pripažinamas vyskupa
ms, ne kiekvienam jų atskyrium, bet vi
siems kartu susirinkusiems ir nutaru
siems kur*į-nors dalyką.

Tik Romos vyskupui, Bažnyčios Gal
vai, yra pripažinamas vienam atskarai 
neklaidingiunas tikėjimo ir doros daly
kuose; taigi tuomet, kuomet jis skelbia 
tikrąjį Jėzaus mokslą ir kaipo Bažnyčios 
Galva.

—^__o---------
Neklaidingumas visiškai nereiškia to, 

ką nekurie mano, kad popiežius yra liue
sas nuo įpuolimo į nuodėmę. Ne. Jis, 
kaip ir kitas kiekvienas žmogus gali Die
vui nusidėti. Popiežiai daro atgailą kaip< 
ir kiti visi katalikai.

Taippat neklaidingumas nepripažin
tas Popiežini pasaulinio mokslo dalykuo
se. Čia jo nuomonė tiek svarbi, kiek svar
būs jo argumentai ar įrodymai.

• Panašiai popiežius nėra neklaidingos 
kituose visuose dalykuose, bet vien tik ti
kėjimo ir doros daJ/ykuose ir tik tuometi 
kai jis juos skelbia kaipo Visuotinos Ba
žnyčios Galva ir su intencija (su minti
mi), kad tas mokslas riša visus tikin
čiuosius. _ j
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lių valgių. Šioks apsireiški
mas vadinasi ‘idiosink rasia’. 
Vieni blogai jaučiasi jei už- 
valgo kiaušinių, kiti serga 
užvalgę žemuogių, treti nega
li valgyti medaus ir 11. Taigi 
jei tamstos vaikutis sirgu
liuoja užvalgęs medaus, tai

PAVASARINĖ LEDAKA.

(“Spring BHliousness”.)
Dabar labai daug žmonių 

lirguliuoja pavasarine ledaka 
svaiguliu. Tuja liga sirgu- 

iuojųs, netenka noro valgyti, 
^viskas neskanu, burna- prisi

sius, galva nesava ir pasvai
dė, akyse “drignys” drai- 

osi, norisi vemti, stokuoja 
wnergijos dirbti, dažnai ima
snaudulys. '
; Pavasarinis svaigulys, rė
ps, yra menka liga, nieks nuo 
tos ligos nemiršta, patalan 
pilti etas kuris gula; o vie
lok patartina šiųja liga apsir- 
ęus, neleisti tokiai padėčiai 
gai tęstis. Kas nekreipia dė-

io į tų “menkų” ligų ir 
priderančiai nesigydo, tai gali 

ilaukti liūdnų sėkmių. Įsi- 
lėjęs pavasarinis svaigulys 

poda pradžių įvairioms krau- 
ligoms, įvairioms kepenų 
jus, net tulžies katarui ir

‘galstonams” (tulžies akme- 
s). Nėra reikalo aiškinti, 

kaip opi yra “galstonų” liga. 
Pavasarinio ledako — svai- 
lio priežastys yra sekan- 

: Žiemos metu žmonės val- 
daug mėsos, suvartoja

,ug taukų, muštardos, stip- 
ų pipirų, acto, kavos ir vi

ngių stimuliantų. Tiesa, 
emos metu mes reikalaujame 
ugiau šilumos duodančio 

aisto, bet pavasary, kuomet 
as yra šiltesnis, tai musų 

imas nereikalauja tiek daug 
aus maisto. Vienok žmo- 
pratę prikimšti savo pil- 
“sklidinai” žiemų, daro 
patį ir pavasary. Pavasa- 
metu, kūno oksigenacija 
žymiai sumažėjusi, todėl 

hažiaų reikalauja maistinio 
aro. O jei žmogus pavasary 
rernša daugiau maisto nei 
tūno oksigenacija reikalauja, 
oda kūne pasidaro / maisto 
įerteklius, kuris lieka jau ne- 
e maistu, bet toksinais. Nuo 
ų toksįnų, kepenis išbrinksta 

papursta, ot tatla žmogus 
ratleda blogiau .jaustis, gan
ia svaigulį, ir kaikada net 
Dnvotis pradeda lyg grybai
0«ti.
* kukamai gydytis nuo pa- 
ag&rinio svaigulio yra Ubai 
engva. Kaip tik pajusi, Kad 

ĮA>iuose turi “barštį” ir 
a sunki, tai sustok vai- 

Įb mėsų, taukus ir kitokius 
»kius valgius. Kas rytmetį, 
ieš pusryčius, išgerk citri- 

sunkos su šiltu vandeniu; 
kiekvienų valgį suval- 

“orandžį”, valgyk dau- 
u daržovių ir vaisių, tada 
viduriai bus mažiau užkie- 
i, ir pavasarinis svaigulys 
ciau išnyks. Pasninkas ir 
na, — tai geriausi vais
ini© pavasarinio svaigu

reiškia kad ir jis turi “idio 
sinkrasia” medui. Tokiu atsi
tikimu reikia kūnų įpratinti 
prie nepakenčiamo maisto, 
vartojant išpradžios mažai to 
maisto* ir nuolat didinant 
kiekį iki tol kol tas maistas 
daugiau žmogaus jau nesar
gins.

ATSAKYMAS. — Labai 
dažnai ausyse ”zvanija”, jei 
tonsilai yra blogi. Patarčiau 
tamstai kreiptis pas gerų dak
tarų, o nevartoti kokių ten 
patentuotų “liumbukų”. Pa
tentuoti “liuinbukai” gali

ŽEMIAU SKELBIAMI BIZNIERIAI SVEIKINA “DRAUGO” VAJAUS T/ 
KUS IR DŽIAUGIASI JŲ UOLAUS DARBO GAUSIAIS VAISIAIS.

JAGIELLO PHARMACY
JONAS KAZLAUSKAS, Sav.

K
Receptus pildome su didžiausiu atsargumu. Užlaikome 

visokių rūšių žolių ir kitokių chemiškų vaistų. 
Taipgi turime pilnų eilę dalykų jmsigražinimui, 

kvepalų—pe rfum ų.

4559 South Hermitage Avenue
Telepbone Boulevard 7078

BRIGTON PARK
RESTAURANTAS

C. VALANTAS, Sav.

šviežias Maistas. Greitas Patarnavimas. 
Kainos Prieinamos. Eurojteiškas Užvedimas.

• e '
4180 Archer Avenue

Pbone Lafavette 3866
i

J. S. RAMANCIONIS
11ARDVYARK, PAINT and VYALL PAPER

PA1NTERS and DECORATORS

5147 South Halsted Street
Pbone Vieton* 7261

WILLIAM B. JUČUS
RESTAURANTUOSE

Gaminame Sveikus ir Skanius Valgius
3241-43 South Halsted Street Tel. Victory 1991 
6249 South Ashland Avenue Tel. GrovehIH 2362

M E A T MARKE T 
3239 South Halsted Street Chicago, III.

Tel. Victory 2168 x

A. PETKUS
J E W E L E R

DIAMOND**, WATCHES 

and JEAVElJtY 

Watfch Repai ring Our Specislty

4601 South Hermitage Avenue
BEAK

-ro Račkaus atsakymai į 
paklausim us.

ATSAKYMAS Frs. A. G.— 
aitai ko kartais, kad tūli 
lenys negali valgyti kaiku-

Venecija pasiilgo sausumos.
Italų ministerių kabinetas 

patvirtino konvencijų tarp I- 
talijos valstybės ir Venecijos 
miesto, kuria tarp Venecijos 

Į ir sausumos turės būti pra

vestas kelias. Tų kelių turėt* 
pravesti Venecijos miestas. 
Numatoma, kati to kelio pra
vedi uias kaštuos 85% milijo-; 
nų lirų. Iš jų 62 milijonus 
duos valstybė.

A U O A S

tamstai dar aršiau ausį pa
gadinti. ,

ATSAKYMAS Mrs. V. M. į 
i— Plaukus nuo veido galima’ 
išnaikinti tik su galvanine a- 
datele. Vartoti tam tikslui 
vaistus yra pavojinga ir re
zultatai nėra tokie geri.

ATSAKYMAS Mis. O. J.I
— Jei čiepai neorisiėme, tai* I . e
reik čiepinti antru sykiu. O 
jei. antru syk Čiepai neprisi
ims, tai reišKia, Kad krauju- 
je randasi įgimtas atsparu- 
maa prieš rauplių ligų ir rau
plėmis nesirgs.

Mirusių miestas.
Taip vadina kiniečiai savo 

sostinę. Tas miestas ištisais 
metais pilietinių karų verčitv- 
mas į dykumų. Daug gyven
tojų jį jau apleido. O pasilikę 
klaidžioja gatvėmis, kaip še
šėliai, išbadėję, nuplyšę, netu
rėdami jokios vilties, kad 
jiems teks nuo gresiančio mir
ties pavojaus išsigelbėti. Vi
sur griuvėsiai. Senoviškos 
mandarinų pilys apleistos. Iš
tuštėję % miesto namų, nie
kas nenuomoja. Už maistų iš
nešami parduoti brangiausi

Ateinantį mėnesį Havrėje, 
Prancūzijoj, įvyks pasaulinės 
1931 m. arklių lenktynės, ku
riose iš Amerikos dalyvaus 
šis Kentucky derby lenktynių 
arklys — Eąuipose.

Pirmosios šv. Komunijos 
diena yra viena iš brangiausių 
žmogaus jaunystės dienų.

Tų įvykį padarykite savo šu
neliui bei dukrelei labiau at
mintinų gražia tos dienos rū
buose fotografija.

