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ja Nori Laisvės.

NELEIDŽIA GRYŽTI BU
VUSIAM KARALIUI

LIEPOJOS UOSTE NEPA
PRASTOS IŠKILMĖS |

LONDONAS, birž. 15. — 
Patirta, jog buvusia Ispanijos

LIEPOJA, Latvija, birž. 15. 
— Latvija mini savo karo lai-
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FRANCUOS PAKRAŠTY NUSKENDO 
VIRS 440 ŽMONIŲ

BAISI NELAIME ĮVYKO APSIVOGUS 
GARLAIVIUI

PARYŽIUS, birž. 15. — Ne 
toli St. Nazaire uosto, vaka
rų Francijoj, vakar vakare

Nuskendo apie 442 vyri}, 
moterų ir vaikų. Suspėta iš
gelbėti vos 8 žmonės. Žuvo ir

'Atlantiko vandenyne didelė visa laivo įgula.
audra pagavo ir apvožė eks- Žmonės visų dienų linksmi- 

t kursinį garlaivį “St. Phil- uosi saloje ir apie 3.-00 po- 
įbert,” plaukiantį su ekskur- piet gryžo namo, kada laivas

karalius Alfonsas kreipės i vyno 10 metų sukaktuves. Į 
laikinųjų vyriausybę su prašy-'šias iškilmes vietos uostan po 
mu leisti jam gryžti Ispanijon, vienų savo karo laivų prisiun- 
kur jis norėtų apsigyventi. te Vokietija, Britanija, Fran-. Taip atrodo A. Lincolno antkapio pertaisytas vidus Springfielde, III. Čia atvaiz- 

Ispanijos vyriausybė nepri-^ija ir Lenkija. Lietuva dar , duojama sarkoiage sudėti Lincolno palaikai. Rytoj antkapis atidaromas žmonių lauky 
pažino jo prašymo.

santais iš Noirmoutier salos i 
Nazaire.

papuolė į kilusį bangi} sukurį 
Biseav Užlajoj.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
I neturi laivyno. Bet pasiuntė. į mui. Iškilmėse dalyvaus ir prezidentas Hoover. 
jį iškilmes Lietuvų atstovauti Į

BRIAND ATSILIEPIA J militarinį palydovų ir laivyno
MOTERIS

PARYŽIUS, birž. 15. — 
Pastarojo karo veteranų, jų 
žmonų, motinų ir seserų su
sirinkime kalbėjo užsienių rei
kalų ministeris Briand.

Jis atsiliepė į viso pasaulio 
moteris bendrai su juomi dar
buotis pasauly palaikyti nuo
latinę taikų. Pažymėjo, jog 
taika priguli nuo moterų nu
sistatymo. Kvietė jas remti 
jo visus taikingus planus ir 
žygius.

karininkų.

MOTERYS TEISĖJOS 
TURKIJOJ

ANGORA, Turkija, birž. 
15. — Prezidentas Mustafa 
Kernai šešias moteris daugiau 
patvirtino turkų teisėjomis. 
Šiandie Turkijoj teisėjų tar
pe yra 9 moterys.

- \------ -- su__ • *
PASILIEKA SENASIS 

KABINETAS

APSIVYLĖ KANCLIERIO 
PRIEŠAI CHICAGO JE POLICIJOS APSAUGOJE

NEKALTAS SĖDĖJO 
KALĖJIME

BŪSIĄ SUMAŽINTI KARO 
ATPILDYMAI

BERLYNAS, birž. 15. — 
Vokietijps vidujinių reikalų 
ministeris Dr. K. J. Wirth pa
reiškia, jog netolimoj ateity 
Vokietija susilauksianti palen- 
gvinimų — būsiu sumažinti 
naro atpildymai.

ATSISTATYDINO VENE- 
ZUELES PREZIDENTAS

CARACAS, Venezuelė, birž. 
15. — Atsistatydino šios res
publikos prezidentas Juan 
Bautista Perez. Kongresas 
atsistatydinimų patvirtino ir 
paskyrė naujo prezidento rin
kimus birž. 10 d.

SUSIKŪLĖ ORLAIVIU, 
ŽUVO 6

BERLYNAS, birž. 15. — 
Dviejose Vokietijos vietose 
susikūlė du orlaiviu. Vienam 
žuvo 4, kitam — 2 asmeniu. 
Abu orlaiviu sudegė.

SUGEDO YVILKINSO 
LAIVAS

NKW YORK, birž. 15. — 
rš Amerikos į Europą plau
kiąs kapitono YVilkins narda
ntis laivas “Nautilus” suge
do Atlantiko vidury. Kiti lai

vai suplaukė jam pagelbon. 
Tempiamas į Anglijos pakraš
čius.

Tuomi laivu kap. Wilkins 
leidosi į šiaurinį žemgalį.

BERLYNAS, birž. 15. — 
Praeitų šeštadienį komunistai 

'su fašistais susijungė krūvon 
!ir mėgino paimti nagan kanc- 
lierį Bruening. Bet jie skau-

VIEŠŲJŲ MOKYKLŲ IŠLAI
KYMAS CHICAGOJ

Apskaičiuota, kad praeitais 
15 meti} Chickgoj viešose mo-

dziai apsivylė. ,, .. ,.,. . .„.T_ ,. . ... įkvklose mokinių skaičius pa-
Kancliens traukiniu nuvy- >■ ,.didėjo 50 nuošimčių, tuoko į miestelį Hildesheim. — 

savo partijos susirinkimam 
:Ties stotimi jo laukė *komu- 
j nistų ir fašistų būriai.
I Traukiniui sustojus, iš vie-

------------- no vagono išėjo žmogus pana
PARYŽIUS, birž. 15. — šus kanclieriui. Tuojaus ji

pftčiu laikotarpiu mokyklų iš
laikymas — 444 nuošimčiais. 
Ieškoma to pi

TURI BŪT NUPIAUJAMA 
ŽOLĖ

Naujas Francijos prezidentas puolė komunistai ir fašistai, j Chieago mie-sto ribose vrnTA__ __ • V JI • 1 •! j • • •_ 1 _ •• vDoumer išsprendė palikti sa- Kilo posiauba, Puolamųjį žino 
vo vietoje senųjį ministerio' gelį vos apgynė policija.
pirmininko Lavai kabinetų.

IŠTREMTAS REVOLIUCI
ONIERIŲ VADAS

Tuo tarpu kanclieris Brue- •>
ning kitame traukinio šone 
įsilipo į laukiamų automobi
lių ir nuvažiavo.

Policijos apsaugoje yra bu- 
vusis kumštininkas, buvusia Į 
lakūnas ir karo veteranas Fr.
Rogers.

Aną dieną du plHikn (tat- 'rtinkus' ftarimas krito =»nt 
veje pdšovė poliemoną. Rn- ' Povilo \ engalio, kuris ir bu-

Telšių valse., Gintalų kal
ime 1929 m. žiemų pro langų 
, buvo šūviu sužeistas fikin. Ma-

gers abu piktadariu sugavo. 
Dabar jo gyvybei grųsina

vo areštuotas ir pasodintas j 
kalėjimų. Kalėjime išsėdėjo 16

tųdviejų suimtų plėšikų sėb- į mėnesių. Pagaliau prisiartino
rai.

Northwestern Universitete 
1,530 studentų bus išduoti mo
kslo laipsniai.

GRAŽUS GASTROLIERIO 
PASIRODYMAS KAUNO 

OPEROJE

LIMA, Peru, birž. 16. — 
Oficialiai paskelbta, kad Pe
ru respublikoj pasibaigus re
voliucija. Suimtas ir ištremtas 
vyriausias revoliucionierių va
das, pulk. Godos.

KATALONIJA KOVOJA UŽ 
LAISVĘ

MADRIDAS, birž. 16. —
Katalonijos krašto preziden- į

ISPANIJOJ SULAIKYTAS 
KARDINOLAS PRIMATAS

MADRIDAS, birž. 15. — 
Iš Romos gryžo Jo Eminen
cija kardinolas Segura, Ispa
nijos primatas.

Einant vidujinių reikalų mi
nisterio Maura parėdymu, ka
rdinolas sulaikytas vienoj vie
nuolijoj arti Guadalajara.

tušti žemės plotai. Yra įsta 
tymai, kad' tuose plotuose au
gama žolė, ypač žinomos Ka
nados usnys, būtų nuplauta. 
Už to nepildymų skiriamos 
bausmės. Tad tuščių plotų sa
vininkai perspėjami.

Apsivožns valčiai Tastings 
ežere nuskendo W. Flint, 17 
metų.

bylos sprendimas. Ir kų? Ogi 
apygardos teismas Vengalį iš
teisino. Išteisintasis iš džiau
gsmo net verkė.

Vadinasi, kalėjime taip il
gai sėdėjo visai be reikalo. 
Gaila. “Ž. P.”

3 METŲ VAIKAS SUDE
GINO NAMUS

SUIMTA 12 KOMUNISTŲ

Wendell Phillips Higb mo
kykloje negrai turėjo susirin
kimų. Kalbėjo kongreso ats
tovas Oscar de Priest, neg
ras.

Komunistai ėmė triukšmau
ti ir kliudyti prakalbai. Poli
cija areštavo 12 raudonųjų.

KARALIUS RUMUNIJOS 
PRIEŠAKY I

\ ------------ | Vilkaviškio apskr., Laukeli-
VIENNA, Austrija, birž. škių valsč., Moliniškių kaime 

16. — Susirinko Rumunijos gegužės 8 d. sudegė Geldaus- 
parlamentas, kuriame karalius ko gyvenamas namas, kloji- 
turi 289 atstovus. mas ir kiaulidė. Sudegė 2 ka-

Tokiu būdu karalius Karo- rvės, 5 arkliai, 22 kiaulės, pau- 
lis yra valstybės priešaky ir‘kščiai ir šiaip daug turto. Nuo- 
jis atsakomingas už viską. stolių apie 15,000 litų. Pade

gė 3 metų vaikas Jonas Jur
gelaitis, numetęs klojime deg
tukų. • “Ž. P.”

VATIKANO NOTA 
ITALIJAI

T, u • Parėdyta Jo Eminencijai'tas Fr. Macia pareiškia, kad__ __________ J . DU PAVOJINGAI APDEGĖ
Katalonija nereikalinga prigu 
lėti Ispanijai. Darbuojasi už 
nepriklausomybę.

Šis pareiškimas čia sukėlė 
daug nepaprasto įspūdžio.

pasilikti vienuolijoj, kol vy
riausybė išspręs, kas toliaus 
veikti tuomi klausimu.

ROMA, birž. 16. — Vakar; 
'įduota Italijos vyriausybei 
Šventojo Sosto nota. Sakoma, 
notos turinys taikingas.

PIRKS ANTRĄ LAIVĄ

IŠGELBĖTA 13 ŽMONIŲ

AU SABLE, Mich., hirž, 
15. — Nepertoliansia šių pa
kraščių ežere sienojų prikrau 

j tam laive “Langeli Boys” ki- 
CITEFOO, Kinija, birž. 16. ijo gajsraSi J2 vyri} įgulos ir 

I raneša, britai atsisakę iškel-jj keliauninkų išgelbėjo pakraš 
ti iš juros nuskendusį nardau-If.jy sargyba. Laivas sudegė, 
tį laivų “Poseidon.” Su laivu'

APLEIDO NUSKENDUSI 
LAIVĄ

Ideal Cabinet Co. preziden
tas N. Nielson, 60 m., su sa
vo 7 metų anūku Robert Nie
lson motoriniu laiveliu leido
si į ežerų pasivažinėti.

Neužilgo laively kilo spro
gimas. Abudu išgelbėta, bet 
pavojingai apdegusiu.

KIEK ŠIEMET PRAGERTA

PREZIDENTAS SPRING
FIELDE

Šiemet per 3 pirmuosius 
mėnesius Lietuvoj parduota 
degtinės už 10 milijonų 488 
tūkstančius 295 litus.

Kaip matote, skaitytojai, 
degtinėlei išleidžiama nemaža 
pinigėlių. O kas kaltas? Patys 
žmonės kalti. “2. P.”

Mūsų pasienio policija nuo 
seniau turi tik vienų laivų 
gaudyti kontrabandai ir p. rei
kalams. šiomis dienomis nu
tarta pirkti antrų laivų. Tuo 
tikslu išsiųsti specialistai ap
važinėjo Latviją, Estiją, Suo
miją, Švediją ir Vokietijų. 
Derybas mano greit baigti ir 
reikalingų laivų nusipirkti.

“M. L.”

NYKSTA GRAŽŪS 
PAPROČIAI

žuvo 18 vyrų.
Kalbama, kad nuskendęs 

laivas storai užklotas dumb
lu ir sunku jį išjudinti.

FRANCIJA SUSIRŪPI
NUSI

LONDONAS, birž. 15. - 
Kai-kurias Anglijos dalis va
kar palietė didelė vėtra. 2 as
meniu žuvo. Daug sužeistų.

