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PREZ ROOSEVELTAS NEIGIA 
PRANCŪZIJOS ULTIMATUMĄ

1OO ITALŲ LAKŪNŲ SKRINDA 
Į CHICAGĄ

Sibire siaučia baisus buboninis 
maras

ĮSAKĖ vyriausybes 
NUOSPRENDŽIUS 

SKELBTI

VOKIEČIŲ KATALIKŲ 
KONGRESAS VIENOJ CH1CAGOJE

NEIGIA PRANCŪZIJOS 
GRASINIMUS

ITALŲ LAKŪNAI SKRINDA 
I CHICAGĄ

VIENA, liepos 2. — Aus
trijos vyriausybė įsakė, kad 
visi krašto dienraščiai be nė 
kokios išimties turi veltui kas 
dien skelbti vyriausybės nuos 
prendžius ir politinius piane 
Šimus.

PRIEŠ AUKSO STANDAR- 
DO GRĄŽINIMĄ

ija, liepos 1. 
likų didelis 
ntį rugpi ūčio 
este įvyksta, 
ingas katali-

NAUJA LĖKTUVAMS 
STOTIS

LONDONAS, liepos 2. —
J. Valstybių prez. Rooseveltas 
vakar atsakė j Prancūzijos 
ultimatumų dėl dolerio stabi
lizavimo. ■*.

Prezidentas pareiškia, kad 
šiandien dolerio stabilizavi
mas neįmanomas, ir kad tarp
tautinėje pinigu mainyboje 
dolerio vertės keitimosi negali 
ma panaikinti. Tai priklauso 
nuo valstybinių bankų.

Dar nežinoma, kų Prancūzi
ja pradės. i

OBRETELLO, Italija, lie
pos 1. — Po ilgo atidėliojimo 
dėl blogo oro pagaliau šian
dien 100 italų lakūnų 25-iais 
jūriniais lėktuvais išskrido į 
Chicagos šimtmečio pažangos 
parodų.

LONDONAS, liepos 2. — 
Anglijos dominijos reikalau
ja, kad Anglija negrąžintų va
liutai aukso standardo.

SIUNČIA SIDABRĄ

BOMBAJUS, liepos 1. —
Šiam skridimui vadovauja (Anglija iš Indijos siunčia si 

jaunas oro laivyno ministeris 
gen. Balbo.

dabrų J. Valstybėms. Šį kar
tų siunčiama 9,000 gabalų ver
tės 475,000 dol. Tai karo sko- 

Skris per Žiemių Atlantikę. , da|ias i5mokėji

BUBONINIS MARAS 
SIBIRE

tarp Islandijos ir Labrado 
ro. Keliose vietose bus susto
ta. Chicagų tikimasi pasiekti 
per 0 dienas.

įimui.

100,000 DARBININKŲ 
GAUS DARBĄ

RYGA, liepos 2. — Rusijos 
bolševikai daug baimės pergy
vena. Sibire siaučia buboninis 
maras, kuris, kaip pranešta, 
visu smarkumu plinta.

Maskvoje ir kituose mies
tuose siaučia šiltinės epidemi
ja. Visos ligoninės pilnos ser
gančiųjų.

Buboninis maras Sibire se
nai siaučia, bet cenzūra drau
dė apie tai laikraščiams rašyti

ITALUS LAKŪNUS IŠTIKO 
KATASTROFA

AMSTERDAM, 
liepos 2. -r- Vakar atskrido- 
25 italų jūriniai lėktuvai, ku
riais į Chicagos šimtmečio pa
žangos parodų vyko 100 lakū
nų.

Nusileidžiant ant vandens 
vienas lėktuvas apsivertė. Vie 
nas lakūnas prigėrė, o 3 sun
kiai sužeista.

Iš čia tad toliau skris tik 
24 lėktuvai su 9d lakūnais.

WASHINGTON, liepos 2.— 
Artimiausiuoju laiku krašto 
vyriausybė žada apie 100,000 
bedarbių pašaukti prie vieške 

Olandija, ,jtl dirbimo.

DRAUDŽIA STIKLAIS 
PARDUOTI

INDIANA POLIS, Ind., lie
pos 1. — Vyriausiasis India
na valstybės teismas nuspren 
dė, kad šioje valstybėje nega
lį būt alus parduodamas stik
lais.

PAŠALINS IŠ DARBO 
ŽMONAS ANGLIJOS IŽDE 

NEPRITEKLIUS

NORI PANAIKINTI ŠELPI
MO SUNKENYBĘ

MADISON, Wis., liepos L— 
Legislatura svarsto bilių, kad 
iš darbo paleisti valstybės tar 
nautojų žmonas. Šiandien a-

LONDONAS, liepos 1. —
AVASUINGTON, liepos L— 

Krašto vyriausybės organai
Per pereitų finansinių metų j dirba už tai, kad šiemet, iki 
ketvirtį Anglijos ižde pasidaro (Naujų Metų, panaikinti be

darbių šelpimo naštų.pie 500 vyrų su savo žmono- 238,650,000 dol. nepritekliaus, 
mis valstybei dirba.

KUBOJE VYKSTA 
DERYBOSSEKRETORIUS WOODIN 

SERGA

UŽDRAUSTA PARDUOTI 
ALŲ

NEW YORK, liepos 1. — 
Iždo departamento sekreto
rius Woodin jau dešimta die
na kaip sirguliuoja. Jis yra 
čia savo namuose.

HAjVANA, Kuba, liepos 2. 
— Prez. Marhado turi -taikos 
derybas su savo politiniais o- 
ponentais. J. V. ambasado
rius Welles trpininkauja.

25 METUS KALĖTI

PLYMOUTH, Ind., liepos 1. j 
— Čia apygardos teismas 25 
metus kalėti nubaudė čikagietį 
banko plėšikų Danielį McGeo- 
gheganų.

KUNIGO PASKAITOS venti. Jei Dievas mus myli ir 
ATVIRAM ORE •mes Dievų mylime, tad turi-

—-------- . 1 me vienas kitų mylėti, neatsi-
PEARSALL, Texas (per1 žvelgiant į tai, ar tai būtų ka- 

paštų). — Plačiai visam kraš 1 talikas, protestantas, ar žv-

LIEPĖ NUTRAUKTI 
RELIGINĘ KOVĄ

BERLYNAS, liepos 1. — 
Prezidentas Hindenburgas įsa
kė kancleriui Hitleriui, kad 
jis nutraukų religinę kovų. 
Hitleris, sakoma, pasižadėjo 
prezidento klausyti.

te žinomas prelegentas ir -bu- 
vusis T>ūquesne universiteto 
sociologijos profesorius kun. 
F. J. Ledwig čia pradėjo pas
kaitų eilę atviram ore. Kun. 
Ledwig, be kitko, yra pagar
sėjęs tolerantas.

Vienų pakaitų jis skaitė te
ma: “Kas skaitosi ištikimas 
amerikietis?” Klausytojus jis 
kvietė visados taikingai tarp 
savęs sugyventi. Sakė, kad vi
si žmonės turi brolybėje gy

VIENA, A
— Vokiečių
kongresas
mėnesį šiame-*•
Numatomas 
kų suvykimas 

Kiek žinoma, Vokietijos na-J
cionalsocialistų vyriausybė su 
varžė vokiečių lankymosi į 
Austrijų. Ji skyrė kiekvienam 
pasui mokėti 1,000 markių.

Nežiūrint to, turima vilties, 
kad katalikų iš Vokietijos su- 
pludimas bus tikrai milžiniš
kas — nę mažiau 30,000 asme
nų.

Yra žinių, kad Vokietijos 
katalikai ignoruos vvriausy 
bės varžymus ir tuo būdu gal 
ji bus priversta nusileidimo 
daryti.

Planuojama Chicagoj padir 
bclinti naujų lėktuvams ruimin 
gų stotį Michigan ežere. Tam 
tikslui už Adler planetariju- 
nio norima supilti ežere sa
lų. Šiam planui vykdyti reika
linga 6 milijonai dol. Chicago 
majoras sako, kad tų sumų 
bus galima iš krašto vVriausy 
bės paskolinti.

ĮSPĖJA PRIEŠ PRIEMO- 
NINES UGNIS

VYSKUPU KONSEK
RUOTAS

NEWARK, N. J., liepos 1. 
— Kun. J. A. Duffv, Newarko 
vyskupijos generalvikaras, bir 
želio 29 d. Švč. Širdies kated
roje vyskupu konsekruotas.

Konsekratorium buvo vie
tos vyskupas T. J. Walsh. 
Jam gelbėjo kiti du vyskupai. 
Įspūdingų apeigų metu kated
roj buvo daug vtsknpų.

DIDELIS IŽDE NEPRITEK
LIUS

WASHINGTON, liepos 1.— 
Vakar vyriausybė baigė finan
sinius metus su trimis bilijo
nais dolerių nepritekliaus.