Mano ilgų metų praktika fo
tografijos darbe ir naujausio 
išradimo prietaisai užtikrina 
jums pirmos klesos fotografi
jas. Reikale maloniai kviečiu 
kreiptis.

w. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

3315 So. Halsted St. Chicago, III.
Telefonas Yards 1546

STANLEY CIBULSKIS! IM
MAUAVOJIMO KONTRAKTOR1US

' r"
. į

Popieruoju, Maliavoju ir Atlieku Visokias Namų 
Dekoracijas

DARBAS GARANTUOTAS•’ Į t X į ‘ ' • • »•;

5234 South Seeley Avenue
Telefonas Ilemlock 9653

1

COMPLIMENTS 0F

STANLEY P. MAŽEIKA
UNDERTAKER/ ■ ■ • •‘ ’ .

Automobiles for ail occasions
> ' f ' t

3319 Aubum Avenue
CilAPKL Telepkone-Yards 1138 #

m /

KOMPLIMENTAI NUO
t

WESTERN COAL and SUPPLY
COM PANY

ixc.

WHOLESALE and RETAIL

COAL, WOOD, COKE and ICE
Visi Užsakymai Greit Išpildomi

4916 South Western Avenue
Tel. Prospect 3400

Šeštadienis, Bal. 25 d., 1931

i meno kūriniai ir kitos bran- 
i genytės. Visos ministerijos su 
[archyvais ir raštinėmis išsi
kėlė. Pasilikę valdininkai ne
beturi jokių pragyvenimui šal 
tinių. Vežiotojai taip pat be 
darbo, nes nebėra ko vežioti. 

,Sena kiniečių sostinė, turl
ijusį pusantro milijono gyven
tojų, dabar gyvena mirties a- 
I gonijų.
Į---------------------------------------

Remkite tuos biznierius i; 

profesionalus, Kurie garsi- 

įnasi dienraštyje “Drauge.

KOMPLIMENTAI NUO

METROPOLITAN WET WASH 
LAUND3Y

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Vienintelė Šios Rūšies Lietuvių Įstaiga Chicagoje.

6551-3 South Kedzie Avenue
Phone Prospect 3939

VICTORY RESTAURANT
MIKOLAS KALVAITIS, Sav.

Didžiausia ir Švariausia Li durių Valgykla

BRIGHTON PARK APIELINKĖJ
Mandagus ir Greitas Patarnavimas

4648 South Westem Avenue
z

Pliene Lafavette 3635

KOMPLIMENTAI NUO

J. W- ZACHAREWICZ

Real Estate, Insurance and Loans

903 West 33rd Street
Phone Yards 5423

CHICAGO RESTAURANT
WM. PAUKŠTYS, Savininkas

Skaniausi Valgiai Bridgef torto

3457 South Halsted Street

Telefonas Yards 4442

KOMPLIMENTAI NUO

L. ABARAVIC I US
Reprezentuoja

WESTERN and SOUTHERN
LIFE INSURANCE CO.

t t

Telephone Prospect 0815
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Dain. JONAS ROMANAS, kuris dainuos solo 
(kili Kantatoje “Broliai”, kuri statoma rytoj, Lie
tuvių Auditorium, 3 vai. po pietų.

siausių žiaurybės. Pulta mies
teliai ir sodžiai. Sunaikinta

I \
daug gyvenamųjų namų, daug 
žmonių kančiais tiesiog už
plakta arba durtuvais nudur
ta. Daug sodybų sudeginta, 
šiandie Galicija yru pilna in- 

i va liftų. Tai lenkų aukos, 
j T. Sąjungos taryba nenorė
jo klausyti žudomų rusinu 
šauksmo ir protestų. Bet ka
da prieš tas lenkų žiaurybes 
atsiliepė Anglijos parlamentas 
ir kiti įžymieji Europos diplo 
matai, taryba priėmė skundus 
ir protestus ir pasiryžo veik- 

Įti.
Šiandie lenkai darbuojasi 

daryti taikų su nuskriaustai
siais. Tuo būdu jie prisipažįs
ta ir jaučiasi yra kalti ir at
sakomingi už atliktas ir atlie
kamas žiaurybės tame kraš
te, kurį neteisotai savinasi, 
lygiai kaip jie savinasi Vil
niaus kraštų ir Gudijos plotus.

____________ i——————— i

Sunkus pavyduoliui gyve
nimas, nes kiekvienas kito as- 

jmens pasisekimas jo -sielai 
t engi a Golgotų.

Nesižudyk, gyvenimo baily, 
nežinodamas kito pasaulio 
malonumų, nes miręs nebeat-; 
gysi.

D R A I' *- •
—

KEIČIAMAS NUSISTATY- , Iloover. Tuojaus parėdyta lai- 
MAS. vui. gryžti atgal. Kada jis

gryžo, parėjo žinių, kad Ni- 
karaguoj žudomi amerikiečiai. 
Tada prezidentas pasitarė su

Prezidentas Iloover paskel
bė naujų savo nusistatymų 
Vidurinės Amerikos atžvilgiu. Į valstybės sekretorium ir tam 
Jis išsprendė, kad Amerikos''laivui liepta išnaujo plaukti j 
J. Valstybės neturi reikalo Nikaraguos pakraščius saugo- 
maišytis į vidujinius tų respu-[ti amerikiečius.
blikų reikalus. Ir štai kada .f . ... ? menkoj gyvuoja organiza-pastaraisiais laikais Nikara- , •1 . . . . m y kurios yra priešingosguos respublikoj išnaujo pra- . ,. ’® \ . . . . svetur saugoti amerikiečius irdėjo veikti sukilėliai, valsty- , n , • -i -' ’ jų reikalus. Gal jos paveikė
bės sekretorius Stimson pa- • , , XT , i... ... 1 prezidentų. Nes kada prezi-rėdė, kad visi amerikiečiai,! \ . i iv- • ..’ . ’ cientas paskelbė savo nusista-kuriems ten gresia pavojus, . • .... ...
tuojaus pasišalintų ir vyktų 
į pakraščius. Nes Amerikos 
J. Valstybės savo piliečius 
gali apsaugoti tik pakraščiais.

Niknraguoj yra dar keletas
Šimtų amerikiečių , matininkų. už atlikllls ir atli(,kamas
Tečiaus jie į sukilimu:, nesi- Oaiieijoj su gyventojais
maiifo ir ateinantį birže'į jie 1(.nkai doriniai ir
v,si bus atšaukti j medžiaginiai atsakomingi. Chi

Pastaruose NikaragUv,. su- eago Tribūne korespondentas 
kilėlių vilkimuose nužudyta;iš Lvovo rašo, kad Varšavos 
kelio.ika amerikiečiu. Tad ponai darbuojasi nors pavir- 
kongiesc atstovai tuojaus su- šutintai užglostyti tas žiaury- 
bruzdo ir pakilo kaltinti pre- bes. Jie iškelia paliaubas nu- 
zidento nusistatymų. Dauge- skriaustiems rusinams ir tiki-

PEOPLES FURN1TURE 
KRAUTUVĖS
Dabar Siulija

Didžiausią Vertybę
šių Naujų 1931 Metų Mados

PRINCESS
Elektrikinę Drabužių

PLOVIKLE
TIK UŽ

$77.50
romus.

LENKAI JAUČIAS ATSA- 
KOMINGI.

lis jų pareiškia, jog marinin- si juos nuglostyti įvairiais
kai yra ir turi pasilikti Niką- žadėjimais pirm susirinksiant 
raguoj. Ten jie turi saugoti T. Sąjungos tarybai, kuri turi 
amerikiečių gyvastį ir mantų, galybės rusinu nusiskundimų 
Pažangieji republikonai dar ir protestų. Tada Lenkija pa- 
priduria, kad Hooverio ad- sakytų, kad ten Įvykę, tui 
ministracijai reikalingas Roo- į jau parniršta.
sevelto nusistatymas — savo ( Ijenkija ne tiek pabūgus 
piliečius apdrausti ir, prirei-j pramatomos sau baudos už
kus, saugoti visur, kur jie tik 
būtų, kokioj šaly gyventų. 
Tokio nusistatymo išdalies

tas žiaurybes R. Galicijoj iš 
T. Sąjungos, kiek kultūringo 
pasaulio opinijos ir jai dide’is

laikės prezidentas Coolidge. paniekos už jos žvėriškus dar-
Jr kada jo laikais į Niknraguų 
buvo siunčiami marinmkai, 
prezidentas Iloover, tuometi
nis kabineto narys, griežtai 
priešinosi marininkų siunti
mui.

Dabar įvyko štai koki nesu
sipratimai: Kada andai Ni
karagvoj atnaujinta sukili
mai, tuojaus iš Kubos pakraš
čių pasiųstas karo laivas į 
Nikaraguos pakraščius. Kada 
tas laivas buvo pusiaukely, 
apie tai patyrė prezidentas

bus su tautinėmis mažumo
mis, kurioms lemta pasilikti 
žiaurųjų lenkų valdžioje.

1922 metais Varšava paskel 
bė, kad Lenkija suteiksianti 
savyvaldų Rytų Galicijai. Ka
da ilgus metus to nesulaukta. 
Galicijos patriotinės organi
zacijos iškėlė veikimų prieš 
lenkus valdininkus ir lenkų 
policijų.

Tada Varšava j ten pasiun
tė policijos ir kareivių baus- 
minę ekspedicijų. Atliktos bai

r "TLF i _ j

ši plovlklė yra pilnos mieros tvir
ta, daili, ir labai paranki. Pilnai 
užtikrinta telkti gerą patarnavi

mą kaip per pačius išdirbėjus, 
taip Ir per Peoples Krautuvės.

