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Atidaromas respublikonų suvažiavimas
PIETŲ VOKIETIJOS VALSTYBĖS ATSI

SUKA PRIEŠ PRŪSIJĄ
Čili respublikoj komunistai ima įsivyrauti. Žene

voje vyksta didesnis diplomatų veikimas. 
Prancūzija su Anglija sutarė karo skolų klau
simu ’t' 3t

NEPASITENKINIMAI
PRŪSIJA

SOCIALISTŲ MENŠEVIKŲ 
JUNTOJ NESUTIKIMAI

BERLYNAS, birž. 13. — 
Nauja Vokietijos junkerių vy- 
liausvhė nieko neprileidžia

SANTIAGO, Čili, birž. 13. 
— Socialistų menševikų jun- 
toj. kuri kelinta diena valdo

LIETUVOJE

BENDRAS KAUNO GY
VENTOJŲ SVEIKATIN

GUMO VAIZDAS

NUMATOMAS SAUSŲJŲ SU SLA 
PIAISIAIS SUSIKIRTIMAS

Gydymo įvairi, operarij, ftian,ii™ Chicagoj atidaro- 
pereitais metais Kauno m. sa'mas ■'e«putriik.>i«J partijos k ra 

što suvažiavimas skirti kandi-vivald. medicinos if sanitari
jos skyrius turėjo 130,869,
1930 m., — 100,758, ir jų 55,- 
212 rajoninėse ambulatorijose, !^orm4)

datų. j prezidentus ir pagami
nti partijos programų (plat-

Chicagos spauda šaukia už 
18-ojo priedo atšaukimų. Sa-

MOKESČIAI UŽ TEATRŲ 
LANKYMĄ

prie prezidento Ęindenburgo. i Cįiį respublikų, kilo nesutiki- 
Pietų Vokietijos valstybių pre' mai. Iš menševikų vyriausy- 
mjerai norėjo matytis su pre-' hės išėjo vyriausias juntos va

G. W. Co mėlius iš Burbank, Cal., skrinda naujos rūšies 
lėktuvu. Lėktuvas turi “laisvus” sparnus, kurie patys auto
matiškai valdosi, žiūrint oro srovės, ir neleidžia lėktuvui kri
sti į žemę. ' ' t .

Šio birželio mėn. 21 dienų 
bus vykdomas naujas krašto 
mokesčių įstatymas. Iš Washi- 
ngtono paskelbta, kad tarp ki
tko teatrų lankytojai turės 
mokėti mokesčius. Kas mokės 
daugiau kaip 41 centų už įėji
mų, tas turės pridėti dar 10 
nuošimčių mokesčių.

12,086 centralinėse ambulatori-
Įjose ir 36,462 ligoninėse ir ki
ltose gydymo įstaigose. Ben-iko’ respublikonų partija pri- 
drosios sanitarinės priežiūros! val° nusikratyti prohibicija ir 
padarytos 63,242 operacijos, į ^ana^^ dominavimu.
1930 m. — 76,954. Kovai su Suvažiaviman suvyko dau- 
aštriomis ligomis sanitariniais gi&u kaip vienas tūkstantis at 
automobiliais padaryta 2,097 stovų ir tūkstančiai svečių, 
reižai, dezinfekcijų — 531, i-

! zoliacijų bute — 8. Pereitais
! metais apžiūrėta mėsos 583,-
556.6 kilogramai 1930 m. — . . .. buvusį viceprezidentų.

KAS GALĖJO JI NU
ŠAUTIDIPLOMATŲ SUPLŪDl- 

MAS Į ŽENEVĄ
zidentu. Bet kancleris Papen’ 
as reikalavo, kad tas pasima 
tvmas įvyktų tik jo paties a 
kyvaizdoj. Negelbėjo protas.'-1untai ragauti ar tik neuž- ŽENEVA, birž. 14. - Su.. 
tai. ‘ , -sį ims komunistas Hidalgo, kurs vyko daugiau diplomatų ir pra

das Davila.

Pranešta, kad Davilos vieta į

ŠVENTASIS TĖVAS SU
TEIKĖ POŽYMIUS PEN

KIOMS MOTERIMS

Imta veikti, kad į vicepre
zidentus skirti gen. Cb. Da
vės’ų, Chicagos finansininkų,

Prieš porų savaičių dingo 
Stanley Bladis, 13 m. amžiaus, 
3214 W. 38 gat. Tomis dieno
mis jo lavonas rastas sanita
riniam perkase.

ROCHESTER, N. Y., birž. 627,085.5 kilogr.
' Tad Pietų Vokietijoj iškilo* yra artimas ,Maskvos’ raudo- sidėjo smarkesnis veikimas ta- 13. - Popiežiaus kryžius’ Re fo Kflun0 m savivaldy.' Prohibicijos agentai plana-

___ rptautiniais klausimais. “Pro Ecclesia et Pontifice” , . • . ., ..' vo dirstelti į viešbučiu kamba-,,.z4 — „ i . . lies medicinos ir sanitarijos . • •• x / • .... — -------
Diplomatai suvyko ne pa- Šventasis Tėvas Plius XI pri- , • . . ,nus. kur sausieji atstovai ap-i T1 , ■, v>,

.' ... . . . . . ¥. . 4 . skyrius specialiai rūpinasi glo i ’ * 1 Policija patyrė, kad Bladis
stumi pirmyn nusigin avi pa ino penkioms los vyskupi- hojimu sveikatos motinų ir vai I sistoję. Bet sausieji atsakė, turėjo revolverį ir su kitais

judėjimas už atsimetimų nuo niesiems. 
Vokietijos. Planuojama susi-' 
jungti su Austrija ir sukurti 
naujų valstybę.

PAKVIESTAS MINISTE- 
RIU KABINETAN mo konferencijų, kuri yra su- jos moterims veikėjoms. Jos kų. Tam yra Ryano vardu vai- kad tie kambariai yra jų pri- vaikais žaidė perkaso pakraš-

ANGLAI SU PRANCŪZAIS 
SUTARĖ

TOKIJO, Japonija, birž. 13 
Atvyko Pietų Mandžiūrijo

stingusi, bet daugiausia eko- yra: Mrs. Teresa Ganster, t ‘ . i i. •• t y- • ,' ku sveikatos globojimo cent -1 vi.ciai namai ir neliečiami. ciais. Policija nori susekti, kas
nomimaig klausimais. Miss Elizabetti Harmon, Miss _ ai^^ o ■ .r , ' x •

T. , • • * x •• r .,. ,, i z, ... •ras’ antrai Aleksote ir sena-i Suvažiaviman atvvko vals- JĮ nušovė.Jie tarsis Austrijos finan- Alice F. Kirk, Miss Cecilia ‘miesty, Vilijampolėj, žaliajam Į tybės sekretorius Stimson’as
geležinkelio prezidentas grafas Lutim vf v^”n®s. ^ura ^a"man ir Mrs. Cora McPar Kalne, he to, mokyklų medici- jr keletas kitų prezidento ka

li Ucliidn. Jis nnkvit»stns Kilti n5. ‘ ‘ 'ĮSOS ir a įvairiose r.os centras, plaučių ligonių bineto narių (sekretorių).PARYŽIUS, birž. 14. — Pa Uchida. Jis pakviestas būti už- jjkjmu 
skelbta, kad Prancūzijos ir A- sienių reikalų ministeriu, ku

rio pareigas iki šioliai einancliios vyriausvbės sutarė lai
kytis nepalaužiamos vienvbės pats premjeras Saito 
Lozanos konferencijoje, kurio
je bus svarstoma karo skolos 
ir reparacijos.

Šios abi valstybės, s ikoma, 
turi vihies, kad J. Valstybės SYDNEY, Australija, birž. 
skolų klausimu padarys kai,— Naujos Pietų Valijos pro- 
1-uriu nusileidimu.

SOCIALISTAI PRA
LAIMĖJO

K čia diplomai perriš“’ » ^darbip vadai pra

i Lozanų, kur bus turima, ka-l ____________ ' jP’^ažyd'ų ambulatorija O-|gg policijos leidimo bedarbia-
vo 7 7 K n lino vVrlti liomnino •• Ki. • t j? .v*

ro skolų ir reparacijų klausi-| 
mais konferencija.

HAUSNER’IS IŠGELBĖ
TAS Iš VANDENYNO

TURKI!AI TRŪKSTA 
DUONOS

LONDONAS, birž. 13. — 
Prieš 9 dienas iš New Yorko 
per. Atlantikų skridęs lenkas

ISTANBUL, birž. 13. — amerikietis S. F. Hausner’is 
vincijos parlamento rinkimuo- Turkijoj pabrango kviečių ii- buvo laikomas jau žuvusiu.

Šiais'visais reikalais čia ta- sr socialistai, kuriems vado- ruffhj grūdai. Duonkepiai ėmė Dabar pranešta, kad britų "įį?
rėsi MncDonald’as su Herrio- xay’a buvusia premjeras La- mažiau gaminti duonos. Daug kubilinis laivas jį su lėktuvu
t’u. Abu išvyko į Ženevų. nff’as’ pralaimėjo. Laimėjo su- kas negali įsigyti duonos. Mie- rado vandenyne, už 650 mylių!

—.--------------- jungtosios Australijos partija, stų valdybos grasina duonke- nuo Ispanijos pakraščių. Lai :

že”, Kaune žvdū ligoninė “Bi- nis pasirodyti suvažiavime 
kur Colium” žvdų vaikų na-! (stadijume). Policija neduoda 
fhai, kūdikių gelbėjimo drau- leidimo.
gijos. šv. Zitos dr-jos ligoninė j Praneša, kad suvažiavimas 
ir kitos privačios sanitarinio prasitęs gal tris dienas. Bet 
pobūdžio įstaigos. suvažiavimų gali prailginti

Visiems tiems medicinos ir prohibicijos klausimas.
sanitarijos reikalams pereitais i ______ 1___________

metais išleista 728,850,89 lt.,
766,314.50 lt.

KALINIAI BE DARBO
m.

16 ŪKININKU NU
ŽUDYTA

pins traukti tieson.
GRĮŠ I MANILA

PEIPINGE RIAUŠĖS
TUCITMAN, Argentina, bi- ŠANCHAJUS, birž. 13.

vo įgula jį paėmė ir veža į 
Amerikų. Lakūnas nesužeistas, 

,bet labai suvargęs. Lėktuvas

KUN. STRAZDO SUKAK- 
TUVIŲ KOMITETO 

DARBAI

Jolieto ir Stateville kalėji
muose uždarytos kone visoR 
dirbtuvės. Tai daroma ekono
miškuoju atžvilgiu.

Kamajai, Rokiškio aps. KJe- 
paliktas. Tušti gazolino kubi- Bono k«n- Keraičio rūpesčiu,

rž. 14. — Čia streikuoja enk- 31af’ J- Pastininkų pulkas. PFJPINGAS, Kinija, birž. Kukai lėktuvui neleido skęsti, šį pavasarį sutvarkytos kapi
nius refinerijų (dirbtuvių) da- knrs (*’a prisiųstas saugoti ta- 13. — Šio miesto normalės mo! ____________ nės, kuriose palaidotas kun.
rbininkai. Apie 30,000> šios a- rptautinę sritį, liepos mėn. 1 kvklos studentai sukėlė fiau- ĮTARIAMA H PALEIDO I Strazdelis: nubaltinti vartai, 
pvlinkės ūkininkų maršuoja j. bus'grųžintas į Manilų. šes. Daug sužeistu. ! NEW YORK, birž. 13. —, atnaujinama kapų tvora, išve-
miestų streikininkams gelbėti.

Vakar policija mėgino mar- 
šuojančius sulaikyti. Kautvnė- 
je 6 ūkininkai žuvo ir daug
sužeista. ,

I ŠVEDIIĄ GRIŽO DO
MINIKONAI

New Jersey valstybės polici-16-žioti takeliai, pats kapas pa-

MEKSIKOI VERŽIAS 
UGNIAKALNIS

PRIPAŽINTA 30,500 DOL. 
ATLYGINIMO

Cook’o apskrities vyresnia
jam teisme pripažinta 30,500 
dol. atlyginimo W. Strong’ui, 
32 m. amž. Jis dirbo ant New 
York Central geležinkelio ir 
darbo metu pavojingai sužeis
tas. Šiandien jis yra paliegęs. 
Kompanija pripažinta kalta.

PRIEŠ MAŽESNI AT
LYGINIMĄ

Chicagos viršutinių geležin
kelių darbininkai balsų dau
guma atmetė kompanijos pa-

---------------- — Įsiūlymų sumažinti jiems atly-
mentas pereitų metų gale pra Į gjnjmą y) nuošimčių. 0 gatvė- 
dėjo perregistruoti visas o r- i karių darbininkai pripažino 9 
ganizacijas, tam buvo ir spe- nuošimčių sumažinimų, 
cialiai išleista ankieta. Į jų at-1
sakė 3,979 organizacijos. Šių
metų sausio 1 d. Lietuvoj vi-

1
BAIN’AMS BYLA

x v • , ,x . * TfAmttotae' vra ifiain , so veikė 4,361 oirganizacija, to-j Buvusiojo bankininko Bai-o joje rezervuotas Švenčiau- ja paleido areštuotų įtariamų-, puoštas, tkomitetas yra įssiu- .. , , . ,. npatsni-A1 , . . „ . viriu Sakramentas 1 i lakūno Lindbenrh’o kūdikio'"«»««» P« k™** »»kn ankWt’ "eat’ak>’o -r jo smmynoa nan, byla
sakramentas. , j| lamino i jnuoergn o Kartikio.iv- f-y •-» / 382. Daugiausia organizacijų i ^us pradėta nagrinėti gal šių

yra Kaune, viso 435, antrų vie savaitę. Bain’ų advokatai di------------- , Iš Municho, Bavarijos, at-1 pagrobimu ir nužudymu E. la.Pus; lapai nors ne iš vi-
STOKHOLMAS. — Švedi- vyko keletas seserų vienuolių Brinkett’ų. Jis įrodė, kad kū- ™r su gausiomis aukomis —|tQ užima ftiauliai _ jg. visiška iškeliamos bv-

jos katalikai praėjusiais me- užsiimti mokytojavimu. Įdikio pagrobimo vakarų, kovo iau pradeda grjžti ir komite- , . davjn:u paaiškėio kai • i -i • • u + ♦
tais daug pažangos padare. Šiame mieste jkurta katali-’mėn. 1 d. jis buvo Connecti- duo<la valties, kad ruI’* kurie organizaciniai dalykai. -i-L
Švedija turi apie 6 milijonus kiška knygų parduotuvė ir ka-1 cut’o valstybėje. j kim ant kelių” autorius bus si sekė.