Chicagos majoras paskelbė 
įspėjimų, kad rytoj, Neprik
lausomybės dienų, gyventojai 
nevartotų pavojingi) sprogdi
nančių medžiagų. Kas metai 
įvyksta daug nelaimių triukš
mingai minint Nepriklausomy

B PALANGOS VAŽIUOJANT NIKU 
DYTAS PRAL.K.OLSAUSKAS
Policija stropiai ieško 

žmogžudžio

Birž. 18 d. Palangoj sau ra
miai vasarojo pralotas K. Ol
šauskas. Pavakary nutarė va
žiuoti namo ir išvažiavo į sa
vo gyvenamųjų vietų Darbė
nus. Važiavo paprastu vežime 
liu su kaimo vežiku. Privažia
vus netoli Butginės, apie 400 
metrų nuo I/atvijos sienos pa
sigirdo stiprus šūvis ir pralo
tas Kostas Olšauskas sukrito 
savo vežimėly. Kulka iš kariš
ko šautuvo pataikė tiesiog į 
širdį, ir jis vietoj mirė. Šovė- 
jas tuoj pasislėpė. Policija 
nustatė, kad nušovimas įvy
kęs iš keršto, nes apiplėšimai 
įtarti nėra pagrindo. Nušautobės dienų. Laikas susiprasti 

ir žmoniškiau šių dienų praleis jo praloto kūnas nugabentas į 
i j° gyvenamųjų vieta — Dar
bėnus.

Vienas dalykas visiškai aiš
kus.- nušauti -turėjo koks arti
mas žmogus, gerai žinąs pra
loto gyvenimo būdų. Jis turė
jo žinoti, kad pralotas dažnai 
važinėja Palangon, pažiūrėti

ti.

GALVOS NETENKA

Du Chicagos detektivai be 
mažiausios priežasties arešta
vo ir per 24 valandas be jokio 
susisiekimo uždarę laikė atvy
kusį Chicagos parodon K. P. j savo gražios vilos statybos.
Lolmianų, Oklahomos žemės Žudikas, matyt, gerai išstudija 
ūkio kolegijos prof., 32 m. am- vo visų kelių, kuriuo pralotas 
žiaus. važinėja į Palangą, iš savo

Po 24 valandų jis paleistas 
pasakius, kad jis “klaidingai” 
suimtas.

Abu detektivai traukiami 
tieson.

J. VALSTYBIŲ GYVENTO- LA!šKAMS 2 C. ŽENKLE-
JŲ SKAIČIUS LIAI

WASHINGTON, liepos 2.— 
Cenzo biuras praneša, kad 
šiandien J. Valstybėse 
125,693,000 gyventojų.

dvaro ir pasirinko pačių pa
togiausių vietų savo sumany
mui įvykdyti.

Tankūs krūmai prie pai ke
lio. Toliau nuo kelio plotas, 
apaugęs krūmais ir miškais. 
Už 400 metrų latvių pasienis. 
Iki praloto dvaro vos tik 6 ki 
lometrai.

Iš Palangos pralotas grįžo

NEGERBIA BOČIŲ 
PALIKIMO

Visose lokalinėse vietose 
grąžinta laiškams 2c ženkle- Į su 15 metų liemiuku. 

vra liai. Siunčiamiems į kitur lai-'
škams ir toliau 3c ženkleliai 
pasilieka.

KARŠCIAUSIAS MĖNESIS

Ukmergė nemažas apskri- Pereitas birželio mėnesis sc-

------- < 1
gėdiją. Žudikas per tų laiką 
ramiausiai miškais nieko ne 
pastebėtas nuėjo j savo gyve
nimo vie-tų. Manoma, kad žudi
kas dabar nė nepasislėpęs ir 
lyg nieko dėtas drauge su ki
tais stebisi žiauria žmogžu
dyste.

Kriminalinė policija nors lyg 
šiol nieko nesuėmė, bet stro
piai seka visus įtariamus as
menis.

Tragiški buvo paskutiniai 
velionies gyvenimo metai. Su 
jo vargu yra sujungta savo 
laiku pagarsėjusi triukšminga 
bylų. Dabar ginčai ramiai ga
li būti baigti. Žemiškasis tei
singumas buvo taręs savo žo
dį, o dabar, baigęs santykius 
su šiuo pasauliu, velionis atsis 
tojo prieš Dangiškąjį Teisėjų, 
kuris geriau žino, kas dedasi 
žmogaus širdy, ir viską mato. 
Žemė jau neturi įtakos dan
gaus aukštybėse. Tad mirė 
pralotas Kostas Oh&uskas — 
ir tebūnie jam amžinoji ramy
bė.

Pralotas nėra mūsų atgimi
mo istorijoj tamsus šešėlis. Jis 
nemaža dirbo mūsų tautos 
dirvoj ir daug nuveikė. Iš 
Žaliojo kalno žiūri į laikino
sios sostinės pažemes aukšti 
“Saulės” rūmai. Iš kur jie at
sirado! Čia yra praloto Olšau 
sko nuopelnas. Pasidairę po 
mūsų netolimų praei-tį, rasim
daug sričių, kur sutiksim jo 

Iki gero popiečio oras buvo var(k( dirbo kjek

Teisti, niekinti visada yra len 
gviau, negu dirbti ir kentėti.

MILWAUKEE, Wis., liep.
1. — Arkivyskupo Stritcb įsa-J4’^^ XVvenPaskutiniu 
kvmu šioj arkivyskupijoj ug. paiku eia daug kas sutvarkyta, 
drausta bažnytinėse patalpose kaip gatvių laistymas, miesto
pardavinėti alų. sodas, ir kit- Bet vien9 dalykų

ukmergiečiai pamiršo — pilia 
kablį. Davar jis visai apleis
tas. Senovėje anot garsaus 
istoriko Narbuto, čia buvusi 
dievų žinyčia. Čia nekaltos va 
idiliutės gerbė šių vietų. 0 
mes?... Negarbinga ukmergie- 
čiams.

Vėliau, ant piliakalnio, žiny 
čių perkėlus kitur, pastatyta 
tvirta pilis, kuri minima net 
seniausiose vokiečių kroniko
se, kaip garsi ir garbinga 
tvirtapilė. Pagaliau 1388 m. 
D. L. K. Vytautas kovodamas 
su Jogaila tų pilį sudegino.

Dar prieš 50 m. čia riogso
jo stori ąžuoliniai rąstai, kal
bėdami apie garsių senovę.

ties miestas. Dabar su prie- v0 karščiais padarė rekordų, 
miesčiais priskaitoma apie į-o per ilgiausius metus nebū

ta.

PRIEŠ ALGŲ MAŽINIMĄ

Chicagos miesto teismų tei
sėjai nusprendė, kad jie kovos 
prieš algų sau mažinimų. Pri
reikus, jie žada kreiptis teis
man.

dąs.
Jis nurodė, kad visi žmonės 

priklauso vieni nuo kitų. Jei 
taip, tai visi turi jaustis bro
liais. Pareiškė, kad šiandien 
pasauly pasireiškę negerumai 
daugiausia paeina nuo žmo
nių savimeilės ir brolybės nei
gimo. "

Paskaitas skaito vienoj šio 
miesto aikštėj troke stovėda
mas. Klausyti daug žmonių su 
sirenka.

PASITRAUKĖ IS TARNY
BOS

Po 23 metų tarnybos teisme 
apleido tarnybų federalinis 
teisėjas G. A. Carpenter, 66 
m. amžiaus.

KARŠČIŲ AUKOS
WASHINGTON, liepos 1.— 

Pereiti karščiai šešiose vals
tybėse apie 25 asmenis pagul
dė į kapus.

gražiausias, bet vėliau, pradė
jo niauktis. Horizonte kai kur 
griovė griaustinis. Berniukas 
paragino arklį, kad suskubtų 
parvažiuoti namo, kol juos pa 
sivvs iš jūros ateinanti audra. 
Beliko važiuoti tik 5—6 kilo
metrai. Arklys kiek pailsęs, 
priešais nedidelė kalvelė. Ar
klį paleidžia žingsne. Pasako
ja, kad važiuojant pro vienų 
krūmų arklys truputį pasibai
dė, bet kadangi arklys buvęs 
kiek bukštus, tai nė berniukas, 
nei pralotas į tų ypatingo dė
mesio neatkreipė. Bet arklio 
pasibaidymo pranašingo būta: 
nuvažiavo lygiai 30 metrų ir 
užpakaly pasigirdo galingas 
šūvis. Momentaliai pralotas 
išsitiesė brikelyje, paskui iškri 
,to žemėn.

Pabalęs iš baimės berniu
kas nė atsigrįžti nesuspėjo: 
kirti dar bėgti šokusiam ark
liui ir visomis jėgomis leidosi 
į namus. Pralotas liko gulėti 
ant kelio.