Tik reikia Įmokėti $7.60, o lie
kančius lengvais i&mokėjtmaia.

Demonstracija suteikiagna na
muose VELTUI ant pareikalavi
mo.

Taipri platus pasirinkimas vi
sų kitų grerlausių ifidlrbysčlų plo
vikly.

Peoples
FURNIIURE co.

2536-40 W. 63rd St.
Tel. Hemlock 8400

4177-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171 

CHICAGO, ILL.

J. J. AUKŠKALNIS PETRAS FABIJONATTIS K. KUČINSKAS R. MAZILIAUSKIENE

M. MISIŪNAS J. MOTEKAITIS B. PALTLIUNIENĖ K. SRIUBTENE

VINCAS STANCIKAS ST. STANĮJLIS

Ona Aleliunienė 
Juozas Ališauskas 
Uršulė AukŠkalnienė

t
Antanas Bacevičius 
Karolis Bagontavičius 
M.- česnavičius 
Pranas Čižauskas 
Vaclovas Patikintas 
Ciprijonas Druktenis 
V. Duoba
J. C. Enčeris 
Ona Gailiūtė 
V. Gaižauskas 
Kaz. Gečas

Antanas Giedraitis 
Antanas Grisius 
Jonas Grišius 
Florijonas Gubista *
Ona Kazlauskienė 
Aiiiilija Kėkštaitė 
St. Kibartas 
Juozas Kiserauskas 
Jonas Lebežinskas 
M. Lorencas 
Ona Lukošienė 
Victor Mandravickas 
F. W. Markūnas

J. Matulėnas 
Konstancija Mickaitė 
J. Mockus 
J. Motekaitis 
Juozas Pranaitis
J. P. Pentis
M. Pėstininkiene 
Juozas Pupienis 
Vincas Rėkus 
Anna Sakalis
K. šerputis 
D. Slėnis 
Jonas Stockus

MARTINĄ VARKALTENE

K. MICKAITĖ

Steponas Straukas 
Augustas Urbeiis t
Pranas Valuckas 
Petras Varakulis 
D. Vaitkevičius 
Ona Zdanevičius 
Jennie Žilevičius 
Pranas Žurinskis 
Jonas Žvirblis

šis Svarbus Pirmų Dovanų Laimėjimo Klausimas Išsiris

Sek. Balandžio 26, 5 Vai. Vak. Lietuvių Auditorijoj
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SLAPTIEJI ŽURNALAI RUSIJOJ. , galvoj pas mus įsigyvenusį truojanias gimtojo krašto ir kinu tobulėti, dar labiau pa- išleido rinkinį dokumentų a-

Kaip žmogus varžomas be
būtų, vis tiek žmogaus pro
testo mintis pasireiškia, į nie
kų neatsižvelgdama. .Juk 
kaip didelė yra rusų inteli
gentų baimė prieš GPU, kaip 
toji įstaiga rodosi viską ži
nanti ir viską matanti, net ar
timam giminei baugu ką nors 

‘pasakyti, nes ir iš jų tarpo 
bolševikai verbuoja sau šni
pus, o vis tik mintis ieško 
kelio, nepasiduoda užmuša
ma. Ji išsiveržia slaptų žur
nalų pavidale. Taip SSSR y- 
ra leidžiami slapti žurnalai. 
Bendrai, slapta literatūra ga
na gausinga. Bet koks vargas 
ją leisti. Daugiausia ji visa 

iina rainkraščių pavidale, po 
telis egzempliorius parašytus 
įašinėle. Paskui tie keli eg- 

zempl. yra multiplikuojami ne 
'žinomų žmonių ir taip plinta
po plačią Rusiją.

Tos literatūros tarpe yra ir 
įokslo veikalų, kartais sie- 
tiančių šimtais puslapių žur

nalų yra' ir po ilgą laiką išgy
venusių, ir tik nustojusių ei
ti Stalino režimui sustiprėjus 
ir inteligentiją įvairiais pro- 

isais sumažinus ir išgąsdi
nus.

Iki to laiko vienas tokių 
žurnalų ėjo Petrapily, — trys 

Maskvoj. 1928 metais Petra- 
>ily ėjo žurnalas “Dangus ir 
Bmė”. Religiniai idealistinio

cenzijos, skaitymo progra
mos, metodiniai nurodymai 
savęs lavinimui, sistematiški 
knygų, straipsnių ir rankraš- 

Lčių sąrašai. Tas žurnalą, yra 
išaugęs iš Maskvoj leidžiamo 

Iketvirto žurnalo “Keistuolio 
kelias’’ bibliografinio sky
riaus. Tas žurnalas labai rim
tas ir didelis. Išėjo vienuoli- 

' ka numerių po 250 — 300 
pusi. Žurnalas pradžioj lai
kėsi ankštai susirišęs su pra- 

ivoslavų bažnyčia, o paskui 
labai sumažėjo ir pasidavė a- 
narchistinei ir sektantiškai 
dvasiai. Pirmieji to žurnalo 
numeriai buvo pavesti rusų 
kultūros ir religinės filosofijos 
istorijos paskaitoms spaus
dinti, kurias paskaitas yra 
laikęs ilgą laiką kažkoks ne
žinomas paskaitininkas jaunuo 

| menės rateliuose. Tas žuma- 
! las vadina save istorišku ir 
j sakosi esąs slaptas archyvas 
; nežinomų autorių dokumentų. 
i.Jo tikslas esąs užfiksuoti ru- 
isų kūrybos visuomeninę ir 
religinę tos epochos mintį ir 
ją perduoti kitoms kartoms.

C‘R.”).

KATALIKIŠKOJI SPAUDA 
„ * LIETUVOJE.

Katalikiškoji spauda Lietu
voje įgyja vis kaskart dau
giau gerbėjų. Besistengdama 
tobūlėti, padidindama savo 
išorę periodinė katalikiškoji 
spauda tampa vis labiau mė
giama net ir indiferenčiai nu-

pobūdžio. Jį leido religiniai 
siteikusi jaunų literatų gru- 
Turėjo 60 pusi. Daugiausia 

.lpino eilėraščių ir kitos rū- . v. . _ .
«. literatūros. ra<«fiA4’^^ 

rindas buvo deistinis 
deizmo priemaišų.

su

Pradedant 1925 m. Mąsli
oj ėjo taip pat slaptas žur- 

las “Rugiagėlės”. Išėjo pen 
numeriai. Jis buvo pašvęs- 

vien tik menui. Žurnalas 
ivo gnosticizmo įtakoj.
Tuo pačiu laiku kelis ine- į 

Maskvoj, ėjo bibliografinis I
das, kurio tikslas buvo 

rinėti , uždraustas senosios

daina objektingai teikti žinias 
bei įvairias informacijas ir 
visapusiai atvaizduoti mūsų 
gyvąjį gyvenimą, katalikiško
ji spauda tampa tikru mūsų 
tautiečių rodovu ir vadu.

Dienraštis “Rytas” tapo 
didžiuliu užsienių tipo infor
maciniu laikraščiu, skaitomu 
visokio luomo žmonių. “Mū
sų Laikraštis”, “Ūkininkas” 
bei “Darbininkas” tapo la

ibai mėgiamais mūsų kaimonaujosios literatūros kny-
Jis vadinosi “Užverstas žmonių. “Pavasarį skaito 

stas”. Jame tili>dnvo re-'veik kiekvienas jaunuolis.

$85.00MES MOKAME CASI1 
Už LIETUVOS 5% BONUS
Money Orderiai į Lietuvą per Radio tiktai 25 centai 

Paskolos teikiamos ant Real Estete

KAUFMAN STATE BANK
1M K. LA SALLE St., CHICAGO, ILL

$5,000.00 Už $10.00
VYRAMS IR MOTERIMS NUO 18 LIGI 59 METŲ

r Apsidrauskit Nuo Automobilių Nelaimės
Mes Apdraudžiamo — Insurinairie į' vieną iš didžiausių 
Insurance Kompanijų nuo automobilių aecidentų. 
Ištikus nelaimei iš priežasties autornobiliaus kaip tai

f' važiuojant savo, ar svetimu, ar pubKc automobiliu, ar 
einant gatvėje užgautų, ar expluoduotų Bile koks auto
mobilius, tuomet ši apdrauda moka $2a.OO į savaitę pa-

L talpos per šešius mėnesius. Jei sužeistasis asmuo būtų 
įt ligonbutyje ar namie turėtų nursę, tada moka $40.00 

. į savaitę. O mirus išmoka . $5000.00
Mokesčiai tik $10.00 už visus metus.
Norintieji plačiau sužinoti kreipkitės.*

VINCAS RUKSTALIS
6942 South Maplewood Avė. Chicago, III,

TELEFONAS UEMLOCK 5219.

paprotį susirinkti vieni pas 
kitus pasišnekėti žiemos va
karais bei visais šventadie-

įdomesniais kitų krhštų vaiz
dais, savųjų bei kitataučių 
dailininkų kurinių reproduk-

niais, kur dažniausiai skai-, ei jomis ir visuomenės veikėjų 
tomą ir laikraščiai, tai pama- atvaizdais. Žurnalas labai k ui 
tysime, kad paminėti laikraš- turingo tono, tatai labai mė
čiai turi dešimt kartų dau- giamas visokių pasadlėžiūrų
giau skaitytojų, nei kad ad
ministracijose užregistruota.