PARYŽIUS, birž. 16. — 
Vidurinėse Europos valstybėse 
politinė ir ekonominė padėtis 
eina blogyn. Francija tuomi 
daug susirūpinusi. Nes gali 
nutrūkti jai pajamos.

Rytoj prezideptas Hoover 
bus Springfielde, III. Daly
vaus naujo prezidento Lincol
no antkapio atidaryme.

Felicija suėmė E. Eldridge, 
kurs vienam tuščiam Uote par 
davinėjo praeiviams “munšai-
nę )»

TAURAGĖJ STATOMA 
SKERDYKLA

Gražus gastrolierio pasiro
dymas Kauno operoje buvo 
A. Čerkaskio “Eugenijuje O- 
negine.” Labai grakščiu bari
tonu, kad ir ne tiek dideliu, 
dainininkas visai užsipelnė 
reikšto jam publikos džiaugs
mo, gavęs ir gėlių. Jis Kaune 
jau žinomas, labai jaunas. Le- 
nskio vaidmenyje su juo dai- " 
navo Babravičius. Šis, gegu
žės 5 dienos “Eugenijos One
ginas” paliko gerų įspūdį. 
Tai yra sunki artistams ope
ra. Arėjas Vitkauskas.

$

PAVOJUS VILNIAUS 
KATEDRAI

Lenkų užgrobtojo Vilniaus 
bažnyčia — katedra nuo pot
vynio smarkiai nukentėjo. Va
nduo prasisunkė į vidurinius 
požemius, į kuriuos nėra įėji
mo. Pradeda irti pamatai. Nu
tarta skubiai imtis gelbėjimų 
priemonių. “2. P.”, * . ? M •

r-, •.. t
VAINUTO VALSČIUJ API

PLĖŠĖ ŪKININKĄ •

Tauragės apskr., Vainuto 
valsč., Palolyčių kaime pas 
Erčių Antanų įėjo su revol
veriais apsiginklavę trys ne
pažįstami vyrai. Jie atėmė,iš 
Erčiaus 400 litų pinigų, 500 
litų sumai vekselių, 70 rūsij, 
sidabrinių rublių ir vienų žie
dų. ‘ hŽ. p.”

Ties krautuve, 41 W. 26 gat., 
susprogdinta bomba.

Telšių apskr., Plungės vai.,
________ I Kepurėnų kaime yra keletas

Tauragėj skerdyklos staty-1 senkapių, į kurinės Kryžiaus 
ha jau pradėta. Kasami pa- dienomis skaitlingai rinkdavo

si žmonės, melsdavos, giedo
davo. Šiemet šiuo atžvilgiu pa
stebėtas didelis apsileidimas. 
Gaila, kad nyksta taip gražūs 
ir išganingi papročiai. ‘2. P.’

CHICAGO IR APYLIN

KES. — Debesuota; nepasto

vus oras; maža temperatūroje 
atmaina.

PINIGŲ KURSAS

matai. Dirba apie 150 žmonių. 
Kasant pamatus randama žmo 
nių kaulų. Manoma, kad tai 
kokio nors karo pėdsakai.

“2. P.”

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francuos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Vokietijos 100 mrk

3.91
5.23

13.91]
23.83

Šveicarijos 100 frankų 19.271
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DIENOS KLAUSIMAI
UŽBAIGUS GRAŽŲ DARBĄ.

Praeitame sekmadienyje užbaigėme savo 
radio programus iš WBBM radio stoties, ku
riuos davėme kartu susitarę su didžiausia lie
tuvių baldų kompanija Amerikoje.

Mūsų programai iš šios galingos stoties 
ėjo per aštuonioliką savaičių. Prie jų suren
gimo reikėjo ir daug lėšų pakelti ir nemaža 
pastangų padėti. Bet nei mes, nei Peoples Fur 
niture Co. to nesigailime, nes žinom, kad 
radio po spaudos yra antra galybė, kurią nau 
dojant geram tikslui, daug ko galima atsiek
ti- i . i ; »

Koks-gi buvo mūsų radio programų tik
slas? Biznis — sakysite. Dalinai taip, nes ir 
mes raginame klausytojus skaityti mūsų dien
raštį ir mūsų bendradarbiai — Peoples Fur- 
rutare Co. prašė lankyti jų krautuvės. Tačiau 
pamatinis tikslas buvo — kelti obalsį “Sa
vas pas savą”, vienyti, stiprinti tautinį lie
tuvių išeivijos susipratimą. Prie to vedė išti
sa eilė pasakytų kalbų, parinktos lietuvių pa- 
trijotinės dainos, kurių, kaip mums žinoma, 
80 malonumu klausė ir svetimtaučiui klausy
tojai. Taigi tuo pačiu kartu ir mūsų tautos 
vardas buvo gražiai garsinamas plačioje A- 
merikoje. Del to rengiant programus, kvie
čiant dainininkus, parenkant dainas, visada 
turėta galvoje, kad šie radio programai ne 
▼ien tik lietuviams orgaieuojami, bet kartu 
ir visiems, kurie jų klauso. Mes tat ir mano
me, kad tokiuo nusistatymu daug laimėjome 
gal ne tiek savo, kiek savo tautos gerovei.

Reikia tikėtis, jei tik gyvenimo sąlygos 
leis, jei susilauksime dar didesnės visuomenės 
paramos, po poros mėnesių pertraukos, tą 
kilnų tautybės stiprinimo ir lietuvių vardo

J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.
(Įvedamąjį žodi parašė prof. Dr. A. 

Maliauskas).

ĮVEDAMASIS ŽODIS.
Kartą paklausė filosofą — istoriką 

Tainą, tyrinėjantį Prancūzijos istorijos 
dokumentus, ką jis beveikiąs. Ir jis at
sakė.* “Tyrinėjau džiovininko plaučius.” 
Taigi, čia jis Prancūziją, stiprią valsty
bę, po to kai ji revoliucijiško judėjimo 
ir klaidingų sociališkų idėjų buvo su
krėsta, lygina su sergančiu sunkia džiovos 
liga. Jis pareiškia savo mintį, kad jei ir 
atsigaus išmirštanti Prancūzija, tai vis 
dėlto dar ilgai bus jaučiamosios padary
tosios žaizdos.

Socializmas, bolševizmo pavydale, 
parbloškė pasaulio milžiną — Rusiją. So
cialistai gausiais pažadais, patraukian
čiais, laisvės, lygybės, brolybės šūkais, 
kaip ir prancūzų revoliucijonieriai vilio
jo tamsias Rusijos mases. Minios vilio
jamos pasidavė. Taip, jukb“ųuos vult

kėlimo bei garsinimo darbą galėsime tęsti to
liau. Visiems mūsų bendradarbiams, o ypač 
Peoples Furniture Co. vadams, reiškiame pa
dėkos žodį.

PASTABĖLĖS.

Fašistai nėra tikri patrijotai. Jų patri jo- 
tizmas yra dirbtinas. Mussolini negali juo 
perdaug didžiuotis. Anot “Darbininko”: “Jo 
fašistinis patriotizmas yra kur kas siauresnis 
ir lėkštesnis. Jis paremtas šovinizmu bei 
karštliginga, isteriška tėvynes meiles nuolatos 
žvangančia kardu. Jo patriotizmo pamušalas 
tai gryna puikybė ir savimi pasitikėjimas, 
gimdąs visiems nepakenčiamų diktatūrą.” Tą 
savo siaurą patrijotizmą jisai parodė pradė
damas pulti Popiežių.

Sveikata -* Laimės Šaltinis
------------ Rašo Dr. A. G. Rakauskas-----------------

CENTRAUKĖ (FOCAL; IN
FEKCIJA — DAUGE
\ LIO LIGŲ PRIE

ŽASTIS.

Pasireiškus

centralinci
infekcijai,
sakysime 

tonsiluose ar 
prie dantų 
šaknį}, ir jai 
iš ten ilges 
nį laiką lei

Dr. A. O. Rakauskas 
2415 W. Marąuetto 
Rd. Grovehlll 3282

džiant nuo-
Lietuvos spaudos žiniomis, Lietuvos pre- į dus į žmo-

kyboj ir pramonėj šiais metais jokių esminių1 gaus kūną, kaip sakiau pir- 
pakitimų nepastebėta. Naujų įmonių šiais me-, miau, kūno žalojimas prasi- 
tais įsisteigė tik 24, kurių bendra kapitalo su- ' deda ir dėlto jo audmenvse 
ma sudaro apie tris milijonus litų. Iš tų du įvyksta permainų. Tos per- 
milijonai yra investuoti į skerdyklas Pane-j mainos darosi ne tik infekci- 
vėžyje, o kitos 23 įmonės smulkios. Bet tuo pa ; jos vietoje, bet taipgi ir ki- 
čiu laiku subankrutavo 23 firmos, iš kurių 17. tuose organuose, kaip tai šir- 
provincijoj, o '6 Kaune. Suprotestuotų vekse- Į dyje, inkstuose, kraujo ta- 
lių suma per pirmąjį šių metų ketvirtį pasie-'kuose ir t. t. Infekcija povei
kė 12,7 mik litų, prieš 11,3 mik litų 1930 m. 
Tai Lietuvoje nei prekybos nei pramonės at

kia ir į kraujo spaudimą, 
padarant jį aukščiau ar že-

žvilgiu pažangos nedaroma. Tam, be abejo, miau normos

Mūsų Poezija ir Dainos
dant tinkamos priežiūros dan
tims, leidžia jiems išgesti 
kartais net iki tokiam laips-

Vietos, kuriose centralinė 
infekcija dažniausiai pasireiš
kia yra dantų šaknys, tonsi- 

Jei kada buvo teisingas priežodis, kad!lai, vidurinė ausies dalis ir 
nauja šluota geriuu šluoja, tai atsimainius Į tuštumos, kurios susijungia 
Cliicagos miesto valdžiai jam galima pilnai nosimi (sinuses). Centrali- 
tikėti. Naujojo majoro p. Anton Cermak’oj nė infekcija ročiau pasitai- 
administracija, dar tik pradėjusi savo veiki- ko vaisinimosi organuose, tul- 
mą, jau įrodė, jog Cliicagą yra galima išva- žies pūslėje, apendikse, žar- 
iyti nuo tų elementų, kurie sudaro, pavojų ir nose, sąnariuose ir įsisenėju- 
ramių piliečių saugumui ir teršia miesto var- siose žaizdose, ypač kur be
dą. Be abejo, tą miesto “valymo darbą” ma- čiama kaulas
joras Cermak’as varys ir toliau ir dėlto rei- Dantys. — Infekcija, atsi 
kia tikėlis, kad 1933 m., kada įvyks Chica- 
gos Pasaulinė Paroda, mieste bus ir gera tvar
ka ir jo vardas pilnai bus atitaisytas. Tame1 jos nepajaučia.

daug kliudo nenormali vidaus politinė padė
tis.

“MŪSŲ VILNIUS.”

“Mūsų Vilnius” nešu mintį 
Vilnių kaip vaduoti,

niui, kad Vien danties Šaknys |kajp „liestiJ ateiilutj> 
palieku. Taip elgtis yra tik(le,lkaa|s llepaduoti... 
lai nesveika. į Gražūs numeriai paplinta

'nuolat laiks nuo laiko,(Bus daugiau)
Atsakymas į Klausimus.
ATSAKYMAS. J. S. — Vo

tys kįla iš priežasties užkrė
timo mikrobais — daugiau
siai stapbylococcus rųšies, 
kuomet žmogaus . sistemoje 
yra netvarka, o iš lauko — 
stoka švaros.

Taip greit, kaip tik paste
bėsi rausvą, besikeliantį 
spuogą, uždekit ant tos vie
tos iodinos ir nušluostykit švą ;
riu, o geriaus sterilizuotu pa-Į 
vilgytu alkoholyje skuduru. į 
Jeigu spuogo augimas tęsiasi į 
toliau, geru daiktu yra dėti ^UU ^CU 
ant tos vietos karštus kompre-1 
sus, kas žymiai teikia pa
lengvinimo ir pagreitina vo
ties “nokimą”. Vočiai atsi
darius, reikia ypatingos šva
ros ir priežiūros, kad užkrė-

ir teisybės bus jau viršus 
tai taip pat naujienos 
aplankys lietuvio gryčią 
jau kiekvieną dieną —
“Mūsų Vilnius” ten jau tyčia 
dienraščiu virs. Plieną, 
tą, kuriuo jis tiek kovojo, 
jis pavers noragu, 
bus draugu toliau artojo 
ir rodyklių vagai.
O dabar žurnalas auga, 
plinta — tegyvuoja.!

[šalina klastingą raugą,
Į teisę proklamuoja.

daug jau 
lakštų

‘ pasauli ėjo.
Apie Vilnių, kraštą grakštų 
Daug minčių pasėjo.
Tegul auga šis žurnalas, 
lekia ant .
r.eteisyb i bus jau galas — 
klups juk ji ant keliui...