Praėjo valanda kol policija 
gavo žinoti apie įvykusių tra-

KAUNAS

Lietuvos delegacijų pasaulio 
ekonominėn konferencijon su
daro užsienių reikalų ministe
ris dr. D. Zaunius, Lietuvos 
įgaliotas ministeris Londone 
p. V. Sidzikauskas, finansų, 
ministerijos generalinis sekre 
torius Indrišinnas, prekybos 
departamento direktorius Nor 
kaitis, prekybos ir pramonės 
rūmų pirmininkas Dobkevičius 
ir užsienio reikalų ministeri
jos departamento direktorius 
St. Kuzmickas. Delegacijos 
sekretorium paskirtas Lietu
vos pasiuntinybės Londone 
sekretorius J. Rajeckas .

ŽMOGŽUDYSTĖS PLINTA

Per pirmąjį šių metų pus
metį žmogžudystės Cooko aps
krity 16 nuoš. padidėjo, paly
ginus tai su 1932 m. tuo pat 
laikotarpiu.

/



I

“DRAUGAS”

IAetna kasdien, l'Sakyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metami — $6.00, Pu- 

■el metų — $3.50; Trims mėnesiams — $2.00; Vienam 
mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams $7.00; Pusei metų — $4.00. Kopija .03c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raAtų negrą- 
tina. Jei neprašoma tai padaryti Ir nepn'sluučlama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
kasdien.

Skelbimų kainos prlslunči'amoa pareikalavus. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

■ 5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITI1UANIAN DAILY FR1END

PubliBhed Daily, Eicept Sunday. 
8UBSCR1PTIONS: One Year — $0.00; Stx Months

— $8.60; Tbree Months — $2.00; One Month — 75c. 
Europe — One Year — $7.00; Slx Months — $4.00; 
Copy — ,08c.

▲dvertlsln* ln “DRAUGAS” brings best resulta 
Advertlslng rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Liepos 4 diena Jungtinėse Valstybėse 
kiekvienais metais iškilmingai yra švenčia
ma, nes tai yra jų, Jungtinių Valstybių ne
priklausomybės šventė. į

Šio krašto gyventojai brangina tą dieną, 
nes ji jiems yra labai svarbi ir reikšminga. 
Prieš su virš pusantro šimto metų liepos mėn.
4 d. paskelbta šio krašto nepriklausomybė 
ir laisvė.

Kadangi šio krašto žmonės, įgiję laisvę, 
ją brangino ir vieningai dirbo savo ir savo 
krašto gerovei, dėl to ir nepriklausomybė 
apsaugota, kraštas sutvarkytas, jis šviesus 
ir kultūringas yra skaitomas.

Bet nereikia manyti, kad tai įvyko be 
darbo, be vargo. Ne. Pirmieji kovotojai dėl 
laisvės daug turėjo kentėti ir vargti. Pirmie
ji valstybės kūrėjai, pionieriai daug prakai
to išliejo, kol patiesė valstybei pagrindus. 
Visos kovos ir visi dideli ir sunkūs darbai 
reikėjo dirbti primityvėse sąlygose.

Šiandien krašte yra ir patogumų, ir tur
to ir tvarka, bet reikia žinoti, kad tai nepa
sidarė viena diena. Pusantro šimtmečio užė
mė, kad privesti Jungtines Valstybes prie 

- tokios būties, kokioj jos šiandien yra. Lmi 
daug laiko, pasiryžimo ir pasišventimo, kad 
išlaikyti paskelbtąją nepriklausomybę, ją ap
ginti, politiškai ir ekonomiškai sustiprinti.

Tiesa, pastaraisiais metais kaip visuose 
pasaulio kraštuose, taip ir čia pergyvenama 
sunkus ekonominis ir finansinis krizis. Bet 
tai laikinas dalykas. Jis praeis ir kraštas 
vėl pradės gyventi normaliu gyvenimu. Rei
kia manyti, kad tau nepažeis nei nepriklauso
mybės, nei valstybės valdymo dėsnių, kurie 
nustatyti konstitucijoj. Pergyventa didesnių 
krizių negu šis, tačiau nebuvo iškraipyti nei 
konstitucijos dėsniai, nei pati nepriklauso
mybė nebuvo pažeista.

Nors Jungtinės Valstybės jau pusantro 
šimtmečio gyvena laisvu ir nepriklausomu 
gyvenimu, bet vis dėlto dar daug yra triV

P. Gudas

1833 - CHICAGO -1933
(Tęsinys)

vieta tai tikra pūstynė ir bala. Tada vie
nas arkitektas iš Bostono paklausė: ar 
ištikro tikitės čionai surengti parodą 1893 
metais? Jam atsakyta, kad taip. Girdi, 
tai negalimas daiktas. Tame abejoti ne
reikia, jam atsakyta.

Chicagai buvo ne pirmas sykis ne
galimą daiktą atlikti.

Prie rengimo pasaulinės parodos dir
bo arkitektai ir namų statytojai, atsta- 
čiųsieji Chicagą po didžiojo gaisro ir pa- 
stačiusieji pirmuosius skyseraperius.

Parodos komisijai reikėjo nusausinti 
700 ąkerių pelkių. Per 20 mėnesių toj vie
toj reikėjo turėti ežerėlius (lagūnus), iš
vesti keliai, takai, susodinti gražūs me
džiai, išstatyti pavilijonai, tinkami sudė
jimui didžiausių pasaulio brangenybių ir 
priėmimui aukščiausių svečių iš viso pa 
šaulio. Viskas turėjo būt, kad užimpo
nuoti ir sužavėti pasaulio minias ir ži
novus dailės ir meno dalykų.
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kūmų ir dar daug yra reikalinga taisyti ir 
gerinti. Taisymų reikia visose gyvenimo sri
tyse. Tą dabar mato ne tik visuomenė, bet 
ir pačios vyriausybės atstovai.

Dabartinė vyriausybė ėmėsi gana drąsių 
žygių, kad šalinti trūkumus, ieško kelių išve
st i kraštų iš ekonominio krizio. Tik reikia 
saugoti, kad per drąsūs mėginimai nepagriau
tų tų pagrindų, kuriais kraštas išsilaikė, iš
augo ir stiprėjo.

KATALIKAI ŽURNALIS
TAI PAS ŠVENTOJ 

TĖV|

jo į žurnalistus. Aukštino jų lių miškui. Rusui beveik vi- stipri — mes pradėjome su 
profesijų. Sakė, kad katuli-'sai sunaikino šios apylinkės Dievu gyventi. Vien su Die- 

kai žurnalistui yra Bažnyčios, miškus, nes jiems buvo gana.vu gyventi yra krikščionių 
jos vyskupų ir katalikiškojo paranku iš čia plukdyti me-j dievotumo ir dieviškos malo-
'rnokslo trimitininkai. Jie yra džius į užsienį upėmis, Clu, nės doktrina. Mes esame Kri-

stui labai dėkingi, dėl to kad 
Jis išgelbėjo mūsų dvasinį gy-

tapatus'teUUk« Jįūto j*1’ J.» “kkiažiamo- katalikių 6illlis Valdžiai> slov6jįvesim, per Jo brangiausio
*nrn»lk skos daznui ul‘lek,u vl nuleidę rankas ir nulenkė gal Kraujo perliejimą 1 musų sie-

Anądien Vatikaną atlankė

viešosios sveikos ir krikščio
niškos opinijos paparčio neš;'-

Merkiu, Nemunu.
Lietuviai, negalėdami pne-

PASTABĖLĖS

Lietuvos laikraščiai praneša, kad buv. 
konsulas p. VI. Račkauskas pasiraš i nedavęs 
Karolio Vairo slaptavardžiu, teisino organų 
buvo iškviestas, iš Londono į Kauną, kur ir 
atvyko. Čia vpat. bylų tardytojo p. Navicko 
įsakymu p. Račkauskas buvo areštuotas ir 
pasodintas į Kauno s. d. kalėjimą.

P. Račkauskui prikišama, kad jis, būda
mas konsulu Pietų Afrikoj, pasisavino vieną 
svetinių palikimą, o būdamas Londone — iš
eikvojo valstybės pinigų.

P-nas Račkauskas, gyvendamas Ameri-

organizacijos nariai žurnalis 
tai. Jie atstovavo dvidešimt. 
tautų. Tai nebuvo jų suvažia 
vilnas, bet maldininlrija. 

Žurnalistai maldininkui tu

uleidę <(
sų pasaulį ir .daug naudos ir vus jr liūdnai žiūrėjo, kaip ^u8, 

žiauri valdžia kirto Lietuvosgerovės Bažnyčiai padaro.

rėjo keletą susirinkimų. Pi r- į ir linki jiems ištvermės kata 
masis įvyko Pontifikaliniam Ūkiškam darbe 
Grigoriaus universitete. Be ki
tų susirinkime buvo žurnalis
tų organizacijos prezidentas 
Delforge; sekretorius Ageor- 
ges; Paryžiaus dienraščio “La 
Croix” (Kryžius) redaktorius 
kun. Merklen; “ Osservatore 
Romano” (Vatikano organas) 
redaktorius grafas Dalia Tor- 
re ir keletas kitų įžymiųjų ka
talikų žurnalistų ir veikėjų.