“Židinys” savo turiniu bei 
išvaizda visai pasivijo! pana
šius užsienių žurnalus. Sis 
žurnalas tai mūsų literatūros, 
mokslo, visuomenės bei aka
demiškojo gyvenimo gyvas vei 
drodis. Be to gausiai ilius

bei nusistatymų žmonių.

iŠ

O

našėti tolygiems užsienių žur
nalams. Iš savo pusės mes 
tegalini palinkėti sėkmės.

pie bažnytinę padėtį Vilniaus 
krašte. Rinkinį miesto sto- 
rastija sukonfiskavo ir perda-

šio nutarimo jau apeliavo į 
aukštesnę teismo instanciją.

(“R.”).

Baigdamas straipsnį. kvir-ivė Prokuratūrai. Po kiek; 
čiu amerikiečius suiįdomauti i h>nkų spauda pranešė,
Lietuvos gyvenimu, sekantteismas biošifuos konfis- 
tiek Jungtinių Valstybių, | kaviln<1 Patvirtino ir komi- 

1 j’lctllVOS Ve»4oiILr | iutclS 11 tllll\ldilltlSkatalikiškąja I
Naujiems 193L metams be-' lietuviškąją spaudą, 

prasidedant, gimė naujas žur
nalas “Naujoji Romuva”. Žur 
milas lanko skaitytojus vieną 
kartą į savaitę ir paveikslais 
bei įdomiais straipsniais at
vaizduoja visos kūrybos gy- Pernai rudenį 
venirną. Žurnalas žada dar la- Vilniaus lietuvių

Benis Skaidru.

BYLA DEL BAŽNYTINĖS 
PADĖTIES VILNIUJ.

bėn. Tačiau, kaip
atsakomv-
“Vilniaus

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius. neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats.

iivtojus” praneša, šiomis die-1 p° į^gsaminavimo. jus su-
* 1 ' taupysit laiką Ir pinigus. Daugelis

i nomis komitetas gavo oficialų Iu,tl* daktar,i negalėjo pagelbėt jums 
I įeito, kad jie neturi reikalingo pa

■ pranešimą, kad prokuroras 
! rinkiny nusikaltimo žymių 
nerado ir komitetui iškeltą 

laikinasis ■ bylą panaikino, bet nutarė lei 
komitetas dini sunaikinti. Komitetas dėl

Preaenting the

NEW CHEVROLET SIX
in twelve attractive modele

CONVERTIBLE CABRIOLET—A oomfort- 
•ble coupe or ■ racy roadater. 8/7 "| Į* 
Vida rumble aaat. Prie........... OJ-D

THE COACH—An ideal car for the family. 
RoomyBeata.SmartFiaherbody. 9 P* A (J 
Drivaa’a aaat adiuatabla. Priea UTt)

STANDARD FIVE-VINDOV COUPE—An 
aaeeptional value. Spaciouerear d Į— 
daak for parcele. Price............... uit)

tinotlve d« line model. Chrome- $ »Ute4 radiator grille. Price.... 595

i® J

STANDARD COUPE—AnerceUent peraonal 
car for buaineaa or profaaaional o C* 
oao. Largoreardaak. Price.,.. D«Jt)

PHAETON—Diatinctire in otyle. Top 
fabrlo harmonizea with body *C*"| /k 
color. Top boot Standard. Prico D JL vz

STANDARD SEDAN—A fine car for general 
family ūse, amartly atyled, eery 8 Z' n H 
oomfortabla. Vido aoata. Price OOD

SPECIAL SEDAN—Ezceptional beauty. 
Six de luze wlre whecla. Special 
fendcrwella.Radiatorgrille.Price ODvz

Jk7' 1 įėji

CONVERTIBLE LANDAU PHAETON—A 
new eoneertible touring car. Top 8^ 
aadwlndowaoanbelowered.Price

4
*650

A PORT ROADSTER—A f a. t. emart, yeuth- 
fulopencar. Vide rumble aea*. •df|Į* 
Special upfaolatery. Price.......... TVO

Ali priešą /. o. b. Flint, Michigan. Special <

Šeimynos karai, asmeniniai karai, karai 
dėl biznio, karai dėl sporto — Chevrolet 
juos visus pasiūlo, įvairiausių body, spal
vų, įrenginio, išmušimo, kurie patenkina 
praktiškai kiekvieno žmogaus asmeninį 
pageidavimą.

Niekur kitur žemųjų kainų srityje jus 
negalite rasti tokio plataus pasirinkimo 
puikiausio subudavojimo — nes vien tik 
Chevrolet, savo klesoje, teikia pripažintus 
parankuinus Fislier Body. Tas reiškia ne 
tik gražią išvaizdą ir įrengimą — bet sau
giausią, stipriausią body konstrukciją ko
kia tik yra žinoma — moksliškai suderin
to medžio ir plieno.

Kaslink veikimo gi — Chevrolet teikia 
jums švelnią, tykią, lengvai valdomą pa
jėgą lengvai einančių šešių — šešių, kurie 
išvysto penkias dešimt arklių jėgą, betgi 
operuoja su mažiau išlaidų gasui, aliejui 
ir tairams, negu kuris kitas karas, kokį 
jus galite pirkti!

S PORT COUPE—Every inch a amart auto- 
mobile. Roomy rumble eeat. 
Adjuatable rear window- Prie* O 4 O

STANDARD RO APSTE R—A quality car 
at a very low price. Spaciouerear 
deck. Top boot Standard. Prico

pmana «x«ra.

’475

Daugiau to, Chevrolet Six jums ištiki
mai tarnaus desėtkus tūkstančių mylių su 
mažiausiais pataisymais — dėlei jo per
dėm moderniško dezaino, augštos rųšies 
vartojamų medžiagų ir nepaprasto rū
pestingumo, su* kokiu kad ir mažiausia 
Chevrolet dalelė yra gaminama.

Kada jus nusispręsite (žemos kainos ka
rą, jums pilnai apsimokės apžiūrėti dabar 
parodomą pasirinkimą naujų Chevrolet 
Six. Tarp dvylikos gražių modelių jus tik
rai rasite karą, kuris netik atitiks jūsų 
ypatingiems reikalavimams — bet taipgi 
bus šaltinis pasididžiavimui kol tik jus 
juo važinėsite. Kiekvienas Chevrolet Si\' 
gali būti nupirktas sm mažu įmokėjimu ir 
lengvais išmokėjimais sulig liberaliu G. 
M. A. C. kredito pienu. Ir atsiminkite, 
kad Chevrolet pristatomoji kaina apima 
tiktai teisingą mokesnį už pristatymą ir 
finansavimą.

Matykite vieną Šių dylerių

McMANUS MOTOR SALES, 
ASHLAND AVENUE MOTOR SALES. 
SUPERIOR MOTOR SALES 00., 
KEENAN CHEVROLET SALES, 
ARCHER CHEVROLET SALES, 
HAPNER CHEVROLET 00., t

6711 South Western Avenue
5436-42 South Ashland Avenue
6943 South Halsted Street
5323-25 West 22nd Street, Cicero, Illinois
6211-15 Archer Avenue, Argo, III.
2610-12 South Michigan Avenue

tyrimo, suradymul liaogaiu Renka 
uiinffuruą.

Mano Radio — Scopo — Ragg-1 
X-Hay Roentgeno Aparatas Ir vt- 
dikas bakterlologlSkas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aS paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryS uou taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgy skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo ner
vų, Širdies, reumatizmo. kirminų, 
uideglmo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjuslą, Jsi- 
kerėjuslą, chronišką ilgą, kurį ne
pasidavė nėt gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėjo pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimaa Rūmas 1018

20 W. JAOKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandoj' Nuo 10 ryto iki 
1 po piet. Vakarais nuo 6 iki 7 
Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 1

po plet

ADVOKATAI

JOHN B. BOROEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117 

Telephone Randolph 8727 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9808

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmlestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLE BLDO.
.ONE NORTH LA SALLE ST.

(Cor. La Šalie and Madlson Sts.) 
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 Iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 6950—namų Pull. 8377 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearbom Street
Ketvergals ofisai uždaryti.

Telephone Lcarborn 0057

F. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

160 Nortli La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 
T©1. Roosevelt 8710 

Vai., nuo 6 iki 9 vai. vak.
(Išskiriant Sercdas)

A. A, 0L1S
ADVOKATAS

11 South La Šalie Street 
Room 1701 Tel. Randolph 0331 

Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak. 
1241 S. Halsted St Tel. Victory 0582

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
(Jtarn., Ketv. Ir Subatos vakarą

C. V. GHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2662 

Trečiadieniais Ir Penktadieniais
vakarais namie pagal sutarti.
6503 So. Campbell Avenue

Telefonas Republlc 4499

A. A. S L A KIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmlestyje 
Room 1602

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 \Vest Washington St.

Cor. Washlngton and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 839B



Šeštadienis, Bal. 25 cl, 1931
t

D R A T G A S

P Z '* I

*c

o

ŠOKIAI
Sasnausko Kantata “BROLIAI”

DRAUGO” KONTEST1NINKŲ

LIETUVOS VYČIU “DAINOS’

-8Ž

«n.n; •

Kantata “BROLIAI”. Solistai. Duetai. 
Vyčių Choras. Kvartetai. Simfonijos or
kestras. “Prof. Kampininko nuotikiai 
radio studijoj.” Dalyvaus garsus magi- 
kas.

Baigiasi “DRAUGO” įdomusis kon- 
testas. Kova už pirmas dovanas smar
kiai eina. ŠIO KONCERTO METU BUS 
PASKELBTA KONTESTO REZULTA
TAI.

DAINININKŲ VAKARAS

ffl

MM

Sekmad.