Alėjas Vitkauskas.

jais idėja Vilniaus minta 
senio ir net vaiko.
Kiek tik yra kur kampelių, 
mokančių skaityti — 
lyg ant paukštiškų sparnelių 
nori juos lankyti
“Mūsų Vilnius”, tas žurnalas,'“Mūsų Vilniaus 
kuris skelbia kovą; 
kol kovos tos rasis galas — 
jis čia už vadovą.
O kad Vilniuje lietuvis, 
laikinai nustojęs, 
vėl buvos kaip pirma buvęs 
ir kai lenko kojas 
žemė bus jau ta pamiršus, 

senovės dienos

Įvairūs Straipsniai.
DEŠIMČIAI METŲ PRO

GRAMA.priežiūros.
timo mikrobams nebūtų pro
gos iš vienos vietos persikel
ti kiton ir iš naujo iššaukti 
infekciją. Žaizda reikia bent 
kartą į dieną perrišti stori-'
zuotu skuduru, nuplaunant

„ , , , . , , monims
tą vietą alkoholiu arba biclilo-l. ,dygus karo katastrofai. Karo
ride oi mereury sol. 1 — 1,000. , . , _ , , ,... 'metu vyriausybe daug darbuo 

viduriai1.

Kelinti metai didelis ne
darbas spaudžia Amerikos J. 
Valstybes. Retas kas įsivaiz
duoja, jog nedailias ir pra- 

šalies slėgimas yra

visa žino, bet sakosi nereika
lingos* priemonės gelbėti tuos 
milionus.

llarpers žurnale Stuart Cha 
se apie nedarbą plačiai rašo. 
Jis iškelia sumanymą Įkurti 
Taikos Metu Pramoninę ko
misiją ir šiai pavesti per de
šimti metų tvarkyti visas p ta
niones taip, kad iš to būtų nau 

jasi išorinį priešą nugalėti. |do8 pramoninkams> darbinin.
kiek galint, mažiau valgykit «“•''»«> P"“° ~ karus ir valstybei, ir kad bū-

blostJJU l«k’b Ji nekovoja. |, nugalėtas nedarbas.
Girdi, nereikalingos prieš jį1
kokios nors nepaprastos 
priemonės. Sako, šis priešas 
pats savaimi išnyksiąs.

Pasirūpinkit, 
būtų visados

kad 
normalūs ir,

į saldumvnų.
radu.i dantyse, paprastai, tę Votys Targina tu.
siasi ilgus metus, gi žmogus rin-ius cu|.rini, lig(f (diabetK.

Ir tuo- L 1 •melhtus). Tokiuose atsitiki-
darbe visų piliečių pateiga yra kooperuoti, [niet ieško pagelbos kai jį iš Įmuoge geriausia yra atsikrepi- 

tinka dantų skaudėjimas. įį pr;c gydytojo dėl ekzamirta-
Lenkai visada pasilieka lenkais. Mes lie

tuviai juos gana gerai pažįstame. Bet latviai,
Dantų ekzaminacija su pa-' ejjos 

gelba X-spindulių yra geru ATSAKYMAS. P. N.

Jis nurodo, jog karo metu 
sėkmingai veikė Karo Pramo
ninis Boardas (komisija). Šis 
Boardas visu karo metu tvar
kė pramones tik vienu tikslu, 
būtent, kad laimėti kari}, kad 
pagaminti visa tai, kas rei
kalinga karo vediniui ir jo 
laimėjimui.

Tad šiandie ir taikos metu 
tos rūšies komisija būtinai 
reikalinga. Ši komisija pra
mones turi tvarkyti taip, kad 
kuoveikiau grąžinus geruosius 
laikus.

1
Negalima gerųjų laikų lauk 

ti įvairių ekonomistų spėlio
jimais, pačių pramoninkų ža
dėjimais ir šalies administra
cijos neveiklumu.

1917 ir 1918 metais šios ša- 
ilies miestuose gyvavo nepa- 

ųž-įprastas gyventojų judėjimas.
daiktu kiekvienam žmogui.

....... ... nors lis tuom tarpu skaudė-uaug metų latviai lenkams pataikavo, nore-L. ..... ., .■ jimo ar kitokiu sveikatos tru- 
dumi su jais palaikyti kuoglaudžiausius san- najausftj. jį butinai rei.
tykius, las pataikavimas lenkams išaugino kalinga tiems, kurie skundžia 
ragus. Lenkai, kurie gyvena Latvijoje, ir per'si rheumatizmu, sąnarių, stre- 
mokyklas ir per bažnyčias pradėjo latvius'nų, kaulų ir nervų gėla arba 
lenkinti, pradėjo kelti visokias prieš Latviją,^ur^a nors kroniško pobūdžio
intrygas. Tuo susirūpino ne tik spauda, bet ,a t tx-. a « .

, T , • • I Burnos hygiena palaikyti j nrastj DRAUGĄ ir
M tyrimui lenkų darbelių Latvijoje. Taigi, ir ^0"^k"'siu. n“5 tUOS blZIUenut

mūsų broliai latviai pagaliau praregėjo ir su- nežįnojimo, bet iš apsileidi-jW proieSKMiaiUS, k Utie 
prato, jog lenkai jiems gero nelinki. | mo tai daryti vengia. Neduo-' garsinasi jame.

matomai, juos nepergeriausia pažino. Per i

perdere, Jupiter dementat” (Ką Jupi
teris nori pražudyti, pirma atima tam 
protą), — sako vienas romėnų poetas. Įsi
galėję bolševikai, vietoj žadėtos laisvės 
davė priespaudą ir negirdėtą terorą, vie
toj lygybės — komisarų diktatūrą, o vie
toj brolybės — įvedė tuščią “draugas” 
ir panieką silpnesniesiems, jų teisių lau
žymą. Visa tai vaizdžiai patiekia šios kny 
gos autorius Douillet. Autorius kalba 
vabzdžiais, įtikinančiais faktais. Skaitant 
matyti, kad autorius yra ilgą laiką gy
venęs Rusijoj, pažinęs jos būklę prieš ir 
po revoliucijos, susigyvenęs su rusų tau
tos dvasia ir kad su užuojauta aprašo 
šiandien susidariusį pragarą Rusijoj.

šis veikalas bus suprantamas ir nau
dingas tiek inteligentams, tiek ir mažiau 
prasilavinusiems.

Norėčiau, kad šį veikalą perskaitytų 
ypač visi tie, kuriems brangi religija, kad 
jie pamatytų, kas daroma su religija Ru
sijoj ir ką komunistai padarytų su reli
gija, jei jie ir Lietuvoje įsigalėtų. Ūki
ninkai, mažažemiai šioj knygoj ras įro
dymą, kad bolševizmas iš Ruzijos, kuri 
buvo Europos maitintoja, padarė bado ir

ijfe-

sikrėsti vėžio liga kitam žmo
gui nėra galimybės, bet ligo
niui turinčiam vėžį, ši liga 
turi galimybės persimesti ki
ton vieton jo paties nelaimei.

Skaitykite ir platinki
te lietuvių katalikų die-

Jauni vyrai buvo imami tar
nybon, buvo lavinami ir siun
čiami kovon į Europos plotus. 
Tai buvo karas.

Šiandie 6 ar 7 milionai be
darbių kasdien betiksliai slan
kioja miestų gatvėmis. Neturi 
darbo, neturi duonos. Į juos 
neatkreipiama domi*. Jų šei
mynos ilgas laikas alksta, dau 
gelis neturi nei atatinkamų 
pastogių. Nereikia didesnės 
katastrofos taikos metu.

Šalies administracija tai

skurdo šalį. Pagaliau ir darbininkai bei 
vargo žmonės šioje knygoje ras faktais į- 
rodyta, kad Rusijoj ne darbininkai valdo, 
o darbininkus valdo ir spaudžia.

Vakarų Europoj apie bolševikų nu- 
teriotą ’Rusiją yr išleista daugybė knygų, 
tam leidžiami net speciahški žurnalai, lai
kraščiai. Teisingai apie panašų reikalą sa
ko Sturt MiQ: “Negalima pagydyti vi
suomenės nuo ligos, jei apie tą ligą ne
kalbama atvirai.

Tad pravartu bus ir mūsų tautos skai 
tančiai visuomenei pažinti Rusiją palie
tusią nelaimę, kad sėkmingiau galėtume 
atsispirti prieš komunistų internacionalo 
pastangas pajungti ir mūsų tėvynę po ko
misarų diktatūrą, rengiančia kraštui tik 
pražūtį.

Prof. Dr. A. Maliauskis.
(Bus daugiau)

TABAKO ATSIRADIMAS.
(Arabų legenda). • •

(Pabaiga)
Dabar nei apie tavo, nei apie rna-

ĮJĮ.M

no giminę kalbame, — atsakė pranašas: . degino kelius lapus, kaipo auką Dievui, 
— visas reikalas tarp manęs ir tavęs.
Ką gi blogo tau padariau?

— Vistiek noriu įgelti, kad paskui 
nedarytum blogo mano vaikams ir visai 
giminei.

— Tatai, biaurus šliuže, bus nedė
kingumus: tu atsimokėsi blogu už gerą.

— Noriu, sušnypštė, gyvatė, aš 
noriu ir prisiekiu Dievu, didžiu ir galiu- 
gu, jog tave įgelsi ui

Išgirdęs A lako vardą, pranašas nebe
drįso daugiau priešintis. Jis nulenkė gal
vų ir tarė.

— Garbė Jo vardui! •

Maometas atidengė runku ir gyva
tė įgėlė. Tuda sviedė tolyn tą šlykštų 
šliužų, prakeikdamas jį ir kartu visus 
tuos, kurie atsimoka blogu už gerą. Pas
kui prispaudė lūpas prie žaizdos, iščiulpė 
Įleistus nuodus ir išspiovė juos dykumos 
smėliu. Tą pačią minutę, toj vietoj, kur 
nukrito nuodingosios seilės, išdygo kaž
koks sketrus augalas.

Arabai, lydėję Alako pasiuntinį, su-

atlaidžiam ir geraširdžiui ir jie pajuto tą 
keistą kvapą, kurį šis augalas degina
mus duoda.

Nuo tos dienos visi geri maometonai 
su pagarba ir džiaugsmu rūko tą stebė
tiną palaimintą žolę, augina ją oazėse, 
nes jos skony jaučiamas gyvatės nuodų 
kartumas ir pranašo šventų seilių saldu
mas.

Nuo tų tolimų laikų taboka Japo ke
liaujančių į Meką kadžių malonumas, 
mokslinčių, aiškinančių išmintį prie El- 
llazaro mečečių slenksčių, linksmumo šal
tinis ir “baltosios palapinės sūnų”, dy
kumos valdovų, šviėsa.

Nuo tų pačių laikų tikintysis, gavęs 
iš kito maoiuetono, jo palapinėje, “sve
tingumo druskos”, privalo jį mylėti bei 
ginti iki pat mirties, nes pranašo prakei
kimas kalia virš nedėkingojo galvos.

Štai tabokos atsiradimo legenda, ku
rį senų tikinčiųjų pasakojama, eina iš 
giminės į giminę, per šimtmečius ir kar
tas, Alako garbei. Jis vienas tėra didis!

Vertė P. Mb.

I
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Prašau Į Mano Kampelį
“Rašo prof Kampininkas.-

Pavasariui atėjus, Šiltų die
nų sulaukus, proza (prastas, 
be pagražinimų raštas) dažnai 
paima atostogas, o poezija 
(raštas su pagražinimais) pa
rodo didesnio veiklumo. Štai, 
ir mano kampely dabar dau
giau rodosi poezijos, negu 
prozos.

Poetas Arėjas (ne artojas-- 
nesuklyskit) Vitkauskas, uo
lus mano kampelio lankyto
jas Kaune, radęs spaudoje ži
nių, kad atitarnavę Lietuvos 

atleidžiami namo—
atostogoms, ale visai, — 

nes jų vieton prinoko naujokų, 
šitokį su pagražinimais raštų 
mano kampeliui padeklema- 
vo:

Baigėme tarnauti, vyrai, 
ir tarnavome gal “šč.yrai” 
o dabar atėjo proga 
vėl šiaudų turėti stogų: 
kareivinės pasilieka, 
vėl mes jaunų savo viekų 
dėsime j mūsų žemę,

kareiviaiA
ne

iš kurios galybę semia 
mūsų bočiai nuo senovės... 
Parsinešime naujovės 
mes j savo kaimų gimtų — 
galva apšviestų ir rimtų: 
kas rašyti nemokėjo, 
l<as skaityti vos galėjo 
o dabar visi sugrįžę 
bus kaip vienas pasiryžę 
spaudų kuolabiau mylėti 
ir kitiems su ja padėti...
Mes tur būt visi jau kortas, 
nes labai apleistas sportas — 
kaimuose ims sportų plėsti, 
nes gana pakampiais dėsti: 
futbolus vikriai po aikštę 
spardys, kur vien kiaulės

vaikštė...
Žemę motina — malonių 
lepins jau visi kaip ponių, 
kad geresnį duotų vaisių, 
nes kai kur apleista baisiai, 
žodžiu, mes atitarnavę 
būsime veiklos ragavę 
ir kitus nuo sustingimo, 
ir senius, ne vien jaunimų, 
žadinsime, vyrai uoliai, — 
o dabar: Visi namolei!..