------------ gĄ'ventojų, o jų tarpe yra apie talikų informacijos biuras, ku-
MEXTCO CITY, birž. 13. — 4.000 katalikų. rg reikalaujantiems teikia ži-

Colima valstybę vakar ištiko šiame mieste pašventinta nių apie Katalikų Bažnyčios 
žemės drebėjimas ir staiga ė- nauja viešoji palaimintojo Jo- reikalus namie ir užsieniuose, 
mė veržtis Colima ugniakalnis

I galima tinkamai pagerbti. Ma
noma Kamajuose pastatyti 

. kun. Strazdelio vardo vaikų
MIRĖ. DeVALE 

MOTINA
ROCHESTER, N. Y., birž. i P™*1?™1*- BažnytioHe *nkas

PASIKĖSINTO 1UI BYIJ\
‘Dvylikos Apaštalų 

Birže, paveikslai.

Organizacijų nariai skirsto
si šiaip; 15,754 priklauso poli
tinėms organizacijoms, 89,050 
— kulturiniems, 46,053 — reli- Į Jonas Papartis, 50 m. amž., 
ginėms, 6.550 sporto, 8,403 vakar anksti rytų žuvo na- 

Emerald avė. Jis 
ir užmigo. Nuo

ŽUVO GAISRE

■a. no Boako koplyčia, kuri pavn- Be to, ariako į Svedi, spaudo. U. _ M iri Mrs. C. Wbool-^ra '"'’-S" nnkt’ " P«"«vMio _ prin5a|koiinfmR 23.060 - p
siu saloriačių priežiūrai. Ko- puolimu. prieS Bažnyfi,. „right, Airijos vyriausvbės I labdarybės, 14.734 - sveika- r,-,kA

\ plyfioie yra E. BerggP.no Laikinosios koplyčios, kur prezidento de Valera’os mo-1 a”ko’a Karaa™ aP’'bnl"“" tos apsaugos, 8.280 — kovsi „,,M,
“Dvvlikos Anaštnln” niešti 5v MiSino loilnmno i kilę inteligentai ir šiaip arar-______ . nzmo(piešti šv. Mišios laikomos, atidary- tina. 

tos Bfomolla ir Linkopinge. J
kilę inteligentai ir šiaip gar- 

įbingi asmenR. Dabar komite- su ugnim, 15,965 — ekonomi-
ROMA, birž. 13. — oir^- paveiKsmi. los nromoua ir Linkopinge. Į--------------------- | x. V”? “""“^'įnėms. 10,965 - profesinėms, į

lio 16 d. bus nagrinėjama by-. Praėjus apie 400 meti? į'šį Norrkopingų atvyko Elzbietos WASHING1TON, birž. 13 |fas ruofi,ft d,dž,u*ę I»tenjų. )}t 16 3oo kit(yms viso.

užsidegė lova.

ORO STOVIS

la Sbardellotto’ni, kurs kovo miestų grįžo dominikonai — 1 seserys, kurios užsiima ligo- — Prez. Hoover’is pasiūlė ko- 
5 d. suimtas dėl jo posiryži- kunigas ir 5 vienuolės. Domi- nių slaugyme Šios seserys ngresui dar daugiau — apiedaugiau — apie
mo nužudyti premjerų Mnsso- nikonai atidarė viešnamį mo- (priklauso Marijos Tarnaičių 150 iki 200 milijonų dolerių, 
linj. knr vra ir konlvčia.' knnorreo-n/nini

ORGANIZUOTI ŽMONĖS 
LIETUVOJ

terims, kur yra ir koplyčia,! kongregacij’ai.

se organizacijose narių yra a-1 CTTTCAGO IR APYLIN- 
pie 250,000. iKES. — Šiandien debesuota;

numatomas lietus’; maža tem-
suraažinti vyriausybės išlaidas. Piliečių apsaugos departa- PLATINKITE “DRAUGĄ” peratfiros atmaina.

BerggP.no
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“D R A U G A S”
Iielua kasdien. Išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metama — »« •#. Pa
su Metų — tl.SO. Trims Mloetlamt — 11.10, Vienam 
Mtneaiol — 7I«.' Europoje — Metama 17.00, Pusei Mė
ty — M.00. Kopija .Ola

Bendradarbiauta Ir koreapondentama rastų n<
■Uta. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlalundlama 
tlkalui pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo ll:l* Iki 1S:SS vai.
Skelbimų kalnoa prlalondiamoa parelkalai

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

Pirmaisiais keliais metais davė misijas 
įvairiose lietuvių parapijose. Paskui jam te
ko paimti vienas svarbiausių darbų — dien
raščio “Draugo” administracija. Prie šio dar 
bo jisai- stovėjo ilgus metus k daug gero pa
darė, būdamas vienintelio Amerikos lietuvių 
dienraščio redaktorium ir administratorium; 
išugdė “Draugo” knygynų, turtingai įruo
šė spaustuvę. Šioje srityje besidarbuodamas, 
parašė daug dvasinio turinio knygų-knygc- 
lių, kurias “Draugo” spaustuvė išleido.

APŽVALGA
KOKS BUVO VOKIEČIŲ 

PLAKAS

“AV. PRANCIŠKAUS VAR
PELIO” DEŠIMTMETIS

Dienraštis “Rytas” prane
ša:

NEW YORKO IR NEW 
JERSEY VARGONININKŲ

SUSIRINKIMAS

“DRAUGAS”
UTHUAN1AN DAILY FR1END

Publlahed Dallr. Bsoept Bunda?.
. BUBSCRIPTION8: One Tear — 81x Montbs

— f 1.10. Tbree Montha — »«.»•. One Montb — 71c. 
■urope — One Tear — >7. M. Btat Monika — 94.00. 
Oopr — ,01a

AdrertlalBc la "DRAUOA8" brtngs beat raaalta. 
AdverttaiBc ratas oa aoolloetlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI ]

NAUJAS MARIJONŲ KONGREGACIJOS 
AMERIKOJE PROVINCIJOLAS

Šv. Marijos LietuviųBernaičių Kolegijos 
mokiniai leidžia mėnesinį laikraštį “Kole- 
gisto” vardu. Šiame laikraštyje apie naują
jį Marijonų Kongregacijos Amerikoje Pro
vincijolų kun. Vincentų Kulikauskų, M. L S. 
taip rašo:

‘ Visuomenėje esama įvairių organizaci
jų, draugijų. Jos kuriamos įvairiais tikslais. 
Sulig savo reikalu josios gyvuoja keliolika, 
kelias dešimtis metų. Tiktai Kristaus pagrįs
tais dėsniais draugijos tegyvuoja šimtmečius; 
tai vienuolijos. Kuomet kurios nors vienuoli
jos vadovas pailsta, pavargsta, miršta — jo 
vietų užima kitas, kad tasai šventas darbas 
būtų toliau tęsiamas. Taip yra ir Tėvų Ma
rijonų vienuolijoje, kuri vadovauja mūsų :.c- 
legijai. Mirus garbingam provincijolui kun. 
F. Kudirkai, jojo vieton aukštosios dvasinės 
vyresnybės paskirtas naujas provincijolas - 
gerb. kun. Vincas Kulikauskas, S. T. L.

Naujasis kun. Provincijolas yra kilęs iš 
Viščekaimio, Alvito parapijos, Vilkaviškio 
apskrities; gimęs 14 d. dapkričio 1878 m. Bai
gęs . Marijampolės gimnazijos šešias klases, 
įstojo į Seinų Dvasinę seminarijų. Kunigu į- 
švęstas liepos mėnesyje 1903 m. Kunigo pa
reigas ėjo Sintautų ir Pilviškių parapijose. 
Jau tuomet pasižymėjęs kaip garsus pamoks
lininkas ir visuomenės darbuotojas. Jausda
mas savo širdyje aukštesnį pašaukimų, aplei
do parapijos darbų ir išvyko į Šveicariją.

1312 metais šveicarų Friburge įstojo į Tė 
vų Marijonų naujokynų. Pagilinęs savo dva
sines pratybas, lankė vietinį katalikų univer
sitetų, kuris davė Lietuvai visų ©flę garsių 
vyrų. Universitetų baigė, gaudamas šv. Teo
logijos licencijaus laipsnį. Didžiojo karo me
tu atvyko į Ameriką. Čia jam teko dirbti į- 
vairus kunigo ir visuomeninko darbas.

Viktoras Kropą’s

Tarp plėšriųjų 
krūmų

(Iš nuotykių keliaujant po Amazonės 
girias)

(Tęsinys)
Tuo tarpn prie šaltinėlio vis kįlo di

desnis triukšmas ir riksmas. Ten karia
vo ištroškę žvėrys. Mat, kiekvienas no
rėjo pirmas sočiai atsigerti. Be to, dides- 
sieji — plėšrūs čia tik ir turėjo geros 
progos pamedžioti.

Nakties tamsumoje retkarčiais pasi
girsdavo piktas jaguaro riksmas arba 
šiaurusis puma nušokdavo nuo medžių š» 
kų tiesiog į ištroškusių žvėrelių vidurį. 
Tuomet pasigirsdavo dar smarkesnis 
triukšmas ir visi išbėgiodavo; valandėlę 
visi nutildavo, bijodami šių baisių ir žiau 
rių miškų valdovų. Vėliau viskas vėl at
gydavo ir koncertas prasidėdadavo iš nau

Dienraštis “Rytas”' prane
ša, kad “L K. C.” paduoda 
žinias apie K vienų albumų, ku
riame įdėta dokumentų, rodan 
čių, kad vokiečių imperialis
tai savo laiku buvo pasiryžę

“Šeštadienį (gegužės mėn. 
28 d.) bitininkių salėje buvo

Pastaruoju laiku šios apy
linkės muzikai parodė dau-

misija, maldaknyges suvieno
dinimui. Skaityta reikalingia
usios giesmės. Einama prie to, 
kad suvienodinus maldakny
gę, būtų daugiau galimybės 
atgaivinti tų gražų bendrų vi
sų žmonių giedojimų bažny-giau veikimo.

surengtas “Šv. Pranciškaus j Pirmas susirinkimas įvykojčioje. Kun. J. Aleksiūnas kai- 
Varpelio” dešimtmečio minė- balandžio 19 d., 1932 m. p. J. ba katalikiško jaunimo orga
jimas. Ta proga į' susirinku-

* L • 1 • 1 • Žilevičiaus bute, Elizabeth, N.

Kuomet jam teko eiti vienuolyno vyrės 
niojo pareigas, jo rūpesniu buvo pastatyti j visiškai prijungti Lietuvų 
nauji namai naujokynui llinsdale, III. Šiuose' prie Vokietijos. 1917 m., Nau-
tai namuose savo keliais pirmais metais rado 
sau prieglaudų ir mūsų kolegija. Praktika 
parodė, kad Vakaruose aukštesnė mokykla ir prezidentas Hindenfeurgas po- 
gi yra reikalinga. Todėl nutarta Hinsdalc,, sakęs:

jų Metų proga, Vokietijos ka- 
riuomeūės vadas, dabartinis

sius prabilo ir papasakojo sa-J J., komp. J. Žilevičius perskui 
vo įspūdžius iš kelionės po tė susirinkusiems referatų a- 
Vilniaus kraštų to laikraščio pie a a. Č. Sasnausko biogra- 
redaktorius, pranciškonas tė- fijų bei jo kūrybų. Referatas 
vas Aloyzas Janušaitis. (turiningas visais atžvilgiais

nizacijos reikalu. Susirinkusi© 
ji išklausę kun. Alcksiūno 
pranešimų apie jaunimo orga
nizacijų, nutarė remti tų pro
jektų.

Trečias susirinkimas įvyko 
Brooklyn’e, gegužės 17, pas p.nes aiškiai nušviečia garbin-Šv. Prane. Varpelis” yra 

mėnesinis žurnalas ir turi jau 
20.000 prenumeratorių. Tuo 
būdu, kaip mėnesinis laikraš
tis, prenumeratorių gausumu

go mūsų kompozitoriaus dar- Dulkę. Šio susirinkimo svar
blausias tikslas buvo nustatyt 
parengimų programų šių įlie
tų Vargonininkų S-gos Sei-

Amerikoje kun. V. Kulikauskui parapr- ra ir Viešpats Dievas ir to’, au, užima pirmųjų vietų Lietuvoj. iš A. Vismino ir P. Dulkės, mui, kuris įvyks Brooklyn’e.
, -----t A~’— bus su mumis. Tėvynė gali di- Laikraštį įsteigė pranciško- kurie susižinotų su kitais as- Nutarta suvaidinti naujų 3

tidžiuotis tuo, kų jūs atlikote * n<LS tėvas Jeronimas. Tiesa, iš menimis, kurie šio referato iš- aktų eperetę “Lietuvaitė,”
a_ •- . . * .............. * kuriai tekstų parašė J. Ste-|

komp. J.