Dėl to gi Motina Bažnyčia I miškus ir kaip puikios, gra- 
katalikus žurnalistus laimina ^ios tėvynės miškų kaludės 

įleidžiamos upėmis plaukė ur- 
Įtuis ir surištos lovomis į Vo- 
ikietiją pardavimui, o rusų pe
lnui ir gerovei.

Lenkai dabar, turėdami už-LIETUVOS MIŠKAI

Vincas P. Gražulis

KUNIGU VIENYBĖS 
SEIMAS

Šiais šventaisiais svarbiau
sių žmonijai įvykių Jubilieji
niais Metais Amerikos Lietu- 

grobę Vilnių, virš minėtus kai-’ vių R. K. Kunigų Vienybės 
Lietuvos mus ir apylinkes, taip pat, ne- Spiin»<i įvyks Ėmimo į Dangų 

P. Marijos Oktavoje,
Senovėje rytinėje 

daly buvo neįžengiamos girios'geriau elgiasi, kaip rusai. Jie švenč
— miškai. Tai brangus mūsų ten suradę girių 
tėvynės turtas.

Dar šešioliktam

likusių nuo rugpiūčio 22 d. Šv. Jurgio p&-

šimtmety
rusų kirvio, pielos ir naikini irapijos svetainėje, Chicago, li
mo, nesigaili svetimo gero. Įlinois. Prasidės 9 vai. ryto.

koje, laisvamanių tėvo dr. J. Šliupo buvo
pirma ranka. Jis buvo tautininkų liberalų va- Grafas Dalia lorre pakvie- 
das. Ilgus metus redegavo “Tėvynę”. Jo 
rašiniai pasižymėdavo šmeižtais ir insinua
cijomis ypatingai prieš katalikų visuomenės 
vadus. Gaila, kad laetuvos valstybės prieša
kyje stovintieji žmonės tokiais typais pasi
tiki ir stato juos į atsakomingas valdžios i 
vįetas, (75 metų sukaktuves.

* * i Žurnalistai maldininkai vie-
California ir West Virginia taip pat jau’ną dieną pasiskyrė aplankyti 

įstojo į “Slapiųjų” valstybių eiles. Prieš po-- skirtas bazilikas atlaidų igi- 
rą dienų jos didele balsų dauguma nubalsa- jimui. Iš ryto jie aplankė kai 
vo atšaukti konstitucijos garsųjį, 18-tąjį a-i kurias katakombas, paskui iš- 
mendinentų. Tuo būdu dabar jau susidaro'"klausė šv. Mišių ir priėmė šv.
16 valstybių, pasisakiusių prieš prohibiciją, į Komuniją. Po bazilikų aplan- 
duodant vilties, kad netrukus toji prohibici-'kymo jie buvo pakviesti Šven- meškų, šernų, briedžių, taurų 
jos komedija visiškai bus užbaigta. Reikia tojo Tėvo audiencijon, kuri a- ,ir t.t. Rytinės Lietuvos dalies 
žinoti, kad California ir West Virginia buvo pie dvi valandas prasitęsė. ir Vilniaus apylinkėse kuni-

tė žurnalistus maldininkus, 
kad jie 1935 metais Romoje 
turėtų organizacijos suvažia
vimą. Šis kvietimas priimtas. 
1935 metais laikraštis
rvatore Romano” minės savo

vienos didžiausių 
tovių.

“sausųjų”

per miškus negalima buvo ke-'Mūs žemė buvo laiminga, kol 
lio išvesti. Kunigaikštis Zig
mantas Augustas, api-e 1570 gų.

Reikšmingi laikai reikalau- 
reikšmingo Seimo. Kristau 

meilė ir sielų išganymas vei
fi-i nematė rusiškų ir lenkiškų na- ja reikšmingo Seimo. Krista'

m., norėjft išmatuoti Lietuvą,! Mes visuomet norėjome ir čia mus dalyvauti jame kuo 
bet matininkai nei su kirviu dabar norime gyventi santai- skaitlingiausiai, idant šiais iš

iroje su lenkais, o jie mums doriniais metais K. V. Seimas 
mirties duobe kasa. Žiūrint į būtų vaisingiausia Todėl drį-

negalėjo į girias įeiti. Per me
džių tankumą žmonės negalė
davo gerų kelių išvesti, kad praeitį ir į dabartinį laiką, 
su arkliais galima būtų va- rodos, jokia tauta tiek nenu- 
žiuoti. Žiemą žmonės pakin- kentėjo ir nenukentės nuo sa
kydavo šunis į rogutes ir to- vo kaimynų, kiek nukentėjo 

šiaip taip, galėda- Į mūsų brangi tėvynė Lietuva.
Adv. N. Valasina

klU blldll, IMAfS,
vo išlysti per girias. Dar ir 
šiandie lietuviai vadina ma
žus kelelius šuntakiais, nors 
jau visai užmiršo dėlko.

Mūsų giriose senovėje buvo 
daugybė paukščių ir žvėrių:

fanatikų tvir- Tai buvo tikrai nepaprasta Įgaikšeiai, kaip ir menkieji ū-
audiencija. Su Šventuoju Tė- jkininkai, užsiėmė medžiokle.

• • • jVU kalbėjosi tie, kurie katali-jVisi rainiai ir sutikime gyve-
Garsusis metodistų vyskupas Cannon ir kų visuomenėje ne tik daug,no; niekas nematė vargo ir 

dar garsesnis kaipo prohibicijos įstatymo pa-'dirba, bet jai vadovauja, ku-Į nedejavo iki tol, kai neatė jo 
laikytojas parašė smarkų laišką 8,500 pieti- rie stovi pačios katalikų ak-į lenkai ir rusai lietuvių skriau-
nių valstybių pryčeriams griežtai įsakydamas cijos priešaky ir kurie su visu sti. Visi buvo laimingi ir nie-
iš visų jėgų priešintis prohibicijos atšauki- pasiaukojimu gina savo Moti-Įkas nebuvo vergu, kol lenkai 
mui. Tuo pačiu įsako ir visiems protestan- ną Bažnyčią ir šv. tikėjimą, i neįvedė baudžiavos ir kol ni
tams dirbti prohibicijai. Bet, reikia pasakyti, šventąjį Tėvą labai džiugino sų valdžia neužsiuntė žanda

rų-

štame prašyti Provincijų Sei
mui atstovų ir sumanymų.

Visus įnešimus prašome iŠ 
anksto siųsti raštininkui kun. 
P. M. Jurui, 94 Bradford st., 
Lavvrence, Mass. Seimo gi me
tu adresuokite per malonę Rt. 
Rev. Msgr. M. L. Krušas, 3230 
So. Auburn avė., Chicago, Il
linois.

Kun. K. Vasys, pirm. 
Kun. P. M. Juras, rašt.

BRANGIAUSIO KRAUJO 
MĖNUO

Birželio mėnuo buvo pašvę
stas Saldžiausiai Jėzaus Šird
žiai. Liepos mėnuo yra pašvę
stas tam, kas yra daugiausia 
suvienyta su mūsų Viešpaties 
Saldžiausia Širdimi, tai Jo 
brangiausias Kraujas. Mes nuo 

i širdžiai garbiname Jo bra'ft- 
! ginusią Kraują dieviškame a- 
smenyje.

Kartais girdime pasakoji
mus apie kraujo perliejimus. 
Kaip kada sveiki žmonės duo
da savo kraują, kad ligonį pa
gydyti.

Kančia yra šventas kraujo 
perliejinias. Mūsų Viešpats

KIEK IŠAUGO KAUNAS

Prieš karą Kaune apytik
riai buvo apie 69,000 gyvento
jų, o trobesių buvo apie 3,800, 
kurie priklausė 1,514 savinin
kų.

Po karo, ypatingai nuo 1923 
metų, kada buvo įvesta savo 
valiutas, statyba Kaune smar 
kiai jiadidėjo ir iš metų į me
tus augo. Dabar Kaune jau 
priskaitoma apie 125,000 gy
ventojų, o trobesių jame yra 
apie 12,000, kurie priklauso 
6,000 savininkų.

kad šiuo kartu ar tik nebus vyskupo Cannon tas faktas, kad katalikai žur- 
ir kitų prohibicijos fanatikų pastangos tus- nalistai Romon atvyko ne sa-
čios, nes ir pačios sausiausios valstybės prieš, vo organizacijos reikalais, kad mūsų girios ir miškai prade- 
tą nevykusį įstatymą atsisuka. turėti suvažiavimą, bet atvy- jo nykti. Lietuvoj, kaip žino-

ko maldininkais, kad įsigyti ma, yra daug upių, kurias ru-
Dievo malonių, kad būti gy-1 sai panaudojo Lietuvos miš- ne daH Savo Kraujo davė, bet, Taigi, per paskutinius 10 

yra vertas tik 81 centus. Bet pamėginkit užjvuoju pavyzdžiu visiems ki- kui plukdyti. paskutinį lažą. Jis į metų pastatų skaičius Kauno
tiek dolerį nupirkti. 'tiems, ir kad paskiau per spau t Pietų rytuose, apie Dubi- mirė, kad mes gyventume. Dėl mieste, palyginus su prieška-