1
9
3
1

LIETUVOS VYČIŲ “DAINOS” CHORAS

Choristai Dalyvaus Gražiuose Lietuvių Tautiniuose Kostiumuose. Šis Choras Dabar Yra Daug Skaitlingesnis.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ ĮVYKIS

CHICAGOS
LIETUVIŲ

AUDITORIJOJ
3133S.HALSTEDSt.

Koncertas Prasidės
5-ta vai. vakare, 

šokiai 8 vai. ir tesis 
iki vidurnakčio.

»

“Draugo” Kontestininkams Vajaus Dovanos Bus Išdalintos Koncerto Metu.

AR UŽSIRAŠEI SAU “DRAUGĄ”?
• ' ’ - . »

“DRAUGAS” 2334 S6. Oakley Avė., ' Chicago, Illinois
<
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__ MK t i* HMH

-n



»! \ r O A 8

Vaikai ir Amatas. , karines mokyklas, nes visuo-1 
įmet kas nors naujo pasirodo.‘j 
1 Tas užsiėmimų mokslas yra į

Apie penkiasdešimts pietų,vo amatu. Karo metu armija 
atgal, kiekvienas dirbantis turėjo lavinti , apie vienų ir 
vaikas turėjo progos išmok in- ketvirtų dalį milijono vyrų, 
ti kokio nors amato. Papras- kad užimtų armijoj reikalau
tai, vaikas dirbo prie pritv- jaunis darbus.
rūsio darbininko, kuris jum, Kaip galima lavinti jaunuo- 
viskų aiškino apie tą vpatin-, sius ? Tik per musų mokyklas, 
gų amatų. Jis nebuvo įšmo-'Ką senovėje jauni darbinin- 
kęs darbininkas, koi pilnai kai išmoko nuo prityrusių 
-nesusipažino su amatu. Tos? darbininkų, dabar turi išmok - 
dienose turėjome kurpių, ku- ti mokyklose.
rie ne vien taisė eeverykus, Kederalis Užsiėmimų Mok- 
bet galėjo juos ir pasiūti; slo Aktas iš 1917 m. įvedė 
dailydės, kurie galėjo namus mūsų viešose mokyklose pra- 
,statyti; kalvius, kurie galėjo džių naujos mokslo sistemos, 
“daryti visokius darbo įran- Aktas įsteigė Federalį Užsi- 
įkius; kriaušius, kurte galėjo ėrniiųų Mokslo Komitetų. Ko-1 
drabužius siūti. mitetui pavesta didelė suma

kurie paskirti 48 
valstybėms. Pirmais metais 
paskirta suvirs milijonas ir 

dolerių, ir kas met ta 
suma augo iki 1926 m. pasie- 

ikė $7,600,000. Po $7,000,ooo 
|buvo nuolatinė suma.
Į Tie valdžios pinigai ski- 
Iriamai įvairių valstybių mok- 
•slo bordams, kad įsteigtų 
ir platintų užsiėmimų „ klesas 
viešose mokyklose. Tos klesos 
neturi būt tik rankų lavinimo

Šiandien sunku rasti tokių k1,n,gd’
darbininkų. Toks mokinimus 
būdas pranyko su mašinų į- 
vedimu. Musų vaikai užsiima 'Hl‘e 
kokiu amatu, be jokio išsila
vinimo mokyklose. Ir dirbtu
vėse nėra žmonių, kurie ga
lėtų juos pamokinti. Jie pa- 

■ tys turi susipažinti su savo 
’ amatu, kiek tik gali. Lengvai 
galime suprasti, kodėl senas 
amatninkas išnyko. Tas pavo-; 
jus gręsi musų tautai nors 

'pasaulinis karas šiek tiek ir 
atidarė mūsų akis.

K, Karo metu, kuomet naujai 
prisirašę kareiviai turėjo 
išlaikyti egzaminus, pasirodė, 
kad tik trečia dalis visų įsi- 
rašusių yra susipažinę su sa-

«■■■■■■■■■■■ ■
: Riumitizmas sausgėla -■
■ Neslkankykite savęs skaus-
£ mala. Reumatizmu, Sausgėle, ■
B Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 

Į® — raumenų sukimu: nes skau- _ Į dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo. ■

' CAPSICO COMFOUND mo- ■
■ stls lengvai prašalina viršmi-
B n ė ta ligas; mums Šiandie dau-
_ gybė žmonių siundą padėka-

f; vones pasveikę. Kaina 60c per
■ paStų 56c arba dvi už *1.05.
■ Knyga: "BALTINIS 8VEI-
_ KATOS" augalais gydyties, kal-

’.T na 60 centų.

Justin Kulis
g 3259 80. HALSTED ST.

I
 Chicago. 111.

v- —

. . .. . . ...iPeoples Furnitūra Co.-
Krautuvėseturėtų versti savo vaikus lan- j 

kvti tas mokyklas. F. L. I. S. =

LIETUVOS ŽINIOS.

klesos. Per daug metų dauge
lis mokyklų užsiėmė rankų 
darbo lavinimu, kas visai at
skiras dalykas nuo užsiėmimų 
moksle. Reikia suprasti skir
tumą. Su rankų darbo moks
lu vaikai gali vartoti darbo 
(įrankius visai nežinodami y- 
i patingo užsiėmimo. Bet užsiė
mimų mokslas mokina kokį 
nors amatą, kaip tai daily- 

Įdvbę, metalų liejimą, žemdir- 
bvstę ir t. t. Visi tie valdžios 

I pinigai skiriami mokinimui 
[tų amatų.

ij Valstybės turi pačios pridė
ti lygią sumą. pinigų, kiek rei
kalauja nuo valdžios. Prieš ak 
to priėmimą, tik penkios vals
tybės turėjo amatinį mokslą 
savo mokyklose.

Kuomet vaikai baigia mo
kyklas ir susiranda darbus, 
jiems gera būtų lankyti va-

Hofmano pasakų” tradici
jos.

Aios penkiaveiksmės ojieros 
kėtvirtas ir priešpenktas veik 
smai turi kaip ir tikras tradi
cijas. Ketvirtame veiksme dai £ 
nuo ja vis Byra, tarno vaid , E 
meiiy ir visuomet jis turi kar-JS 
toti savo dainą apie tai, kad 5 
jis (nors kurčias, menkas se-!g 
liukas) mokąs gražiai dainuo E 
ti ir puikiai šokti, o da’iiuo- E 

damas ‘‘pagauna gaidžiuką” ' = 
ir šokdamas suklumpa. Tas 2 
publikai visuomet patinka. J = 
Taip pat nuolat reikia pakar 
toti overtiūrą “Barcarole” 
kuri yra prieš penktą veiks-'E 
mą. Čia visuomet orkestras E 

! gauna katučių. Ę
5a

Žinoma, direktoriaus Ole-.E 
kos = Žilinsko rūpesčiu, prie E 
raštinės durų, aukštutiniame S 
pasivaikščiojimo kambaryje, = 
vietoje nesenai buvusio užra- = 
šo “Įeiti draudžiama” dabar = 
parašyta: “Įeiti neleidžiama? = 
Pirmiau buvusis parašas juk = 
netiko meno šventovei, nes tas = 
“draudžiama” taip šiurkštus 

primena žiaurų gyvenimą,

VERTYBES
Nėra Palyginamos Niekur Kitur

ANT

Parlor Setų
IR

Sutaupymai Siekia Daugiau
KAIP PUSĘ PISMIGŲ!

ir
kuri menas juk nori švelninti.

Viena “Glinskiškų” kome
dijų. Pats Glinskis vyriausias 5 
veikėjas. Vosyliūtė, ta artistė : 
siela, objektas, apie kurį da- i 
lvkas sukasi. Kiti veikėjai, ; 
muzika, komedijos turinys to
kie, kad jaunatviškai links
mai nusiteiki, užmiršti kitus S 
dalykus, nors pats komedijos ' E 
gyvenimas netaip jau arti- J S 
mas: visa darosi dideliame ~ 
Vienos viešbutyje. Mielai pa
sižiūri keletą kartų ir vis į- 
gauni naujos linksmos nuotai
kos, taip* reikalingos gyveni
mo stumdynėje,.

Keturiolika Prezidentų Suv. 
Valstijose Tarnavo Kraštui 
Nuo Įsteigimo Šio Banko

Ši bankinė įstaiga buvo suorganizuota po 
National Cbarter tuoj po užsibaigimo Civilio 
Karo 1868.

Svarbiausia įsteigėjų mintis buvo tai įkū
rimas saugios vietos depozitorių pinigams. 
Antras dalykas, kurs steigėjams rūpėjo, buvo 
tai rūpestingiausias patarnavimas sutaikomas 
su sveiko bankavimo principais.

Per keturiolika Suv. Valstijų prezidentų 
administracijas šis bankas laikėsi savo prin
cipų ir to pasekmė yra ta, kad šis bankas au
go ir bujojo kartu su šiuo miestu ir šia šalim.
Jo patarnavimas siekia veik pusę musų tau
tos nepriklausomo gyvenimo.

Šiandie su resursais iš $29,000,000 ir sky
riais, apimančiais visus moderniško bankavi
mo veikimus, ji teikia visuomenei platesnį ir 
nandingesnį patarnavimą, negu bile kada pir
miau ilgoj savo istorijoj.

THE STOCK Y ARUS NATIONAL BANK 
THE STOCK VAROS TRUST & SAVINGS BANK 

THE STOGK VAROS SAFETY DEPOSIT GOMPANY
4150 So. Halsted Street

SEKLYČIOM SETAI 
dar už mažiau kaip Išdirby stės kaina!