111. aukštesnė mokykla palaikyti. “Mūsų krašto situacija ge-

bus muzikos srity. Kadangi 
minėtas referatas paruošia 
spaudai, tai išrinkta komisija

jos darbas nebuvo svetimas. Jam teko pora
metų klebonauti Rockford, III. čia jisai pa
statė gražius namus — mokyklų, kurioje y
ra įruošta ir bažnyčia. Laikas nuo laiko jam j atliktas
teko eiti kunigo pareigos ir kitose parapųo-

ir, tikiu, jūsų darbas tvirtai pradžių jis turėjo daug įvai- leidimu būtų suinteresuoti 
rių trūkumų, bet jie pamažu^ Toliau kalbėta apie rengia- ponaitis, muzikų 
vis buvo šalinami, o pats lai- Rytinių Valstybių Lietu- Žilevičius, 

tų kraštų ūži kraštis kaskart gerinamas. To V«1 Dienjb kuri lieP°si Išrijlkta pagaminti kuopos
' dėl dabar jį skaito su mielu 4 d- Klasčiaus svetainėj, Mas- j konstitucijų: p. Žilevičius, A. 
noru ne tik tretininkai, kurių peth, L. I., N. Y. Susirinku- i Stansauskas ir J. Biundza. 
reikalus jis su ypatingu atsi- pasižadėjo dalyvauti su Ateityje numatoma platesnis 
dėjimu gvildena, bet ir šiaip savo chorais nnnėtoj dienoj.

j nemaža tikinčiųjų, nes “šv., Bendram, didžiajam chorui,
Į Prane. Varpelis” su savo re-įkuria susidės iš keleto šimtų 

Kad Lietuva turėjo likti vo-' Ilgine misija yra žmonių pa- dainininkų, dainos nustatytos 
k.včių rankose liudiju kad ir'mėgtas. 'sekančios: “Užtrauksim nau-
Ober r Osto simboliškos dova- j Savo įspūdžius iš Vilniaus 33 giesmę ” J. Naujalio,

i nos Hindenburgui. Lietuvos krašto tėvas Aloyzas žada vė J Važiavau dienų St. Šim-

Aš manau, kad mes jau ne-
se. Pastoracijos darbaš teko ilgai dirbti šv

'Kazimiero akademijoje. Nuo pereitų metų ji- Į kuriuos mes u ž m o - 
sai eina TT. Marijonų naujokų magistro pa- kėjom , tokion)is gausingas 
reigas. Vienu žodžiu, naujasai kun. Provinci- į a„ynm,s>>
jolas yra misijonierius pilna to žodžio pras

atiduosim

me.
Naujos pareigos kun. V. Kulikauskui ten 

ka eiti sunkiais laikais: dideli ir nelengvi 
darbai prie mažo darbininkų skaičiaus, aukš
ta atsakomybė įvairiose srityse, slegianti e- 
konominė būklė — visa reikalaus iš naujo 
Vado daug kantrybės, ištvermės ir pasiauko
jimo. Mums tenka palinkėti naujam Kuni-

Toliau “Ryte” dėl to ra-; 
soma: * v

liau paskelbti. Tik tiek šį kar ’ kaus, ‘ Kur bėga Šešupė ’ ’ —šį j
tų pažymėjo, kad vieno dien-1 Sasnausko ir “Vilnius“ —

“valdovas” kunigaikštis Izen 
burg-Birštein padovanojo Hin

gui Provincijolui sveikatos ir Dievo palai- rienburgui meniškų geležinę .
mos jo sunkiose pareigose, kad gerasis Die- iS^u^’ Lietuvaitę Lie-, tį gyvenimų esu daug kur klai ' urje PaaoreJ’ ga.es ainuot. 
vas stiprintų jį ir padėtų jam vesti'jo glo-.tuvos sirabolį. Lietuvaitė vi e-1 dingi. Dabar ten lietuvių gim. t’n<hen* p^puola
boję esamas sielas dangiškosios laimės ke- no,’e raakoje laiko pabaigtu- nazijoj išleidžiamuosius egza- lza e e va. a i ų uz

raščio aprašymai apie tenykš- Į Vanagaičio. Pavieniai chorai,

liais y J

Gerb. kun. V. Kulikauskas yra spaudos 
apaštalas tikra to žodžio prasme. Jis ir dabar 
redaguoja savaitraštį “Laivų” skirtų vien 
religijos reikalams. “Draugų?’ redagavo ir 
po jo administratorium buvo sunkiausiais 
dienraščio gyveninio laikais. Šiam kilniam 
darbui, katalikiško dienraščio išlaikymui, jis 
daug darbo'ir sveikatos yra įdėjęs. Be to, kun. 
Kulikauskas yra parašęs ir išleidęs gan daug 
knygų, kurios yra pasklidusios Amerikos lie
tuvių tarpe. Laikydamas misijas gerb. Provįn 
cijolas ypatingo dėmesio kreipdavo į kata
likiškos spaudos platinimų. Taigi, jo nuopel
nai ne tik kaipo misijonieriaus, klebono ir 
visuomenininko, bet ir kaipo laikraštininko, 
rašytojo ir spaudos plė

vių vainikų, kitoje rugiij var
pų. Statulų pagamino žymus 
Berlyno Meno akademijos pro 
fesorius.

Statulos patįėdė pagražinta 
Ijatvijos ir*e ifetuvos miestų 
herbais (Vilniaus, Kauno ir t. 
t.) Čia pat lietuviškas Vytis.

Tik Santarvės valstybių pa
trankos suardė vokiečių impe
rialistų planus.”

Tai vis dėlto rodo, kad ir 
vokiečiais iųūsų tauta jokiu 
būdu negali pasitikėti. Žinant, 
kad vokiečiai nėra pakeitę sa 
vo nusistatyrato “prie geros 
progos” Lietuvų paglemžti,

minus laiko 53 abiturijentai, baigimo iškilmės, tai ir susi- 
be to, vilniškiai turi apie 100 1 rink? muzikai prisidėjo prie 
lietuvių studentų, dveja tiek 1 pagražinimo.
inteligentų, 7 lietuvių moks-l Antras susirinkimas įvyko 
leivių bendrabučius. Nors ir j ^a^p pa^ Llizabetlie, pas Var-

tintojo, yra dideli. Be abejonės, ir šių lietuvių tauti z turi budėti.
aukštų Provincijolo vietų užėmęs, gerb. lo
vas Vincentas pasiliks tokiu pat uoliu spau-

Prof. Voldemaras anais lai
kais padarė didelė politiškų

dos apaštalu, kaip ir ligi šiol buvo. Sveika-1 klaidų, sudarydamas su Vo-
tos ir- ilgiausių metų! kietija tokias sutartis, kurios 

Lietuvai yra "kenksmingos.

veikimas šios apylinkės var
gonininkų tarpe.

Kuopos susirinkimai bus 
laikomi kiekvienų kartų nau
joj vietoj. ,

Linkėtina šiai muzikų kuo
pai geros kloties ateityje.

Rast.

Žemės ūkio rūmai rengia 
obuolių eksporto kontrolės tai 
sykles, kurias norima pritai
kinti šiais metais eksportuo
jamiems obuoliams.'

PALAIMINTASIS KUNIGAS 
JONAS BOSKO

Jo Asmuo, dalbai ir aukly- 
smarki^i spaudžiami, tačiau S-gos dvasios vada ba, tai yra plačiai aprašyta
savo spaudų labai pamėgę. kleb. kun. J. Simonaitį, gegu Jo visas gyvenimas ir nuveik-

J žės 10 d.
Į tų paminėjimų atsilankė j susįtvėrė senai lauk i a-

ir redaktoriui pareiškė savo j nia £įos apylinkės vargoninin-
linkėjimus kan. P. Dogetis, I kuopa. Kuopos pirm. išrin 
kan. J. Tumas, kun. J. Stan- j ^Įas Visminas, raštininku 
kevičius (‘ M. Lčio vardu), ,j BrUndza, ir vėliaus darink- 
kun. J. Adomaitis, “Mūsų tas A. Stansauskas — kasi- 
Ryt.” redaktorius p. Bružas,1 njnku.
“ Žemaičių Priet” redaktorius 
p. K. Berulis, “Ryto” ir ki
tų laikraščių atstovai. Buvo

Toliau sekė p. J. Žilevičiaus 
paskaita apie bažnytinės im

ti dideli darbai, ypač Jaunuo
menės auklėjimo.

Knyga didelė, puslapių 707, 
popieriniuose viršeliuose, kai
na tiktai .................... $2.50

Gegužės Mėnuo, kiekvienai 
dienai skaitymai. Vertė kun. 
Pr. Žadeikis, kaina .... 45c.

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
knyga. Pamokslai apie Dievo

zikos vieningumų bei jos iš- Malonę, Sakramentus ir Ma
.taip pat atvykęs ir platinto- pildymų mišių metu. Paskaita; dų. Antrasis padidintas leidi-
jų būrelis.

GARSMKINTES
‘DRAUGE"

buvo labai reikšminga. Pagei-; mas. Vyskupas Kaz. Paltaro- 
dauta, kad ji būtų laikraščiuo kas. Kaina .............*... $1.50
se atspausdinta, kų p. Žilevi
čius pats apsiėmė padaryti. 
Išrinkta Kunigų Vienybės ko-

Virš minėtas knygas gali
ma gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE

gamtų dengė storas žilas rūkas. O oras kokį takelį. Vėliau jie pasidalijo į būre- 
nemalonus, dvokius puvėsiais ir dumb- . bus po tris ir kiekvietias būrelis žygia-

rai ištirti; todėl nusileidęs daubon ir kirs
damas sau kelių tankumyne, slinko pil

ių. vo savo keliu į milžiniškų girių savo lai- j myn.
Sargybiniai įlindo į savo plačius j mės ieškoti. Nueitų kelio ruožų jie žymėjo 

apsiaustus, norėdami apsiginti nuo neį- sutartais ženklais, kad tuo galėtų stras-
prasto ir taip nemalonaus nakties šalčio 
ir drėgmės. Miegantieji palapinėje drau
gai, raitydamiesi nuo šalčio, taip pat su 
pės į savo antklodes.

Trumpa atogrąžų naktis prabėgo be 
naujų nuotykių. Tik saulei patekėjus, nu
tilo naktinis koncertas, užleisdamas vie
tų išmiegojusiems kolegoms. Suskambėjo 
ir sučiulbėjo atbudusių įvairiaspalvių 
plunksnuočių dainininkų chorai, viskas 
vėl pralinksmėjo; atgyjo.

Papusryčiavus, ekspedicija, stovyklo
je palikusi tik kebus sargybinius, išvy
ko miško gilumon pamedžioti, ir patyri
nėti. Jų palydovai — indėnai, taip pat 
netoli gyvenančioji indėnų giminė jiems 
pranešė, kad čia jie ras įvairių nematy
tų augalų ir gyvių.

IŠ pradžios ekspedicijos dalyviai ė- 
jo vienas paskui kitų drauge. Visi lindo

ti stovyklų. ,
Vitorio palydovai buvo du negrai. Ku 

rį laikų jie ėjo visi trys kartu. N et Liktis 
ir jie išsiskirstė; tik švilpukų garsai pa
rodydavo, kurioje pusėje jų kiekvienas.

Kurį laikų belįedamas pro miško tan
kumynus. Vitorio ulbėjo nedidelę ir negi
lių miško daubų, kūri buvo tankiai apau
gusi žydinčiais medžiais ir krūmais. Tai 
buvo tikrai puikus kampelis, visas pa- 
dengtas įvairiaspalviais žiedais, nuo ku
rių plaukė malonus arpraatas. Čia aplink

Čia buvo daug tankiau negu pačiameI
miške, nes lijanos ir kiti vijokliai taip 
supynė medžius ir krūmus, kad pro jų 
tankumynų vargu galėtų prašliaužti net 
nedideli --žvėreliai.

Kol kas Vitoriui sekėsi gerai. Ret
karčiais jis užeidavo daug spigliuotų krū
mų, kurie draskė jo drabužius ir kūnę. 
Bet jis kapojo juos be pasigailėjimo savo 
dideliu ir aštriu falęu, slinkdamas vis 
pirmyn ir norėdamas greičiau pasiekti 
daubos viurį.

Staiga krūmai arėsi retesni ir slėnio 
vidury jis pamatė kažkokius, dar nematy-

sukėsi ir zirzė debesiai laukinių bičių ir tus spigliuotus krūmokšnius, kurie tu-

jo.
B Naktis buvo šalta ir drėgna. Visų J per lijanas ir vijoklius, skindamies bent

L„4,4. . '/'/.'f1 tr-'J Ik. IB B (f

kitų vabzdžių. Be tsr, šį žydintį kampe
lį snpė tūkstančiai gražiausių peteliškių, 
kurių čia buvo nuostabiausių spalvų ir 
įvairaus dydžio. Čia plasnojo puikūs pauk 
šteliai — nykštukai, kolibrai ir traukė sa 
vo ilgais snapeliais malonias ir saldžias 
gėlių sultis. \

Vitorio nutarė iį gražų kampelį ge

HH

rėjo ilgus ir aštrius spiglius su kiaUru- 
mu viduryje.

Šie krūmai nebuvo taip tankūs ir tu
rėjo nedidelius protarpius, kaip ir take
lius. Todėl Vitorio, nieko negalvodamas, 
laisvai praėjo beveik iki vidurio šių krū
mų, visai jų nekapodamas ir jų neliesda
mas. . j

Z

Tik vienų syk, netyčia, jis prisiglau-įj 
dė prie vieno krūmo, kuris tarytum gy
vas būdamas čiupo jį į savo glėbį ir pra
dėjo jį spausti, lyg replėmis, besdamas 
jo kūnan savo aštrius spyglius.