Nuostabūs Pasauliai
“ Geriausioji pasaulio plane- 

Į ta” — taip kai kurie sako 
apie žemę. Iš tikrųjų, žemė, 

(būdama ne per toli ir ne per 
arti nuo saulės, kaip tik ir 

| tinka žmonėms gyventi. Kito- 
[se planetose, pavyzdžiui, Mer 
kūrė pragariški karščiai, Ne
ptūne ir Plutone didžiausi šal- 

Įčiai ir tamsuma.

Jei žmogus nuo žemės galė
tų nukeliauti į planetas ir 

(kitus dangaus kūnus, nuosta- 
Įbių dalykų ten pamatytų ir 
(pajustų.

Daug saulių šviečia.

Koks nepaprastas dalykas 
Į būtų, jei mums šviestų ne 
viena bet kelios saulės. Jos

kiai, imtynės ir kumštynės ir (šaukdami pakartotinai. Gale pasveikinti. Daug komplimen 
t. t. (grupių padainuotų dainų ir tų ir gėlių. Vienu žodžiu

Šis lietuvių kliubas taipgi prašant vis turėjau progos turėjau pilna laimėjimų. Nei 
organizuoja, ir neužilgo tu-j padainuoti lietuviškų dainų, ir laikraštis puikų straipsnj 
rėš, savo imtyninkus, kumšti-i kurios labai patiko. parašė.
■linkus ir savo base bąli ty-' „H ĮjetuviSkų dainų pasi-i >>»'» iSstat>’-

miĮ, kus yra reikalinga Ame. rinkau Unksmas> meiio,lingn«. ,oa 8var,,iau8il> ltrautuvi'» 1,n' 
rikoj augusiai, lietuvių jauna- ]toh) terap,.rnllw,.fas nem5gs. K"<>~ s» ParaSuė “Eva Jan
•i'" llar,"i- du liūdnumo bei sunkumo. ®»s - Soprano - Lituana”.

Adv. N. Valosina. ... , ...“Sutikau daug simpatijos
v,.,..: t> iarp įvairiausiotai pasisekė. Buvo atėję 1 *

/ ■■■■«■■■ daug muzikų, Anglijos, Ar
igentinos ir Maltos konsulai.
Po koncerto atėjo už kulisų 1 (Tųsa ant * pusi.)

DETROIT, M1CH.
tarp 
nių. Vadina 
tuana.”

luomo zinn- 
“Bellezza Li-

Laiškas iš Italijos.
Gerai žinoma amerikiečiams Į 

i gražiabalse dainininkė p. E. 
Jankienė 8 metai kai Italijoj 
studijuoja muzikų-dainavimų. 
Po ilgo ir sunkaus darbo, jai 
pavyko pasiekti artistės laip- 

isnis. Jos vyras, muz. J. Jan-
Atvaizde parodoma Europos valstybių (Švedijos, Vo- Rus, šv. Antano parap. var- 

kietijos, Norvegijos, Prancūzijos, Danijos, Austrijos ir Bei-Į gonininkas, dažnai gauna laiš- 
gijos) “gražuolės”, kurios atvyko į Ameriką (Galveston,
Tėvas) kiekviena tikėdama gauti “pasaulio gražuolės” (Miss 
Universe) titulų. Pernai Šveicarijos laikraštis “Journal de 
Geneve” buvo paskelbęs, kas užpernai buvo atsitikę su to
kiomis: Vokietijos, Prancūzijos, Rusijos, Lenkijos ir Dani
jos “gražuolėmis”. Visos buvo pakliuvusios j baltosios ver
gijos (paleistuvybės) namus. Viršminėtas “karalienės”, iš
skiriant Miss Polonia, pasisekė išvaduoti dėka konsulų pa- 
gelbai ir grąžinti namo pažemintas.

Žmogus sveria 2,000 klg.
Juo didesnė žvaigždė, juo 

smarkiau traukia į save pa
viršiuj esančius daiktus. Žmo
gus 75 klg. saulėj svertų 2,- 
000 klg. (atsidūręs ant sau
lės žmogus be abejo tuoj su
tirptų, nes ten baisiai kar
šta). Jis negalėtų rankos 
pakelti: ji baisiai sunki bū
tų. Mėnuly toks žmogus sver
tų tik 12 klg. Jis ten galėti! 
būti didžiausias sportinin

kas. Per aukščiausius kalnus 
peršoktų.

Bet už mėnulį yra daug ma-

LIETUVIAI AMERIKOJE

BART, INDIANA.

kus, pilnus smagių žinių. Vie
name laiške p. Jankienė šiaip 
lašo:

“Tik grįžau iš žavingos Si
cilijos su bagažu moralinio 
laimėjimo iš įvykusių koncer 
tų Taormine. Koncertas įvy
ko San Domenico salėje. Pub
likos buvo labai daug. Ne
paprastai elegantiška, mat, 
tik su pakvietimais galima 
buvo įeiti. Tarp klausytojų 

daugiausiai anglai, vokie
čiai, italai. Sutiko nuoširdžiai

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenne

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

Lietuvių

mažų planetų. Planeta Hamil- 
tonija turi tik 5 klm. skers- 

Ibūtų ne vienodo dydžio, įvai- menį. Joj žmogus per 3 vai.
rios spalvos spindulius skleis
tų. Pavyzdžiui, raudona sau
lė pateka, mėlyna kybo vir
šuj galvų, geltona leidžias.

Pasaulio erdvėse kaip tik y- 
ra tokių vietų, kur daug įvai
resnių saulių.

Kiekviena, mums atrodanti 
mažytė žvaigždelė.

Per padidinamuosius stik
lus, vadinamus teleskopus į- 
zlūrima, kad daug žvaigždžių 
susideda iš kelių saulių. Per 
didelį tolumų jos atrodo vie
na. Be to, jos yra netoli vie
na nuo kitas, viena apie 
kitų sukas. Jos yra 
įvairaus dydžio ir spalvos. 
(Pavyzdžiui, Aliamako žvaigž- 

ė susideda iš raudonos, mel
svos ir geltonos saulės.

Naktis 7 d. mėnuly.

Žemė apie savo ašį apsisu- 
Ika per 24 vai., mėnuo tik per 
|l4 parų. Ten diena tęsias 7 
jaras, naktis tiek pat. Jupi- 
tieriuj diena 5 vai. ir naktis
tokia pat.

Planetoj Urane žiema trun- 
ca 42 metus ir vasara tokio 
pat ilgumo. Jei mes gimtu- 
pie rudenį, tai pavasario su
lauktume? tik 42 metus tu
pėdami. Ten 400 kartų šalčiau 
Ir tiek pat kartų tamsinu 
taip žemėj.

Minėjo sukaktuves.

Pereitų savaitę šis miestas 
turėjo didelį dvidešimt pen
kių metų sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų.

Balandžio 18 dienų, 1906 
metais, Illinois Steel kompa
nijos inžinieriai aplankė šių 
vietų, (tais laikais pustynes 
ir balas) tikslu apžiūrėti įs
teigimui naujų dirbtuvių. Šian

Teisėjas Gary, kuris buvo 
tėvas šio miesto ir milžiniškų 
dirbtuvių, jau ešųs kapuose, 
bet jo atmintis liks ant vi
sados.

žesnių dangaus ■ kūnų. Tarp j ant tos vietos stovi nau- 
Marso ir Jupiteriaus yra daug .las miestas su daugiau

apeitų aplink pasaulį. Mes 
ten būtume tokie lengvučiai, 
kad per didžiausius bažnyčios 
bokštus peršokti galėtume. 
Yra planetų su vieno klm. 
skersmeniu. Nuo tokios pasi
šokėję tiesiog išlėktume į er
dves. Tokių mažų planetų 
baisai maža traukimo jėga.

t“M. R.”).

nei
100,000 gyventojų ir kelios 
didžiausios pasauly plieno 
dirbtuvės, kurios užima sep
tynias mylias Michigan ežero 
pakraščiu.

Lietuvių čia taip-gi yra ne
mažas būrelis. Daugumas jų 
yra atvažiavę pradžioj mies
to tvėrimo. Lietuviai čia yra 
darbštūs vietinėj politikoj ir 
organizacijose.

Lietuvių — Amerikos Poli
tikos ir Pašelpos kliubas la
bai gerai gyvuoja. Šis kliu
bas rengia didely piknikų, 21 
dienų birželio (June). India
na Harbor, Indiana, lietuvių 
kliubai ir-gi pakviesti daly
vauti piknike, kuriame 'bus 
įvairus programas, kaipo šo-

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA
Mažiau Negru 5 Dienas Ant Vandens 
per Clierbourgr—G dienos per Bremen 

Specialia trūkis iš Brenierhaven

TIK 7 DIB N O 8 ( I.IKTVVĄ
Arba keliaukite ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplau
kimai gerai žinomais 
Ldoyd Kabininiala Lai
vais. Informacijų klau
skite pas l»lle vietini 
agentų arba 
I3O W. Randolpli St 

Chicago, III.

NORTH O KR M A N

LLOYD
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiA

Pranešimas
Nebeatskiria.

— Žiūrėk, Onyte, mano su
žadėtinis atsiuntė iš Brazilijos 
fotografijų. Štai jis čia draug 
su beždžione nusitraukęs.

— Labai puiku. Bet kuris 

čia tavo sužadėtinis?

= Vai

DR. A. J. BERTASH
Perkėlė savo ofisų po num.

756 W. 35th Street
Šiaurės rytų kamp. Halsted ir 35 gatvės 

Taipgi permainė telefonų. 
NAUJAS TELEFONAS 

Boulevard 5914 arba 591?
1—3 po pietų ir 6:30—8:3.') v. v. 

Nedėlioj pagal sutartį.

DR. S. NAIKEL’S
Perkėlė savo ofisų po num.

756 W. 35th Street
Šiaurės rytų kamp. Halsted ir 35 gatvės 

Taipgi permainė telefonų. 
NAUJAS TELEFONAS

Boulevard 5914 arba 5913
Vai.: nuo 2 iki 4 po pielų ir nuo 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal sutartį.

=
=
s

=

=
=

Bus šį vakarą tar

pe 6:30 ir 7:30 vai. 

ir kiekviena An

tradienio vakarav
per ištisa vasarą

IS GUYONS PARADISE STOTIES

WGES
1360 Kilocycles arba 720 meters

Šituos programų.? rengia ir finansuoja Lietuvių Ra- 
dio, Rakandų ir visokių namam reikmenų krautuvės.

ThePeoplesFurnitureCo.
4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.

Chicago, III.

Tie programai bus labai rūpestingai prirengti dėl 
to ir bus žingeidus Lietuviams pasiklausyti. Jų išpildy
me dalyvaus geriausiai musų menininkai; dainoriai, 
muzkai, kalbėtojai, juokdariai, ir transkripcijos muzi
ka. Todėl nepamirškite kaip šiandiena taip ir kas An
tradienio vakare užsistatyti savo radio pasiklausyti 
šiais gražiais programai*.

■iiimiimiiimiimiiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiminiiiitmiiimimiiiiiiiirmiimmiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*
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Antradienis, Birž. 16 d., 1931

LIETUVIAI AMERIKOJE
DETROIT, MICH.

(Tąsa nuo 3 pusi)
“Sicilijos gamta nepapras

tai graži. Jūra, kalnai. Etna 
(Sicilijos vulkanas). Gėlių, gė
lių, gėlių galybės. Čia iš visų 
pasaulio kraštų suvažiuoja 
svetimšaliai gėrėtis šiomis gro 
žybėmis. Nėra žodžių, kurie 
galėtų nupiešti šios žavingos 
gamtos vaizdus. Reikia tai 
matyti, kad tinkamai įvertin
ti. Žemiškas rojus! Čia toks 
puikus oras, kad negaliu atsi
gerėti. Net balsas, rodos, kur 
kas gražiau skamba. Čia ytin 
metasi italų gyvumas. Labai 
ryškus tipas.

“Tiesa, apie koncertus dar 
turiu gražų aprašymų iš Ro
mos “Giornale D’Italia.” Net 
pati redakcija pasiuntė eg- 
zempliodių Lietuvos atstovui 
P. Čarneckiui.

“Dėkoju tau savo pasise
kimais. Nuoširdžiai kviečiu 
dalintis mano moraliais laimė
jimais.

“Tolesniai — jau sutarta 
dainuoti keliose operose. Pas
kui numatomi koncertai Švei
carijoj, Berlyne, etė.”