Peoples Kompanija ir vėl padare didį
pirkimą už labai mažą kainą. Puikios mede-
gos dėl padarymo seklyčiom setų, kas daleis
lankytojams šių krautuvių įsigyti puikų setą
tiesiog nuo išdirbėjų, dar už mažiaus kaip
išdirbystes kaina.
$80.00 Vertės 2-jų šmotų Jacųuard dengti

seklyčiom setai po . . $44.00
$100.00 Vertėj 8-jų šmotų Jacųtiard dengti

seklvčiom setai po ................. $58.00
$110.00 Vertės 2-jų šmotų gražios spalvos

tikro Mohair setai po . . $64.00
$140.09 Vertės 3-jų šmotų Moliair arba ta-

pestrv seklvčiom setai po . . . $87.50
$175.00 Vertės mahogany medžio, apdengti

su importuotu frieze po ............... $95 «OQ
$250.00 Vertės 3-jų šmotų aukštos rūšies

Frieze, arba antiųue velvet po .. $139.00
Labai skaitlingas pasirinkimas madų. piešimų, ir spalvų. 
Imame specialius užsakymus ir greitai išpildomo pagal

pirkėjo norą.

RADIOS
1931 METŲ MADOS

UŽ PUSĘ KAINOS
$190.00 Victor Komb. radio su

gramafonu už $95.00 
$250.00 Brunswick komb. radio
su gramafonu $125.00 
$210.00 Victor arba Columbia ra-
dios už $105.00 
$150.00 Victor ar Majestic radio
už pusę kainos $75.00 
$175.00 Vertės nauji gvarantuoti 
komb. radios po $80.00 
$95.00 Vertės gvarantuoti radios 
puikiose kab. po $49.00

Duodame gerą nuolaidą už senus radips £r rakandus 
imdami į mainus ant naujų.

Lengvus išmokėjimai pritaikinami visiems pagal išgalę. 
Didžiausios, saugiausios, ir prieinamiausios krautuvės 

lankyti lietuviams dėl pirkimo' namams reikmenų.
PILNAS UZGANĖDYMA8 ARBA PINIGAI ATGALI

šeštadienis, Bal. 25 d., 1931

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIU RAŠTINĖJEC
52 E. 107 St Kampas Michigan Avenu«

Teb-fonus l’iillmun 595(1
Beiti Išstatė. •nsuiance, S|iiilka, Paskola, (vairus 

nutarimai, visi rašto darbai, ir tt.

K L A l P Ė D O N

SKANDINAVŲ — AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ 

Remkime Saxx> losiu — Klaipėdą
Kam baladotis po svetimus kraštus, kuomet dėl lietuvių yra 
palaikomas nuolatinis susisiekimas New York — Kopenhaga i

— Klaipėda

S V A R b! PAS T A B A!
laibai numažintos kainos trečios klesas tiktai $150 j Klai

pėdą ir atgal ant sekančių išplaukimų iš New York:
Balandžio April 25 d. Laivu “FREDERIK VIII”

Ląivakortės geros dviem metakn

Didžiausia Bendra Ekskursija
Gegužės May 15 d. Laivu ‘ UNITED STATES’’

l.ietuvių laivakorčių Agentų Sąjungos užgirtos.

Lietuvių R. K. Susiv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija
Gegužės-May 29 d. Laivu “FREDERIK VIII”

Linksmiausia Vyčių Ekskursia Tiesiog j* KLAIPĖDĄ
Birželio-June 6 d. Laivu “HELLIG OLAV”

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 
Rengia

Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras
Liepos-July 3 d. Laivu“FREDERIK VUI” 

Liepos-July 25 d. Laivu “UNITED STATES”
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos užglrtos..

Visos pastangos bus pašvęstos padaryt kelionę atmintina ir pilna 
įvairumų i.r malonumų dėl tų kurie dalyvaus ekskursijoje. 

Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant

SCANDINAVIAN - AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti 

27 Whitehall Street.. New York City 
248 Washington St., Boston, Mass. 130 La Šalie St., Chicago, Iii.

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos
UŽGIRTOS IR TVARKOMOS

DVI DIDŽIOSIOS EKSKURSIJOS

J LIETUVĄ
1) Iš New Yorko GEGUŽĖS-MAY 27 

O iš Bostono GEGUŽĖS-MAY 28
Stačiai j KLAIPĖDĄ, be persėdimo

Gražiuoju CUNARD Laivu
LANCASTRI A
2) BIRŽELIO - JUNE 16

Iš New Yorko per Southamptoną j KLAIPĖDĄ
Puikiausiuoju CUNARD Expresiniu Didlaiviu

AQ U I T A N I A
Dovnal aplankant Didžiausi) Pasaulio Miestą Igindoną-

šiai Ekskursijai Anglijos Lietuviai rengia speciaij priėmimą 
Londono l.ietuvių Kliube.

Abi Ekskursijos plauks į Klaipėdą (Irsiu keliu per puikųjį 
K Iri Kanaą.

Parduoda laivakortes, be) Keleivių Čekius; išrūpina dokumentus 
bei pilnai išrengia kelionėn 

METTVIV LAIVAKORČIŲ AGENTŲ sy.lVNGA:

4177-83 Archer Avė.
Lafayette 3171 

M. KEŽAS, Vedėjau
S iiiiiiiiimiiiiiimimiHitiiiiiiiiiiiiiiiii

2536-40 W. 63rd St. 
Hemlock 8400

J. NAKROŠIS, Vedėjas
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIKS

AMBRAZIEJUS J.
168 Orand St.,

Brooklyn, N. Y.
“AMERIKOS LIETUVIS"

14 Vernon St.
Worcester, Mass.

BALTUTIS, P. P.
3327 S. Halsted St.

Chicago, III.
BARTKEVIČIUS P.

678 N. Main St.
Montelio. Mass.

BOODEN J. O.
4 32 W. Long Avė. ,

Du Bols, Pa.
-DIRVA”

6820 Superior Avė. 
Cleveland, O.

FRANKLIN SAV. & TRUST CO. 
K. Vaišnora, Manager 

2616 Penn Avė. 
Plttsburgh, Pa.

GENDROLIUS N.
395 W. Broadway

So. Boston. Mnss.
KAŽEMĖKAS K. CH.

797 Bank St.
Waterbury, Conn.

MA KAREVIČIUS K.
96 Liberty St.

Ansonla, Conn.
MOLIS P.

1730 — 24»h St.
Detroit, Mlch.

“NAUJIENOS"
1739 S. Halsted St. 

.Chicago, Iii.

RICHMOND TRUST CO. 
2701 E. Allegheny Avė. 

Philadelphia, Pa.
RAUKTYTĖ MISS J.

123 Millbury St.
Worcester, Mass.

SEKYS JOHN
2326 Park St.

Hartford. Conn.
SIDABRAS K.

875 Cambridge St. 
Cambridge, Mass.

STULPINAS V. M.
3256 S. Halsted St. 

Chicago. Iii.
MIKOLA INIS P.

188 Sands St.
Brooklyn, N. Y.

TREČIOKAS A. S.
197 Adams St.

Newark, N. J.
URBSZO J. J.

187 Oak St.
I^»wrence, Mass.

VASILIAUSKAS .1.
814 Bank St

Waterbury, Conn.
“VIENYBĖ"

193 Orand St.
Brooklyn. N. Y.

VARASHIS A.
So. I2th * Carson 

Plttsburgh. Pa:
ĮVEISTU, K. J.

1128 Washlngton St. 
Noraood, Mass.

ZOLP J. J.
4669 8. Paulina St. 

Chicago. III.
iv;
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ĮVAIRENYBĖS,
Nemalonūs svečiai.

Ispanijoj, netoli Beira Altą, 
kaimiečiai kėlė vestuves jjo 
atviru dangumi; buvo prikep
ta daug žąsų, i>aršų ir kito
kios mėsos. Kepsnių kvapų 
užuodę atbėgo du alkani vil
kai ir šoko prie valgių. Kol 
kaimiečiai susirado keletu su
rūdijusių šautuvų, vilkai be
veik viską suėdė ir dar pasi

gavę po ožiuką nusinešė j gi
rių.

Europos radio stotys.

Statistikos žiniomis, 1930 
m. pradžioj; visoj Europoj 
buvo iš viso 229 siunčiamo
sios radio stotys.

Daugiausia, nors ir nedide
lių radio stočių turi Švedija, 
būtent — 31; antrų vietų šiuo 
atžvilgiu užima Vokietija — 
ji turi 28 radio stotis. Prancū
zija turi 26, Rusija — 24, An-

I

glija — 23, Norvegija — 12

STANISLOVAS A. OPST
mirė bal. 22, 1931 m. 6 vai. vak., sulaukęs pusamžio. 
Kilo iš Joniškio Parap. Amerikoje išgyveno apie 23 
metus.

Paliko dideliame nubudime moterį Marijonų, po 
■tėvais Raudonaitę, dukterį Vainutu, potėvi Pranciš
kų, dėdę Motiejų Stockų, švogerius, švogerkas ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 4642 So. Wentworth Avė. Laido
tuvės įvyks panedėly bal. 27. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas šv. Cecilijos (45 ir Princeton avė.) baž., kur 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pa
maldų bus' nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę
Moteris, Duktė, Potėvis, Dėdė, švogeris, 
Švogerkos ir Giminės.

Laidotuvės patarnauja grab. Eudeikis, Yards 1741

EVA KAZLAUSKIENĖ
(Po tėvais Kasmauskaitė)

mirė bal. 24, 1931 m. 6:10 vai. ryt, 53 metų amžiaus. 
Kilo iš Tauragės Apskr., Kaltinėnų Parap., Pagribių 
Kaimo. Amerikoje išgyveno apie 35 metus.