• * * Idą su pasauliu pasidalinti sa-'čius, Rudnią, Pauosupę, Ka-j dvariško perliejimo Jo bran- riniais laikais, padidėjo trigu-
Anierikonai sako, kad šio krašto gerovS.vo įgytais Amžinajam Mieste,sėtas ir Zarvynas buvo net gilusio Kraujo, musų gamta, bai, o gyventojų skaičius pa-

Finansininkai skelbia, kad doleris dabar

už kampo (tik nežinia kurio), lenkai verkia, įspūdžiais.
kad jų vargai “už koridoriaus.” | Šventasis Tėvas ilgai kalbė-

Svarbus buvo daiktas tą viską su
planuoti, antras daiktas buvo pati dar
bą atlikti. Tam reikėjo gabių, pasiauko
jančių darbininkų. Laiko trūkstant dar
bininkams reikėjo neatsižvelgti nei į šal
čius, nei į pavojus. Abi žiemos pasitaikė 
labai rūsčios. Darbininkams reikėjo brai
dyti po įšalusias balas ir kasti sukietė
jusią žemę, o vasaros metu reikėjo sau
gotis nepaskęsti smėly. Arkliai grimsda- 
vo iki kelių, o vežimai iki stebulių. Rei
kėjo kelius nukloti lentomis. Keletą sykių 
ištiko viesulos su sniegu, kad apgriauda
vo nebaigtą darbą. Užeidavo šaltas lie
tus, kurg taip gi nekartą darbus sugady- 
davo. Per 1891 metus darbininkų sužeidi
mų buvo 700, dėl jų 18 mirė. Todėl dar
bininkų tarpe buvo murmėjimų, buvo ir 
streikų. į

Parodą atidarė laiku
Kuomet atėjo gegužės 1, 1893, tai 

Chicago buvo kupina aukštų svečių ir 
paprastų atėjūnų, iš ryto išrodė ant ly
taus. Į parodą žmonės rinkosi su lietsar
giais.

Aukštieji svečiai vyko į parodą 23 
puošniose karietose. Tų svečių tarpe buvo 
Jungtinių Valstybių prezidentas Cleve-

Rusams užėmus Lietuvą,

malonu pažiūrėt, kokie aukšti, 
dideli ir gražūs pušelių ir eg-

land, Illinois valstybės gub. Altgeld ir 
daug didikų iš Ispanijos. Vienas iš sve
čių iš Ispanijos buVo Kolumbo ainis. Pas 
kutinėj karietoj važiavo Chicagos majo
ras Harrison.

Griausmingiausias svečių pasitikimas 
buvo jiems vykstant per Midvvay Plai- 
sance. Ten buvo išsirikiavusios visokių 
tautų navatnybės: fakirai, beduinai, indi- 
jonai, ūksmingi algeriečiai. Buvo išlavi
nti keturi liūtai davus signalą kaukti iš 
visų jėgų. Taigi tas margas pasaulis, sa
votiškai išsirėdęs, savotiškais riksmais 
sveikino aukštus svečius, vykstančius į 
parodos atidarymo iškilmes. Šis riksmas 
aidėjo toli į visas puses, be garsiakalbių 
buvo visur girdimas. Bet kai prasidėjo 
prakalbos, dainos, sveikinimai tai be gar
siakalbių tik maža dalis jų tegirdėjo.

Pabaigoj kalbėjo prez. Cleveland. Bu
vo lygiai dvylikta valanda, kai jisai už
baigęs prakalbą, paspaudė guziką. Suple
vėsavo tūkstančiai vėliavų, iš fontano ūž
telėjo vanduo, sujudėjo mašinos, nuo lais
vės stdvylos nuslinko ją dengusios dro
bulės.

Iš ežero pasigirdo kanuolių dundėji
mai nuo karo laivų.

kuri sirgo dvasine liga nuo dvigubėjo. Pažanga, kaip ma- 
pirmos nuodėmės, pasidarė tome, padaryta didelė.

Didžiausias “Sbow” ant žemės pra
sidėjo.

Ir buvo ko pamatyti, kuo nusistebė
ti, ko pasimokyti, kuo susižavėti.

Paryžiaus parodoj visų domę traukė 
Eiffelio bokštas. Chicagos parodoj pana
šią rolę lošė Perriš Wheel. Ypatinga to 
milžiniško tekinio pradžia. Kai parodos 
darbai jau ėjo, tai vieną šeštadienį Perriš 
pietavo klubo valgykloj. Netikėtai jam už
ėjo mintis apie įrengimą Parodoj milžiniš
ko tekinio. C'po pagavime jisai ten pat 
valgykloj surašė pilną planą ir to plano 
nereikėjo keisti. Tekinis buvo 250 pėdų 
aukščio. Jo ašis buvo 45 pėdų ilgio, jos 
diametras buvo 32 colių. Svėrė 70 tonų. 
Bokštai, ant kurių ta ašis gulėjo buvo 
140 pėdų aukščio. Jį pastatyti atsėjo 
$380,(XX). Tekinis parodai atnešė gerą pel
ną. Šių metų Chicagos parodoj panaši 
naujanybė yra “Sky-Ride”.

Kadangi 1893 metų paroda buvo ren
gta Koiumho užpelnams paminėti, tai bu
vo atstatytas vienuolynas La Rabida, kur 
Kolumbas buvo radęs prieglaudą ir kur 
suplanavo savo kelionę. Tas vienuolynas 
buvo tarsi Kolumbo muziejus. Jame buvo 
sudėti visokie Kolumbo dokumentai, raš

tai, žemlapiai ir kitokios liekanos. Tas 
liekanas buvo paskolinęs Šventas Tėvas 
ir Kolumbo ainis kunigaikštis Veragus, 
Tos liekanos buvo rūpestingiausia saug' 
jamos — Jungtinių Valstybių kareivų 
dieną naktį buvo ant sargybos ir jiems 
buvo uždrausta kalbėtis su pašaliečiais.

Daugelio dėmesį traukė atstatyti trys 
Kolumbo laivai, kuriais jis atrado Ameri
ką. Tie laivai buvo atstatyti Ispanijoj 
ir arkitektai stengėsi juos atstatyti to
kius, kokiais Kolumbas vyko pirmu sy
kiu į Ameriką. Tie laivai išplaukė iš Pa
los rugp. 6, 1892, tai yra lygiai keturiems 
šimtams metų praslinkus nuo dienos, ku
rioj Kolumbas tą uostą apleido. Trys lai
vai buvo kap. Concas komandoj ir lai
kėsi lygiai tos krypties, kuria Kolumbas 
plaukė. Laivai išplaukė po griausmingų 
iškilmių, bet buvo baimės, kad jie nepa
sieks Amerikos. Laimingai, vienok, pa
siekė Kubą, paskui pasuko į šiaurę ir at
plaukė į New Yorką, iš New Yorko plau
kė į St. Lavvrence upę ir pagalios per 
didžiuosius ežerus pasiekė Chicagos Pa
saulinės Parodos metu. Ispanijos vyriau
sybė tuos laivus dovanojo Amerikai.
_   ____ .(Daugiau bus} __į J
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LIETUVOS GYVENIMAS
(Musų korespondento).

Jau buvo rašytu, kad švie- skirti stipendijų ir pasiųsti 
limo ministerija uždaro visų bent keliolika prityrusių nio-

B K g VO S S

eilę vidurinių mokyklų. Šito
kias vidurines mokyklas, ko
kios yra dabar, reikėtų užda
ryti visas, kadangi jos tepa- 
gamina tik raštininkėlius, gi 
jokio darbo neišmoko. Baigę 
panašias mokyklas jaunuoliai 
gėdinasi net iš šulinio van
dens atsinešti. Gi apie kitus 
sunkesnius darbus tai nei ne
pagalvoja. Žinoma, tėvelis taip 
pat nedrįsta savo sūnelio sių
sti arti, akėti ar šieno papio- 
vėti. Mergaitės, baigusios mū
sų mokyklas, tampa panaitė
mis. Joms gėda apie pečių šuo 
dinoms trūstis ar blynus ke
pti. Jos net arbatos užsikais-

kytojų į užsienio pedagogi
nius institutus baigti moks
lams ir išstudijuoti jų mokyk
las. Šitie stipendijatai tegalė
tų reformuoti mūsų dabarti
nes mokyklas sulig Vakari? 
Europos mokyklų pavyzdžiais. 
Taip pat reikėtų labiau paži
nti ir Amerikos mokyklų, iš 
kurios taip pat šį tų naujo 
galėtumėm išmokti ir pritai 
kyti Lietuvos mokyklai.