Vitorio išsyk labai išsigando, smar
kiai suriko ir išmetė iš rankų savo fa- 
kų. Bet vėliau atsipeikėjęs nuo išgąsčio ir 
pajutęs skaudulį nuo spyglių, čiupo vėl 
savo fakų ir piktai pradėjo kapoti bai
sius irūmokšnius. Bet, kai jis tik nukapo
davo vienų ir nors truputį paliesdavo ki
tų, tas atgydavo ir čiupdavo jį savo glė
bin.

— Nejaugi atėjo man galas, — pa
galvojo išsigandęs ir iš baimės pabalęs 
Vitorio. i

— Šie baisūs krūmokšniai — para
zitai mane iščiulps, kaip kokie pasakin
gi vampyrai ir paliks čip tik mano nuo
gus griaučius. Dieve, padfck man iš čia iš
bėgti — Sušuko Vitorio ir dar su di
desne energija pradėjo darbuotis savo iš- 
triu faku, stengdamasis kuo greičiau iš
sprukti iš šių baisių krūmokšnių.

(Bus daugiau)
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TĖVAI, ŽIŪRĖKIT KAM PAVEDAT AUKLĖT 
SAVO VAIKUS!

KADA ĮKURTI LIETUVOS 
KATALIKŲ UNIVER

SITETĄ?

—

Tai Įvyko Prancūzijoj. Vie- ko nenustosiu? Mokykloje ma 
miestelyje, 15-kos metų ne mokino, kad dabar tikkle.

rikalai tiki pomirtinį gyveni
mą. Aš gerai žinau, kad nu
miręs kentėsiu tiek, kiek ne 
senai mano motinos pastipusi 
karvė”. i

Teisėjas: “Tylėk, mažasis 
niekše! Savo kaltės nedidink 
visuomenės akyse”.

Kaltinamasis: “Visuomenė? 
Kas man visuomenė? Aš jai 
neskolingas. Visi) pirma, neži-i 
nau kas ji yra. Aha, gal?...’ 
Žinau, mokytojas sako, kad' 
tai yra bedievių, masonų orga1 
nizacija. Vienas žymus maso
nas Julius Ferry sako, kad ka į 
tekizmas tai yra kvailystė. |

Teisėjas: “Policininke, iš
veskite kaltinamąjį! (sau): 
vis dėlto katekizmas turėjo ir 
gerų savybių”.

na ii h
berniukas supykęs užmušė sa
vo mokslo draugą, 12 metų 
berniuką. Mat, Polbervill no
rėjo draugo kepurės, gi šis 
spyrėsi. Tuo Aietu gatvėj de- 
žuravęs policininkas malė 
žmogžudystę, tačiau nesusku
bo sutrukdyti.

Jaunas žmogžudys buvo ati
duotas teismui nubausti. I

Kaltinamojo tardymas pa
rodė, kad netikėjimo sėkla, ku 
rią mokyklos ir bedievių lai
kraščiai pasėja vaikų protuo
se, randa labai gerą dirvą.

Teisėjas: “Kam nužudei sa-

Ar laukti vadinamu “geres
nių” laikų? Ar pasiryžti 

dabar?

Šitokius ar dar panašius 
. i klausimus dažnai dabar pasi

stato mūsų katalikiškoji visuo
menė. Į juos1 labai tiksliai at
sako prof. dr. K. Pakštas šiais 
žodžiais prabildamas j ateiti
ninkus ir per juos į visą ka
talikišką, ir apskritai į visą 
savo dvasine, kultūrine ateiti-

dėl kasdieninės duonos. Šia 
proga tegh bus mums leista 
prisiminti, kad dideli dalykai 
pasauly įvykdavo toli gražu 
ne vien ramiais ir sočiais lai
kais, kad kataklizmų ir per
versmų laikais dar daugiau 
pasižymi žmogaus proto veik
lumu ir drąsa, kad ir skurdo 
amžiais tautos nekartą yra 
parodę heroiško pasiaukojimo 
didiesiems idealams. Ar Pe- 
riklio amžius buvo ramybės 
ainžius? Argi didžioji meno 
dvasia, sukūrusi ir išpuošusi 
šv. Petro baziliką ir nemirš
tančiais meno kūriniais užpy-

mi susirūpinusią Lietuvą: i lusi Italijos bažnyčias ir mu-
“Kai kam rodosi, kad šiais 

visuomenės krizės laikais, toks
ziejus, pasireiškė labai jau ra
mioje ir nesudrumstoje nuo-

zontale kryptimi. Visos aplin
kybės verčia mus galvoti apie 
augimą vertikaline kryptimi, 
kuri vienintelė pasiliko mums 
laisvai prieinama, bet dar, ne
pilnai ir netiksliai sunaudoja
ma. Pagreitintu darbu turime 
pasivyti pažangiausias Euro
pos tautas ir savo garbės ir 
prestižo pagrindan pastatyi 
plačiausiai suprastą aukšto 
laipsnio kultūrą.”

LIETUVOS PREKYBOS 
SANTYKIAI SU PA

LESTINA

vo draugą?” '
' Kaltinamasis: “Neš norėjau 
jo kepurės, gi jis man jos ne
norėjo duoti.”

Teisėjas: “Argi nesibiaurė- 
jai dėl menkos kepurės žudy
ti draugą?

Kaltinamasis; “Kokia čia 
gėda, jei manęs niekas nema
tė?”

Teisėjas: “Argi nebijojai 
sąžinės priekaištų?”

Kaltinamasis: ‘ ‘Sąžinės ?...
Jos niekad nemačiau. Tiesa, 
dažnai girdėjau šnekant, kad 
yra kažkokia sąžinė. Tačiau 
man jos niekas neparodė. Tuw 
labiau, kad ponas inspekto
rius lankydamas mūsų moky
klą pasakė, esą nereikia tikė
ti tą, ko nematai. > raides spausdinti. Trys sim-

Teisėjas (sumišęs): “Argi tai metų ankščiau negu Eu- 
jums mokykloj nieks nesakė, ropoj buvo išrasta spauda, ki- 
kad vagystes ir žmogžudystes nai spausdino knygas, 
smerkia žmogaus dorovė? 5 — Iš ugniakalnių kylančios 
Kad visų žmonių yra pareiga ' dulkės lekia kartais iki 200 ki 
gerbti kitų turtą ir gyvybę, ta į lometrų tolio.
tai yra tikėjimas. — Giliau, kaip 200 metrų

Kaltinamasis: “Teisybė, po-'l P° Kinl vandens paviršiaus ne

grandiozinio masto žygis (t. j taikoje? O mūsų senoji impe- 
y. Lietuvos Katalikų Univer- rija, — ar ji Įsikūrė ramybės 
siteto kūrimas) tikrai bus ne- ir turtų vėjeliui pučiant? Ir 
įmanomas mūsų suvargusiai, dabartinė mūsų nepriklauso- 
nuskurusiai visuomenei, pris-(mybė, — ar negimė ji pasau- 
lėgtai vos pakeliamų rūpesčių. linės audros, bado ir kraujo

!---------------------------------------- Įsųkury? Tai ko mums abejo-
trus į valandą. Jis padarytas f i, ko skeptikų ir tinginių su

gestijoms pasiduoti pasukant

tybai, baldams, ir apelsinų pa
kavimui; rugiai, iš dalies kvie
čiai, miežiai (Palestinoj daug 
geriama alaus ir rengiamasi 
statyti alaus bravorą) bulvės, 
obuoliai, kartonažo prekės, li
nai virvėms, kurios plačiai va- 
tojamog apelsinų plantacijose, 
“Pienocentro” gaminiai, ku
riems Palestinos rinkoj ir per 
ją visuose Rytuose beveik ga
lima garantuoti, nes jie drą
siai gali konkuruoti su plačiu 
mastu iš Australijos įveža
mais panašiais gaminiais, mė
sa konservų pavidalu, įvairios 
kruopų rūšys, tam tikros ap
dirbtos odos rūšys.♦

Daug minėtų prekių priklau 
sytų nuo transporto suorgani
zavimo, bet tam tikri preky
bos rūmai rastų tinkamų būdų

kapucinas, išleido seserys ko- 
trinietės. Maldaknygėje yru 

i paaiškinimas apie atlaidus ir 
daugiau, kaip 300 įvairių mal
dų, kuriom popiežiai suteikė 
atlaidus. Nors visos maldos 
geros, bet už vis geriausios 
yra tos, kurioms suteikti at
laidai. Šita knygelė turėtų bū
ti visų katalikų rankose. Kai
na su aptaisais ............. tiOc.

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avė.,

I -
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Vilkijietis Amerikoj.
— Vienas danas

— Daugybė žvaigždžių tu
ri iki 25 tūkstančių laipsnių
karščio. Tai yra 20 kartų karš
tesnės už saulę. Tos žvaigž
dės, pačios save apšviečia, nes 
jos yra ugninės.

— Kinai 100 metų prieš 
Kristų, pradėjo spausdinti iš 
medžio padarytas klišes. Po 
šimto metų vėliau pradėjo ir

išradėjas mūsų visuomenės vairą nauja
Dr. Dabenas išrado taupią1 iritensyvįos dvasinės kultūros 
krosnį, kuri dieną ir naktį ku- j kryptimi, didinant mūsų tau- 
rendamasi sudegina tik 4 ki-itos protinį apsiginklavimą, 
logramus anglių. , nors tai ir pareikalaus tita-

r— Turkų žemėje yra pen- • niškų sielos jėgų, ir materiali-
v Įkių metų vaikas su didele ,nių išteklių mobilizacijos.

barzda ir ūsais. Jo baslsas vy- Vytauto Didžiojo imperijai
riškas — storas, 
dviejų pėdų.

Didumo tik žlugus, mūsų tauta neteko di- 
‘ dėsnių galimybių augti hori-

Ar užsi-
f * \

trauki?
ne teisėjau. Tačiau man nie
kas neišaiškino, kodėl tai y-

auga jokie augalai.
— Didžiausias tiltas yra A-

ra pareiga ir kokiu būdu ga- nierikoj jungiantis miestus 
Ii būti tikėjimas, kai nėra Die New-Yorką su Brooklynu. II- 
vo. Negalėjau suprasti, kodėl gio turi 1800 metrų, pločio 
ponas mokytojas, kai jo pa- 300 metrų. Jo statybai snvar- 
klausiau, negalėjo atsakyti, totą tik vienos geležis 13 tūk- 
Vienas kunigas, tiesa, sutiko stančių tonų arba 793 tūkstan 
man tai išaiškinti. Tačiau aš pūdų. Visa tilto statyba 
jo nenorėjau klausyti, nes mo- kaštavo 150 milijonų litų. 
Rytojas pasakė, jeigu eisiu — Žmogaus griaučiai susi
ims jj, tai negausiu mokslo deda iš 263 atskirų kaulų, 
pažymėjimo. Iš to padariau iš- Raumenų arba muskulų skai- 
vadą, kad nevisada yra parei- eitis siekia 500.
ga gerbti svetimą turtą'ir gy-Į — Turtingiausia pasauly ša 
Vybę. Tai reikia daryti tik ta- lis yra Amerika. Jos turtas

I da, jeigu mums iš to nėra jo-1 siekia apie 100 tūkstančių mi
nkius naudos, arba bijome, kad hjonų svarų sterlingų (ster-

sau nepakenktume. Tačiau ga lingas apie 50 litų), 
įima žmogui atimti gyvybę ir — Vasarą, lietaus metu, vie 
turtą, jeigu tai bus mums nau name oro santimetre yra 32

• dingą, išvengdami kalėjimo. I tūkstančiai dulkelių.
Dėl to nužudžiau savo draugą.’ —- Per metus visas pasulis 
Man patiko jo kepurė, kurią ■ suvartoja 47 milijonus tonų '.i 
norėjau turėti ir maniau ga- balo.
lėsiąs išvengti bausmės. S ‘— Yra medis, kokosine pal-

Teisėjas: “Pakaks filosafa- me vadinamas, iš kurios stato 
vinių. Padarei piktadarystę, mos trobos, lapais dengiami 
dėl to esi vertas mirties! Mie- stogai, daromi siūlai, jaunus

* lai aš tave nukrausty.čiau į a- lapelius valgo kaip salotas,
ną pasaulį. Gaila, kad esi per Valgyti ir gerti vartojamas 
jaunas. įjos vaisius —• riešutas, kuris

Kaltinamasis (begėdiškai): yra kopūsto galvos didumo. 
“Ponas teisėjas gąsdini mane Taip pat iš senų sudžiūvusių 
mirtimi?! Kas čia ypatingo? riešutų spaudžia aliejų. Be to, 
Turėjau dėdę, kuris pasikorė daro tepalą, virves, pasninko 
ir broli, kuris nusišovė. Jiems sviestą ir padaro degtinę 50 
buvo pritrūkę pinigų pasilink laipsnių stiprumo, araku vadi 
sminimams ,degtinei ir ki-1 namo. Tai yra vienintelis pa
tiems galams, be to, įgriso gy 
venti. Jeigu ponas teisėjas pa
smerksi mane keleriems me

šauly medis, kurie tiek daug 
naudos duoda. .