P. E. Jankienė, atlikus mi
nimus koncertus, vyks į Lie
tuvą atlankyti vyro tėvelių; 
pavėžėjus Lietuvoje, jei bus 
laiko, suruoš koncertų vykda
ma į Amerikų. Koncertus duos

i didesniuose miestuose. Rugp. 
mėn. žada būti jau Detroite. 

Lauksime viešnios.
Piknikas.

Birž. 21 d, Beech-nut grove 
įvyksta smagus piknikas Se
serų Pranciškiečių naudai. 
Kas atjaučia Seserų sunkų 
darbų, prašome kuoskaitlin- 
giausiai dalyvauti. Piknikų 
rengia šv. Antano parap. ko
mitetas.

M. J. Š.

AUKOS.

KAS BUS LIEPUS 4 Du , ^^onsino kolonijų lietu- šv. Antano, šv. Juozapo ir šv. Posėdžiui pasibaigus visa dalykų, įgys naujų įspūdžių,

ISTORINt DIENA.

BE KO NEGALI BŪT 
DABAR.

Be daugelio dalykų negali 
būti. Bet čia kalbėsime tik a- 
pie vienų.

praėjo gegužės — Panelės 
Švenčiausios garbinimo mė
nuo. Pamaldus žmonės kas va
karų lankėsi bažnyčion pa
garbinti Dangaus Karalienę.

Dabar prasidėjo birželio 
mėnuo. Tai laikas, kada pa
maldūs žmonės garbina Šven- 
Čiausiųjų Jėzaus Širdį. Dauge
lis norinčių tų pareigų atlikti 
stokuoja gero vadovėlio.

Taigi ir primename tokiems 
žmonėms, kad jie be dvasiško 
vadovėlio šiame mėnesyje ap- 
seiti negali. Galime pasidžiau 
gti, kad tinkamo vadovėlio lie
tuvių kalboj netrūksta. Yra 
tai dailiai išleista knygelė iš 
po plunksnos mylimo misijo- 
nieriaus kun. J. Vaitkevičiaus 
vardu Intronizacija. Yra tvir
tuose viršeliuose, 92 puslapių, 
kainuoja tik 30c.

Knygelės pradžioj yra Šven
tojo Tėvo Benedikto XV laiš
kas, paskui t seka paaiškinimai 
apie Viešpaties Jėzaus Širdies 
garbinimų, apie Intronizaeijų 
ir kitokie paaiškinimai musų 
tikėjimo tiesų. Galop seka rei
kalingosios tam tikslui mal
dos. Taigi šioje knygelėje ra
site peno savo protui ir savo 
širdžiai.

Nebūkite be šios knygelės!
Reikalaukite jos pas “Dr

augo” agentus, išnešiotojus, 
arba kreipkitės tiesiai į

DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oaklcy Avenae 

Chicago, UI.

Prierašas. Per paštų užsi
sakantieji mokestį (30c.) ga
li atsiųsti pašto ženkleliais.

“Mažosios Gėlėlės Fondui.”
Šv. Kryžiaus parapijoj, Mt. 

Carinei, Pa.:
$50.00 gerb. kun. J. Kon

cevičius.
$10.00 E. Kelminskaitė.
$5.00 J. Lanauckas, O. Šiup- 

šinskienė.
$3.00 V. Staveckis.
Po $2.00: J. Radzevičius, V. 

Šerantienė, J. Giedraitis, K. 
Lukas.

Po $1.00: J. Eremičiutė, Bu- 
chineski, Geldauskienė, R. 
Ryan, J. Miliauskas, Matule
vičienė, Ajauskienė, Barysie
nė, K. Makackaa, M. Marke
vičienė, J. Miliauskas, V. Ur
banavičius, Balonienė, D. Ker- 
dokiutė, L. Švabauskas, V. 
Benderius, A. Laušas, G. Slac- 
tis, O. Guzevičienė, M. Moc- 
kapetrienė, M. Bučinskaitė, 

O. Viliušienė, A. švabauskie- 
nė, V. Kaminskienė, D. Rau- 
inaičiutė, N. Klemiutė, M. 

Raulinaitis, O. Duginienė, J. 
Puchalski, J. Vaivada, A. 
Peters, G. Pranskaitė, M. 
Kerdokienė, O. Milkiniutė, A. 
Pranskaitis, A. Mileris, M. 
Mačionienė, P. Vaškys, S. Mi
lerienė, K. Bilinskas, A. Bu
činskas, M. Staveckiutė, J. 
Bertašius, J. Krauzlis, J. Su
gintas, L. Laurinavičiutė, J. 
Deimantavičius, P. Gudeliaus- 
kienė, A. Siderienė, K. Vasi
liauskas, O. Saveikonienė, M. 
Simniškienė, A. Medelis, J. 
Laukaitis, M. Cikanavičienė, 
O. Laukaitienė, O. Kaminskie
nė, M. Piliakas.

Smulkiais surinkta $5.50.
Gerb. klebonui kun. J. Kon

cevičiui ir visiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkojame 
už aukas. Neužmiršime tams
tų mūsų maldose.

Liepos 4 (L — Vyčių Chi
cagos ir Wisconsino Apskri
čių — Diena, Waukegane. 
Dainų Šventė, Sporto šventė. 
Dalyvaus miesto majoras, val
stybės prokuroras ir kiti auk
šti svečiai.

Pereitų sekmadienį Lietu
vių Auditorijoj Waukegane į- 
vyko bendras L. V. Chicagos 
ir Wisconsino Apskričių ren
giamos Vyčių Dienos — K of 
L Day komisijų posėdis, ku
riame dalyvavo iš Chicagos 
Apskričio: Šimulis, Sakalas, 
Krekčiunas, Šaitimieras, Stul
gaitė, Lapinskas, Barkauskas, 
Žaromskis, Andreliunas, Šim
kus ir Stephens.

Iš AVis. Apskr. atvyko: Ma
žeika, Kaseriauskas, broliai 
Marčiulaičiai, Pocius — iš 
Kenoslia, Aidukauskas su žmo 
na, Stauskaitė ir Ažukauskai- 
tė — iš Sheboygan, Jurgaitis 
— iš Racine, J. Hoffmanas— 
iš Milwaukee ir p. Sutkus su 
Šimulynu (kooptuoti) — iš

Waukegano.
Iš įvairių pranešimų pasi

rodė, kad rengimasis prie L. 
V. Dienos eina šuoliais pir
myn. Bus tokia iškilmė, kokios 
vakarų valstybėse lietuvių 
tarpe da nebuvo.

viai tuo pačiu laiku suvažiuos 
j Kenoslia ir susitvarkys pa
radui. Iš čia vyks į Wauke- 
ganų.

Orlaivis duos signalus.
Žinomas lietuvis kap. Da

rius orlaiviu darys signalus

Baltramiejaus draugijos žade- komisija nusifotografavo ir Tas viskas yra labai indomu 
jo visame kame duoti pagel- pasivaišinę Tony’s restorane ir malonu, 
bos — valgykloje, bufete ir išsiskirstė. ! Keliautojai kartais savo)
visiems teikti įvairių žinių. Rap. | įspūdžius aprašo laikraščiuose |

Komisijos apskaičiavimu,| N B Jeigu 4 d liepos ‘ar knygose, 
parade ims dalyvumų virš įtaikytų lietus, tai visos iš-Į Taip yra padaręs gerb.
500 automobilių. Arti 2,000

dviejų valstybių lietuvių arte-Įgražių ženklelių ir paskleistų 
jimų į \Vaukegan ir galutinų po Chicagos ir AVis. lietuvių 
susijungimų. Chieagiečių pa- (kolonijas baigiama išleisti, 
radui tvarkanties Nortli Side, Reikės daugiau užsakyti.
kap. Darius skraidys po visų 
apielinkę ir pabers tukstan

600 žmonių choras.
K. of L Dienų, Mažinus par-

kilmės (be sporto) įvyktų kun. P. Vaitukaitis, plačiail 
Waukegano Lietuvių Auditori ‘ žin<>mas veikėjas, Nekalto Pra 

Į joj — abiejose salėse. įsidėjimo Panelės Šv. par. vi-|

Paradas.
Į L. V. Dienų, AVJaukegane 

lietuviai iš Chicagos ir AVis. 
važiuos automobiliais ir bu-
sais. Iš Chicagos paradas iš- j dalyt auti iškilmėje, 
vyks 10 vai. ryto nuo AVaban- Į 
šia ir Paulina gatvių. Dėlto“ 
visi dalyvauju parade pa
puoštais automobiliais turės 
čia suvažiuoti prieš 10 vai.
Kiekviena kuopa turės savo 
“oficial” automobilių, kuris 
vyks pirma, o paskui jį seks 
visi kiti automobiliai. Paradas 
eis pagal kuopų numerius, 
pradedant 4 kp. ir baigiant 
117. Be to 4 kp. rengia isto
rinį flotų, kuris taipgi va

žiuos į AVaukeganų. Jau gauta 
leidimas paradui išleisti iš Chi 
cagos iki City limit nesusto
jant prie raudonųjų šviesų.
Paradui kelių ves dviratninkai 
poliemonai.

čius lapelių, Chicagiečiams ke dainuos Chicagos ir AVis. 
pradėjus važiuoti jis nūs- chorai — pavieniui ir sykiu, 
krys į AVaukegan ir, ore iššo- AVisconsiniečių jungtiniam 
vęs keletu rakietų, lapeliais‘chorui vadovaus p. J. Banis, 
praneš tvaukeganiečiams apie
artėjančių cliicagiečių paradų.
Po to nulėks į Kenoslia, Wis- 
consiniečius išves į kelių ir, 
grįžęs į AVaukeganų, ant mies 
to darys įvairiais kilpas kol 
iš pietų ir šiaurės susitiks 
šimtai automobilių prie Lie
tuvių Auditorijos. Čia para
dų patiks AVaukegano miesto 
majoras,vai. prokuroras ir lie
tuviai veikėjai su p. Sutkum 
prieky. Nuo Lietuvių Audi
torijos paradas pervažiavęs 
gražiausiam AVaukegano gat
vėm vyks į Mazinas parkų.

Pasak p. Sutkaus ir Šimu- 
lyno, visi waukeganiečiai ne
kantriai laukia tos dienos. Vi
same mieste ne vien lietuviai 
bet ir svetimtaučiai kalba apie 
K of L Day. Vietos anglų lai-1 
kraštis jau dabar rašo apie1 
masinį dviejų valstybių lietu-j 
vių supludimų Waukegane ‘
Lietuvių draugijos nutarusios,

Be to,'

karas. Jo knyga vadinasi “Kel
lionė po Europą ir Įspūdžiai’.

, • ,77 ? 7 . , Knyga papuošta paveikslaisŠimtai lietuvių šiemet vyks l , . ,, ./. . autorių, “Draugo” knygyne,
; *’ laiba per “Draugo” agen-

visu keliu pamatys nematytų! t

KELIONĖ PO EUROPĄ.

ADVOKATAI
Kenoslia varg. ir muzikos ir 
giedojimo prof. Bernaičių Ko 
h'gijoj, Marian llills. Chica- 
giečių chorui vadovaus komp. 
A. Pocius. AViseonsiniečiai ko
misijos pranešimu, žada suda
ryti 300 žmonių chorų.

Be to, bus merginų, vaiki
nų ir old timerių baseball žai
dimas tarp Chicagon ir AVis. 
Apskričių, track meet ir t. t. 
Laimėjusiems bus išdalinta 
medaliai.

(John Bagdzlun&s Borden)
ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolpb <727

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

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9000

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thl« Is a Famtnis Vlvanl Sėt and ln- 
cludea face powder, $1.00; Rouge, 76c, 
Ttssue Cream 11.00, Deptlatorr 11.00. 
Kaclal Aatrlngont 11.76, Bath Salt 1.00, 
Tollet Wal.r 11.25, Perfume 12.76, Hrtl- 
llaatlne 76c, Skln Whltener 76c. Totai 
Vahie J12.00. Sneclal prlce. 11.17 for all 
ten pleces to lntroduce thla line.

Vardas .......................................
Adresas .......................................
Siunčiame per paštą COD

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

Bes Van 580-5th Avenne, New York

Radio programai iš sto
ties AVCFL 970 Kil. Skam
ba Lietuvių dainos ir muzi
ka kas nedėldienį nuo 1 iki 
2 vai. po pietų.

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLE BLDG.
ONE NORTH LA SALLE <ST. 

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

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

PROBAK
ABIEM PUSĖM 

AŠTRUS
Geriausias skustuvas 
— arba grąžiname

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis j mus 
60c. už 5 — $i už 10

Sempelia — lOc.

RROBAK CORPORATIONMVMaeM ovavteMrv* SeaMV Aamr Ce.. hM.
tat na«TAvatw ww tvaa

Šv. Baltramiejaus parapijoj, 
AVaukegan, IU.