Gizelis

Molėtai. Utenos apskr. i'a- 
vasarininkiškas judėjimas kai 
kam atrodo lyg ir apmiręs. 
Taip yra dėlto, kad Kaišedo-

labiau, nei dabar. Tačiau, rei
kia pasakyti, ir dabartinėse 
sąlygose daroma, kas tik ga
lima. Gi, jei vikarai pabūtų 
Maistuose keletu metų, tai ta
da galėtų šį tų ir daugiau pa
daryti. Mat dėl vyriausybės 
nemalonių valdininkai pavasa
rininkams nieko nepadeda, pa- 
vasarininkiško judėjimo bijo
ir vengia arba būdami jam . 
priešingi, arba bijodami ne
tekti vietų. Ir ta aplinkybė 
prisideda, kad pavasariniu k iš
kas judėjimas vietoj stovi. Be 
to, Malėtų apylinkė yra aplen-

‘DRAUGO’ DIDYSIS PIKNIKAS
LIEPOS 9, 1933

BIRUTES DARŽE

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

laiko lenkų kalba ir savęs taip 
pat lenkais neskaito. Tačiau 
pamaldos Malėtuose atlieka
mos lietuvių kalbom ir dėlto 
jokių skandalų niekas neke
lia. Apylinkės bažnyčiose pa
naudot atliekamos lietuvių ii 
lenkų kalbomis. Nors ir pa
tys sulenkėję, rods, nebeprieš-

kur, žinoma, Varšuvos agita
torių sukurstyti, kelia ir įiau 
šių prieš lietuviškas pamaldus. 
Skandalija tiktai tie, kurie 
gauna iš Varšuvon tam rei
kalui pinigus. Smuklininkas

Ofiso: Tel. Cahimet 4OSO 
■ Kės.: Tel. Hendock 43M

Į DR. A. G. RAKAUSKAS
’ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-1 vai. vak. 
ttcaklencijoe Ofisas: 2454 W. 4WU» III 

Valandos: 14—11 ryto 
Bersdomls Ir Nedėliomis pasai sutarti

DR. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8 s 

1440 SO. 49th CT., CICERO, ILL. 
Utur., Ketv. ir Pėtn. 10—t vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
l’aned., Sered. ir Uubat 2—9 yaL

tarautų įvedus visas pamal- 
kinta, žmonės kalta savotiš- lietuviškai. Tik sakosi pa
kai sudarkyta lenkų kalba “po 
tuteišemu”, kaip jie patys są

mokslų negalėsiu suprasti, ka
dangi dar nepramokę pakan

ko. Savo kalbos jie visai ne- kan ai lietuvių kalbos. Kai

GRABORIAI:

ti nemoka, gi apie painesnių r^J vyskupija, turėdama ma
žų kunigų skaičių ir vis stei
gdama naujas parapijas, tuo-

valgių pagaminimų jos ir ma
žiausio supratimo neturi. Tai 
šitokia mokykla buvo rusų, ši
tokių ir mes, į juos prisižiū
rėję, prisisteigėm. Labai ma
ža teturim žmonių, baigusių 
mokslų užsienyj. Tiesa, yra 
daug žmonių, įsigijusių užsie-

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABOBIUS

nio universitetuose daktara-!stovi mirties taške. Juk kiek-

-imi viknrn« cVirin Vlohnnnic P*tamauju laidotuvėse kuoplgiausla. jau \ marus SKina KieDOIiaiS. meldžiu atsišaukti, o mano
Taip kai kurie vikarai kalė
tuose tepagyveno vos keletą 
mėnesių. Gi tokio, kurs pagy
ventų bent porų metų, rods, 
nebuvo. Na, tat judėjimas ir Į

darbu busite užganėdinti
Tel. Canal IBIS arba 2614 

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Conrt. Cicero, UI 
TEL. CICERO >937

Telefonas Tards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Taria automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE

Chicago, UI.

BIRŽAI. — Į apylinkę pris
kridę šj pavasarį tiek daug 
gandrų, kad užėmė visus liz
dus ir liko dar pulkai be jų. 
Benamiai gandrai užpuldinė
ja tuos, kurie lizdus turi, pe
šasi ir ne kartų atsitinka, kad 
vieni kitus negyvai užmuša.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFAYETTE 7050

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St. 
TEL. CANAL 0401

HEMLOCK 1141

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marųuetto Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto; 7 Iki 9 vakare 

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea 4464 S. HAPLBWO0D A VE.

Office Phone 
Proepect 1929

Res. and Office

Tel Lafayette 6793

DR. A. J. JAV01Š
.Vai: 2 iki 6 popiet, 7 iki 9 vak. 

8t °ffice: 4459 & Ca^ornia Avė.

tus, taZiau jie pradžios ir vi
durinio mokslo įstaigų užsie
nyj nepažįsta. Užsienyj yra 
daug pedagoginių institutų, 
tačiau į juos ligi šiol, rods, nė 
vienas lietuvis mokslo siekti s 
dar nebuvo įkėlęs kojos. Savo 
lėšomis ruoštis mokytojų ka
drui neišsimoka, mat retas 
kas turi atliekamų pinigų. Te
ktų įsiskolinti. Tačiau išsimo
kėti būtų labai sunku, kadan
gi mokytojų atlyginimas yra 
visai mažas ir menkas. Čia 
turėtų švietimo ministerija

EB

vienas naujas vikaras, ligi su
spės ištirti žmones ir sąlygas, 
tuojau keliamas klebonu. Nau 
jasis vėl nieko tuojau nega
lės veikti, kadangi jis turi su
sipažinti su apystovom. Ligi 
susipažins, žiūrėk, ir to jau 
nebėr. Kai Kaišedorių vysku
pijos visos parapijos bus už
pildytos, tai tada vikarai ga
lės pavikarauti toje pačioje 
parapijoje keletu metų. Tiek 
laiko pabuvę, ištirs visas są
lygas, pažins žmones, jauni
mą, ir tik tada bet koksai vei
kimas galės pasireikšti daug

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABOBIUS

Musų patarnavimas 
visuomet oųžlnlngas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai

3307 Aubarn Avenue

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už >25.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
008 W. 18th Ht. Tel. Caual 01*4

Chicago. III.

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomis Lr nedėliotnis pagal 
sutarties

PHONE GROVEHILL 9027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais lr sekmad. susitarus

OR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

1899 80. WE8TERN AVĖ.
z Chicago. UI.

DR. T. J. KOWARSKAS
PHYSICIAM AND BUROBON 

2403 W. 63rd St, Chicago
OFFICE HOURS:

1 to 4 and 7 to t P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. M. T. STRIKOL’IS
• s

Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Ashland Avė.

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 

Nedėlioinis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

Nedėlioję gagai sutartį

Tel. Ofiso lr Rea Grovehlll 9417
<917 S. Wa«hlenaw Ava

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojam ir chirurgas

2429 West Marųuetto Road 
VaL: 9-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

N edeno j susitarus

Pusmetinės Sukaktuvės

BRONIAUS 
LAURAIČIO

kuris mirė vasario 4 d., 1933 
ir tapo palaidotas vasario 9 d., 

i o dabar ilsis 8v. Kazimiero ka-
- ptnėse.
f Jo atmindi’al bus laikomos 

šv. Mišios su ekzekvtjomis, tre-
. čiadlenj, liepos 5 d„ Sv. An

tano parapijos bažnyčioje, Cl-
k esero, 7:46 vai. ryto.I Nuoširdžiai kviečiame visus 
Fgi'mines, draugus-ges ir pažys-

itarnus-mas dalyvauti šiose pa
maldose ir pasimelsti už a. a. 
Broniaus Lauraičio sielų.

Nuliūdę Moteris Ir Simus

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras lr nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. Monroe 8377

TeL Lafayette 2571

J. Liulevičlus
Graborius

lr
Balsamuotojas

Patarnauja Chl- 
cagoje lr aptelln- 
klje.
Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Aro.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VKD8JAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boalovart 6292—9411

Tel. CICSRO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavime* 
galimas ež 996.44 

KOPLYOIA DYKAI
1344 R. ROkh Avk. Cinam. TU

J. j. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPUBLIC 3100

2506 W. 63rd St.

f

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

Boulevard 7699
Rea. Hemlock 7091

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
G KD X TO JAS IR CHIRURGAS
2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—I lr 7—S vak. 

bsreuouiia ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6631 S. Oalifomia Avė.
Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 7042

DR. A. P. KAZLAUSKAS ŪR. C. Z. VEŽKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 19 ryto iki t vakare

n IT M T T Q T ▲ a

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo I iki t vakarg _ 
nereuuj paga. autan,

TEL REPUBLIC 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAG0JE

Čia pigesnės kafnos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas 

patarnavimas visuomet prieinamas už 
NAUJĄ tK.MKSNi; KAINĄ.

Kiekvienam pagrabul musų koplyčia su vargonais 
dykai*. Nuliudlmo valandoje nepamirškite 

mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 RO. KEDZIE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING Cū.
INCORPORATED
Henry W. Decker

(Licenaed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su sa vo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame nž atvežimų mirusio žmogaus kū
no Į mūsų įstaigą ii bile kokios miesto dalies. ** *6

"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos Į Jūsų 
uamug ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint J tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautojo. Dykai Kettrioi Modernilkoe Koplyčios 
Dėl Šermenų. Palaukite EUDUZ] pirm negu tareip- 
iltae tnr kitu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS 

DldyHa Oflsn.