— Greičiausias tankas (ka-
tams, tada padarysiu taip, raškas ginkluotas vcžima.i) 
kaip jie padarė. Juk tuo aš nic pasauly pasiekė 125 kilome-

Lietuvos išeivių grupė Te- 
lavive ėmėsi iniciatyvos Lietu
vos išeivių sąjungai Palesti
noj įsteigei. Dr. M. Zilbergas, 
kaipo advokatas, dabar rengia
sąjungai įstatus, o žinomas vi- , , , ,. .,. . ’ . „ prekybos santykiams užmegz-ennmonnc' vm l.-n i n c? l-crr, s! ! *suomenes veikėjas, pirklys S.m ,

____ th TjuP Pat Yra vlsa eile pre-Goldbergas, ėmęs iniciatyvos kių, kurios į Lietuvą įvežamosLietuvos Palestinos prekybos).,. ‘ ,. -j ir dėl kurių Palestina galėtųrūmams organizuoti Telavive. , , ,. , .. . , .-p.., , , , i. ! konkuruoti su kitais kraštais,Del prekybos santykių uzmez-', . , . . , . .„ , .. , 'kaip: apelsinai, bananai, cit-gnno su Palestina svarbumo .
netenka kalbėti, nes v. , . . , . . ; utys hebrajiškos knygos, žydunos nnka — pirmi vartai j! v_z , , v , ,,, ‘... . t, , . , . * > šventos knygos, zvdų maldosArtimųjų Rytų rinkas,ir to-i . ° /
dėl dėl jos kovoja dideles ir 
galingos valstybės., Lietuva, 
racionaliai veikdama, šioj rin
koj galėtų užimti gana stiprią 
poziciją. ( s Į išėjo j§ Spaudos maldaknv-

Iš Lietuvos galėtų būti iin- į gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 
portuota; miško medžiaga sta- ją ir išvertė T. Kazimieras

“ATLAIDŲ ŠALTINIS”

“Leisk miegantiems šunims gulėti”
- » lt

Kodėl rūkytojai turi priimti šią senovišką 
nuomone cigaretu versle?

kymas mums! Bet koks jų atsa
kymas jums? Ar užsitrauki dūmą? 
Lucky Strike nevengia šio svarbaus 
klausimo. Jie sutinka šį klausimą 
atvirai — dėl to, kad tūli nesva
rumai glūdinti net geriausio, 
lengviausio tabako lapuose yra 
pašalinti Lucky Strike įžymiuoju 
valymo procesu. Luckies tą procesą 
išrado. Tik Luckies jį ir turi!

’s toasted”
JBsą Aptašąs

prl.l bsW>|lwas - H

IKI Šiam laikui jūs gali būt esate 
beveik įtikinti faktu, jog kiti 

eigaretai nemėgsta kalbėti apie 
užsitraukimą.

Tačiau - Sis klausimas - toks
“neliečiamas” cigaretu skelbimuose 
- yra labai artymas jūsų gerovei! 
Nes jūs tikrai užsitraukiate dūmą - 
mes visi užsitraukiame — žinodami 
ar nežinodami, kiekvienas rūkyto
jas įkvepia kokią nors dalį dūmų 
jis ar ji ištraukia ii cigareto.

“Leisk miegantiems šunims gu
lėti” gali būti cigaretu verslo atsa

!

PROBAK
ABIEM PUSĖM «1 

ASTRUS
Geriausias skustu vaa 

arba grąžiname 
pinigus

Jei ant vietos negau
ni, kreipkis J mua 

*®c. už 5 — |1 m 10 
Sempelts — lOc.

PROBAK CORPORATION

•M n«»T AVENIU NIW rotu ?

PROBAK-
teikia ' 

barberišką
skutimosi
patogumą

namie

(PROBAK BlADE)

Delicious
(-^ood
A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele 
ments for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

This new cheese 
treat

Now—Kraft-Phenir’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health aualities in 
wholeaome, digestible form.

Vdveeta retains all the valuable 
elementą of rich milą. Milk sugar, 
calcium and mineralą. Etery one 
caneatit freelv!

Velveeta spreads, sllces, melta 
and toasts beautlfully. Try a half 
pound package today.

KRAFT

\/elveeta
▼ TheOslicieu*

-į'
M

Vzjjį
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LIETUVOS ŪKIO IR FINANSŲ REIKALAI
Šią metą Lietuvos eksportas .Bet nė vienas stambesnis ban-

Eksportas pasidarė dabar 
svarbiausią visą valstybią e- 
konominiu reikalu. Taip pat 
ir Lietuvai. Nes nuo eksporto 
pareina užsienio prekybos ba
lanso aktyvumas, o nuo šio 
pastarojo priklauso valstybės 
finansų .tvarka ir lito stipru
mas. Šiuo laiku turime duo- 
meną apie Lietuvos eksportą 
tik už pirmutinius tris mėne
sius (sausis, vasaris, kovas). 
Per šitą laiką šiemet ekspor
tuota užsienin prekią beveik 
už 53, milijonus litą, tuo tarpu 
praėjusiais 1931 metais mūsą 
eksporto vertė siekė per tą pa 

JĄ laiką beveik 71 mlijoną li
tą, o 1930 metais —82 milijo
nus litą. Tat matome, kad Lie 
tuvos eksportas labai žymiai 
sumažėją palyginus jį su pe
reitais ir užpereitais metais. 
Tačiau čia pat tuojau reikia 
pabrėžti, kad importas taip

kas Lietuvoj nebankrotavo. 
Šiuo laiku pilie) iai L įdėlius 
gražina atgal, llalykai page
rėjo. Pernai piliečiai nepasi
tikėjo bankais, bijojo ban
kams duoti savo pinigus. Da
bar piliečiai bankais jau pasi
tiki, bet užtat bankai pilie
čiais nebenori tikėti i? bijo pi
nigą skolinti. Pasidaro taip,

liams.«Iš šito suprantama, kad skriaustą savo krašto, nepaini Spaudos pramonės rėmini aa 
Lietuvoje turi būti gan daug kytą svetimtaučių, kurie, daž 
malūnų. Šiuo laiku Lietuvoje
yra 1,470 malūnų, iš jų 500

vos spaudos darbininką. Da- dieninį lankymą ir raminimą,
j Spauda — knygos ir laikras 

nai lobdami už lietuviškus pi- ’ čiai — yra taip pat pramo- 
uigus, begėdiškai dergia Lietu nės šaka. Joje dirba ne tik

bar girdėti tuo reikalu if vy
riausybės sluoksniai (rinitai y-

gerb. kun. Statkui, ligoninės 
kapelionui ir gerb. klebonui

• ra susirūpinę ir ruošiamas tuo1 kun. A. Baltučiui, lankiusiam 
yra vėjo malūnai, 100 motori- vos vardą, o pirktą savo kcaš-'daug darbininką — rinkėjų, į reikalu specialus įstatymas. įmanė, kaipo savo seną parapi
nių malūnų, 27 elektros malū- to gaminius. Šitos priemonės

daugiausia didieji malūnai. 
Jie supirkę grūdus ir sudarę 
.sindikatus sugeba pabrangin- 

kad bankuose yra laisvų pi-!ti mUtus> duoiu, ir bendru gy 
nigų, neturi kur dėti. o pilte- veniw Q tet>i Maig faigio lai
lis paskolinti negauna. O ne
gauna todėl, kad ijs nesugeba

nai ir 23 kitoki malūnai. Kiai davė jau labai džiuginančią 
pėdos krašte yra 140 malūną, vaisių. Importas šiemet suma- 
Nežiūrint tos naudos, kurią žėjo kuone per pusę. Sumažė- 
malūnai teikia visam kraštui, jo beveik 50 nuošimčiu; impor 
jie kai kada yra žalingi. Tai to pozicijose nėra nė vienos

kais piliečiams labai nesiua 
gus dalykas. Todėl kai kada

padidėjusios pazicijos, kas nė
ra buvę nė vienais metais pa
stebėta.

tvarkytojų, rašytoją, žurnalis 
tų, administratorių ir t. —t., 
— bet ir nemažas kapitalu.;. 
Teisybė, spausdintas žodis — 
tos pramonės gaminys — ski
riasi nuo kitų pramonės gami
nių. Spaudos produktas tar
nauja žmogaus protui, tuo

CHttCAGOJE

tarpu, kai daugumas kitų pra 
Audinių importas, nors te- j monės gaminių vartojami kū- 

bėra senoviškai viena didžiau no reikalams. Tačiau vis vien
sių importo pozicijų, bet pa
kėlus muitus ir gyventojam^

pristatyt reikalingą garantiją, maiūuininkai turi ne visai ge- labiau perkant vietos gami-
jog jis pinigus tikrai grąžins 
Šita aplinkybė neretai pagrei
tina susilikvidavmą kai ku
rių silpnesnių įmonių. Apskri
tai, —skolų mokėjimas silpnai 
eina. Todėl žmonės ir bijo sko 
linti. v

Ūkiška, reklama Lietuvai

rą vardą Lietuvoje.
Sumažėjo importas sve

timą prekią
Pragaištingiausias kraštui 

reikalas buvo tas, kad Lietu
voje žmonės visuomet trokšta

nius, sumažėjo 47 nuošimčiais 
savo kiekio. Tat paveikė ir 
verpalų ir siūlų importą ku
ris sumažėjo 21 nuošimčiu sa
vo kiekio. Tekstilės žaliavos 
importas sumažėjo 76 nuošim-

viską turėti, kas yra užsienio čiais savo kiekio. Savo cu 
pagaminta, o tat, ką Lietuvo-

T. , ,. • . . -i • i je žmonės padaro, visada lai-Lietuvos biznieriai ir ūkio i; .
- ■, v , v . . ' kydavo mažos vertės, nenorė-pat smarkiai sumažėjo. Dėl j įmonės, ar nesuprasdami, ar

tos priežasties Lietuvos užsie- į dėl kitų priežasčių labai ma
nio prekybos balansas ligi šiol ^ai dėmesio kreipia į pasiro-

dymų, į reklamą Daug dar tos svetur lsmestl lr Pallk<‘a- 
yra tokių versloviniakų, kurio.vo sav0 žmones be darbo ir 
tiki, kad reklamai išleisti pį., uždarbio. Tokia būtis pasija-

šiais metais labai aktyvus. 
Nes vis tik eksportas praneša 
importą visais 18 milijonų li-

kraus fabriko įsteigimas pa
veikė ' cukraus importą, kurio 
kiekis sumažėjo 2,93 tūkst. to- 

davo pirkti. Dėl to turėdavo'nų arba 52 nušimčiais ir ver
daug brangios užsienio valiu

tą. Teisybė, užsienio prekybos niSai yra veltui išmetamos lė-, kraštui perdaug pavojinga.
balansas praėjusiais metais j ®os- Šitoks nusistatymas .yra j 
tuo pačiu laiku buvo taip pat klaidingas ir Lietuvos ūkiui P 
aktyvus, bet tik daug mažės- į labai žalingas. Juk galima pri 
nio kiekio, būtent, vos apie 7 sigaminti ko tobuliausių pre- 
milijonus litą. Tuo būdu eks- ^ią, bet kas iš to bus, jei a- 
porto sumažėjimas jokiomis P*e Pa® niekas nežinos, tai nie 
staigiomis nemaloniomis išda- kas jų ir nepirks. Tenka 

džiaugtis, kad šitos klaidos 
pradedamos sėkmingai atitai

Todėl visą pirma labai žymiai

,tės 1,44 mil. t. arba 63 nuo
šimčiais. Cemento importą, ku 
ris sumažėjo 61 nuošimčiu sa
vo kiekio ir 71 nuošimčiu sa
vo vertės, paveikė numatomas 
šiais metais menkesnis staty-

užsiemo gaminiams bos užsimojimas. Ta pati prie 
muitai. Paskui importo praky • žastis veikė geležies ir jos dir 
bai kredito sąlygos pasunkiu- į binių importą, sumažėjusį 44 
tos. Pradėta šauktis į pilie-j nuošimčiais savo kiekio ir 50 
čią tautinę sąmonę ,kad jie nt nuošimčių savo vertės.

vomis negresia. Tačiau, eks
porto sumažėjimas susilpnino
mūsų gyverttojų materialine ^i- Štai nesenai įvykusioj 
būtį, mažina krašte prekybos j Briusely tarptautinėj parodoj 
ir net kredito apyvartą. Maistas , Pienocentras ir

“Lietūkis” išstatė savo pre
kes, kaip antai sviestą, mėsos 
konservus ir t. t. Išstatytos 
prekės patraukė daugelio dė
mesį ir čia tos įmonės gavo 
gerokai užsakymų. Taip pat 
nesenai Londone įvyko paro
da pavyzdingo namų ir butų 

įrengimo. Čia taip pat kele
tas Lietuvos firmų išstatė sa
vo dirbinius, pav., baldus ir 
kt. Londone mūsų firmoms se 
kėši taip pat gerai, jos gavo 
pagyrimų ir net aukso meda
lių. Tat rodo, kad reikia mokė 
ti ne tik pagaminti, bet ir pa
sireklamuoti. Tik tuomet turė
si pasisekimą. Tokios firmos, 
kurios dalyvauja parodose už
sieny, vertos didelės pagarbos, 
gal net paramos, nes jos rėkia 
muodamos save kelia ir Lietu
vos, kaip valstybės, vardą. 

Malūną pramonė Lietuvoj 
Lietuva yra žemės ūkio 

kraštas. Labai daug auginama 
įvairių javų, kurie sumalti su 
vartojami arba žmonių mais
tui arba kaip pašaras gyvu-

Bankai ir kreditai

Pereiti 1931 metai pasižy
mėjo didelių užsienio bankų 
negalavimais bei kai kurių iš 
ją bankrotais. Tat atsiliepė 
ir Lietuvos kredito rinkoj. 
Mat, žmonės pradėjo galvoti 
taip, jeigu užsieny bankai ban 
krotuoja, tai jie gali bankro- 
tuoti ir Lietuvoj. Taip galvo
dami piliečiai pradėjo atsiimi 
nėti savo indėlius, net labai 
skubotai ir didelėmis sumo
mis. Tačiau piliečių nusigandi 
mas buvo be pamato. Kurie in 
dėlių reikalavo — juos gavo.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington 8t. 
Room 906 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkais Ir Ketvergaia 
— 6 Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų TeL Hyde Park 8896

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS
10 N. Clark St., Room 1206

Telephone CENTRAL 6166
1117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.