Po $5.00; J. Jankauskas, J 
ir AL. Genevičiai, J. Valienė.

$2.00: E. Švambarienė.
Po $1.00: A. Grigutis, AV. 

Smitli, E. Pipienė, E. Garolis, 
D. llajūnienė, O. Galinaitė, L. 
Jankauskas, A. Kuzinskis, Z. 
Bakšienė, R. Rajūnas, G. Leo- 
naitienė,S.Uljhonas, J. Kantau 
tas, I). Durllenė, P. Augusta- 
vičienė, A. vardauskienė, J. 
Bakšys, Ar. Navickienė, K. 
Čepaitis, A. Petruškienė, M. 
Kuzmickienė, O. Gelbudienė, 

N. N.
Smulkiais surinkta $5.20. 
Visiems gerb. aukotojams

nuoširdžiai dėkojame už uu- 
kus. Neužmiršime tamstų mū
sų maldose.

Šv. Kazimiero Seserys.

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, 
po pilno lšegzamlnavlmo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad Jie neturi reikalingo pa
tyrimo, euradymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — Scopo — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakterlologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, ir Jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš urna taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligi) skil
vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo ner
vų, Širdies, reumatizmo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užsisenėjuatą, }sl- 
kerė Justą, chronišką ligą, kur} ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, ne&tldėlloklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

InėJlmas Rūmas 1016
20 W. JAOKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandor* Nuo 10 ryto iki 

1 pc plet. Vakarais nuo B iki 7 
Nedėllcmis nuo 10 ryto Iki 1 

po plet

Naujos radios. Didelis 
pasirinkimas įvairių išdir- 
byščių už pavyzdingai žemų 
kainų. Electrikinės ledau- 
nės. Parlor Setai.

Lengvus Išmokėjimai.

JOS. F. BUDRIK
INC.

3417-21 S. Halstecl 
Str., Chicago

Tel. Boulv. 8167—4705

$1.50. Galima gauti pas gerb.
Remkite tuos biznierius if 

profesionalus, kurie garsi
nasi dienraštyje “Drauge.’

Tyros, Aiškios, Sveikos
GRAŽIOS AKYS

Yra didelis tnrtas
Murinę valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus Ją pamėgsit#
Knyga "Eye Care” arba “Eys 
Beauty” ant pareikalavimo.OVR

Murina Co., Dpt. H. S., 9B. ORfo 9t., Chicas*

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

52 East 107th Street
Kampas Mlcbigan Avė.

Tel. Pullman B950—namų Pull, 8377 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn Street
Ketvergals ofisai uždaryti.

Malonumas
Pypkorlams 

Ir cigaretų 
rūkyto
jams

Telephone Dearborn 0057

F. W. GHERNAUCK AS
ADVOKATAS. 

160 Nortb La Šalie Street
ROOM 1431

i Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
J Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.

! Tol. Roosevelt 8719 
Vai., nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas)

A. 1 OLIS
ADVOKATAS

11 South La Salio Street
' Room 1701 Tel. Randolpb 0381
i
Į Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak 
3241 S. Halstcd St. Tel. Vlctory 0682 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

C. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Ganai 2552 

Trečiadieniais Ir Penktadieniai*
vakarais namie pagal sutartj.
6503 So. Campbell Avome

Telefonas Republlc 4499

A. A. S L A K! S
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmlestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLB BLDG 
77 Weat Washlugton St.

Cor. Washingfon lud Clark Sta 
Ofino Tel. Central 2978 

Namų Tel. Uyde Park 839G

m a™ m
BY JUK SMOI

Eooming. eooung, invi»iwe laHniy 
antiseptfe. Thousands find that Žemo 
brings swift relief from ItcĖing, kelpa I 
to draw out local fnfection and re-1 
store the gkin to normaL For 20 yean 
Žemo haa been clearing up skin, re-1 
Ueying pimptes, rash and other skin | 
irritations. Never be without it. Sold | 
everywbers— 36c, <0cand

This new chees< 
treal

Now—Kraft-Phenix* newacWeve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health ųualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elementą of rich milk. Milk sugar. 
calcium and minerals. Every one 
caneatit freely!

Velveeta spreads. slices, mėlti 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

KRAJFT

\'elveet<
The Delieiou* New Cheese F

BULL’RUNN—Tfci. W« Aa 0U Ga«. Būt « New Oae Oa BaA-So lt ffin. Just fcactly $1 58 tn Gct BtLCARL EB

i
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PROVIDENCE ROLLS ON.

WEST SIDE ŽINIOS.

I C A G O I E D A K T A R A

Ituly lias its Mussolini, 
Germany lias its Bruening, 
and Providence lias its Šalti- 
meras. Yes si r, tliis young gen 
tleman with a pleasing perso- 
nality, lias given Providence 
reason to be proud of its coun 
cil. Tlirougliout the vear lie 
lias diseovered liome talent, 
presented opportunities for 
the youngsters to denionstrate 
tlieir ability and fortuitously 
to appreciate the ideals for 
w-hieh the K or Ls are stri- 
ving. He realizes that an or-

Caiaway, leading pitcher of 
the White Sox, was the prin
cipai attratcion. ln bis adress 
to the audience he expressed 
surprise at the fact that Coun- 
cil 4 had a girl’s baseball 
team. Pat thought that "tliis 
type of excercise was very be-
neficial, both physically and 
mentalTy for the girls, for it>f x Šiandien, 
would teacli tliem the value
of cooperation and perseve- 
rance. The otlier representa- 
tive of the AVliite Sox team
was Jolinny Kerr, the 2nd įteiks diplomus bažnyčioje.

X Pereiti} sekmadienį West 
Side lietuviui katalikai ir di
delis skaičius svečių iš kitų 
Chicagos kolonijų turėjo pro
gos dalyvauti nepaprastose iš
kilmėse Aušros Vartų bažny
čioje, kur J. B. vysk. P. Bū
čys, M. I. C., laikė sumų ry
tų apeigomis ir išklausyti gra 
žiaus pamokslo.

Po pietų ir vakare J. E. 
priiminėjo įvairių draugijų ir 
organizacijų atstovus.

16 birželio
7:30 vai. vakare, Aušros Var
tuose baigusiems parapijos 
mokyklų Jo Ekscelencija vy
skupas Petras Būčys, M. I. C.

baseman. He was apparently
gratified to see such a large

ganization of some kind is attendance at a sočiai event
necessary before anything on and extended bis best wishes 
a larger scale may be ac- to the 18th St., baseball team.
complislied, and with this' Questions were asked of both
thought in mind Paul is ur- 
ging every Lithuanian youth 
in the vicinity of 18th Street, 
to join Ceuncil 4.

Just a short while ago Pro
vidence had one of its sočiai 
affairs. Over four hundred 
people attended the gathering. 
Through the efforts of Mr. 
Saltimeras, representatives of 
the AVhite Sox team were pro
seni to wisli the Council and

these men, and answers were 
cheerfully given to the young
sters as well as the older folk.

‘Donnie’ Busli, manager of 
the AVhite Sox, and Bill Cis- 
sell, wlio were unfortunately 
delayed and could not attend, 
sent telegrama to the council 
to express tlieir regrets. AVas 
the affair a successt Ali the 
AVfliite Sox players liave pro- 
mised to come whenever Pro-

its baseball team sueeess for ' idenee extends another invi-
the forthcoming season. Pat tation. Proff enougli.

STANISLAVA
STASIULIENĖ

(Po tėvais Joginlnaitė 
mirė birželio 14, 9:30 vai. ry
te 1931 m., sulaukus 39 metų 
amžiaus, gimus Tauragės apskr. 
Laukuvos parap., Sarvlčių kai
me. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą. Joną, tris dukteris— 
Oną, Staniąlavą ir Eleonarą 
ir sūnų Joną, o Lietuvoj sese
rį Aleksandrą tr gimines.

Kūnas pašarvotas, 4600 So. 
Paulina St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
birželio 18 d., 8:00 vai. ryto 
iš namų J šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kur bus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a, Stanislavos Stasiu- 
lienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
sutelkti Jai paskutinį patarnavi
mą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Dukterys, Sūnūs

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 
I. J. Zolp, tel. Boulevard 521)3

k"'
r <;

r
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KAZIMIERAS
JONKUS

mirė birželio 13 d., 4:30 vai. 
po pietų 1931 m., sulaukęs 55 
metų amžiaus, gimęs Lietuvo
je, Šiaulių apskr., Joniškio pa
rap., Vidginių kaime. Ameri
koj išgyveno 27 metus. Pri
klausė prie Šimulio Daukanto 
Draugi jos. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Eleną, dukte
rį Oną ir gimines Amerikoje: 
Lietuvoje — 2 seseris, 3 bro
lius ir gimines.

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioj, 3307 Auburn Avc.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
birželio 17 d. 8 vai. iš ryto 19 
namų Į šv. Jurgio par. bažny
čią, kur’ bus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtus J šv.Kazltnie- 
ro kapines.

Visi a. a. Kazimiero Jonkaus 
giminės, draugai Ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jampaskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Dukterys Ir Giminės. 

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Masalskis, Boulevard 4139

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame Širdingų, simpatingų ir ramų] 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ ORABORIAl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

to vakaro, dalyvavo ir aukš
tas svočias, J. E. vysk. Būčys, 
kuris užbaigus programų pa
sakė gražių prakalbų.

Westsidiečiams šiuo kart bus 
paskutinė proga išgirsti J. E. 
žodi ir gauti vyskupiškų pa
laiminimų.

X Pereitame sekmadienyje
Aušros Vartų jaunimo orga-

Tel. Canal 6794 Telefonas Orovehlll 1262

DR, A. RAČAIS DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IK OBSTETR1KAJB

X Aušros Vartų parap. mo
kyklų šįmet (8-jį skyrių) bai
gė šie mokiniai:

S. Bagdonaitė, M. Bitinaitė, 
G. Brazauskaitė, B. Grimely- 
tė, F. Jasnauskaitė, G. Jociu- 
tė, F. Kiaurakytė, E. Kamins
kaitė, A. Petraitytė, E. Pran- 
skaitytė, B. Ragainytė, K. Sa- 
luskaitė, E. Šarkaitė, I). Stan- 
kiutė, J. Šarkauskaitė, S. Tam 
kiutė, J. Akavickas, A. Bal
takis, J. Buračius, It. Jaukš- 
tis, A. Kazanauskas, P. Ku- 
ketskis, A. Maženis, P. Stat
kus, A. Žebrauskas, A. Žostau 
tas.

nizacijos: Saldžiausio Jėzaus 
Vardo, vaikinų, Nekalto Pra
sidėjimo merginų draugija ir 
mokyklos sodalicijos “in cor- 
pore” ėjo prie šv. Komunijos 
ir po antrųjų šv. Mišių susi
laukė Jo Ekscelencijos bran
gaus pamokinimo.

X Pereitų sekmadienį Auš
ros Vartų parap. salėje įvyko 
molslo metų užbaigimo va
karas, kuriame, nepaisant šil-

Yes sir, whenever any indi- 
vidual uiulertukes a task of
this nature, sacrificing bis
own tiiue and conifort for the 
happiness of others, bis ef
forts are to be comniended 
and encouraged. AVe’re wat- 
ching the splendid sočiai so- 
lidification at Providence and

Gydo staigias ir chroniškai ligas 
vyry. moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligoniui priima kasdieną nuo 
pietų 11d 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais ir seredomls tik 
Kkal no susitarui 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.—

4 ir 4:80 iki 8 vai. vakare. 
Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto

Nedėliomls pagal sutartį.

Ofiso Tcl. Vlctory 6898 

Rezidencijos Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 1 
Ofisas 2403 W.63 Street

Kertė 80. Western Avenue 
Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavitt St 
Tel. Canal 2330

Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 
Ncdėlloj pagal susitarimų

Tel. Lafayette 6798

DR. A, J. JAVOIŠ

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
1637 ĮVEST 51 STREET 

Vai.: 3-4: 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

Aukščiausius laipsnus mok
sle gavo:

8 skyr. R. JaukStis ir J. 
Šarkauskaitė.

7 skyr. — P. Balčiūnas ir 
E. Marozaitė.

6 skyr. — P. Kazanauskas 
ir E. llibickaitė.

6 skyr. — J. Balsevičius ir 
V. Petraitytė.

5 skyr. — S. Pikoraitis ir 
E. Žaliniaitė.

4 skyr. — A. Ivanauskas 
ir S. Dapkiutė.

2 skyr.’ — D. Molis ir S. 
Zauraitė.

1 skyr. — -V. Žebrauskas ir 
Pr. Balauskaitė. /

Be to, 36 mokiniai (8, 7, 6, 
5 ir 4 skyrių) gavo dovanas 
už neapleidimų mokyklos mo
kslo dienomis. Visas dovanas 
išdalino gerb. kleb. kun. L. 
Draugelis.’

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. AVOOD STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 9 v. v.