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

Tel. Ofiso Boulevard 6913-14 
Res. Victory 2349

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiso vai.: nuo 1-9: nuo 9:30-9:94
DR. B4ARGBK1O

P E aT n E 6 I M JL fT
Persikėliau | erdvesne lr patogeaut

vieta
2325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki X po pietų U 
nuo 4 iki S vakare 

Šventadieniais nuo 19 iki II 
Phone BOULEVARD 2499

DR. VAITUSH, OPT.

Tat Canal 1121

DR. G. I. BLŪŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cenn&k Road
(Kampa* Leavltt St) 

Valandoe: Nuo 9 iki 12 ryta
Nuo 1 iki I vakare 
MeredoJ pagal autartl

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 4469

DR. P. Z. ZALATORIS .
Gydytojas ir Chirurgas

182x ootj'io. HALSTED STREET 
Keaiduncija 6400 so. Artesian Ava. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

4 iki 9:20 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel Virgini* 0036

Dn. C.K. Kliauga
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Roari
arti Westem Avė. 
Valandos: nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7828

Tel. Grovehlll 1595

DR.A.L.YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Val.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nedėldieniala 

tik susitarus
2421 W. MAKGUETOE ROAD

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
Res. Phone 

Bnglevrood 4441
Offloe Phone 

Wentworth 2999

SPECIALISTAS | DR. A. R. McCRADIE
Palengvins aklų Įtempimų, kurie GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 7Qcn ti HilCTFn ęjT’Pinp’l' svaigimo, akių aptemi'mo. narvuotu- *o.)U o. 1 lJYLaSLljL) OAltPjriA
mo, skaudamų aklų karštį. Atitai 
sau trumpų regystę ir tolimų re- 
gystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitiki'muose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiausias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 14 ryto Iki 4 vaka- L 4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
ro. Nedėliotais pagal sutartu

, Daugeliu atsttftumų akys atitaiso- ga . SPRCLTALUSTAS mos be akintų. Dabar kainos perpus ■*!« AJVAU2LLOOA21O 
kainospigesnės, negu buvo. 

pigesnės, kaip kitų.
Musų

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel Boulevard 7689

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
Lr pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA,
0PT0METRISTA8

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank-! 
Stas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

|| Phone Canal 0523

Vai.:
ROOH 214

2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo offkų po aumsriu

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—2:30 vai. vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12

Telefonas Midway 2880

Office: 
Victory 2284

Res.:
Bsvsrly 0921

Dr. JOHN F. RUZIC
PHY8ICIAN AND 8UROEON
2355 West 63rd Street
VaL: t to 4 Ir 7 to t P. M. 

Ketv. lr Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. 8v. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago, I1L
PkotM: MsmlftAk 4749

V
Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 So. Halstod St.
Kampas lįst Street

Vai.: 10—11 v. ryto. I—4, 7— 
Nedėliomis i'r ivsntadleniais 10—12

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 

Tel Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 320G
VALANDOS:

Nuo 10 Iki lt dtsng 
Nuo I iki I po pistų 
Nuo 7 lkt 9 vakare 
Nsdėl. nuo 14 Iki lt diaaų

Daktaras I
Kapitonas 

Pasauliniame kare

YVISSIG,
Specialistai ii 

Rusijos
PER 12 METUS |IK».U HINT

KAIP CMISEMfcj(i8lO8 Ir 
flpeclallškal gydo Ilgas pilvo, plaudlų. Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmų krau
jo. odos. Ilgas, žaizdas, reumattsmų, galvos skausmus, skausmus nugi 
roja. kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgas Jeigu kiti nu
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia lr persitikrinkite kų Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel] metų lr Išgydė tukatančlua ligonių. Patari- 
ms. dykai. OFISO VALANDOS: Kasdts nuo 10 valandos ryto Iki I 

idat ir nuo B—S valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR Mt/ŽERŲ______Ilsios Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

valanti
4300 ittk rr„ Ksslsr Ava. TeL
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NIKAS MARIJONU FARMOJE I I
įvyks Antradienį, Liepos-July 4,1933 m.

Kaip j pikniką nuvažiuoti! O taip pikniką galima pasiekti: Kurie norite važiuoti trauki
niu, tai traukinis Burlington išeina nuo AVestem Avė. ir 18th St. sekančiomis valandomis:

10:13 ir 11:45 valandą' ryto Chicagos laiku. Ant stoties minėtoms valandomis bus palydo
vai ir jie parūpins tikietus. Tik prašome nevėluoti. Nuo traukinio Clarendon Hills stotyje tro- 
kais bus nuvežti į farmą.

Grįžtant iš pikniko traukiniai Burlington išeina iš Clarendon Hills sekančiomis valando
mis: 6.38, 7:49, ir 9:03 vai. vakare. Taipgi ir grįžtantiems iš pikniko bus palydovai ant sto
ties ir parūpins tikietus.

Automobiliais reikia važiuoti taip: Ogden Avė. iki Hinsdale, 111. Ten rasti Madison St. ir 
važiuoti į pietus iki 63rd St. Po dešine matysis Kolegijos namai ir Marijonų farma.

Tą dieną taipgi bus laikomos šv. Mišios 11 vai. ryto (Chicagos laiku) Mar. Kol. koplyčioje.

Visus kviečiame dalyvauti
RENGĖJAI

---------- •%£

GABI LIETUVAITĖ Vestuvių puota įvyko jau
nosios namuose. Dalyvavo 
daug giminių ir svečių, kurie
jaunavedžiams linkėjo laimės' pranešimų ir t.t. Todėl malo- Į 

nėle (typewriting). Taip gi jiĮir geriausios kloties naujame Į įlėkite užsistatyti savo radijo į 
į ir pasiklausyti.

Ieva Lukošiūtė, koresp.

; metus ji buvo švelni, kukli, 
i maloni, rimta ir pavyzdinga 
studentė. Ji pelnė sidabro sa
gutę už greitą rašymą maši-

7 valandą vakare. Programa 
susidės iš labai gražių dainų, 
muzikos, kalbų, juokų, žinių,

P-lė Ieva Stasukaitytė su giamo darbo, užtat
pasižymėjimais baigė Šv. Ka
zimiero Akademiją. Josios tė
veliai, Kazimieras ir Stefani
ja Stasukaičiai yra netik Mar- 
ąuette parkiečiams, bet visu 
kolonijų lietuviams žinomi 
kaipo geri katalikai veikėjai, 
ir didi visuomenės geradariai, 
nes ne vieną kartą ponas Sta- 
sukaitis paaukavęs kumpius 
įvairiems piknikams.

Iš pat kūdikystės Ievutė tu
rėjo patraukimą prie estetinių 
dalykų, todėl savo geraširdžių 
tėvelių dėka, jai teko proga 
lavintis muzikoje. Gabios mu

laimėjo stipendiją į St. Teresa■ gyvenime.
College, Winone., Minnesota.
Kadangi ji pasiryžo tęsti mu
zikos mokslą Šv. Kazimiero A- T. . , , . ,, . * , . , Liepos 4 d. rytą įvyks Elekademnoie, nevyks į Wmona, ,, ,■’ J J ’ nos Prosevičiutes su Aleksan-
bet liks Clncagoje. Lankys i , ., y , . _ .,. . ~ ~ ,, „dru Alesausku vestuves. Abutaipgi ir De Paul College ofĮ 
Commerce.

įaugę šioj parapijoj, pavyzdin
gų tėvų vaikai.

PADĖKONĖ DAKTARUI

DRAUGO’ DIDYSIS PIKNIKAS
LIEPOS 9, 1933

BIRUTĖS DARŽE

CLEVELAND, OHIO

šiandien 
galima jos grojimu gėrėtis 
Pirmą pianiną jai nupirko ją 
mylįs senutis tėvukas, ponas 
I. Radavičius, žinomas Šv. Ju
rgio parapijos veikėjas. Jis y- 
ra taip pat prisidėjęs prie pa
gerinimo muzikos skyriaus Šv. 
Kazimiero Akademijoj — yra 
padovanojęs elektrikinį pianą 
(recording grand). Už tai Šv. 
Kazimiero Seserys ir Akade- 
mikės jam nuolat bus dėkin
gos.