Paliko dideliame nubudime vyrų Antanų ir sūnų 
'Antanų, dukterį Evų, sesers dukterį-augintinę Violet 
Hofsteader, brolį Antanų Kazmauskų, brolienę Onų, 
švogerį Jonų Jonušų, o Anglijoj seserį Onų Plackienę 
ir gimines. A. a. Eva buvo narė šių dr-jų: šv. Agotos, 
šv. Barboros, Tretininkų ir Litewsko-Polska Kroloiva 
Jadvyga.

Kūnas pašarvotas 3930 W. Marųuette Rd. Laidotu
vės įvyks utarninke bal. 28. Iš namų 8 vai. bus atly
dėta į Gimimo Panelės Šv. par. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame .visus gimines, draugus ir pa 
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę: Vyras, Sūnūs, Duktė, Augintinė, Brolis, 
Brolienė, švogeris ir Giminės. 

Laidotuvėms patarnauja grab. Ežerskis, Boul. 9277

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

movėme«

Ispanija ir Suomija — po 9,, metalo — nefrito. 105 metais
Italija — 10, Lenkija — 8, 
Austrija, Belgija ir Čekoslova 
k i ja — po *6, Šveicarija — 5, 
Pietųslavija — 4, Rumunija, 
Danija ir Vengrija — po 3, 
Portugalija, Olandija — po 
2, Graikija, Turkija, Lietuva, 
Latvija, Estija, Albanija, 
Liuksemburgas Dancigas — 

i po 1 radio stotį.
Besiplatinant radio, auga 

ir radio stočių skaičius.

po Kristaus kiniečiai pirmi iš
rado popierių, ir šimtu metų 
vėliau Kinijoj jau buvo po
pieriaus dirbtuvės.

Pirmuosius popierinius pi
nigus, kuriais buvo pakeisti 
metaliniai, kiniečiai įvedė pas 
save prieš tūkstantį metų. Ir 
pirmoji infliacija (popierinių 
pinigų vertės nusmukimas) 
buvo taip pat Kinijoj.

Kiniečiai — pirmieji spaustu
vininkai.

Jonas Gutenbergas, gyvenęs 
nuo 1397 iki 1463 metų, yra 
laikomas spaudos meno išra
dėju. Jis išrado lietas raides, 
kuriomis atspausdino pirmų 
Bibliją.

Tačiau, kaip rodo tyrinėji
mai, kiniečiai jau 225 metais 
prieš Kristaus gimimų turėjo 
antspaudų: išvaizdos raides, 
kurias jie gaminosi iš raginio

t A.
IGNACAS RŪKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bal. 
23 d.. 9:30 valandą, ryto. 1931 
ln., sulaukęs 51 metų amžiaus, 
gimęs Meškučių kaimo, Šiaulių 
valšč. ir apskričio, Amerikoj 
išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
draugus ir pažįstamus Ameri
koj, o Lietuvoj 2 seserį Bar
borą Ligienę, ir Julijoną Ru- 
kaitę, ir brolį Juozapą, anukus 
Antaną ir Stanislovą.

Kuųas pašarvotas randasi S. 
M. Skudo Koplyčioj, 718 W. 
18th Street, Chicagoje, 111.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
bal. 27 d., 8:00 vai. ryto iš g. 
M. Skudo Koplyčios į Dievo 
Apveizdos Par. bažnyčią, kur 
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines

Visi a. a Ign.aco Buko gi
mines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiafint da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Laidotuvėmis rūpinasi Francis 
Pikčiunienė, 621 W. II Str. 
Laidotuvėse patarnauja grab. 
S. M. Skudas, lloosevelt 7532

Kiek energijos sunaudoja 
žmogus bedirbdamas.

Vienas mokslininkas aps
kaičiavo, kiek žmogus sunau
doja energijos (jėgos), bedirb 
dūmas įvairius darbus. Pa
grindu statistikai mokslinin
kas paėmė žmogaus poilsio 
metu sunaudojamų energijų. 
Pasirodė, kad bedirbdamas 
žmogus sunaudoja kas valan
dų jėgos: malkakirtis — 160 
punktų, skalbėja — 159, mal
kų piovėjas — 156, akmenų 
skaldytojas — 126, tarnaitė 
kambarinė — 87, stalius — 68 
ir kurpius — 39 punktus. Iš 
čia matyti, kad skalbėjos dar
bas nė kiek ne lengvesnis už 

į malkakirčio darbų. Ir apskri
tai, moterų namų, ruošos dar
bas ne lengvesnis, o kartais 
net sunkesnis už vyro, dirban-
čio kokioj nors 
fabrike.

DAKTARAI:
Tel. Canal 6714

OR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniška* ligas 
vyrų, motorų Ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėllomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Telefonas Grovehill 8362

OR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W; MARQUETTE BOAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 13 vai. ryto. Nuo 1 vai.—
4 ir 8:30 iki 8 vai. vakare. 

Seredomis nuo I — 12 vai. ryto
Nedėllomis pagal sutartį.

OR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. West-rn Avenue 

Tel. Proapect 1028

Rezidencija 2251 So. Leavltt St. 
Tel. Canal 2338

Valandos 2-4 po pietų Ir 7-8 ▼. 
NedėlioJ pagal susitarimą

dirbtuvėj ar

Tel. Dearbom 1883

OR. BENJ. W. MAGH,
DENTISTAS

Sulte 1920 The Pittsfieid Bldg.

55 E. WASHINGTON ST.

Ofiso Tel Vlctory <818 

Rezidencijos Tel. Drezel 9181

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 

Nedėllomis Ir šventadieniais 10-13

Tel. Lafayette 6711

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 8 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedalioje pagal sutartį.

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1637 AVEST 51 STREET
Vai.: 3-4; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avė,, 
Tel. Prospect 1930.

panuodamas. O kambary pas 
šokėjų viešėjo jos mylimasis 
Jie abu atsidėję sekė meilės 
šokį. Pagaliau negras pagrie-į 
bė iš apsiausto peilį ir vėl 
ėmė šokti. Šokio įkaršty savo

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0410

Ofiso Boulevard 6913
Res. Kenwood 5107

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po

pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 S. WALLACE STREET

OFISAI:
4901 - 14 St. 2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9 13-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero <62 Tel. Kedzle 2460-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PL 
Tel. Cicreo 2888

Nedėllomis
Susitarus

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 

[patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas

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

Mirties šokis.
Paryžiuje vienas jaunas ne

gras šoko kabarete su kelio
mis paryžietėmis šokėjomis, 
kurių vienų pagaliau jis kar
štai pamilo. O šokėja greitai 
susirado sau širdies draugų 
turtingų biznierių, o vargšui 
negrui uždraudė, net priminti
savo jausmus'Tada vienų kar- „ . ,

. . , • . *< žuvį — “kardų . Perskro-tų jis, apsisiautęs apsiaustu,! , v .
... . , idę žuvies pilvų, rado auksinęatėjo prie mylimosios lango * \ . v v,_

... „deizutę, kurioj buvo 3 zemciu- : ir pradėjo šokti savo gimines'
meilės šokį, ]»ats sau akom-

R A B O R I A I:

. J. F. RADZIDS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų Iš
dirby stės.

OFISAS
468' West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 6927

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 0622 S. Wihpple 

2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.krūtinės odoj išrėžė širdies Vai. 

pavidalų ir suvarė į krutinę----------------------------------------
visų peilį. Po dviejų .HA. L. DAVIDONIS, M. D
laidojo abu: ir negrų, ir so- '
kėjų paryžietę.

Ofiso Tel. Virglnla 0036
Rezidencijos: Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenuo

Vai.: 11 ryto Iki I po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų ofisas 3413 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

.Netoli Galųpagos. salos žye- ;W pagavo nepaprastai dide-

go karoliai, laikrodėlis su bri- 
lijantais, grandinėlis ir įvai
rūs auksiniai moterų papuo
šalai. Spėjama, kad dėžutė pri 
klausė kažkokiai moteriai,

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITDSH, OPT.

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 6107 

Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:

Nuo 6 Iki 8 valandai vakare 
Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
,OF. 8133 fa. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 3-6 po piet. U tam. Ir Subat.
3-8 vak. Šventadieniais pagal sutartį

DENTISTA1

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubum Avenue

EZERSKl"
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 So. Marshfield Avenue 
TeL Boulevard 8277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STBBET

Tel. Roosevelt 7822

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley LIo.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT
Canal 3161

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei-

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

I. J. Z O L P
lBOIUUB IR LAIDOTUVIŲ 

VMDBJAH

1650 Weot 46th St.

kai

Tel

dykai

48tk Ir Paulina St* 
6208 - 8418

valandoje kreipkitės 
patarnaunlu aimpattt- 

gerat lir pigiau 
kMnr. Keytyčia dėl šermenų

A. PETKUS
LIETUVIS GKABORIU S

4443 So. Talmaa Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, III.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą kuri* 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystą.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

8pedale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto Iki 13 
po pietų.

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atilaisomoe 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

TeL Yards 1820

DR. G. SERNER
LIETUVIS ADŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirblavi
756 West 35th St.
Kampai Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8 
NedCliomis: nuo 10 iki 12.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
D ENT1STAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Virš Marshall Drug Store 

Arti 47th Street

Tel Canal 1188

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 8 Iki 18 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

DR. S. BiEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

.Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. S). Leavltt St. Tel. Canal 6228

Rezidencija: <640 So. Maplevood 
Avenue Tel Repuhllc 7868 

Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak. 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto.