Telephone n C TO R T 8818

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 6960—6877

4600 8. WOOD ST,—K.tvergo vak.
Tai. I«6«y«tt« 6898 

160 N. LA BALLE 8T—MMl sutarti.

SALES TAX
Prezidentas Hooveris pasirašė bilių, kad pirkėjas 

prekių turės mokėti sales tax 5% pradedant Birželio 
<June) 29 diena. Taigi nuo Birželio 20 dienos prekės 
pakils 5 nuošimčiais. Tai kol dabar nepasinaudoti pro
ga, kol kainos yra tokios žemos kaip 15 metų atgal. 
Pirkdamas dabar, pirkėjas sutaupys daug pinigų.

Budriko Krautuvės šią savaitę parduoda už nepa
prastai žemas kainas Standard išdirbysčių Elektrikinius 
Rifrigiatorius po $0*y.OO, ir $“| 20-00.

11 tūbų PUilco Radi o vertės $150.00 už $69,00
Columbia Radio ir Fonografas ver
tės $150.00 už ................................... $59.00
Miget Radios po ............... ................. $ “j "f ,Og
3 šmotų Pazlor Setas naujos mados.. •39.00
2 šmotų Parlor Setas mobair .. •29.00
3 šmotų miegamo kambario setai po •39.00
7 šmotų valgomo kambario setai po •29.00

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St. Chicago, III.

TEL. BOULEVARD 4705

Iš stoties WCFŲ 970 kyL nedėlioj bus gražus lietu
vių programas. Pradžia nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų.

miniu- \
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'jonų. Ačiū slaugėms už rūpes
tingą globojimą. Ačiū seserei 
Monikai Balčaitienei ir vi
siems pažįstamiems, kaimy
nams ir Moterų Sąjungos 55 
kuopos narėms, kurios lankė 
mane ligoninėj, tarė užuojau
tos žodžius, apdovanojo gėlė
mis ir kitokiomis dovanomis. 
Ta rūpestinga globa ir širdin-

ACIŪ, ACICŽ!
Ligos spaudžiama gegužės 

pradžioj turėjau pasiduoti o- 
peracijui. Tą atliko Dr. Ko- 
varskas šv. Kryžiaus ligoni
nėj 1

į Savo ligos metu patyriau di į 8a užuojauta mano suspaudi- 
delio rūpestingumo iš savo ar 1110 dienose buvo man didelėta pramonės šaka — spauda 

duoda darbą saviems darbinin 
kams, todėl jos eiga yra labai 
svarbus daiktas tautos ekono 
uliniame gyvenime. Kituose 
kraštuose spaudos pramonė y 
ra apsaugoma taip, kaip ir ki
tos pramonės šakos. Lietuvo
je to ligi šiol nebuvo. Užsieny 
gaminama spauda buvo labai 
plačiai Lietuvoje pardavinėja
ma. Tat atima darbą iš Lietu-

į timųjų pusės. Dabar baigda- 
. nia pasveikti ir sustiprėti jau- 
' čiu pareigą pareikšti padėkos 
žodžius dr. Kovarskui už jo iš 

.maningą ir gabų savo darbo 
! atlikimą, taip pat daktarui-iu-

paguoda ir pagreitino stiprė
jimą.

(Dar kartą ačiū visiems gera 
dariams.

Dabar jau valgyti ir miego-
,, . , . ' , .v. . ti galiu po senovei tik dirbtiiternui Juozapui Kazakevičiui , ° .. _ . . -v,1 dar negaliu. Bet visiškas pa-už jo rūpestį mano sveikatos 
reikalais. Toliau širdingos pa
dėkos žodžius reiškiu sese
lėms kazimierietėms už kas-

sveikimas ir sustiprėjimas jau 
netolimas.

Veronika Lachavičienė

PER HAVRĄ
IŠ NEW YORKO IŠPLAUKS BIRŽELIO 21 D.

Prancūzų Linijos milžinišku laivu “ELE DE 
FRANCE”. Atlantikų perplauks į 5 dienas ir 18 vai.

MILŽINAS LAIVAS “ILE DE FRANCE 42,000 TONŲ

Važiuodami su šia “Draugo” ekskursija į Lietuvą per Prancū
ziją, pamatysite vieną iš gražiausią miestą Paryžią. Galima bus ap
lankyti Liurdą ir kitas vietas.

Šis laivas yra labai didelis ir patogus važiuoti, nes jis labai gra
žiai ir puikiai įrengtas. Užtai norėdami važiuoti Lietuvon, prisidėkite 
prie šios “Draugo” ekskursijos. Užsisakykite vietas dabar!

Mes parūpiname pasportus, re-entry perimtus ir kitus kelionei 
reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurią dokumentą gavi
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis iŠanksto. Jūsų 
reikalus aprūpins

2334 S. Oakley Ave^-TeL Roosevelt 7790-Chicago, III.

AMO AVV.

TO
t 3(000 000 TUKT

MOStftSSA -u w UJtrzę.
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vaus.ee


LIETUVIAI AMERIKOJE
KENOSHA, WIS.

RACfltt, WIS. įvynei, meilė tautai. Itaeinie- 
eiai labai dėkingi viešnioms 
Kalbų daug nebuvo išskiriant

DAKTARAI:

X Nors blogi ' laikai, bet

šius, Al. Kraujalis, V. Piuirai- 
tė. BĮ. Juzėnas. Gis daug dar

bo ir pastangų dėjo, kad tu»-j 

kainai parengtų vaidintojus,

uaug veiKiaiua. sstai musų Jau j'p<xlel jis dabar nuošir

džiai dėkoja visiems, kad ge

rai išmoko roles ir gražiai pa 

suodė, taip pat dėkoja vi

siems darbininkams ir publi-

onuas vyčiai, Bnz. o u. vaidi

nu gražų veinaių, •‘U nori 'mo

čiute . v einaias uar naujas 

11 gan ilgas, 4 veiksmų koine- 

uiju. Gražiai parengtas, tad, 

matyti turės pasisekimų, nes 

šunena daug sveiko juoko. Iš 
olėtu vos dvarponio gyvenimo, 

rad tinkamai vaiuimmt ne

nuobodus. Mūsų vyčių 3b kuo 

pos artistai tų užduoti puikiai 

atliko. Gaila tik, kad nedaug 

žmonių atsilankė, nors tai bu

vo rengiama parapijos nau

dai. Dabar iš kitų išgirdę gai

lisi, kad nematė. Tad patarti

na vyčiams šito veikalo neuž

miršti ir rudenį pakartoti. T'ui 

karna būtų diena rugsėjo 25 

d. j
Vaidino tų veikalų šie: duo

bas ir JStasė Kisarauskiai, Elž. 

bieta ir Onutė Lauciūtės, J. 

Dešris, A. JStulgaitis, A. Luko-

nai, kuri atsilankė.

Paminėjo klebono sukak- 1
'I

giau irplačiau kalbėjo svečias, 

Mfc KmohIio. kielv 

nas. Tvarka visur buvo ge

lia. Vakaro vedėju buvo B.

Vaiskus.

sveikinimus i linkėjimus. II-

kiai. Žmonių dalyvavo nep'i 

X Kleb. kun. Al. Bublys j prastai daug. baugumas sa- 

prase visų katalikiškų draugi1

ro parapija turėjo dideles iš

kilmes: visų mylimo ir gei- 

biamo klebono kun. Antano 

Balinsko 10 metų klebonavi

mo sukaktuvių paminėjimo 

vakarienę ir koncertų. Pasise1

kė visais atžvilgiais labai pui-« . .
|Vaickiute ir Elenyte Vasiliaus 

kaitė įteikė klebonui gėlių

Šv. Cecilijos choras sudaina 

vo pasveikinininių. Po to dvi 

mažos mergaitės Bronytė

Ofisas Tel. Grovehill 9917
Res. 8737 S. Artesian Avė.

Tel. Grovehill 0811

DR. J- J. SIMONAITIS
GYLYTOJAS IR,CHIKURGAS 

2423 West Marqu«(te ltoad 
Vai.: 2-6 ir 7-9 P. M Ket. 9-12 AM. 

Nedėlloj tusi tarus

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 UU 11 ryta; 4 Iki 8 po pietų.

(Vakarais: Utarniake Įr Ketverge Iki 2 vai.).
Seredomis Ir NediMomls pagal susitarimą.

Ofiso Tei. Lafayette 7337 Rez. TeL Hyde Park 3395

ko* kad tokio puikaus baliaus 

Bucine nėra buvę. Svečių bu

vo iš Milvvaukee, Kenosha ir 

ir rengia laoai šaunu piknikų Vaukegano. Svetainėje negalė 

birž. x9 d. toj pačioj viėtoj, J0 sutilpti. SVetainė papuoš- 

kur buvo pirmas parapijos ta, stalai gausiai apkrauti ska 

pikmkaš. ' ,

jų surengti parapijos naudai 

vienų pinnikų. br-jos apsiėmė

puokštę. Be to, įteikta brau- 

gių dovanų iš viso už 200 dol. 

Dovanų davė parapijonys ir 

atskiros šeimynos: Jažmontai, 

Gališauskai, Samalioniai, Va

siliauskai. /

t 1
Kun. Balinskas dėkojo puo

i niais valgiais, gerai Seiminin-
, • „ • . • • i • • 'tos rengėjams, dalyviams, s ve

«“■“» piknike bus daug kiy paganuos „ puduouus

vairumo, nes visos dr-jos de- gėlėmis. Jauiios paneles vi- rap-oninls M5k6

ua daug pastangų, kad visi kiltu apie, stalus svečiams pa- , parapijonių vieny.

atsnanaų bu,ų visai palenkiu-i‘a™avo. Moterys ir jaunimas

n. imi visų dr-jų nariai pra- Sa™ sakiaus genam, o

šonu būtinai atsilankyti ir pa-1 vyrai saito aluc10- Beinumn- 

tirti savo išrinktos komisijos kės turėjo sunkiai dirbti, kad 

gabumus. Taip pat prašomi vi ■ yisus patenkintų. Mat, visi pa 

si įvenošos if apylinkių lietu- rapijonys norėjo dalyvauti iš-_ 

viai patirti, kų dr-jos gali. kilmėse. Visi, kas kuo gale- 

Vargšas 3°, prisidėjo prie iškilmių su- ■

GRABORIAh

J. F. RADŽ1US
PIGIAUSIAS LIKT. GfUkBOl<lUS 

CH1CAGOJE

Laidotuvėms pa
tarnauju geriausia 
kr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tai. 
Victory 4088.

LAGHAVICK 
IR bUNUb

LIETUVIS GRABORIUS

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėliojo pagal sutarti

DENTISTAI
Phone Boulevard 7043

DR. C. Z. VEZEL1S
D E N TĮSTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 Street

Tai. Canal 6122

keta 28.000 dol. Teko pertai

syti bažnyčių, įtaisyti altorių, 

atmokėti skolų ir pirkti nuo

savybės. Taigi, parapija puk 

kiai stovi dvasiškai ir finan

siškai. Tiesa, dar yra 2000 

dol. skolos, bet parapijos kaso 

je yra 1400 dol. Parapijonių 

mokesčiai maži; kas iš bedar-) 

bių negali sumokėti, ir taip Į 

gerai.
Šios iškilmės labai pritiko,1 

tartum apvainikavo klebono

DR, G. I. BLOŽIS
D E N T 1 S T A S

2201 West 22nd Street
(Kampu Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 

SeredoJ pagal sutarti

Ofise Ir Rea. Tel. BouL 6918 Ofiso Ir Res. Tel. BouL 8914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
VaL: 1-8 Ir 8:88-8:88 vaL vak. 

Medėlloj
Tat: 8-4 Ir T-S vai. vakare

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nas neturi
ma išlaidų ažlalkymnl 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anbnrn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUB 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

TeL Rooeevelt 76*2

Tsl. Canal 9367 Rsa Prospect 4469

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Pesldencija 4699 8o. Artesian Ava 
Valandos: 11 ryto iki 4 po

4 tU 8:84

Tel. Ofiso 4969 Rea 989S

DR. A. G, RAKAUSKAS
5815 — 6th Avenue 

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Residencija:

3994 — 71st Street 
Nedėliomis tik susltarua

rengimo — kas valgiais, kas 

pinigais, kas darbu. Garbė ir 

mūsų biznieriams, kurie gau

siai prisidėjo, ir geroms para-

pijonėms už puikius pyragus 
»

ir namie keptų duonų. Visi 

valgiai buvo namie gaminti.

1 Garbė šeimininkėms. >

. _ ’ ir parapijonių darbus ir vis-__________________________________________
Programos dalį išpildė Šv.,nyb? w parapija- L ls„

Cecilijos choras, vedamas vav nys linki kleboMi 6UIlla GUSSEN

Boulevard 7589
Rez. Heiulock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N TĮSTAS 

4712 So. Ashland Avenue

Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro

Tei. Canal 6764 Rea' Repuhllc 6864

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomis tik
iškaluo Busit arus

*
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

Dfi. J. J. KDWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisą* 2493 WEST <3 STREBT 
Kertė So. Western Avenue 

TeL Prospect 1628

Residencija 2159 So. Leavltt St.
1 . Tel. Canal 0706

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 
Nedėlloj pagal suetoarisaa

Patarnauju , lai uolu vese auopigiausia. 
liciaaie tuelUziu aunaauktl, o tuauv 

tluiou būtute užganėdinti.
Tet. evouMveii l»i» arba 2016 

2314 ttr. 23rd Ph, Gluuago
a u, 7^ uc.™, ia^^k“onp^KoVi08 ir TSvynės Lietm°s

■rsa. noslia. Akomponavo p-le ! v,.iT,.gu Dievas laimina jo ir

--------------------------------------------------------------------------------------, na Skiriate iš Cicero. Eakaus- i

kienės dainos pdblikai be ga- j

gon. Julės Kumpytės, ir vieš
niai darbuotis žmonių, Bažny

"I

X-ltay

Aeieiviuus lAl'Un Alotf

S) ANUJ P. MAŽEIKA
Urauonus ir rsaimunuoiujaš 

A uitu uuioiuuUiuub visokiems 

reikalams, lvaina prieinama. 
■5319 AUBCKN 'aVKNGK 

Chicago, 111.