Užbaigusi Šv. Panelės Gi
mimo pradinę mokyklą, p-lė 
Stasukaitytė pasiskyrė Šv. Ka

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MAROUETTE PARK
IŠKILMINGOS VESTUVĖS

Sunkiai yra ligos kankina
ma B. Majauskienė, gerai vi
siems žinoma kaipo mūsų pa- 
rap. “Barbutė”. Ji yra narė 
Apaštalystės Maldos draugijos

Malonu man viešai išreikš
ti širdingą padėką d-rui Mc- 
Cradie, 7850 So. Halsted st., 
už daktarišką patarnavimą. 
Mano gyvybei gręsė pavojus 
ir turėjau pasiduoti sunkiai 
operacijai. Tą sėkmingai atli
ko Dr. MeCradie Šv. Kryžiaus 
ligoninėj. Kartu dėkoju seselė
ms kazimierietėms, slaugėms

— Birželio m. naktį iš 10 į 11 
d. Radviliškio mieste nežino- 
aiii piktadariai kėsinosi apvog 
t i R. katalikų bažnyčią. Išmu
šę langą, piktadariai jlind-o į

» ..... ividų ir atplėšė aukoms rinktinulis su žmona, nuėsto polici-
iv-i • • 'dėžute. Neradę toje dėžutėjejos pagelbininkas porai savai-1 . . . v j d

v .» , • rn • . . ipinigų ir nieko kito nepaėmė,icaų išvyko į Chicagą atosto- . r ’
. i z. e m • .'.nes gal jie buvo kieno nors goms. Adv. Cesnulis Clncagai i d
v , , . i nubaidyti,yra pažįstamas, nes ten mokv- J

klas lankė. Ponios Česnulienės i 
tėveliai gyvena Chicagoj.

IŠVYKO ATOSTOGOMS

Birželio 16 d. adv. P. čes-

zikės, S- M. Scholastikos mo- ^zimiero Akademiją aukštesnio

Gim. Pan. Šv. bažnyčioje, 
birželio 24 d., 4 vai. popiet 
įvyko iškilmingos vestuvės pla 
čiai žinomos E. Ivaškevičiū
tės su p. Paukšta.

E. Ivaškevičiūtė, būnant pa
vyzdingai parapijos choro na 
rei ir daug pasišventusiai, cho 
ras jai gražiai pagiedojo il Ve
nį Creator”. O mūsų solistė 
p. Janušauskienė jausmingai 
pagiedojo “Avė Maria’’.

Bažnyčia buvo kuo puikiau
siai gėlėmis išpuošta. Gerb. 
kun. Baltutis suteikė Motery-

ir per kelis metus, net ir pe.'ir «erb' kunigams už jų uolų 
reitųm parap. piknike darba- "'ninimasi manimi mano su- 
vosi, rinko aukas piknikui ne
žiūrėdama skaudamos kojos ir 
seno amžiaus. Gyvena adresu:
7005 So. Washtenaw Avė. Pa
žįstamieji prašomi ją aplan- '
, kyti, nes vienai dienos prailg 
Stft' IEŠKOMI

rūpinimąsi manimi mano 
nkios ligos metu.

Dabar jau vis einu geryn 
ir tikiuosi, kad neužilgo būsiu 
pilnoje sveikatoje.

Agnieška Gendrimienė, 
4622 So. Wood st.

“NATVKE’S H.UK BAL.M”
1 Vt.L-.tal Plaukų Sulaikymui

Ir Alauiglitimul
r ; . . _ ■ J ! Visi, kurie norėtų turėti geriausiasLinksmų atostogų, ir daugy- . pasek, nes, kad nesunktu if auRtų 

, . . _ ,v. ' įplaukai, galite atsiftauktt pas mus.
bes įspūdžių, linkime mūsų I -šie vaistai yra padaryti Iš bran- 

. ... . . j glausiu Žolių. Dabar per trumpa lal-
veikėllll ir noililli ika pat duosime nupiginta kaina — dt-veiaejui u pumai. įdėlis bute„s ka)nuos tJk 65 cente!.

Taipgi, kas norėtu agentauti dėl 
Altu nepaprastu vaistu, tai atsišauki
te arba atrašykite dėl inforinaci iu. 
Vieninteliai Išdirbėtai Ir l’anlu vėlai 

MI1S. PAVI.INA RIMKIENE 
1531 Sliields Avenue.
Chlacgo Heights. III.

(Patent rights appli'ed for 1933)

'koma, ji stropiai ėmėsi to mė- ! mokslo siekti. Visus keturis; stės Sakramentą.

(i DEIMANTŲ KASYKLA” ŠIMTMEČIO PAŽANGOS PARODOJ

Šv. Barboros dr-jos pikni
kas pereitą sekmadienį, įvy
kęs Marąuette parke, davė gra

Antanas Ružinskas (Rush),
kilęs iš Akmenės miestelio.

v* .Mažeikių apskr. ir 1926 mezaus pelno. Dėka priklauso ko j . *
1 tais 6126 Secondmisijai, kuri gražiai ir sutar-ll“l° gyven?s 

linai darbavosi. Splitas j B"vd’ betroit M.chigan

SVEIKA MARIJA! ,
Iš kun. A. Stolz'o raštų lie
tuviškai parašė Kun. Antanas 
Petrauskas, M. I. C.

Ar myli Mariją? Ar nori a- 
pie Ją pasiskaityti gražiu 
skaitymų? — Jei myli ir no
ri apie Ją daug — daug gra
žių dalykų išgirsti, tai būti
nai pasiskaityk ką tik išėju
sią iš spaudos knygą, vardu 
“SVEIKA MARIJA!”

Knyga turi 200 puslapių 
rašto, 8 didelius ant gražio- 
popieros Švč. Marijos ir Jė- Į 
zaus paveikslus.

Knygos kaina, imant po vie
ną, 35 centai.

Antanas Salyklis, kilęs iš
I Vartų kaimo, Krosnos vals
čiaus, Marijampolės apskr. ir 
pastaruoju žinomu adresu gy

venęs 194 Charles Street, 
Scranton,. Pa.

I Ieškomieji ar žiną apie juos
--------— Į asmens yra prašomi susižino-

Ramygalos Aido klubo ti su Lietuvos Pasiuntinybe:

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

WEST SIDE
X

pikniko rengimo komisija gau 
na daug sveikinimų už suren
gtą pavyzdingą išvažiavimą, 
kuriame dalyvavo daug žmo
nių ir turėjo progos tarpusavy 
susipažinti. Taip gi kviečiame 
visus ramygaliečius atvykti į 
susirinkimą liepos 7 d., 8 va
landą vakare, pas A. Zalato- 
rį, 2322 So. Leavitt St.

Ramygalietū

Lithuanian Legation, 
2622 — 16th St., N. W„

Washington, D. C.

ATSIŠAUKIMAS Į KA
MA JIEČIUS

RADIO
RADIJO PROGRAMA

Ar jūs Tu.ite tą “ Nesijaučiu 
Gerai” Jausmą?

Musų patarimas jums yra, nueikite | 
pas savo vaistininką Ir už doler) nu 
siplrklte sau buteli

Nusa-Tone
| Po visą pasaul) paskelbus) toniką. , 
kuria stimuliuoja jūsų apetitą, at- | 

gaivina visą Jūsų sistemą. Ir Jus |au-
Lietuviai paeinanti iš Ka-"“ "XX" » TH0R

šaukti. Turiu svarbų reikalą.
mn iii KfiTii iaq TiPA*4omi n t c i . butolyj t<ibletkij. Pradekite Sj troiit- majų parapijos prašomi atsi- njentą tuojauB lr Jelgu dvldeWmt8

J. Kriščiūnas,
917 W. 34th Str. 

Chicago, III.

dienų Jus busite neužganėdintas, Junti 
pinigai bus Jums sugrąžinti — Jus | 
neimate Jokios rizikos.

Skaitykite ir platinkite 

dienraštį “Draugę” it 

remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius*

Rytoj vakare, tai yra 4th of 
July, pastangomis Peoples Eu- 
miture krautuvių bus labai 
graži radijo programa iš sto-’ 
ties wges, 1360 kilocykies,! kurie garsinasi jame.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS 

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 6 popiet

2201 W. Cermak Road
Panedėllo. Seredos i’r Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas Ganai 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St. I
Utarnlnko, Ketverge Ir Subatoa 

Vakarais 7 Iki 9 
Telefonas Republlc 9600

Šimtmečio Pažangos Parodoje Chicagoje įdomaujantieji gali pamatyti, kaip randama 
deimantai Afrikos deimantų kasykloje. Vaizdely parodoma, kaip ieškoma ir kasama tasai 
brangakmenis. /

INSURANCE
NOTARY
PUBUO

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 

2 E. 103rd PI. prie Statė St.
Tel. Pullman 5950

Visur kainos kįla, bet 
pas BUDRIKĄ

Eina Pigyn

Dar jums yra proga pirkti
Elektr. Plaunamą Mašiną 
už tokias žemas kainas:

MAGNETIC
029.50 

037.50 

039.50 

069.50 

049.50
Elektrik. prosas dykai

Galite mokėti po $1.00 į 
savaitę

Jos. F. Biidrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

APEX

MAYTAG

PRIMA

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
L AI▼ A K ORO I v AGENTŪRA 

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
teisingumu pamatuotas biznis 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

OKSAS EKPRESS
Kraustau Rakandus. Planus ui pf- 
gts nslas kalnas. Palaukit Lafayette 
19(0

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

Radio programas: Nedėlio- 
mis WCFL, 8 vai. ryto ir 
1 vai. po pietų. Ketver 
gaiš WHFC, 7.30 v. vak.

J

H.UK
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