Tel. Canal 0257 Re* Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST

Rezidencija 6600 So. Artesiao A, • 
Valandos 11 ryto Ik] s po pietį,

8 Iki 8:30 vakare

Rez Tel. Midway 6612

DR. R, G. CDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Aveuue Ir 24-tas Stree 

Telet Wllmettn 198 arba 
Canal 1718

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllab 
Ir Ketvergale vakare

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A, P. KAZLAUSKIS
D ENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Tel. Cicero 1289

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTI8TAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 
vai. vakare

Nedėllomis pagal sutartį 
4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Del susitarimo Tel. Cicero 49

DR. G. L MADGE
DENTISTAS **

Vai.: 9 Iki 18, 2-4 Ir 6-9 v. v.
4930 W. 13 ST. CICERO, ILL.

Del Bedarbo kainos sumažintos
Auksinės crosrns .............................. 81.00
Porcsllno filllng .............................. 1.00
Sidabro filllng ................................... 2.00
Piettos . .............................   20.00
Bridgevvork dančiui ........ 8.00

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numerin

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
ryto nuoVai 10—12 nuo 

pietų: 7—8:20 vakare 
Nedėllomis 10 iki 12 

Telef. Midway 2880

p*

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ

, Tel. Yards 0994
Resldenctlos Tel. Pleea 8290

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 2 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 13

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
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I leonstructive critisism we will ■ 
j dwell on n few facts:

Ii On tlie first page tlie ėdi- ' 
■ toriai comment is*well placed , 
j and ivritten. The following■ 

from liere tlie Standard drops.1 
• veral \vll \vritten sliort stories , 

and artieles in l.itluianian.j 

Thev are \vorthy of exoellent
1 v

eomnient and liigli literary. 
merit. Tlier. folloiv several pa
ges davoted to tlie organiza- ; 
tion and eommontes eurrent 
evens. L p to this point tlie 
“Vytis” may be literarily

Beethoveno Konservatorijos Orkestrą, vedama Lulu Rahen, kuri “Draugo” ir L. V. “Dainos” choro koncerte, Balau classed as verv good. Būt 
džio 26 d., Lietuvių Auditorijoj išpildys Sausa, Šuberto ir kitų klasikų veikalus, taip gi akompanuos klasinei C. Sasnausko from kere the stndard drops. 
veikalui — Kantatai “Broliai.” . N
------------------------------------i . ---- —---------------------------------------------------------------—------------------ The remaing pages are de-

and wax and especially for < stinately clung to tlie religion voted to the councils and the 
its amber — the “Northern'of their forefathers, the wor-iyoung people’s activity. The 
Gold”. For tlien as now, af-isliip of the forces of nature, !Wri te ups as a whole contribu- 

ter more tlian two thousand when all the ręst of Kurope ted by the council correspon- 
liad long since accepted Cli- dents contain a general spirit 
ristianity. >of good hurnor, good fellow- i

OUH LITHUANIAN YOUTH
(MUSŲ JAUNUOMENĖ) 
By Stud. V. Ed. Pajaujis

INTRODUCTING A SERIES let published hy the “Spindu-
OF FEATURE ARTI- 
CLES ABOUT LITH- 

UANIA.

In persuance of tlie aini of

lys”, Kaunas, gives a verv 
interesting sidelight on Litli- 
uania. Let us read some 
the glowing reports.

vears, this region supplies the 
world with the most of its 
amber.

To the

this “Our Lithuanian Youth” LITHUANIA THE LAND OF 
section, we are publishing a NORTHERN GOLD AND

i To the modern world this jsliip, and lively activity. In 
Roman liistorian jgion is known as Kast Prus- Jorder to make tliese ivrite ups ! 

, o£ Tacitus, this country ivas the šia and the Republies of Lith- more interesting it ivould ; 
land of the Aestii — peace lo-!nania and Latvia. v.’ould liave been better if the
ving, industrious, good agri- (rpo enntimied'» liumorous personai commenl

series of feature artieles a-1 
bout Lithuania, in order to' 
acquaint our youth more in-l

ITS PEOPLE.

(To be continued)
culturists. Tacitus opinion is NOTE: _  The Editor of "ould liave been avoided. We
comfirmed by the excavations tJiis section kindly rcųuests remember how at several of 

|Of grave mounds made by em- cooperation of all our our national K of L conven- 
Which yeung Lithuanian friends con-inent archeologists.

. iProve that already at the be- ir;bute articl.es to this section
(■mately witl> our fatl.erland’s! , ° s'ofth. B«J of th® C,'ristį®n ^ratl»sed on “‘e™81 «» °"r
history, its traditions and e,,- ->‘ure ,n the Am-folk, NewS lt™, so
toms, its govemment, indus- ĮUunemorial by „ fairhaired> 

try, commerce, and the sodai I blne.eyed of the Aryan
life of our brother there. race, was known as the

‘Land of Northern Gold’. The 
Phoenician traders and later 

cerpts from many įveli knoivn the Greeks and Romans found 
autliors, wlio liave written their way to it and bartered penetrable forests and of the.nlicago, m.
Hucli true and beautiful sket- their precious metais and kjndvefĮ pagan folk   Borus-1 ’_____ t
ches about our fatherland. other produets of their an- sįans (OJJ __Pmssians), Lith
First, — “Lithuania”, a hook cient civilization for its furs .hanians and 1-ietts__ivho oh

In introdueing this series, 
we are first publishing, ex-

tions strong resolutions liave 
been passed against publi
shing personai comment. Ano- 
ther sad error contained is 
the practise of publishing sur- 
names of our Lithuanian you
th so twisted that it seems im-

ber Land was high: the peo- įtjal and club events, ip rt 
ple and all kinds of farming 'nfeWSj and literary contrihn- 
implements, weapons and or-ifjpns are kindly requested. 
naments, įvore well • woven Senei your contributions ad-'possihle to tell whether one is 
clotlies oflinen and wool. 'dressed to the “ Our Lithua- j Lithuanian, German, Irish, 

To the western mediaeval It;an Youth’^ditor, “Brau-!Hebrew, Polish or what not. 
ivorld, it was the land of im- ga<s”, 2334 So. Oaklev Avenue, Would it not be better to pu- 

blish our narnės in pure

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGA” n

Kasdien, skaitydami mūsų dienrašti “Drau
gų,” kartu patėmijate mūsų Lietuvių ir kita
taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant 
jūs tuos biznierius, kurie mūsų dienrašty gar
sinasi atlankote.

Būnant Jų ofisuose ar krautuvėse neuž
mirškite pakartoti, kad skaitėte jo biznip pa
garsinimų “Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “Draugų”.

Remkime ir Platinkime Savo Dienraštį 
“Drangų”!

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

J

“DRAUGAS” VA

M 2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.

___________________

» 5 ii . «

P-lė LULU RABEN diriguos Beethoveno Konservą 
torijos simfonijos orkestrui, kuris gros lietuvių tautiniu 
meliodijų rinkinį L. Vyčių -- Dainos ir “Draugo” kon
certe.

tionality. For example; Cesnu- GAMINA LIETUVIŠKĄ 
levicius may be changed to FILMĄ
Česnulis, Bartauskas to Bart
kus, Fabijonaitis to Fabijo
nas, and so forth. Thus you 

Avilį not distort your name as

Iniciatorių grupė, i kuria Į- 
eina literatų, poetų, meninin
kų, artistų ir visuomenės v i

o pu- L. • , z-,, i • /t> kūju pradėjo traukti nuot’auT. , įtor instance Chesnulevic (Po- . .
Lith- ... ei • i \ -r» -l i has lietuviškai filmai “Snaulish or Slavish), Bartovskv . ....,, T,._
le a* m ■ \ i' r + iv i c'os pi°nienai. kilnia — tuanian. There are none 

niongst us who needs l>e a- 
slnned of bis or her name.

-r
All are beautiful. Tf ones nn-

(Russian), Keliavicius to Kel- .
. .. ... . .. ... spaudos 'draudimo laiku. Re
Iv (Irish) .ivhen it could be .. ,’ .. zisura atlieka valstvbes teat-ivritten Kelis. t

-- ' ro artistas p. Laucius, opi r v
The lašt isd&e of 4he “Vy- nie happens to very long in I>ot us try not to distort turų — p. Račkauskas, o sce

lis”, official IJjoufcnal of the Lithuanian it can be remedied our beautiful surnames būt narijų parašė p. Suchockis.
Knights of Lithuania, gav<> to shortening it būt štili retai- keep them original. After all Filmų žadama galutinai pa

,the reader several startling ning tlie Lithuanian suffi.ee they are more beautiful tlien baigti šių metų birželio men.
impressions. In the spirit of thus distinųuishing your na- tlie distprted substituiion. pabaigoj. “R

A FEW IMPRESSIONS 
FROM THE “VYTIS”.

LINKĖJIMAI NUO

Wholselis šviežių kiaušinių, sviesto, sūrių, i 
bulvių, svogūnų, morkų, orinžių ir tt.

4446 South Ashland Avenue

Telefonas Boulevard 7074

KOMPLIMENTAI NUO

ASHLAND STUDIO
. ZELGIEWICZ S A V.

LIETUVIS FOTOGRAFAS

VESTUVIŲ IR ŠEIMYNINIŲ GRUPIŲ MŪSŲ SPECIALYBĖ

4852 South Ashland Avenue Telephone Yards 3164

ANTHONY BUKOWIECKI* I

PIRKLYST6S
WHOLSELNINKAS

.‘V.

articl.es
suffi.ee