L J, ZDLP
GRABORIUB IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WtEST 46th STREET
Kampa* 4<tk Ir Paulina Bta 

Tel. Boulevard 6208-8418
NUlludimo valandoje kreipkitėe 

prie manęs, patarnausiu simpatlž- 
kefl„ mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausiai ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, Bežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

DidyaU Ofisą*

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

LIETUVIS DEN TĮSTAS 
Vai.; kasdien nuo 10 V. ryto Iki 9

valandai vakare
I Nedėl tomis ir Soiodoiuia susitarus 
;4847 VV. 14th ST. Cicero, lik

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai
Ofisas 3391 West 22ad Straet 

oor. So. Leavltt SL Tel Canal 4UI
Residencija: 6428 S. Ricbmond AVA 

Telephone Hepublio 7848-
Val&ndos: 1—8 Ir T—8 vai. 

NedėUoj; 19—12 ryto.

DR. S. A. ŪOWiAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. -Išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

3924 WASHINGTON BLVU.
Kitos vai. ant Washlngton Buivd. 

4:39 — 6:20 kasdien 
Telefonai: Kedsie 2460 — 2461. arka
Cicero 992. Rea tel. Cicero 3888

Klebonas, svečiai ir parapi-. 
lo patiko; vis prašė daugiau Įjony8 ,abai lenkinti puota.! 

rr-daugiau.yra talentu,, i Va,gius gamin0 geriausios šci I Dp. C.K. Kliauga 
ga dainininkė, nes žmonių šir minillk6s; pp g. Mečienė, O. «-IX..su.

Glebienė, O. Cepukieaė, F. ——J ££££ SS“

Markūnienė, E. Jurgaitienė, ^re^1“e<įr ^<5iomU

B. Glebienė, F. Jaebontienč,

S. Kumpienė, O. Vasiliauskie

nė ir p-lė A. Zizminskaitė. Vy

riausios rengėjos buvo Jadvy

ga Zickienė ir p-lė B. Mac- 

kaitė.

I B. V.

dis savo balsu užvaldo ir vi

si maloniai su didžiausiu atsi

dėjimu klauso. Visus apima 

nepaprasta nuotaika, meilė tė

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4645 S. Ashland Avė.

Chicago, 111.
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7829
Namų Tol.: Prospect 1930

Dfi. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

t iki 4 ir 8 iki S vai. v«k. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Telefonai dieną ir naktį 
VIRGINIA 9984

MARIJOS KALNELIAI

Tel. Cicero 6756

DR. ATKOČIŪNAS '
BEMISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO

Vai.: 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tek Yards 0994

TaL Grovehill 1696

DR.A.LYDSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Šaradomis po yletų Ir NedėKUanlals 

tik susitarus
8481 V. 1IARQUETTE ROAD

R*a Phone: 
Bnglevrood 8841 
Ventvrorth 3494

Offioe Phon* 
Wentworth 8444

VINCENTAS RADZEVISZ
Mirė birželio 11, 1932 m. 4 

vai. popiet, 31 meA amžiaus. 
A. a. Vincentas gųilė bal. 19, 
,1901, Chicago, 111

Paliko dideliame nubudime 
tėvą Joną, dukterį Dolores, 4 
seseris Marijoną Sadauskienę, 
Evą Mlkolaitienę Rozalija Bu- 
janausklenę ir Eleną Biknevi- 
čienę, brolį Aleksandrą ir bro
lienę Agotą, dėdę Adomą ir gi 
mlnea

Kūnas pašarvotas —709 W. 
59 St. Laidotuvės įvyks utar- 
ninke, birželio 14 d. iš namų 
8:30 vai. bus atlydėtas į šv. 
Petro Ir Povilo (W. Puulman) 
man) bažnyčią, kurioj įvyks ge 
dulingos pamaldos už velio
nius sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįsta 
mus-pnas dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę:
tėvas, duktė, seserys, 
brolis ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus Eudeikis. Tel. Yarda 
1741.

• Liepos ketvirtoji jau artina

si. Artinasi ir tradicinis pik

nikas Marijos Kalneliuose 

(Mariau Hills). ■> 

i Kas metai čia suplaukdavo 

! daug žmonių; tur būt ne ki- 

! taip bus ir šiemet. Marijos 

, Kalneliuose jau ruošiama vis-1

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuris
kas svečiams sutikti ir priitn-,BsU.J>rie2as,.lJn a»ivo* skaudėjimo, 

r svaigimo, aį^lų aptemmlo, nervuotu-
tn-o, skaudamą aklų karštį. Nuiniu

Resldencljos Tel. Plasa 8288
1

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pie|ų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET

Valandos: 2-4 ir 7-9 vai, vakar*

Tel. Gary 9764 Res. 2-5507

BARAN. &GREGOR
Pagrabų vedėjai

Pirvatine koplyčia mo

teris aptarnauja moteris 

Geriausias ambulanso pa

tarnavimas dienų ir naktĮ. 

607 W. llth Avė., Garyjnd.

ti. Keliai taisomi, vietos ren

giamos. Bus kur pasidėti ir 

automobiliams ir žmonėms.

Kas nuo pernai nebuvo Ma

rijos Kalneliuose, ras šiemet 

šį bei tų naujo.

Pats Marijos Kalnelių gra

žumas ir įvairumas auga, di

dėja. Bus kur geru, sveiku o- 

,ru pasinaudoti ir reginiais pa

sigėrėti.

Norint gelžkeliu pasiekti, 

reikia imti Burlington R. R. 

link Auroros ir įsėsti galinta 

Canal, Western Avė. ir Cice

ro stotyse, išlipti Clarendon 

Mills station ir nuo ten tie

siog keliauti į pietus už mies
telio į farmas.

Automobiliais visokiais ke
liais į vakarus, Aurorbs link. 
Ties Hmsdale pasukti į pietų 

vakarų kampų.

cataractus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau- 
uaa klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryt® Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
oe akinių. Kainos Riglau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso TeL Victory 6893
Res. Tek Drexel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Centr*17464

DR.A.A.ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted Bt

Kampas 31 Street
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

Ofiso Tel. VICTORY 2687
Of. Ir Rea Tel. HEMLOCK 2174

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antra* ofisas ir Residencija
6504 S. ARTESIAN AVU

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 2-8 pc 
plot. Utarn. ir Subat. Nuo 2-9 vak 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAM

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 80. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 19—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—4:20 vai. vakare. 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

Tek Wentworth 3000

Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED ŠTREE1 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L, DAVIDONIS, M. D:
4919 SO. MICHIGAN ATĖNUS 

TeL Kenwood 61 o 7
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofisas Ir Akintų Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET
• Kamės* Haloted SU,

Tr.-‘J— 19—4; auo 8—8
Nedėliomis: nuo 18 Iki 18.

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauokas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

VĄLANDO8:
9 iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv vak. pagal sutarti

Tel. Bemlook 8788
Res Tel. Prospect 061 ė

DR. B. ARON
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

Ofisas 8166 South Kedsi*
Rea. 6426 So. Callforula Ava. 

VaLi 8-4, 1-9 s. y. UMclrtant <ei«

IX..su


M AŪG1 8 Antradienis, birželio 14, 1932

SPORTINIS PIKNIKĄ
VISU ŠVENTU PARAPIJOS ROSELANDE

Ii

Sekmadienyje, Birželio (lene) 19 diena, 1932
VYTAUTO PARKE

115 GATVĖ, TARPE S. CRAWFORD IR CICERO AVĖ. 
» ------------- .s - į --į—=ry,r~ ••

C H I C A G O J E
Gražios dainos, nuoširdūs 

sveikinimai, gardūs užkan-
------------- ' džiai sudarė labai jaukia !

Galų gale mūsų visuomenė draugiškų nuotaikų, kuri kaip 
pradėjo ir laikraštininkus a t- tik ir atitiko pagerbimui uo-1 
•iminti, vertinti jų sunkų dar- lauš veikėjo ir populiaraus !
bų ir bent retkarčiais tinua- laikraštininko.

1mai juos pagerbti. Tai geras

PAGERBĖ IGNĄ SAKA
LĄ

reiškinys. Tatai suteiks mūsų 
laikraštininkams daugiau e-1 
nergijos ir ištvermės dirbti I 
sunkų ir atsakomingų spau- j 
dos darbų.

Ilgiausių metų Ignui Saka
lui!

Šilas

RADIJO PROGRAMA

Good, Music; Indoor baseball 12:00; Baseball 1:00 P. M.; AVrestling — Rungtynės risis J. 
Bancevičius su kitu milžinu. Boxing; Klebonas kun. J. Raškauskas orlaiviu lakstys padangėmis 
ir iš jo svečius vaisys saldainiais. Bus brangenybių iš kitos karalystės, kokių J. Valstijose nega
lima gauti. Skanus valgiai ir gėrimai jau paruošti. Nusipirkę tikietų, turės progų gauti tris dova
nas: Table lamp $12.50; Fountain Pen Sėt $7.50; Cainera. Pradžia 11:00 A. M. Įžanga tik 35c.

Kviečia Visus — AVeleome Everybody

■BBE
KLEBONAS ir KOMITETAI.

ESs

x Trimitininkas gavo įvairių 
i žinių apie praėjusius ir bū- ; 
i siančius piknikus. Marąuette- 
i parkiečių piknikas Vytauto

Pagarbos yra nusipelnęs pa- į Šiandie nuo 7 iki 8 vai. vak.' ^arke ko geriausia pavyko, 
atžymėjęs p. Ignas Sakalas.‘ iš stoties W. G. E. S. (1360, ^rokininkai Ališauskas, Pu- 
kuris literatini darbų dirba kiloc.) įvyks lietuvių radijo žauskas, Velička ir kiti pilnus

mišparus gražiai pritaikintus gaičių sodalieijai, Šv. Kazimie sų mokslininkams pavyko pa-Įjęs gatvėj K. S. atėmė skus 
pasakė tėvas Pauliukas. ro akad. rėmėjų skyriui (fin. gaminti eląstiškų (lankstomų) J tuvų ir.paklausė, kodėl jis pa-

Toliau reikia pranešti, kad ra^-)» Moterų Sąjungos 21 stiklų. Is šios medžiagos pa--VOgė. Atsakė: “Aš esu džen- 
reikalai “Draugo“ pikniko kp’’ Uhd- Sąjungos 1 kp.,Te- gamintus langų stiklus galima £įmėnas tofR1 „esiderėjęs už- 
būsiančio liepos 10 d. Birutės atra,.iSkam kliubui ir k. Vi- esą .Smukti tik stipriu smūgiu, m Į brn
darže, eina geryn. Restorane ™r lr vlsadoa 8U P^venti- bet ir tuomet jie nesudūžta,
darbuosis smarkiausios Mar- mu darbuojasi bažnyčios la- o tik plyšta, maždaug kaip po. ’ riėreižkifl toU nflv, 
quette Parkd Seimininkės. Jų bui ir lietuvi1naudai- P'TS'.. .ginu”
bus 25, dauguma jų yra žemai I Linkime jai ko greičiausio Kiek šis pranešimas yra tei- '____________________
tės. Ice-creamo biznį ves Ci-' susiprėjimo. t , sĮngas, tuo tarpu sunku spręs- • —
ceros labdariai. Tame bizny į ^ita mūsų veikėia M T au' ?•' Ap*e Jai*kstaus stiklo išra-
iia ivas Tiniiis. mario ir rton.r1 ^au <bmų mokslininkai jau seniai
jie įves naujų madų ir daug nnskaitė, sunkiai automobi- 
pagerinimų. 25 ciceriečiai bus liaUs nelaimėje sužeista guli * J _
daržo prižiūrėtojai ir patai- gv> Kryžiaus ligoninėj (kamb.. ‘ “AŠ ESU DŽENTEL- 
Ki-._u.__ XJ. MENAS”

Ukmergėj, K. S. užėjęs i

_. • lik’ ’
*|*.l i hli.VvICZ <S(q* '

JttOTGAGEBA)

kininkaus ten, kur reikės tai- num 202) 
kos. Tokiu būdu bus užtikrin-j
tas ko geriausias patarnavi-l Laurinskriitė, taip pat
mas visiems. ’ i?** nar® mergaičių sodalici- darba kirnėias

; ; jos, Šv. Kazimiero akad. rėmė ; kuto- U ddrbą kirpejat’
Pagalimus pranešame apie

užmo

vienų kirpyklų, apsikirpo ir

REAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulkų 
Texų informacija-suteikiama 

Dykai
2608 West 47th St.