Ofiso Tel. Cicero 49,
Namų Te). Lawndale

DR. A. T. KING

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 

Kampas 31 Street

Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki • vak. 

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

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėliomls ir Šventadieniais 10-12

SVAMBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į

Tel. AVentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. IIALSTED STREET 
VaJ.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

1342

DENTISTAS 
4930 West 13 St. Cicero,

Gas ir X-ray 
Val.; 9-11:30: 1-5; 6:30-9 

Ncd. ir Ser.- po pietų pagal sutartį

Iii.

Res. Phone
. .. o Englewood 6641

naujų vietų po num. 4645 S. Į wentworth 3000

Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albauy Avė., 
Tel. Prospect 1930.

vaišino. Laikas praleistas la
bai linksmai.

Astros.

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 061*

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. MGCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washtngton 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-4, BlvO,
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2460-2481

X Moterų Sų-gos 55 kp. pus 
metinis susirinkimas įvyks 
šį vakarų po pamaldų. Visų 
narių prašoma būtinai daly
vauti, nes randasi daug bė
gamųjų reikalų, kuriuos rei
kia aptarti.

Prieš augusiųjų kp. susi
rinkimų bus taip pat ir jau-

DR. B. ARON
DR. S. A. DOWIAT

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

namėčių skyr. susirinkimėlis. 
X Birželio 12 d. (Šv. An-[Visos susirinkite

tano dienų) artimesni draugai, 
susirinko pas pp. ’Peldžius,

Valdyba.

urge Mr. Saltimeras to carryi kad sudėjus linkėjimus An
on the good work of uniting -tanui Peldžiui, jo vardo die-
Lithuanian youth. ■noj. Ponia Peldžienė susirin-

Konnie. kusius svetelius skaniai pa-

GRABORIAI:

I F. RADZNIS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAOOJE

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisai 6155 South Kcdzte 

Rez. C622 S. tVihppie 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Kftt.

Rezidencija 
4729 West 12 Pi 
Tel. Cicreo 2888

Nedėlioi
Susitarus

A. L. DAYIDONiS, M. D,
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tol. Keuwood 6107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto: 
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare

tp&rt šventadienio Ir ketvirtadienio

Ifiso Tel. Vlctory 2687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2874

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.

Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryt*

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

Kaišiadorių miškų urėdijos 
Šilasėdžių girininkijoj, ties 
Gaižūnų. stotimi, miške kilo 
gaisras. Išdegė kelios dešim
tys ha miško. “Ž. P.”

DR. J. P. POŠKA DR. S, BIEZIS

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT,

OF. 3133 S. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 8-6 po piet. Utarn. ir Subat.
-8 vak. šventadieniais pagal sutartį

DENTISTAI

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS

i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6228 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė

Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. va

Nedėlloj pagal sutartį

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6461

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad prlklau- 
sau prie grabų U- 
dirbyitėa.

OFISAS
868 West 18 Street 
Teief. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausta 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 2515 arba 2616

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

Tel. Canal <231

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. G. I. BLOŽIS

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

Ava

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mūru patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

Palengvins akių įtempimą kurt/ 
eiti priežastim galvos skaudėjimo 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Nutmu 
cataractua Atitaisau trumpą regya- 
tę ir tolimą reg^atę.

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

DENTI8TAH

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Rez. Tel. Mldway 5G12

DR. R. C. CDPLER

Bpeclalo atyda atkreipiama moky
klos vaikučlama

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va- 
I kara Nedėliomls nuo 10 ryto iki 13 
‘ po pietų. <

EZERSKI
S. M. SKUDAS

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Beredoj pagal sutartį

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS

OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Teief. Wilmetto 195 arba 
Canal 1713

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliaie 
ir Kctvergais vakare

DR. CHARLES SEGAL

LIETUVIS GRABORIUS
O f 1 e g *

4603 So. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

LIETUVIS GRABORIUS 
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tel. Rooeevelt 7411

KREIVAS AKTS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomo* 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 1264

Tel. Boulevard 7589 DR. GUSSEN

Perkėlė savo ofisą po numeri* 

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPEC1JAL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligą 
4▼ai.: ryto nuo, 10—12 nuo 2' 

pietų: 7—8:30 vakar* 
Nedėliomls 10 iki 12

I. J. ŽOLP
A. PETKUS

LIETUVIS GRABORIUS

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
▼EDRJ AB

Tel. Tardė 1830

DR. G. SERNER
r.rRTTTVTH AKIŲ 8PE0IAU8TA8

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 19 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėliomls pagal sutartį

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Teief. Midway 2880
Vai

DR. MAURIGE KAHN

1650 Weat 46th St.
Tel. Lafayette 5820

Rez. Grovehill 3940

Gydytojas ir Chirurgai 
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994

4443 So. Talmani Avė. 
TeL Virginia 1290 

Yards 1138
. Chicago, 411.

46th ir Paulina Bta 
Tel. Boulevard 5241 - 8418

Nultndlmo valandoje krelpkltėe 
prie manea patarnausiu si m pati 4- 
kal. mandagiai. garai Ir pigia* 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
dykaL

Ofisas ir Alinių Dirbta vi 
756 West 35th St. 
Kampai Halsted St.

Valandos: nuo 10—4; nuo 0—8
Nedaliomis: nno 10 iki 12.

DR. J. A. PAUKŠTYS Rezidencijos Tel. Pleaa 8199
DENTISTAS 

X-Ray & Oae _____
4193 ARCHER AVENUE 

Vai.: 9-9 Nedelloj pagal sutartį

VALANDOS:
Nuo 19 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 2 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Ne.lM. nuo ,1 Iki lt dieną

**a4



O R A u O A S Antradienis, BirŽ. 16 d., 1931

CHICAGOJE
MUSŲ RADIO PROGRAMAS naudingus darbus musų išei

vijoje dirba. Taigi matome,
Praeiti) sekmadienį girdėjo

me paskutinį šio pavasario se-
kaip svarbių kongregacijų J.
E. vyskupas Petras vadovau- 

zone radio programų iš WB i ja. Bet J. E. Popiežius uždėjo 
BM stoties. Šis programas I dar didesnes pareigas, pas- 
ypatingai buvo gražus. Dvigu-1 kirdamas jį Apaštališkuoju Vi 
bas kvartetas, p. A. Pociui j zitatorium rusų katalikų rytų
vadovaujant, labai gražiai pa- apeigų ir pavesdamas jam rū- prasmėje, savo biznį veda su
dainavo keletu rimtų, patrijo-' pintis rusi) tautos grųžinimu maniai ir kas svarbiausia — 
tinių dainų. J. Romanas ir prie tikrojo tikėjimo. Taigi, teisingai. Del to nestebėtina, 
A. Čiapas gerai padainavo tuo aukštu paskyrimu vysku- kad jie mūsų visuomenėje įsi- 
keletų duetų. Elena ir Ona pas Petras mūsų tautų išveda gijo pilniausių pasitikėjimų ir 
(Benaitienė ir Juozaitienė), i į platesnį pasaulį, jos vardų savo įmonę plačiai išugdė. Duo 
kaip visada ir šiuo kart labai ir garbę kelia. ;dant radio programus iš šios

Šiemet sukanka 40 meti) galingos stoties kartu su diensutartinai ir gražiai dainavo. 
Senai per radio buvome gir
dėję p-nių M. Janušauskienę 
dainuojant. Šiuo kartu išgir
dome ir jos dainavimu tikrai 
pasigerėjome . Gražiai ir J.

■

dirba mūsų tautoje visuome- Furniture Co. aiškiausia įrodė 
ninį ir literatinį darbų. Jo jog jai rūpi ne vien tik savas 
nuopelnai yra did#li. Visa tau biznis, bet ir mūsų tautos 
ta juos su pagarba mini. Tų. vardo bei garbės kėlimas

Romanas padainavo. Trumpų į jubiliejų ir mes paminėsime Jiems rūpėjo, kad lietuviškoji 
prakalbelę pasakė Zigmas Ma- j ateinančio trečiadienio, birže-, kalba ir lietuviškoji daina 
linauskas, Visų Šventų par. lio 17 d., puotoje, Stevens ,kuoplačiausia pasiektų. Tam 
mokinys, kuris “Draugo” su- viešbutyje, dėl to komiteto nesigailėjo didelių lėšų. Del
rengtame iškalbingumo kon- 
teste laimėjo pirmų dovanų. 
Pasirodo, kad jisai to laimė
jimo ištikro buvo vertas.

Vyskupo Pasveikinimas.

Nors J. E. Vyskupas Petras 
Būčys negalėjo atvykti į ra
dio stotį ir prabilti į klausy
tojus, tačiau jisai gražiai bu
vo pasveikintas specialia dai
na,, kuriai muzikų parašė 
komp. A. Pocius, o padainavo 
kvartetas. Pasveikinimo dai
nos žodžiai tokie:

Sveikas, Vyskupe, brangus,
Atsilankęs čia, pas mus! 

Šviesk mums kblių ir žmoni
ja

Į dangaus vesk karalijų.
Sveikas, sveikas, būk Vade,
Sveikinam visų varde!
Po tos dainos L. Šimutis 

“Draugo” Redaktorisu pasa
kė tokių kalbelę:

“Šia proga sveikinu Jo Ek- 
scelencijų Vyskupų Petrų Bu
čį, kuris penktadienyje atvy
ko pas mus į Cbieagų. J. E. 
Vyskupas Petras mūsų tau
toje didelį vaidmenį yra su
vaidinęs. Jisai ilgų laikų bu
vo garsiosios Petrogrado Dva
sinės Akademijos profesorium 
ir rektorium, yra vienas iš 
steigėjų Lietuvos universite
to, jo profesorius ir buvęs 
rektorius. Gyvendamas pas 
mus Amerikoje, ilgokų laikų 
redegavo dienraštį “Draugų7”, 
vadovavo mūsų visuomenei, 
rašė knygas. Dabar Jo Eksce
lencija yra Marijonų Kongre
gacijos vyriausias vadovas. 
Kongregacija šiandien turi a- 
pie keturis šimtus narių. Lie
tuvoje veda aukštai pastaty
tų gimnazijų, leidžia laikraš
čius, valdo keletu parapijų, 
daro misijas ir bendrai pla
čia vaga veda kultūros dar
bų. Šios kongregacijos pro
vincija Amerikoje, kurių ap
lankyti J. E. vyskupas Petras 
atvyko, irgi didelius darbus 
dirba mūsų — lietuvių tarpe. 
Jų įsteigta bernaičiams rietu
vių kolegija jau veikia nuo 
1926 m. Prieš mėnesį laiko 
Thompson, Conn. nupirkta gra 
ži vieta ir ruimingi rūmai an
trai lietuvai kolegijai Ameri
koje, kurios skolų išmokėji
mui dabar varomas vajus. Be 
to Marijonai ir čia leidžia lai
kraščius, veda misijas ir kitus

kai J. E. Vyskupas Petras raščiu “Draugu”, Peoples

vardu visus į šių svarbių ir to aš kviečiu remti šių įstai-1 
reikšmingų puotų širdingai už gų. Kad ir iš toliau atvažia- 
kviečiu. jvę į Cbieagų, prašome užeiti

Turiu pareikšti apgailesta- ne tik į “Draugo” raštinę, bet
vinių, kad J. E. vyskupas Pe-

galėjo atvykti į stotį ir pra
bilti į mūsų malonius klausy
tojus.”

tras jokiu būdu šiandien ne- krautuves, o patys įsitikinsi

yra rimta lietuvių prekybinė 
įstaiga. Peoples Fumiture Co. 
visiems mūsų maloniems dai
nininkams, radio klausyto- 

Atsisveikinant su radio ‘jams dienraščio “Draugo” 
klausytojais,“ Draugo” Re-j vardu reiškiu nuoširdžiausių 
daktorius pasakė: į padėkų, raginu klausytis Peo-

“Šiandien, mūsų malonūs plės programų antradienio- 
klausytojai, šis radio progra- ,vakarais iš WGES stoties, i 
mas iš šios stoties šiame se- tarp 6:30 ir 7:30 vai. vaka-1I . I
zone yra paskutinis. Porai mė- ’ rais, ir iki kol vėl iš šios sto- j 

nėšių imame atostogas. Del ties pradėsime radio pro-; 
ko — visiems yra aišku. Va-! gramus, tariu visiems širdiri-Į 
sarų sekmadieniai yra užimti gų, širdingų atsisveikinimo1
visokiomis ekskursijomis, iš- žodį — Sudiev!”
važiavimais, piknikais. Del-------------------
to ar viena, ar kitų valandų LIETUVIŲ RADIO PROGRA

Atsisveikinimo žodis.