»**••« xuv*.,,,z v • i • T> jl ptcuiescunt; apie • -j qlrVr TiflhH 1 , paprašė du litus ir “
daugiau kaip dvidešimt metų programa, kuri, nuolat kas ‘l0.S^b™°Vladislovų ir Rūtos daržo gas ^okį Sųjung^"^!^)., i ltK)e,,ta8 nieko ne8ak«s uzm?‘| AUTOMOBILIŲ MEKA 

**' —-—---- Jt— T~~ -—' lbojo reikalaujamų sumų. Ir iš-, NIKAS
pirmadienį, birželio 27 d. Vari v j eidamas pasiėmė nuo tualeto sutinka pataisyti, arba jums padėtinebu-; „ I (Bnghton Park) skyr., teatra-Į , . , . ,juaų namuose, už pusę kainos, negudar naujų skustuvų. Bet kir- . garadžluje atsieis. Reikale pašaukit: 

pėjas laiku pastebėjo, prisivi TEIa IAFAyetite is2».

ir pasižymėjęs kaipo žurna- a n t r d i e n į leidžia
mino žmones. Stambiu biz-listas, beletristas, poetas ir ko lietuvių įstaiga Peoples . . 

respondentas. Prie dienraščio Furniture Co. krautuvės. Sa- nier^y niatėsi daug Įr pe, ■ ■ ... , . . i vo “slekeriai” biznio daly-! gaU,a pa?' j lifto klinbo ir kitų.
,‘Draugo jis , irha jau nuo boms su grupe radijo danu-I I dejim, dovanų - Kaz. Ba- pJ. M ^urinBkait5 visur
1918 metų. Kiek laiko reda- lunkų p-le A. Anciute, p. Sa . .... , , , rauskis farmens iš Luding- • •

it— 1 • A A- Ali saldainių pasižymėjo kontrak . ... . x . , ,.. , * darbavosi ir pasižymėjo re-įgavo “Vyt}“, L. Vyčių orga- bomene, A. Ciapu, A. Jankų- ; ' / . ton, Micb. atsiųs karliodų vys- . naminėtn dn.n<r!™, -i *x- • • , . - .• • • torius M. Martinkėnas, bizme- . , . • mimu paminėtų draugijų.mzacijos organų. Be laikrašti- nu ir kt. rūpestingai rengiasi T . mų, valgius, gamins Raguvos- T. n x •
• , v v o i i i.................. i • r -ir- riai M. Mimat, Jok. Pociulps, ‘ x • • Linkime Marytei greit pa- jninko darbo, p. Sakalas uorai šauniai-sudainuoti rinktiniu T v ’ vyrai su Ramygalos šeimimn- _, , ..... . _ _ , . .. . . Jonas Pužauskas, Juozas Va- . _ . “ A , sveikti ir vėl grjzti j musų tar-(įąrbuojasi įvairiose musų or- muši} dainelių. Apie sveika- i kemis Neatsiliks su dovano- . , ,.

. .. v • + i iv- - -x ™ , lantinas ir kiti. I . . , . . PS darbuotis,gamzacijose, o ypač. jaunimo, tų kai ims svečias is Clevelaa- mis nei Jurgis Chernauskis. ,y- • j . , . . i
tarpe. Jis dalyvauja ir cbo- do dr. Jonas Utkus. Be to, I*Mari1 fa™»3 taĮPtf vi- žadėjo dalyvauti p-nia M. Ali Jm. dranga,, drauges ,r^.,
ruošė, ir dramos rateliuose, ir bus gražios ir žavinčios niuzi- kaa fr("'a’ vžbfl- Žmonės po pla ku,įnįenį Birutės daržo savi- Z.P nepamirs! i e ap aų -v ,

n------- i-----------z------- :zk_ ’ tl mUSų Uolių V
■J,

I

AUKSINĖ PROGA = 
NEPRALEISKIT

šiaip visuomeniniame veiki- kos, įdomių pranešimų ir pa
ine. tarimų. Taigi, visa programa

Pastaruoju laiku ypatingo bus labai įdomi kiekviena iii 
dėmesio p. Sakalas į save at- pasiklausyti.
kręipė kaipo “Draugo“ kon- 
testo vedėjas. Jo darbu yra 
patenkinta ne tik dienraščio 
vadovybė, bet ir patys kon- 
testininkai — talkininkai

L. VYČIŲ “DAINOS’’ 
CHORO VAKARĖLIS

a- Praėjusi šeštadieni, Meldą

č.ių farmų ir gražų miškų tu- nįnjęg 
rėjo-tikrų “good time“. ____________

Ciceroj buvo didelės iškil- DAR TEBESERGA
mes. Buvo minėta parapijos ---- —*-----
globėjo šventė. Šv. Antano Town of Lake. — Darbšti 
par. bažnyčioj pirmadienio rv- mūsų kolonijos veikėja B. 
te nuo 5 vai. prasidėjo šv. Mi- Kalvaitė dar tebeserga. Guli 
šios ir kas valanda buvo lai Šv. Kryžiaus ligoninėj (kamb. 
komos iki 11 vai., kada buvo num. 303). 
suma. Per sumų giedojo, var- P-Te B. Kalvaitė yra vieea 
•'■onininkn choras., k > a n ^ito- iš darbščiausių mergaičių. Pri

Draiusė

LANKSTUS STIKLAS

Laikraščiai praneša, kad ru-

Turim parduoti 10 akerių (2 
ketv. " miesto blokai), gražus 9 
kamb. nampg prie 95 St. ir Cicero 
Avė. Buvo vertas —$35 000. Ati
duosiu už $10.000, arba Iždalin- 
sim. Pulki vieta užeigai, valgy
klai, piknikų daržui, vaisių mar- 
ketui, arba ,road housei prie gy
viausios g-vės So. Sidėj. Kreip
tis 4700 AV- 05 St, arba 1048 W. 
47 St, arba te'. BoMlcard 1038.

pįe kurių darbų jis taip gra- s^b‘j, L. Vyčių ‘‘Dainos'’ 
žiai ir gyvai rašė ir visus koa ('boras turėjo sezono užbnin’ 
testo reikalus tvarkingai ir į>.i 1,0 j^ukų vakarėlį su šokiais liaus p. A. Pociaus vedamas, klauso daugeliui draugijų ir į 
\ yzdingai vedė. t"V:am:ž':ais. Dalyvavo a- Ryte po sumos ir vakare per organizacijų skyrių, pav. Mm- •

Dėl to kontestininkai su- J’ie šimtas daininkų ir jų drau

Knygos
DIDGT.TS PAŠTE INI TMAS NAUJŲ KNYGŲ 

IfP.fVCA l’.ITI TIKRAM KATALIKU .1 Mačernis

RAKANDAI PARDAVIMUI
Dvi Šeimynos, krūvoj gyvenančios 

tuoj turi parduot gražų parlor setų. 
riešuto medžio valgyklos setas, 2 
puikus miegamosios setai. 9x12 ir 
8x10 kaurai, radio, lempas ir tt. Var
toti tik 6 mėn. Parduodam kartu ar 
skyrium. Kreipkitės tuoj.
2«1# W. 55th STREET 1-nias apt.

R. ANDRELIUNAS,
Užlaikome naujausios ma

dos žierus, laikradžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro-

‘ ’i

džius, movie caineras, projec- 
torius dėl judonių paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St.. Chicago, III. 

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
,, Savininkas 

I >ė! gerin usnis rnši'- 
ir iMila rnnviino. šau

OttEEN VAI.I.EV 
i’itniU'CTs 

, ilsi 'ls A li-žiir kiauši 
ola. svl.-slo ir sartų |

4644 SO PA1T.INA STIiKET 
Tel. Roillevftrd 1389

u i tVALIUOKITE Į LIETUVĄSakalui pagerbimo , MU- Jų tarpe matėsi dienrar- 
puotų, kuri įvyko praėjusį š š|Ci0 “Draugo’’ -redakcijos na- 
tadienį, birželio 11 d.^ Aušros r’ni, busimas choro vedėjas , TAD A T A * j "
Vartų par. salėj. Atsilankė »L Banris, p, Budrikas ir ki- ič JlSav

kontestininkai ir artimesnieji Li. Prie užkandžių choro pirm. j .. .
p. Sakalo draugai bei bičių- Pažerskis ir L. Krekščiū- ' 
liai. Kontestininkės, vestsai-.nas pakvietė keletu kalbėtojų,

ienge p 10c
Totoraitis.

Norėdami važiuoti į Lietuvę aplankyti savuosius, va-

AMZII, ISTOKIJA parašė l)i .1
kuiiiM ...................................................................... 75c.

"vili KINAIŠ KELIAIS. Mnnigirdas Dungūna> Irių veiks
nių dramų, kuinu ...............................*.............. .. 25c. ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

LMOGAI S TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė knn.
Pranus .lukštas, kaina.......... .......................................... 50c.

dietėniR padedant, surengė va kurie linkėjo chorui augti na- ’*r “Draa8»”. L^-rči, Agentfir, kur gausde (1IK8MYNAS. paruoSė kun. J. Tilvytis. M. I. C. 496 pusi.-
1 greitų ir gerų patarnavimų. ‘Draugas“ parduoda laivakor-

karienę, o į.iuz. J. Brazaitis ,M«J skaVium ir musų visuome

M. ZIZ A S
Namų Statymo Kontraktorius 

statau įvairiausi ,ia ilsinus prto,,,s,o,
kaina__________.„-uv.„v • . • ... ... . . P’M knygoe fonpoje. juodais kietais apt. kaina .. 12.00

nėj užimti tokių vietų, kini g*riaU"ių ^arflįna vi™H |TE<>I/MI|JON ENG1KLOPEI)IJOS KURSAS, parašė knn. ,7151 S. CALIFORN1A, AVĖ
I‘r. Bftčys M. I. C. Lietuvos l’niversit.etr Profesoriau.

. . 246 puslapių kaina ........................................... . .. 11.75
Birželio 21 d. “Dfaugas” rengia ekakuraij? FraneOzn !TK(IMPA ah,|.,H!ET|KA. parakė kun. Pr. B,V,e. M. I. C. 

l.ni.mmilziniSku laivu IT.E DE FRANCE, 42,000 ton,, dl-1 ,_iwuv(1- „nivwit,„, p,,,fPmr„w. Trečioji pal lai.l, 7Be
. ......................................... VENT4B PRANCtšKTR AŠVŽIKTIS. irvvenimn npraky

.. „S“ ±'7.!,IJa P*1” oplonkyti PaT«0 ; į, , „.j,, vAkikk.ijn leiit llelnviy kalimi, i»vertf. kun
,» ,S ten Kebkeliais važiuoti į Uetuv,. O kaa norėk važiuot, i k,in , kain< .......................................................... ..............

vandenin | Klaipėdą, galės aplankyti Londoniį. Kad gaut, |.AS| APT|į, nyvojt! ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 18c.: A T V D A I
laive geresn.ua kambarius, užsisakykite vietas dabar. . ,.,CT.,,,VOS ISTORIJA. parnSė Antanas Alekna. Antra pra-1 gitų SAVININKAMS

Šie laivai išplaukia iSNmvYorko sekančiomis dienomis:! platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina .......... 80c. ' . ...
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. knn. V. SeSke-'PoP,er“°t“ ,r malevnoju kam 

vičiuH, kaina......................................... ............................. 20o.
, DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina ................  40c.
i.5,(XX) ALKANU VYRU. vertė K. Zajnučkouskns. M T. C Į 
I kaina ... ..................................................................... .. 15c.

suorganizavo dainų programų .... . ..... wji>n(!i reika|j ,|ok,lm(.ntuR ir ui paUmavim, nieko
dalyvaujant p. Peržinskienei, B™ pnklauso. Is visko m„. _ ,r|auja d M
p-lėms Albinai Mikšaitei, Ski-, tyti, kad choras yra pasiry-
rifitei ir kitiems. Programų ne išsilaikyti, bet daug 
vedė p. Vincas Stancikas, lai- padirbėti lietuviškos dainos jinr)0 
įnėjęs pirmų dovanų' .Taip pat ,,1<>no srityje. Pasisekimo!
Raibėjo ir plačiai įvertino p.1 D-kas
tfcno Sakalo nuopelnus: kap. ( ----
P. Jurgėla, A. Bacevičius, V. j Bridgeportas. — Pusmeti-

Telefonas Heintoek 6516

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK 

TORIUS
6504 S WASIITENAW AVĖ

Rukštalis, Kazlauskas, Mans- uis susirinkimas Bridgeporto 
tavičius (L. Vyčių centro se- Liet. Politikos ir Pas. Klu- 
kret.), J. Mickeliūnas, kun. J. bo įvyks birželio 14, 7:30 vai. 
Matulionis, p. Z. Sakalienė, vak. Cbicagos Lietuvių Andi- 
br. Vladas, L. Šimutis ir J. 4or>.ioj, 3133 So. Halsted St. 
Zelevas. Tg. Sakalui įteikta Visi nariai prašomi laiku susi 
grnži*auksinė plunksna, Lietu rinkti. Yra svarbių reikalų ap 
vos Albumas ir kitokios dova-. tarti, o užvilkusieji mokesčius 
uos, už kurias jis nuoširdžiai prašomi —užsimokėti, 
padėkojo. O P. Jurgėlos pnža Valdyba
dėta dovana knyga “Dieve, x ----------------
pasigailėk mūsų!“, kuri dar ■'KAITYKITE IR PLATI*' j 
spausdinama. KETE “DRAUGĄ“

Birželio--June 11 d.—PARIS
“ “18 d.—UNITED STATES
“ “ 21 d.—ILE DE FRANCE

Liepos—July 30 d.-GRIPSHOLM

SIEleOS TAKAI TODPLYBEN. parašė knb D ra- K. Mu 
talaitis, M I. (' gerais apt.. 269 puslapių kaina 12.(X) 
Kinnčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigu*.

“Draugas*
4

2334 So. Oakley Aveniu Chicago, Illinois.

I

barius, už darbų atsakau. Da
rau daug pigiau ir geriau 
kaip kiti. Popierų knygų to 
riu šių metų mados. Pristatau
j namus išsirinkti. Kad ir pa

ltys darysit, vistiek popiera,s 
galiu pristatyti ant reikalo 
C. O. D.

KAZ. ANDREJUNAS
,1619 S. 48th Ct., 2ros lubos 

/ Cicero, III.

geresn.ua
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