DA APIE A. R. DR-JOS 2 
SK. SUSIRINKIMĄ. |

MAI IŠ KITOS 
STOTIES.

radio programai pasirinksime, 
visvien ji nebus patogi; ji
varžytų mūsų malonius klau- ---- --------
sytojus ir vargintų mūsų dai- Del nepatogumo vasaros lai- 
nininkus. Šių atostogi) metu ke klausytis radio prograųių

Šv. Kazimietb- Akademijos Į 

Rėmėjų 2 skyr. susirinkimas 

įvyko birželio 5 d.

Susirinko darbščiausios na
rės ir gyvai svarstė dalykus.

J. Šaltienė darė pranešimų 
iš buvusio Rėmėjų metinio 
seimo, kuris įvyko gegužės 17 
d., kitos atstovės sutiko su 
jos pranešimu. ‘ 2/j

PRANEŠI MAS
Dr. SusanA.
Slakis

ATIDARĖ NAUJAI OFISĄ

4145 ARCHER AVENUE
'(Rampas Francisco Avė.)

Dr. S. A. Slakis yra specialistė vaikų ligose
Priėmimo valandos: nuo 10 v. iš ryto iki 12-tos 

dieną; nuo 4 iki 7 vai. vakare 
Seredoms ir ^edėliomis pagal susitarimą 

Ofiso tek Lafayette 7337 Res. tek Hyde Park 3395

R. ANDRELIŪNAS
(MarąueUe Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių Ir sida
brinių daiktų, va
liausios mados ra
dio. planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK liti

Lietuvos Laisvės Bonus 
Perkam ir Mokam Cash

už #100.00 
už 50.00

ATSINEŠKITE ARBA PRISIŲSKITE 
LAIŠKU

John J. Zolp
4559 South Paulina Street Chicago, UI.

pasirengsime prie tolimesnių 
programų, kuriuos vėl pradė
sime rugsėjo mėnesyje kartu 
su šia stipria ir didelė Peo- 
ples Furniture Co. Man yra 
malonu pranešti, kad mes, 
dirbdami per keletu metų, 
rengiant radi o programus, pa
tyrėme iš Peoples Fumiture 
Co. vadų pusės, jog jie yra 
gentelmenai pilnoje to žodžio

ir į Peoples Furniture Co.

te, jog toji kompanija ištikro

#80.00
40.00

nedėldieniais, šiuo Peoples 
Fumiture Kompanija praeitų 
sekmadienį padarė pertraukų 
broadkestinti iš AVBBM sto
ties nedėldieniais, o vietoje 
to, paėmė gerų, ir labai popu- 
liarę, turinčių 500 iki 1000 va
tų jėgos, stotį WGES., kurios 
bangas galima pagauti ant 
1360 kilocycles arba 220 me- 
ters.

Iš tos naujos stoties šian
dienų įvyks pirmas Lietuvių 
programas tarpe 6:30 iki 
7:30 vai. vakare, ir kas an
tradienio vakarų per ištisų va 
sarų tame pačiame laike. Lei
dėjai šių programų — Peo
ples Furniture Co. — parinko 
tų valandų minėtame laike 
manydami, jog ji yra pato
giausia pasiklausyti visuome
nei. Nes tuoj po vakarienės 
kad ir šeimininkės beplauda- 
mos indus galės girdėti pro
gramus, o išklausę tų valan
dų turės užtektinai laiko kų 
kitų veikti.

Šie programai bus panau
jinti ir paįvairinti. Jų išpil
dyme dalyvaus rinktiniai me
nininkai, dainoriai, muzikai, 

kalbėtojai, juokdariai ir prie 
to transkripcijos muzika. To
dėl, galima pasitikėti, kad ši 
eile vasarinių radio programų 
visuomenei patiks.

Rap.

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Ir
Baigiantiems Mokyklą 

Dovanos

Mes užlaikome geriausių dei
mantinių žiedų dėl sutartuvių — 
rngagement. Turime gražaluslų 
laikrodžių. karolių, fontanlnių 
plunksnų, burkžtlnų — gintarų— 
žodžiu sakant, turime visokių 
visokiausių dalykų, kurie yra tin
kami pirkti kaipo dovanos bai
giantiems mokyklų. Musų kainos 
dabar yra specialiai nupigintos. 
Naudokitės proga!

Taipgi taisome laikrodžius pri
einama kaina. Musų darbas ga
rantuotas.

JUOZAS A. RIZGEN
3311 8. Halsted St.

Tslaf. Bdulevard 16*1

Pasidžiaugta seimo pasise
kimu. Nepaisant blogi) bedar
bės laikų, visgi seselės randa 
užjaučiančių ir seime veik 
tiek pat pelnyta, kiek ir pe
reitais metais.

Malonu buvo girdėti apie 2 
skyriaus darbštumų. Veikliau
sios narės seime laimėjo pir- 

, mU ir antrų dovanas už pri- 
t rašymų daugiausiai naujų na
rių, būtent J. Šakienė ir M.

, Tamanauskienė.
I Gerb. pirm. A. Nausėdienė 
i pažymėjo tų žinių su džiaugs
mu ir ragino rėmėjas ir to
liau dirbti su tokia pat ener
gija, taipgi įneša sumanymų, 
kada daryti serijų traukimų.

Nutarta rengti “bunco”. 
Patogus laikas pasiskirti se
kančiam susirinkime, taipgi 
pirm. ragina remėjps dalyvau
ti Akademijos mokslo metų 
užbaigimo vakarėly.

Matome, kad mūsų seselės 
nuolat dirba nenuilstančiai. 
Tat mūsų pareiga visuomet 
jas atjausti, nenustoti dir- 

!bus, prirašinėti naujas rėmė
jas, ar šiaip kuom nors prisi
dėti, kad tik sukėlus daugiau- 
sei materialės paramos.

Skyriaus valdyba nuošir
džiai prašo visų rėmėjų nenu
leisti ranki) tol, kol nebus lik-1 
viduota skola, kuri begaliniai

AUTOMOBILIAI

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažų kalnų. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės J 
mus. Taisymo skyrių veda gerui pa
tyręs mekanlkas J. MENZOR.

White Sox Motor Sales*_A Jankaitis pardavėjas 
S. Rumcbaks savininkas

610 WEST 35 STREET
Tel. Tards 0899

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, Širdingai 

prašau atsilankyti' (r pamatyti nau
jus 1981 NASH autom-oblllua. su vė
liausios mados automatiškais Įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais Ittobullnimals, kokius tiktai 
NASH taip gali {rengti už tokias 
prieinamas kalnas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenne

Lafayette 2082

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktoriua 

8tatsu {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 8828

Telef. Republic 8298

D. GRICIUS
GENERALI8 KONTRAKTORIOS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prietMsnlauslos.

2452 WEST 69th STREET

Phone Vlrglnla 2084

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
siu kuogerlauala.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Aapos Tslef. 

Hemlock 2267
Namų Telef. 

Republic 8418

JOHN YERKES
Plutnblng A Hsatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos 
2422 WEST 69th STREET

vargina seseles. Už visa tų 
darbų Aukščiausias gausiai 
atlygins.

Rėmėja.

NAUJAS PROFESIONALAS.

Šiemet mokslo metams bai
giantis, Loyolos universitete 
baigė medicinos mokslus 
Wlestsidietis Feliksas C. Wins- 
kūnas, kurio tėvai gyvena po 
num. 2136 W. 24 St.

Dabar naujasis profesiona
las yra daktaru internu lietu
vių šv. Kryžiaus ligoninėj.

P-nų AVinskunų šeimyna y- 
ra viena iš pavyzdingiausių 
West Sidėj. Be daktaro Felik
so p-nai AVinskunai užaugino 
ir gražiai išauklėjo dukterį A- 
dėlę, kuri baigusi komercijos 
kursų, turi gerų darbų vi- 
durmiesty. Sūnūs Alfonsas y- 
ra hightvay poliemonas, o 
jauniausysis sūnūs Albinas 
šiemet baigė high schoolę.

Šitokis geru keliu vaikų žen 
ginias teikia džiaugsmo ne

Tel. Downers Grove 1395 
BENEDIKTAS MOTUZAS 
Ogden & Venard avės 

Downers Grove, 111.
Turim gražių užeiga, užlai- 

kom skanių valgių ir gėrimų. 
Gražus daržas pasilsėt, vai
kams palakstyt, arkliukai pa- 
jodinėt. Turim tourist camp, 
kur galima pernakvot.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
RAKANDAI.

Vartoti 3 mėn.
PrlvatlSka Šeimyna, pulkus setas 

už 885, vergės 8300;' madnas rleėuto 
medžio valg. setas |65, vertės |280! 
orlentalUkas 9x12 Wllton kauras 
820; rteftuto medžio mleg. sętas 896. 
vertas 8250: coxwell • kėdė ir otto- 
man 825, vertas 891; candelabra 
lempa 86, vertas >25, elektros ra
dio, paveikslai, stalas. Indai Ir tt. 
1-mas a p t. 8228 Maryland avė. 1 
blokas J rytus nuo Cottage Grove 
avė. Stewart 1876.

Roomlng house. 11 kamb. 4 karų 
gar., rendos 818, 8400. 2317 Adams 
St. Seeley 8123.

Olsells ir mažm. gėlių biznis, 6 
greemhonses, iapa Ir gyv. nam. Pi
giai už cash, arba mainyslm. W{lek 
Florai Oardens, 10272 Orand aye., 
arti Manhelm Rd. Fėanklin Park, III.

Dėžių dirbtuvė siūlo malkų po |4 
už vežimų.

Yards 5065

REAL ESTATE
—

J?ll IHIl.WI(’Z<S(g-

CONTRACTORS

' REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

(tas priimu į mainus.
2608 W1ST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Mod. bu n gal o w, 5 kgęnb. geram 
stovy, gera transp. Pigiai. 4110 No. 
Moody avė.

GERESNIS PIRKIMAS 
Geras 2 flatų namas, 6-6, talllų

maud. R. E. refrlg. k. v. A, aliejus. 
2 karų gar., žal. Jvaž. Pulki vieta. 
Arti I. C. Baker 7416 Luella Avė.

TIKRAS BARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas 

po 6 kambarius. Vėliausi įtai
symai. Vertas $16,500. Bus 

'parduota pigiai, arba pri- 
iiris morgičius ar lotų į mai
nų. Namas randasi arti Mar- 
ųuette Parko.

Tel. Republic 5551
4,200 ak. farma 1 mali. nuo La 

Moure, kauntės Ia Movi re sostinės. 
P.—r. dalis N. Dak., 2,809 ak. dlrb. 
960 ak. gan., 460 ak. pievų. Visi 
reikalingi budlnkat, geram stevy. 
Dratlnės tvoros, daug vandens, la 1- 
tlnlal Ir Auliniai. Tinka pienininkys
tei Ir gyvullnnkystsl. žemė tinka kor- 
naros Ir Javams. Tinka kolonizacijai 
Ir miestukui. Pigi kaina, geros Uly- 
gos. Kreiptis.

E. F. Coyne Trusteė*
La Mours, No. Dakota.

vien tėvams, o ir plačiųjai vi
suomenei. Rap.

Birželio 10 d. įvyko iškil
mingas mokslo metu užbaigi
mas Loyola Universitete. Iš
kilmėse dalyvavo visi baigian 
tieji universitetų, fakultetų 
valdybos ir aukštoji dvasiški- 
ja.

Tarp baigusiųjų yra ir lie
tuvių, Dr. Petras Atkočiūnas, 
kuris gavo dentisterijos dak
taro diplomų. Linkim naujam 
daktarui gero pasisekimo pro 
fesijoj. Vincukas.

Šaulių ugniagesių komanda 
balandėio mėn. įsigijo rankinį 
siurblį. Komanda turi virš 50 
ugniagesių, vadovauja šaulys 
ats. vyr. pusk. Smaid&iūnas 
Pranas, energingas ir darbš
tus viršininkas. Ar. V-skas.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųžles 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

<848 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Distance Removal

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?A. ALIŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus,

forničius ir kitokius dalykus. •' «
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir pebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Nusiunčiamo pinigus .Lietu
von. pantu { dvi savaites, tele
gramų { dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
, Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus Ir visus 

legallftkus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoSlrdžln patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P, BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chic&go, III.
Tel. Yards 4669

$$$ DOLLAR SAVINGS 
BUILDING & LOAN

ASS’N $$$
“LIETUVIŲ SPULKĄ”

•819 So. Westcm Avenuc 
Įmokėti pinigai ant knygučių 

neką nemeilaus kaip. 6% ant 
pareikalavimo 4% { metus.

Pradėklt tauplntl pinigus da
bar saugiai Ir pelningai.
K. J. Macke (Mačiukas) 

Spulkos sekretorius Ir Vie
las Notaras (Notary Public).

Padarom pirkimo, pardavimo, 
skolinimo notas, llsua kontrak
tus Ir kitus llgallftkus dokumen
tus atsargiai Ir pigiai.

Apdraudilam (Insurance) na
mus, fornlčlus, stiklus ir au
tomobilius tvlrčlauslose Kom- 
pųnijoss.

Kviečiam persitikrinti.
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